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Skiriu Sue ir Scottui Carlsonams. 

Už tai, kad esate tokie nuostabūs ir rūpestingi draugai, 

ir už nuostabią vietą, kurioje galiu rašyti ir išlaisvinti 

savo vaizduotę. 

Visada jus mylėsiu, 

L. K.
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Padėka 

Ypatingą padėką skiriu draugei Connie Brockway, malo-
niai leidusiai pirmame skyriuje pacituoti eilutes iš nuosta-
baus istorinio romano „Kito vyro nuotaka“ („The Other Guy’s 
Bride“). Tu – tikras brangakmenis, Connie, nekeista, kad ir 
tavo žodžiai žėri.
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„Naivu tikėtis, – niūriai mintijo Džastina Hofman, – kad po 
devyniasdešimt devynių nepavykusių meilės burtų šimtasis 
suveiks geriau nei kiti.“

„Puikumėlis. Pasiduodu.“
Ji niekada neįsimylės. Niekada nepatirs, nesupras to pa-

slaptingo dvi sielas susiejančio jausmo. Kažkur, giliai širdyje, 
Džastina tai visada jautė, tačiau, pasinėrusi į darbus, neturėjo 
kada ilgėliau apmąstyti. Deja, anksčiau ar vėliau visi darbai 
baigiasi ir rūpestis, apie kurį iš paskutiniųjų stengeisi negal-
voti, tampa vienintele galvoje dūzgiančia mintimi. 

Džastina žiūrėjo į žvaigždes, pūtė gimtadienio žvakutes, mėtė 
monetas į fontanus, žarstė mažulyčiais ir lengvais it plunksnelė 
parašiutais į dangų sėkleles skraidinančius pienės pūkus. Kiek
vienąsyk, sugalvojusi norą, ji kuždėdavo užkalbėjimo žodžius: 

„Šie žodžiai pakeis likimą... 
Ramybės nerask, kol slegia laukimas. 
Likimas suras... meilė suriš... 
Eikš pas mane.“ 
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Bet mylimasis taip ir nepasirodė. 
Džastina skersai išilgai ištyrinėjo visus burtų knygos, kurią 

šešioliktojo gimtadienio proga padovanojo mama, puslapius, 
bet niekur nerado nei ritualų, nei kerų, padėsiančių raganai 
tuščia širdimi. Niekas negalėjo padėti moteriai, kankinamai 
tokio ypatingo ir sykiu tokio normalaus troškimo – mylėti. 

Ji stengėsi apsimesti – prieš kitus, net prieš pačią save – vi-
siškai dėl to nesijaudinanti. Dievagojosi nenorinti su niekuo 
susisaistyti. Jai nieko netrūksta. Deja, likusi viena, stebeily-
davosi į sūkuriu iš vonios šniokščiantį vandenį, į miegamojo 
kampuose tirštėjančius šešėlius ir galvodavo: „Aš noriu jausti.“

Džastina troško meilės, kuri skraidintų per gyvenimą lyg 
ant sparnų. Ji svajojo apie vyrą, kuris nuvilktų savigynos 
šarvus tartum šilkinį drabužį, pavergtų širdį. Gal tada pasaulis 
nebeatrodys toks mažas, o naktys tokios ilgos? Gal tada ji te-
trokš, kad naktis niekada nesibaigtų?

Graudžių minčių virtinę pertraukė virtuvėn įžengusi pus-
seserė Zoja.

– Labas rytas, – žvaliai pasisveikino. – Atnešiau knygą, ku-
rios prašei. 

– Jau nebereikia, – murmtelėjo Džastina, nė nepakėlusi akių 
nuo kavos puodelio. Ranka pasirėmusi smakrą, ji rymojo prie 
medinio stalviršio. – Bet vis tiek ačiū. 

Į viešbutį įskriejęs šiltas rugsėjo ryto vėjelis nuo netoliese 
esančios Fraidei Harboro prieplaukos atnešė pažįstamus ir 
malonius vandenyno sūrumos ir jūrinių degalų kvapus. Deja, 
tai Džastinai ūpo nepataisė. Pastarąsias keletą naktų ji bemaž 
nesudėjo bluosto, o kofeinas veikė taip pat kaip ir vanduo. 

– Neturi kada skaityti? – užjaučiamai tarstelėjo Zoja. – Pasi-
laikyk ją. Šią knygą skaičiau tiek kartų, kad jau beveik atmin-
tinai išmokau, – sušvytavusi pečius siekiančiomis geltonomis 
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garbanėlėmis, pusseserė priešais Džastiną padėjo meilės romaną 
minkštais viršeliais. Knygos puslapiai jau buvo apdriskę, nuo 
amžiaus pageltę, kai kurie vos laikėsi prie nugarėlės. Ant vir-
šelio puikavosi išblyškusi moteris auksaspalvio satino suknele. 

– Kurių galų skaityti romaną, kai jau žinai pabaigą? – nu-
sistebėjo Džastina.

– Istorijas, kurios baigiasi laimingai, verta perskaityti ne 
vieną kartą, – Zoja užsirišo prijuostę, mikliai susisegė plaukus 
plastikiniu žnybtuku. 

Džastina nenoromis šyptelėjo ir pasitrynusi akis pagalvojo, 
kad kas jau kas, o Zoja tikrai nusipelnė laimingos pabaigos. 
Jiedvi tebuvo tolimos giminaitės ir augdamos retai matė viena 
kitą, bet ilgainiui tapo artimos lyg seserys. 

Prieš gerus dvejus metus Džastina pakvietė Zoją, talentingą 
kulinarę, dirbti Fraidei Harbore įkurtame nakvynę ir pusryčius 
siūlančiame viešbutyje „Dailininko pastogė“. Džastina rūpi-
nosi verslu: administravimo, viešbučio tvarkymo ir priežiūros 
reikalais, o Zojai atiteko atsargų apskaitos, maisto pirkimo ir 
ruošimo rūpesčiai. Zojos kulinariniai gebėjimai ypač prisidėjo 
prie viešbučio sėkmės; galiausiai Džastina pasiūlė pusseserei 
tapti viešbučio bendraturte. 

Jų partnerystėje vyravo tobula pusiausvyra: impulsyvią, 
tiesmuką Džastiną sutramdydavo diplomatiška ir kantri Zoja. 
Stiprių ištikimybės saitų susietos, jos matė viena kitą blo-
giausiomis akimirkomis, dalydavosi slaptomis svajonėmis, 
baimėmis ir nuogąstavimais. Tačiau pusseserių draugystės 
ypatingumas atsiskleisdavo ne santarvės dienomis – jis išryš-
kėdavo tada, kai išsiskyrus nuomonėms merginos padėdavo 
viena kitai pažvelgti į pasaulį kitokiu žvilgsniu. 

Pusseserių prižiūrima „Dailininko pastogė“ klestėjo. Vieš-
butį pamėgo ir vietos gyventojai, ir turistai. Džastina su Zoja 
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rengė vestuvių pobūvius ir privačius vakarėlius, organizuo-
davo kasmėnesinius renginius: kulinarijos kursus ar vyno 
degustacijas. Per turistinį sezoną viešbutyje likdavo vos keli 
tušti kambariai, ir net kitu metų laiku „Dailininko pastogės“ 
užimtumas siekė beveik trisdešimt penkis procentus. 

Išoriškai pusseserės nebuvo panašios. Džastina buvo 
aukšta ir liekna, rudaplaukė ir rudaakė, o Zoja šviesiaplaukė, 
itin moteriškos figūros, ją pamatę vyrai reaguodavo kaip senų 
animacinių filmų personažai: jų akys išsprogdavo, liežuviai 
nukardavo, o iš ausų imdavo veržtis garų tumulai. Įspūdinga 
merginos figūra traukte traukė visokio plauko tipus – norė-
dami užkalbinti jie laidydavo vulgarias frazes ir laikė ją kam-
barinio augalo intelektu tepasižyminčia būtybe. 

– Pamėgink perskaityti keletą puslapių, – paragino Zoja ir 
stumtelėjo knygą arčiau Džastinos. – Istorija taip įtrauks, kad 
pasijusi atsidūrusi kitame laike ir vietoje. Ir herojus nuostabus, – 
mergina svajingai atsiduso. – Išsiveda ją kartu į dykumą ieškoti 
dingusio miesto; jis toks globėjiškas, seksualus ir rūsčiaveidis... 

– Bijau, kad skaitiniai apie svajonių vyrus mano lūkesčių 
kartelę kilstelės dar aukščiau, o juk kaip tik derėtų ją nuleisti. 

– Niekada nemaniau, kad tavo lūkesčiai dėl vyrų yra 
perdėm dideli. 

– Ak, taip, jie tokie. Anksčiau sutikdavau draugauti tik su 
gero būdo, deramai atrodančiais ir padorų darbą turinčiais vai-
kinais. Dabar susimesčiau su bet kokiu vyru, jei tik jis nevedęs 
ir nesėdi kalėjime... 

– Romanas apie svajonių vyrus tavo lūkesčių nepaveiks. Tai 
tik mielas atokvėpis nuo tikrovės.

– Savaime suprantama, tau išties reikia atsikvėpti nuo tik
rovės, – sausai atkirto Džastina, – nuo atgrasaus sužadėtinio 
trolio. 
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Zoja nusijuokė. Statybų verslu saloje besiverčiantį Aleksą 
Nolaną galėjai drąsiai pavadinti įvairiai, bet tik ne „atgrasiu 
troliu“. Griežtais, tobulais veido bruožais apdovanotas, ledynų 
mėlio akimis žvelgiantis tamsiaplaukis lieknas vyras buvo ne-
paprastai patrauklus.

Niekam nė galvon nebūtų šovę suporuoti cinišką alkoho-
liką Aleksą ir švelniąją Zoją. Tačiau vasarą apsiėmęs remon-
tuoti jos vasarnamį prie Svajonių ežero Aleksas visus – ir save 
patį – nustebino: įsimylėjo Zoją iki ausų. Atsisakė svaigalų, su-
grįžo į doros kelią. Buvo aišku kaip ant delno: Zoja apvyniojo 
vyruką aplink pirštą. Valdė jį taip švelniai, kad Aleksas to nė 
nepastebėjo, o gal nė nenorėjo pastebėti. 

Nors Džastina ir nebuvo patyrusi tikros meilės, atpažino ją 
vos pamačiusi. Būdami kartu Zoja ir Aleksas stengdavosi elgtis 
kaip niekur nieko, tačiau jų jausmai buvo tokie nauji ir tokie 
stiprūs, kad veržte veržėsi lauk. Joks atsargumas nepaslėpė 
ore žioruojančių emocijų. Kartais aistra persunkdavo net ir jų 
balsus; sakytum užvaldyti meilės, jie tik kartkartėmis prisimin-
davo privalą dar ir kvėpuoti. 

Regėdamas tokią meilę gali pasijusti klaikiai vienišas.
„Susiimk pagaliau, – rūsčiai subarė save Džastina. – Gyveni 

nuostabų gyvenimą. Turi viską, ko nori.“
Daugelis jos svajonių pagaliau išsipildė. Rūpestingi 

draugai... namai... sodas... priekinė veranda su vazonuose ve-
šinčiomis sprigėmis ir kanadinėmis verbenomis. Beveik metus 
ji net ir vaikiną turėjo – tatuiruotėmis ir įspūdingomis žande-
nomis pasipuošusį linksmuolį baikerį Dueiną.

Bet vos prieš kelias savaites Dueinas ją metė. Nūnai, su-
sikirtus jų keliams, vyrukas elgėsi draugiškai, bet santūriai, 
nebežiūrėjo į akis. Jie išsiskyrė, nes Džastina, visai to nenorė-
dama, Dueiną siaubingai išgąsdino.
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Jos žvilgsnis nukrypo į meilės romaną. Džastina pastūmė 
knygą lyg pasisotinęs, dar vieno pyrago gabalėlio atsisakąs 
pietautojas.

– Ačiū, kad atnešei knygą, – tarstelėjo Zojai, kuri įjungė or-
kaites ir nuėjo įsipilti kavos. – Bet, tiesą sakant, neketinau jos 
skaityti. 

Zoja klausiamai dirstelėjo per petį. 
– Tai kam tau jos prireikė?
Džastinos lūpų kampučiai saviironiškai kryptelėjo. 
– Ruošiausi knygą sudeginti ir nupirkti tau naują egzem-

pliorių. 
Negrabiai paėmusi šaukštelį, Zoja išmaišė grietinėlę kavoje. 

Ji atsigręžė į pusseserę ir nesusivokdama paklausė:
– Kodėl norėjai sudeginti mano meilės romaną? 
– Na, neketinau sudeginti visos knygos. Tik puslapį. – Pa-

žvelgusi į suglumusią Zoją, ji droviai paaiškino: – Ruošiausi 
trupučiuką... paburti. Burtų knygoje patariama sukurti ugnį iš 
„pergamente užrašytų meilės žodžių“. Taigi, pamaniau, kad 
puslapis iš meilės romano bus kaip tik tai, ko reikia.

– Ką ketinai apkerėti?
– Save. 
Zojos veidas perspėjo apie netrukus prasidėsiančią kvotą. 
– Tau reikia ruošti valgį, – skubriai priminė Džastina, – į 

vestibiulį nuvežti kavą...
– Kava palauks, – atsklido švelnus, bet griežtas atsakymas.
Džastina atsiduso ir atsilošė kėdėje. Tyliai sau pamanė, 

kad nors tariamai ji buvo žinoma kaip valdinga ir užsispyrusi 
pusseserė, ginčus dažniausiai laimėdavo Zoja. Tik pergalės ji 
siekdavo ramiau. 

– Ir anksčiau buvai užsiminusi apie tuos kerus, – prisiminė 
Zoja. – Kai krimtausi dėl Alekso, siūleisi jį prakeikti. Maniau, 
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juokauji, stengiesi pakelti ūpą. Betgi imu suprasti, kad tu 
nėmaž nejuokavai. 

Ne. Džastina nejuokavo. 
Ji niekada neslėpė užaugusi pagoniškas tradicijas puoselė-

jusioje šeimoje. Tik niekam atvirai neprisipažino, kad ji, kaip ir 
jos mama Marigolda, yra giminės galias paveldėjusi prigimtinė 
ragana. 

Esama tiek raganystės atšakų, kad be aiškinamojo žodyno 
nė nesusigaudytum: klasikinė raganystė, eklektiškoji ir mono-
teistinė raganystės, Gardnerio sekėjai, gotai, vikanai – ir taip 
be galo. Bet tradicijas iš kartos į kartą perduodančių, giminės 
galias paveldinčių raganų pasitaikydavo retai. 

Augančią Džastiną motina mokė raganavimo paslapčių. 
Vežiojosi dukterį į festivalius, stovyklas, kursus, iškeliaudavo 
vos užsigeidusi, nesukdama galvos dėl Džastinos mokyklos 
tvarkaraščių. Vienus metus pragyvenusios Oregone, kitus jos 
jau leido pagonių bendruomenėje Sakramente... vėliau keletui 
mėnesių apsistojo Naujojoje Meksikoje... gyveno Aliaskoje... 
Kolorade... Visų gyvenamųjų vietų Džastina nė neprisiminė. 
Bet dažniausiai jiedvi grįždavo į Fraidei Harborą. Ši sala ir tapo 
vieta, labiausiai primenančia namus. 

Vos tik stiklinėje žvakidėje pabirusių suodžių raštas imdavo 
panėšėti į kardais pervertą širdį, Marigolda pareikšdavo, esą 
atėjęs metas leistis į kelią. Ji įžvelgdavo ženklus pėdų įspau-
duose, debesies formoje, voratinklyje, mėnulio spalvoje.

Džastina tiksliai neprisiminė, kada ėmė bodėtis tokiu kla-
joklišku gyvenimu. Težinojo vieną dieną su nerimu suvokusi, 
kad visą užgyventą turtą gali susikrauti per penkiolika mi-
nučių. „Kaip smagu keliauti į vis naujas vietas, – kalbėjo jai 
Marigolda. – Esame laisvos kaip paukščiai, Džastina.“ Bet net 
liepsnelės ir varnėnai lizduose užsibūdavo ilgiau nei Džastina 
ir jos motina. 
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Gal viskas būtų susiklostę kitaip, jei Džastinos tėvas Lajamas 
būtų buvęs gyvas, deja, jis mirė, kai mergaitė dar lopšyje gugavo. 
Iš šykščių Marigoldos pasakojimų Džastina žinojo jos tėvą buvus 
sodininką. Lajamas auginęs obuolius, kriaušes ir vyšnias. Juodu 
susipažino Marigoldai atėjus į turgų pirkti obuolių rudens lygia-
dienio šventei. Ilgus tamsius plaukus raudona skarele perjuosęs 
vyras nulupo nuo obuolio vientisą žievelę; nukritusi lupena su-
raitė pirmąją Marigoldos vardo raidę. Tai buvęs ženklas.

Abu kaipmat susituokė. Lajamas mirė nesulaukęs nė pir-
mųjų vestuvių metinių. Jų ryšys buvo ryškus ir trumpas kaip 
žaibo tvyksnis. Marigolda neišsaugojo nė vienos Džastinos 
tėvo nuotraukos. Ji nepasiliko nei vyro vestuvinio žiedo, nei 
kišeninio peilio, nei gitaros. Sodą pardavė, daiktus išdalijo. Tik 
Džastina jai priminė apie kitados gyvenusį Lajamą Hofmaną. 
Mergaitė paveldėjo vešlius tamsius tėvo plaukus, rudas akis ir, 
pasak Marigoldos, Lajamo šypseną. 

Kad ir kaip Džastina prašė motinos papasakoti apie tėvą, ši 
tik purtydavo galvą ir aiškindavo, esą mylimam žmogui mirus 
visi prisiminimai užrakinami slaptoje širdies kertelėje. Juos 
išsitraukti ir peržiūrėti gali tik tada, kai esi tam pasirengusi. 
Pamažu Džastina suprato, kad toks laikas niekada neateis. Ma-
rigolda tenorėjo prisiminti, kad meilė yra blogiausia, kas gali 
nutikti gyvenime. Ji priverčia nekęsti pavasarinio vėjo, gitaros 
muzikos ir obuolių skonio.

Mintydama apie nuolatinio bruzdesio kupinus metus, 
Džastina suprato, kodėl jos mama nenorėjo likti vienoje vie-
toje. Jei kur nors užsibūsi ilgėliau, meilė gali tave surasti ir taip 
stipriai supančioti, kad niekaip nebeišsivaduosi. 

Kaip tik šito Džastina ir troško. Visa savo siela.
– Gal galime viską pamiršti? – paklausė ji Zojos ir pasitrynė 

pavargusias akis. – Tu šitais dalykais netiki, o pamėginusi pa-
aiškinti pasirodysiu visiška kvanka.
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– Mano tikėjimas čia niekuo dėtas. Svarbiausia tai, kuo tiki 
tu. Papasakok, kokiais kerais norėjai save užburti, – neatlyžo 
pusseserė. 

Džastina susiraukė, patabalavo koja ir kažką burbtelėjo sau 
po nosimi. 

– Ką? – nesuprato Zoja.
Džastina pakartojo, šįkart aiškiau:
– Meilės kerais. 
Ji metė žvilgsnį pusseserės pusėn – tikėjosi pašaipos ar 

juoko. Tačiau Zoja taip nesielgdavo. Ji teatrodė susirūpinusi. 
– Ar tai dėl skyrybų su Dueinu? – švelniai paklausė.
– Ne visai. Labiau... ak, nežinau. Tiesiog dabar Liusė turi Semą, 

tu susižadėjai su Aleksu, o aš... niekada nebuvau įsimylėjusi. 
– Kai kuriuos žmones meilė aplanko vėliau, – nuramino 

Zoja. – Žinai, esi metais už mane jaunesnė. Gal kitą vasarą...
– Zoja, bėda ne ta, jog dar nieko nepamilau. Aš negaliu įsi-

mylėti. 
– Iš kur žinai?
– Žinau, ir viskas. 
– Betgi esi labai meili būtybė. 
– Jei kalbame apie draugystę – taip. Tačiau romantiškos 

meilės niekada nesu patyrusi. Jaučiuosi taip, tarytum prisi-
dėjusi kriauklę prie ausies, mėginčiau suprasti, kas yra van-
denynas, – Džastina rūškanu žvilgsniu nužvelgė Zojos meilės 
romaną. – Kokią vietą šioje knygoje mėgsti labiausiai? Kokį 
puslapį patartum išsirinkti meilės kerams? 

Pusseserė pakraipė galvą ir įniko sklaidyti lapus. 
– Tu tik pasišaipysi.
– Neketinu iš tavęs šaipytis.
Puslapį Zoja rado labai greitai – akivaizdu, skaitė jį ne kartą 

ir ne du. Išraudusi ištiesė knygą Džastinai. 
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– Neskaityk balsu. 
– Nė lūpos nevirptelės, – pažadėjo Džastina ir žvilgsniu 

apmetė puslapį. 
Zoja nusisuko prie stalviršio ir subruzdo seikėti ingredi-

entus į dubenį. 
„Tu, – sušnibždėjo jis, – esi manoji karaliaus Saliamono ka-

sykla, neištyrinėta imperija. Esi vieninteliai namai, kuriuose 
noriu gyventi, vienintelė kelionė, kurią trokštu nukeliauti, vie-
nintelė brangenybė, dėl kurios ir gyvybės nepagailėčiau. Tu – 
svetima ir pažįstama, svaiginanti ir tonizuojanti, nesvyruojanti 
valia ir saldi pagunda.“

Neslopstančios aistros kupina, atviru lyrizmu dėmesį pri-
kaustanti scena tęsėsi per keletą puslapių. Džastinai magėjo 
skaityti toliau.

– Ar įmanoma patirti tokius jausmus? – nusistebėjo ji. – 
Noriu pasakyti, judu su Aleksu mylite vienas kitą, bet... – Džas-
tina krestelėjo knygą, – juk iš tikro meilė ne tokia? 

– Kartais tikrovė dar geresnė, – atsakė Zoja ir skaisčiai 
nuraudo. – Meilė glūdi ne vien įspūdingose romantiškose 
akimirkose, bet ir mažytėse smulkmenose. Veido glamonėje, 
antklodėje, kuria jis užkloja tave prisnūdusią, lipniame lape-
lyje, primenančiame apie vizitą pas odontologą. Manau, šios 
smulkmenos sulipdo santykius stipriau nei pats nuostabiau-
sias seksas. 

Džastina metė jai niūrų žvilgsnį. 
– Zoja, tu – nepakenčiama, – sumurmėjo.
Pusseserė išsišiepė. 
– Vieną dieną ir pati tai pajusi, – patikino. – Tik dar nesu-

tikai to vienintelio. 
– Gal jau sutikau, – burbtelėjo Džastina. – Tikriausiai jau 

sutikau ir praradau to nė nesupratusi. 
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Zojos šypsena išblėso. 
– Dar niekada tavęs tokios nemačiau. Nė nenutuokiau, kad 

tai tau taip svarbu. Visad nuduodavai, kad meilė tau buvusi 
nebuvusi. 

– Stengiausi patikėti, kad tai nesvarbu. Retsykiais beveik 
pavykdavo, – Džastina priglaudė kaktą prie sunertų rankų. – 
Zo, – dusliai tarė, – jei galėtum prailginti gyvenimą dešimčia 
metų, bet su sąlyga, jog niekada taip nemylėsi, kaip dabar myli 
Aleksą, ar sutiktum?

– Ne, – nė akimirkos nesudvejojo Zoja. 
– Kodėl?
– Mano paaiškinimas prilygtų bandymui aprašyti tau dar 

niekada nematytą spalvą. Tikros meilės žodžiais neapsakysi. 
Bet kol jos nepatyrei... negali teigti, kad iš tikrųjų gyvenai. 

Džastina ilgai tylėjo. Nurijo gerklę spaudžiantį gumulą. 
– Neabejoju, vieną dieną ir tu surasi tikrąją meilę, – išgirdo 

Zoją sakant. 
„O aš esu tikra, kad niekada jos nepatirsiu, – pamanė Džas-

tina. – Jei ir toliau sėdėsiu rankas sudėjusi.“
Dingtelėjo mintis... kvaila, pavojinga mintis. Pamėgino nu-

vyti ją šalin. 
Tačiau saugiai po lova paslėpta knyga tebekvietė.
„Padėsiu tau, – šnibždėjo. – Parodysiu, kaip surasti meilę.“
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Rinkdama pusryčiautojų paliktus indus ir įrankius, Džas-
tina pakalbino pagyvenusią porelę iš Viktorijos, medaus mė-
nesį Fraidei Harbore leidžiančius jaunavedžius iš Vajomingo, 
stabtelėjo prie keturių asmenų šeimos iš Arizonos.

Du šeimos berniukai, mažamečiai, panašaus amžiaus ne-
nuoramos, tik ir laukiantys progos ištrūkti į laisvę, godžiai 
kimšo Zojos moliūginius blynelius. 

– Ar patinka pusryčiai? – pasiteiravo vaikų Džastina. 
– Skanūs, – atsakė vyresnėlis.
– Sirupo skonis keistas. – sumurmėjo jaunėlis blynų pilna 

burna.
Berniuko lėkštėje telkšojo tiek sirupo, kad blynai ten kone 

plūduriavo. Vaikui prie kaktos ir galvos šone styrojo sulipusių 
plaukų kuokštai.

Džastina nusišypsojo. 
– Tikriausiai todėl, kad jis tikras. Dauguma parduotuvėje 

parduodamų pagardų su klevais neturi nieko bendro. Ten tik 
paskanintas kukurūzų sirupas. 
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– Šitas gardesnis, – nusprendė berniukas. 
– Hadsonai, – pabarė motina, – elkis gražiai. Ji atsiprašomai 

dirstelėjo į Džastiną. – Vaikinas ne juokais prišnerkštė.
– Nieko baisaus, – nuramino ją Džastina ir mostelėjo į tuščią 

lėkštę. – Gal galėčiau paimti?
– Taip, dėkoju, – moteris vėl nukreipė dėmesį į sūnus, o 

Džastina paėmė nuo stalo lėkštę ir stiklinę. 
Berniukų tėvas kalbėjo mobiliuoju telefonu. Jis pertraukė 

pokalbį ir mestelėjo:
– Paimkite ir mano indus. Ir arbatos atneškite. Juodos su 

bergamote ir neriebiu pienu. Paskubėkite –netrukus išvyks-
tame. 

– Žinoma, – maloniai atsakė Džastina. – Ar arbatą patiekti 
išsinešti skirtame puodelyje?

Vyras linktelėjo ir kriuktelėjo, paskui vėl įsitraukė į pokalbį. 
Indais nešina Džastina pasuko į virtuvę, bet kažkas neti-

kėtai šmėkštelėjo valgomojo tarpdury. 
– Atleiskite, – tarstelėjo jauna moteris. 
Viešnia vilkėjo prigludusiu juodu kostiumėliu su sijonu, 

avėjo patogius batelius vidutinio aukščio pakulne. Vario 
spalvos plaukai dailiai gulė ant pečių. Gražiame veide švytėjo 
mėlynos akys. Jokių papuošalų, kaklą juosė tik plonytė auksinė 
grandinėlė. Džastina bemaž tikėjosi ją prabilsiant rafinuota bri-
tiška tartimi. 

– Norėčiau užsiregistruoti, – suskambo pietietiška, tąsi lyg 
dyzelinio variklio alyva, Vakarų Virdžinijos tarsena, – bet re-
gistratūroje nieko nėra. 

– Dovanokite, – atsiprašė Džastina, – nespėjame suktis. 
Mano padėjėja šįryt negalėjo ateiti. Ar jūs iš šiandien atvyks-
tančių svečių grupės?

Atsargus linktelėjimas. 
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– „Inari“ įmonė. Esu Priscila Penkiauosė. 
Džastina prisiminė šį vardą ir pavardę. Tai asmeninė asis-

tentė, kuri rūpinsis Džeisono Bleko ir jo palydos apgyvendi-
nimu viešbutyje. 

– Susitvarkysiu per dešimt minučių. Gal, kol lauksite, pa-
sivaišintumėte kava? 

– Ne, dėkoju, – mergina elgėsi maloniai, tačiau buvo labai 
atsargi, visas emocijas standžiai suraišiojusi ir užmezgusi dvi-
gubu mazgu. – Ar čia yra kokia vieta, kurioje galėčiau niekieno 
netrukdoma paskambinti?

– Žinoma, prašom pasinaudoti kabinetu. Jis neužrakintas. 
– Dėkoju. 
Prie stalo tebesėdintis dviejų berniukų tėvas suirzo:
– Mano arbata?
– Tučtuojau, – patikino jį Džastina, bet pasukusi eiti iš kam-

bario stabtelėjo. – Penkiauosė... neįprasta pavardė, – pasakė ji 
merginai. – Ar ji angliška? Airiška?

– Man sakė, kad pavardė kilusi iš Anglijos. Iš išnykusio kai-
melio, kurio viduryje augę penki uosiai. 

Panašu į raganos pavardę. Magijoje uosiai bemaž tokie pat 
galingi kaip ir ąžuolai, o skaičius penki itin svarbus kerėtojų 
bendruomenei, kurios simbolis – žiedu apjuosta penkiakampė 
žvaigždė. Džastinai magėjo sužinoti daugiau, tačiau ji tik nusi-
šypsojo ir pasuko į virtuvę. 

Po kelių akimirkų iš valgomojo atsklido nerimą keliantys 
garsai. Motinos klyksmas, indų ir įrankių tarškesys, subildėjo 
parversta kėdė. Staigiai apsigręžusi Džastina brinktelėjo indų 
stirtą ant stalo ir parskubėjo atgal.

Jaunėlis berniukas springo. Persigandęs vaikas vartė iš-
plėstas akis, rankomis griebėsi už gerklės. Mama bergždžiai 
plekšnojo jam nugarą. 
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Priscila puolė prie vaiko. Apglėbusi jį iš už nugaros, stai-
giais judesiais stumtelėjo kumštį pilvan, kilstelėjo rankas 
aukštyn. Procedūrą pakartojo tris kartus, bet svetimkūnis liko 
kur buvęs. Berniuko veidas nupilko, lūpas iškreipė spazmai. 

– Jam skauda! – suklykė motina. – Liaukitės... ji kelia jam 
skausmą... 

– Jis springsta, – atrėžė tėvas ir gniaužydamas kumščius 
stebėjo Priscilą. – Ar bent nutuokiat, kokį velnią čia darot?

Priscila neatsakė. Niūriai suspaudė lūpas, veidas išbalo – 
tik dvi raudonos dėmės švietė ant skruostų. Akimis sutiko 
Džastinos žvilgsnį. 

– Nepasišalins, – tarė. – Veikiausiai užstrigo stemplėje. 
– Skambinkite pagalbos telefonu.
Priscila griebė šalia buvusį krepšelį ir ėmė raustis telefono, 

o Džastina stojo jos vieton, už dūstančio berniuko. Keliskart 
kumščiu stuktelėjo į viršutinę pilvo dalį ir tyliai sumurmėjo: 
„Silfidės galingos, pagalbon ateikit, lai įkvepia vaikas, tebūna 
taip!“ 

Maisto kamštis beregint iššovė lauk. Berniukas liovėsi 
raitęsis ir ėmė godžiai traukti orą. Pripuolę tėvai glebėsčiavo 
sūnų, o motina apsipylė dėkingumo ašaromis. 

Džastina nusibraukė iš uodegėlės išsprūdusią plaukų 
sruogą. Trūksmingai atsiduso, pamėgino nuraminti smarkiai 
tuksinčią širdį. 

Akies krašteliu pamačiusi juodus Priscilos batelius, žvilgte-
lėjo viršun ir silpnai šyptelėjo. Įtampai nuslūgus, ji pasijuto vi-
siškai be jėgų, supliuškusi lyg ant skalbinių virvės padžiautas 
pagalvės užvalkalas. 

Į ją susmigo įdėmus žydrų tarsi mėnulio akmuo akių 
žvilgsnis.
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– Keistokai atlikote Heimlicho manevrą*, – tarė Priscila. 
Kai sumaištis nurimo, o valgomajame po pusryčių įsivieš-

patavo ramybė, Džastina ir Priscila susėdo nedideliame ka-
binete. Artimiausias penkias dienas viešbutyje gyvens šeši 
programinę įrangą kuriančios „Inari“ bendrovės vaizdo žai-
dimų padalinio darbuotojai. Kiti kambariai liks tušti, nors už 
juos taip pat sumokėta. 

„Džeisonas mėgsta privatumą“, – paaiškino Priscila ir nieko 
tuo nenustebino. Sėkmingiausią kada nors išleistą fantastinių 
vaizdo žaidimų seriją sukūręs Džeisonas Blekas garsėjo kaip 
atsiskyrėlis. Niekada nesilankė reklaminiuose renginiuose, 
atmesdavo kvietimus dalyvauti žiniasklaidos rengiamuose 
pokalbiuose ir tik retsykiais, užsitikrinęs, kad jo asmeninis gy-
venimas nebus aptarinėjamas, o jis pats – nefotografuojamas, 
sutikdavo duoti vieną kitą interviu raštu. 

Džastinai, Zojai ir dviem viešbutį tvarkančioms moterims 
teko pasirašyti konfidencialumo sutartis ir teisiškai įsipareigoti 
neatskleisti jokios informacijos apie Džeisoną Bleką. Užtektų 
cyptelėti kad ir apie Bleko kojinių spalvą, ir jo teisininkai de-
vintą kailį nuo prasižengėlių nudirtų. 

Įrašiusi Bleko pavardę keliose interneto paieškos sistemose, 
Džastina aptiko daug informacijos apie žaidimų bendrovę ir 
jos laimėjimus. Deja, apie garsųjį kūrėją teišpešė saujelę skur-
džių detalių. Džeisonas Blekas užaugo Kalifornijoje, gavęs 
sporto stipendiją įstojo į Pietų Kalifornijos universitetą. Įpu-
sėjęs antruosius studijų metus pasiėmė akademines atostogas 
ir išvyko – kas būtų galėjęs pamanyti – į netoli Los Padres na-
cionalinio miško įsikūrusį zen vienuolyną. Keletą metų niekas 

* Pirmosios pagalbos veiksmas, atliekamas užspringusiam žmogui. Pava-
dintas jį išradusio gydytojo Henrio Heimlicho vardu. (Čia ir toliau – vert. 
pastabos.)
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nieko apie jį negirdėjo. Į universitetą Džeisonas nebegrįžo. 
Vieną dieną vaikinas kreipėsi į programinę įrangą kuriančią 
įmonę – dėl darbo vaizdo žaidimus kuriančiame padalinyje. 
Įgyvendinęs keletą sėkmingų projektų, įsidarbino „Inari“ ben-
drovėje. Čia vadovavo žaidimų skyriui, o galiausiai tapo visų 
laikų žaidimų rinkos bestselerio, vaizdo žaidimų serijos, pro-
jekto vadovu ir programuotoju. 

Asmeniniame Džeisono Bleko gyvenime būta kruopščiai 
slepiamų santykių, tačiau jis nėsyk nesusižadėjo ir nesusituokė. 
Internete buvo galima aptikti keletą Bleko atvaizdų – fotogra-
fams pavyko užfiksuoti jį įlipantį ir išlipantį iš automobilio, 
lydintį kitą asmenį. Deja, visose nuotraukose vyras buvo nu-
sukęs veidą – akivaizdžiai demonstravo pasidygėjimą fotoapa-
ratais. Geriausia Džastinos aptikta Džeisono veido nuotrauka 
tebuvo išskydusių kvadratėlių dėmė.

– Kodėl jis taip vengia viešumos? – paklausė Džastina Pri-
scilos.

– Negaliu atsakyti į jūsų klausimą. 
– Ar jis gražus?
– Jo nelaimei, pernelyg gražus, – niūriai tarė Priscila.
Džastina kilstelėjo antakius.
– Ar jus kas nors sieja? 
Priscila nelinksmai prunkštelėjo. 
– Dievaži, ne. Darbas man labai svarbus – nė už ką nerizi-

kuočiau jį prarasti. Be to, mudu netinkame vienas kitam.
– Kodėl?
Priscila ėmė lenkti pirštus.
– Džeisonas perdėm linkęs laimėti. Ir, tiesą sakant, ne-

pasitikėčiau juo nė per nago juodymą, – mergina iš doku-
mentų rankinės išsitraukė planšetinį kompiuterį ir atsivertė 
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dokumentą. – Tai patikslintas Džeisono kambario reikalavimų 
sąrašas. Peržiūrėkime. 

– Tuo jau pasirūpinta. Patikslintą sąrašą elektroniniu paštu 
atsiuntėte prieš keletą dienų. 

– Šis sąrašas – patikslinta ano laiško versija. 
Džeisonas pageidavo vakarinėje pusėje antrame aukšte 

įrengto kambario, kuriame būtų nuolat palaikoma dvidešim-
ties laipsnių temperatūra, karališko dydžio lovos, aukščiau-
sios kokybės tankaus audinio patalynės ir žąsų pūkais (jokių 
plunksnų!) kimštų pagalvių. Kiekvieną rytą į kambarį reikėsią 
pristatyti du buteliukus atvėsinto šaltinio vandens ir svei-
kuolišką kokteilį. Blekas taip pat pageidavo dviejų kasdien 
keičiamų baltų vonios rankšluosčių, bekvapio muilo ir šam-
pūno. Šviesos diodų lempos ant stalo, bevielio interneto ryšio, 
baltų gėlių ir pakuotės iš polimerinių putų pagamintų ausų 
kamštukų ant naktinio stalelio. Įvairių ekologiškai augintų, 
nevaškuotų vaisių. Jokių laikraščių ar žurnalų – jis mėgstąs 
skaitmeninį formatą. Kiekvieną vakarą devintą valandą į jo 
kambarį reikia atnešti du stiklelius atšaldytos degtinės „Sto-
lichnaya“. 

– Kodėl du? – pasmalsavo Džastina.
Priscila patraukė pečiais. 
– Įprastai neklausinėju Džeisono dėl jo įgeidžių. Jis suirzta, 

bet vis tiek nieko nepaaiškina. 
– Turėsiu tai galvoje, – Džastina vėl nukreipė žvilgsnį į są-

rašą. – Regis, viskas aišku. Išskyrus gėles. Kokių baltų gėlių jis 
norėtų? Ramunių? Lelijų?

– Parinkite pati. Tik jokių stiprių kvapų. 
– Dar vienas klausimas. Ar žinote, kad visi viešbučio kamba-

riai įrengti pagerbiant kokį nors dailininką? Antrajame aukšte 
turime du į vakarus atgręžtus kambarius. Vienas – Rojaus 
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Lichtenšteino, kitas – Gustavo Klimto. Kaip manote, kuris pa-
tiktų ponui Blekui?

Priscila kruopščiai užsikišo vario spalvos sruogelę už ausies 
ir susimąstė. 

– Man šios pavardės skamba kaip infekcinių ligų pavadi-
nimai, – prisipažino. – Gal galėtumėte apie juos papasakoti? 
Apie meną nutuokiu kaip kiaulė apie debesis.

Džastinai patiko merginos atvirumas. 
– Rojus Lichtenšteinas – amerikiečių populiaraus meno 

kūrėjas. Raidėmis ir minčių debesėliais išmarginti jo darbai 
primena komiksus. Lichtenšteino kūriniai pasižymi ironija ir 
technika, bet ne emocionalumu. Klimto tapyba, priešingai, yra 
persunkta juslingumu. Jis kūrė pirmame devyniolikto amžiaus 
dešimtmetyje, pasirinkęs stilių, vadinamą modernu. Paveikslų 
linijas ir kreives piešė įkvėptas japoniška medžio raižymo 
technika – mokuhanga – sukurtų graviūrų. Geriausiai žinomas 
dailininko darbas „Bučinys“ – kambaryje kabo paveikslo re-
produkcija. Taigi... kuris kambarys tiktų ponui Blekui? Lich-
tenšteino ar Klimto? 

Priscila susiraukė.
Džastina kantriai laukė. 
– Klimto, – galiausiai atsakė moteris ir primerkė akis. – Bet 

nieko neprisigalvokite.
– Pasirašiau konfidencialumo sutartį, – priminė jai Džas-

tina. – Tačiau net jei ir nebūčiau to padariusi, nerimauti never-
tėtų. Moku laikyti liežuvį už dantų. 

– Galiu numanyti. – Kiek pamąsčiusi, Priscila įbedė į ją 
tiesų žvilgsnį. – Beje, kas yra silfidė? 

Taigi, užkalbėjimas jai pro ausis neprasprūdo. Džastina lyg 
niekur nieko atsakė:
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– Stichija – oro dvasia. Esama žemės, vandens ir kitų dvasių. 
– Ar jūs – viena iš tų, kurie stovi apsikabinę medžius?
Džastina šyptelėjo. 
– Niekada nesu apkabinusi medžio, bet patyriau, kad jie 

yra puikūs klausytojai. Kokį tikėjimą išpažįstate?
– Užaugau religingoje baptistų šeimoje, priklausančioje 

„Ugnies angelų“ bendruomenei.
– Neteko girdėti apie tokią bendruomenę.
– Jos nariai propaguoja seksualinę abstinenciją ir tiki apo-

kalipse. Mūsų pastorius buvo šventai įsitikinęs, kad dinozaurų 
fosilijos – žmones apkvailinti panūdusio Šėtono darbas. Man, 
dar nė penkiolikos nesulaukusiai, dusyk surengė egzorcizmo 
seansus, – pridūrė Priscila neslėpdama pasididžiavimo. 

– Tikrai? Kodėl?
– Buvau nutverta besiklausanti roko muzikos. 
– Abu kartus už tą patį?
– Pirmas kartas nepadėjo, – Priscilą nutraukė iš rankinės 

gilumos atsklidusi melodija. – Atleiskite, – mergina išsiėmė 
telefoną ir dirstelėjo į ekraną. – Turiu atsakyti į keletą elektro-
ninių laiškų ir žinučių. 

– Jei tik norite, galite likti kabinete. Paruošiu jums kambarį. 
– Dėkoju. Jei neprieštarausite, norėčiau gauti visų kam-

barių, kai tik jie bus paruošti, raktus. 
– Gerai. Įprastai pati palydžiu svečius į jų kambarius. 
– Džeisonas norėtų, kad tuo pasirūpinčiau aš. Nemėgsta 

tuščiai liežuviu malti.
– Jokių bėdų. Žmonėms atvykus, po kojomis nesipainiosiu. 
– Ačiū, – Priscila palenkė galvą prie telefono ir ėmė rašyti 

žinutę. – Kokiame kambaryje mane apgyvendinsite? – pa-
klausė nepakeldama akių. 
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– Dega, – pasakė Džastina. – Šis prancūzų dailininkas im-
presionistas mėgo tapyti balerinas. Tai ne pats didžiausias 
viešbučio kambarys, užtat pats gražiausias. Daugybė baltų 
nėrinių, rausvų rožių ir krištolinis sietynas. 

Priscila nesiliovė rašiusi.
– Kodėl nusprendėte, kad man patiks mergaitiškas kam-

barys? 
– Pamačiau jūsų planšetinio kompiuterio darbalaukį, – 

Džastina kiek pašaipiai kilstelėjo antakius. – Ant pianino su-
tūpę katinėliai? Tikrai? 

Pamačiusi sumišusios merginos žvilgsnį, Džastina tyliai 
nusijuokė. 

– Nesijaudinkite. Niekam nesakysiu. 

Patiko? Knygą KRIŠTOLINĖ ĮLANKA bene geriausia 
kaina pirkite ČIA

https://www.svajoniuknygos.lt/lisa-kleypas-kristoline-ilanka
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