




R omana s





5

Adamas

– Juk supranti, kad greitai vėl teks vesti aukcioną? – 
paklausė mano „bendradarbis“.

Nusimečiau švarką, kuriuo vilkėdavau tik vesda-
mas tą prakeiktą renginį. Man tai buvo lyg budelio 
drabužis. Turiu pripažinti, kad Danas teisus. Kaip 
visada. 

– Nejaugi nėra kitų variantų? – mano balsas skam-
bėjo beviltiškai. Retai atsidurdavau padėtyje, iš kurios 
negalėdavau išsisukti, bet šį kartą įkliuvau – negalėjau 
pabėgti jau ketverius metus. 

– Gali bandyti tartis su Sailu... arba jį pašalinti. 
Tavo teisė rinktis, – Danas užsitraukė du šimtus eurų 
kainuojantį cigarą ir išpūtė dūmus pro vešlius ūsus, – 
vienu ar kitu atveju, geruoju nesibaigs.
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– Priesaika iki grabo lentos... – burbtelėjau pats sau 
kišdamas švarką į spintą. 

Sprendimas aukcionus perkelti į Sereną pasiteisino. 
Ta vila vis tiek stovėjo be naudos. Nors pirminis mano 
tikslas buvo visiškai kitoks, tačiau planams pasikeitus 
teko suktis iš padėties. 

Išsiskirsčius visiems dalyviams vila tapo tyli ir atro-
dė eilinė, net nebūtum įtaręs, kad vos prieš valandą čia 
vyko sunkiai suvokiami dalykai. 

Užgesinęs cigarą mostelėjau savo apsaugininkui – 
metas važiuoti namo. Šis be žodžių įsėdo į juodą Jeep 
ir važiavo paskui mane. Anksčiau apsaugininko nerei-
kėjo. Man visada tai atrodė kaip išpuikimo viršūnė, 
tačiau po pastarųjų įvykių klube supratau, kad laikai 
pasikeitė. 

Grįžus į dvarą, manęs laukė Patricija. 
– Tau derėtų pailsėti,  – pareiškė mergina, įverti-

nusi mano patamsėjusius paakius. Jos rūpestis nebuvo 
dirbtinis.

– Kaip reikalai? Domo sutartis sutvarkyta? 
– Juk supranti, kad sutvarkyti dokumentus, kai 

žmogaus nėra, gana sudėtinga.
Domas maždaug metus dirbo nekilnojamojo tur-

to brokeriu, bet neseniai sužinojau, kad jis norėjo 
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mane apgauti ir iš manęs pasipelnyti. Pasirūpinau 
tuo iš karto. 

– Bet tu viską sutvarkei, taip?
– Taip, taip. Sutvarkiau,  – burbtelėjo Patricija,  – 

galėtum būti mandagesnis.
Po aukciono visada jausdavausi išmuštas iš pu-

siausvyros. Prireikdavo poros dienų, kad atsigaučiau 
ir neužsipulčiau niekuo dėtų žmonių. Darbuotojai 
buvo pripratę prie mano nuotaikų kaitos, todėl dan-
tis sukandę laukdavo, kol vėl tapsiu normalus. Tik 
Patricija visada viską rėždavo į akis, nevyniodama 
žodžių į vatą. Todėl ir kreipdavausi į ją, kai norėda-
vau žinoti tiesą.

– Puiku. 
Nors darbo sutartyje buvo griežtai nustatytos jos, 

nekilnojamojo turto brokerės, pareigos, pastaruoju 
metu Patricijai skirdavau įvairesnių užduočių. Ji ne-
prieštaravo. 

– Iki rytojaus, – tarstelėjo ir nukaukšėjo savo reika-
lais, persimesdama per petį ugningus plaukus. 

Likęs vienas prisiminiau klubo renginį, kurį po 
savaitės turėsiu organizuoti Serenoje. „Juodasis ratas“, 
klubas, kuriam priklausiau ne savo noru, du kartus per 
mėnesį rengdavo aukcionus, o savaitę prieš aukcioną 
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vykdavo vakarėlis, kurio metu būdavo pristatomos 
„prekės“. Kiekvienam aukcionui buvo siūlomos tik 
dvi „prekės“ – nei daugiau, nei mažiau. „Prekių“ parū-
pindavo Sailas, o atgabendavo jo parankiniai – Ronis 
ir Henris. Negalėjau jų pakęsti, gal net labiau nei pa-
ties Sailo. Aukcionuose Sailas nepasirodydavo, apskri-
tai, esu matęs jį gal porą kartų: kai grėsmė nešmėžuoja 
prieš akis, ne taip baisu, tiesa? 

„Juodojo rato“ nemėgau dėl daugelio priežasčių. 
Klubui priklausė arogantiški vyrai. Kiekvienas mėgo 
pademonstruoti savo turtus ir galią. Klubo nariai pa-
sižymėjo moralės nebuvimu ir visišku žmonių nuver-
tinimu. Beje, įstojęs į klubą, negalėjai iš jo pasitrauk-
ti. Priesaika iki mirties. Tačiau svarbiausia priežastis, 
kodėl nepakenčiau „Juodojo rato“, buvo tų aukcionų 
„prekės“, apie kurias visi nuolatos kalbėdavo ir lauk-
davo kaip vaikai Kalėdų Senelio... Aukcione buvo 
siūlomos... moterys. Moterys, kurias pardavinėdavau 
daužydamas mediniu plaktuku per stalą. Niekas neži-
nodavo, iš kur Sailas pasirinkdavo merginų, tačiau visi 
su nekantrumu laukdavo, kuo jis visus nustebins. 

Aukcione nusipirkęs moterį klubo narys galėdavo 
su ja elgtis kaip tinkamas. Niekas nepasigestų mergi-
nos, jei šeimininko žaidimai netyčia nueitų per toli. 



Juodas is  ratas

9

„Prekės“ – visi taip vadino merginas – neturėdavo pra-
eities, artimųjų, draugų. Jeigu kuri pradingtų, niekas 
neieškotų. 

Klubui priklausė per šimtą vyrų. Įvairaus amžiaus, 
skirtingos išvaizdos, įvairiausių specialybių, vieninte-
lis juos vienijantis dalykas yra pinigai. Dideli pinigai. 
Jeigu sąskaitoje neturi atliekamo milijono, į klubą 
nepateksi. Ir tokie reikalavimai būdavo ne iš piršto 
laužti, juk pradinė merginų aukciono kaina – šimtas 
tūkstančių. 

Niekada nepamiršiu savo pirmojo aukciono klube, 
kai dėl vienos juodaplaukės susikibo du turčiai. Kai-
nos kilo kone kas sekundę. Tą vakarą buvo parduota 
brangiausia „Juodojo rato“ aukciono prekė  – už juo-
daplaukę buvo pakloti du milijonai aštuoni šimtai 
tūkstančių. Nenorėjau net pagalvoti, ką mergina turės 
daryti tam sukriošusiam seniui, kuris suplojo tokią 
sumą. 

Tiesa, galiojo viena nerašyta taisyklė, kurios laikėsi 
visi. Įstojęs į klubą per metus privalėjai įsigyti moterį. 
Jei kas nors nepaklusdavo, tiesiog pradingdavo. Vieną 
kartą taip yra nutikę. Klubo narys tiesiog pradingo. Jo 
veidas pranyko iš blizgių žurnalų ir madingų televi-
zijos laidų, vyras nebesirodė klube. Nuo to karto visi 
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nauji nariai moterį įsigydavo per pirmąjį pusmetį – dėl 
tvarkos ir asmeninio saugumo. Įsigijęs moterį, antros 
turėti negalėdavai. Bent jau tol, kol būdavo gyva pir-
moji. Galiojo teisingumo įstatymas – visiems po lygiai. 

Jei netyčia mergina mįslingomis aplinkybėmis mir-
davo – taip nutikdavo gana dažnai, reikėdavo sumokė-
ti baudą. Nemažą, švelniai tariant. Beje, sumą nurody-
davo Sailas. Jis nuspręsdavo, ar mergina žuvo netyčia, 
ar... Didžiausia bauda, apie kokią man teko girdėti, 
buvo beveik penki milijonai. Turiu pripažinti, kad tų 
vyrukų ir tokios sumos negąsdindavo. 

Savo moterį įsigijau paskutinio aukciono metu  – 
pirmieji narystės metai jau buvo beveik ištiksėję. Bū-
tent tada ir supratau, kad taisyklės galioja visiems. 
Vakare prieš aukcioną atėjęs aplankyti Sailas labai su-
prantamai išdėstė, kokios perspektyvos, jeigu... Neke-
tinau turėti problemų.

Pamenu, kaip išvydau ją pirmą kartą. Mergina vil-
kėjo eilinę juodą suknelę, plaukai neatrodė itin tvar-
kingai, ant rankos švytėjo šviežia mėlynė, nors ilgos 
rankovės turėjo ją pridengti. Giliai akyse matėsi tvir-
tas charakteris ir noras gyventi, bet tuo metu viską 
buvo nustelbusi natūrali baimė. Man pagailo mergi-
nos, tad nusprendžiau ją įsigyti. Su manimi varžėsi du 
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vyrai. Kainas kėlė po šimtą tūkstančių, tačiau kai pa-
siūliau milijoną, abu susižvalgę nusprendė, kad mergi-
na neverta tokių pinigų. Kai likome dviese, ji prisistatė 
Patricijos vardu. Iš karto pasakiau, kad su manimi gali 
jaustis saugi, nes aukcione pirktos moters niekas iš klu-
bo narių negali liesti, tik šeimininkas. Taip pat Patri-
ciją patikinau, kad jos neliesiu, ne tam ją nusipirkau. 
Žodžio laikausi iki šiol. Apskritai, nusipirkau ją, nes 
paklusau taisyklėms, tikrai neturėjau jokių iškrypusių 
fantazijų – ko negalėčiau teigti apie kitus klubo narius. 

Jau trejus metus Patricija buvo laisvas žmogus. Ži-
noma, klubas apie tai nenutuokė. Tai buvo nelegalu. 
Nusipirkti moterį ir ją paleisti buvo griežtai draudžia-
ma. Todėl sutarėme su Patricija, kad ji dirbs pas mane, 
gaus gerą atlyginimą ir toliau vaidins savo vaidmenį 
klubui. Taip buvome saugūs abu. 

Dabar mergina jautė man keistą pagarbą  – sutei-
kiau jai saugumą ir niekada nepasinaudojau, nors, pa-
gal klubo taisykles, turėjau tokią teisę.

„Juodasis ratas“ – visiškai slaptas klubas. Jeigu kas 
nenulaikydavo liežuvio, turėdavo dvi išeitis. Pirmoji – 
žmogus, kuriam narys per daug papasakojo, privalėda-
vo įstoti į klubą arba tapdavo aukcione parduodama 
„preke“. Antroji  – abu asmenys būdavo baudžiami 
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žiauriausia bausme. Teisę šnekėti apie klubo reikalus 
už klubo ribų turėjo tik Sailas. 

x

Rytas man prasidėjo gerokai anksčiau negu dvaro 
darbininkui. Dar saulei neprašvitus, aš jau sukau an-
trą ratą aplink teritoriją. Bėgimas gryname ore visada 
praskaidrina mintis ir protą, bet šįkart į galvą vis vien 
lindo niūrios mintys apie nenumaldomai artėjantį sa-
vaitgalį. 

Apsukęs dar vieną ratą, grįžau į vidų. 
– Ar norėsite kavos? – paklausė šeimininkė Agata, 

kuri iš visų darbuotojų keldavosi pirmoji.
– Taip, mielai išgersiu,  – šūktelėjau eidamas link 

vonios. Miela moteriškė. Ji buvo viena pirmųjų dar-
buotojų, kai čia atsikrausčiau. Kadangi gaminti nemo-
kėjau, o mėgau naminį maistą, nedvejojau nė akimir-
kos, kai pamačiau jos gyvenimo aprašymą. 

Vėliau dar įdarbinau dvi namų tvarkytojas, nes 
Agatą būčiau nuvaręs nuo kojų, jeigu jai reikėtų ap-
kuopti didžiulius namus. Kai pastebėjau, kad lauke 
augančios persikų spalvos rožės pradėjo geibti, į mano 
darbuotojų sąrašą buvo įrašyti du sodininkai. 
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Iš dalies džiaugiausi, kad mano namuose knibždėjo 
tiek darbininkų. Nesijaučiau vienišas. 

Kai atvažiavo Haroldas, liepiau jam paruošti Se-
reną savaitgaliui. Šis, nieko nelaukdamas, pradėjo vi-
siems skambinti. Tikriausiai reikėjo jį iš anksto per-
spėti, kad vila bus užimta kiekvieną savaitgalį ir toks 
pasiruošimas taps įkyria rutina. Tiek to, nusprendžiau 
tuo pasirūpinti kitą kartą. Dabar neturėjau jokio noro 
aiškinti. 

Šiandien dar reikėjo nuvažiuoti į tėvo įmonę, kur 
vyks didysis akcininkų susirinkimas, tėvas išdėstys 
kitų metų perspektyvas ir planus. Jau mieliau vesčiau 
dar vieną aukcioną... Deja, buvau vienas iš tų nelaimė-
lių, todėl negalėjau išsisukti. 

Mano tėvui priklauso didžiausias Lietuvoje resto-
ranų tinklas. Nėra didmiesčio, kuriame nebūtų jo res-
toranuose gaminamo maisto. Vos aštuoniolikos vieno 
restorano virtuvėje pradėjęs plauti indus, jis ėmė kurti 
verslo planą ir taupyti pinigus. Po gerų metų jau nusi-
pirko autobusiuką ir pradėjo prekiauti gatvės maistu 
turistų lankomose vietose. Nuo tada jo piniginė stebu-
klingai storėjo. Dar po kelerių metų jis jau nuomojosi 
patalpas pirmajam savo restoranui. Iš pradžių buvo 
sunku, neramino skolos, tačiau palaipsniui verslas 
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įsisuko. Kokybiškas maistas priviliojo žmonių. Į res-
toranus ėmė rinktis klientai. Rezervacijos buvo prii-
mamos dviem savaitėms į priekį. Viskas veikė sniego 
gniūžtės efektu: verslas įgavo pagreitį, nauji restoranai 
įvairiose Lietuvos vietose laukė klientų. 

Tikriausiai galima pagalvoti, kad tokį verslą turin-
tis ir gaminti mokantis žmogus turėtų būti geros šir-
dies ir linksmas. Bent jau toks stereotipas galioja visuo-
menėje. Mano tėvas ne toks. Žinoma, iš pradžių viskas 
buvo gerai, bet pinigai jį smarkiai pakeitė. Sėkmė 
suteikė didelių pajamų, kurių jis nemokėjo tvarkyti. 
Švaistė į kairę ir į dešinę, o tai pajutusios barakudos 
puolė jį kaip gardžiausią kąsnelį. Apie tai sužinojusi 
mama neiškentė. Skyrybos baigėsi dviem infarktais. 
Antrasis buvo mirtinas. Mamos mirtis dar labiau pa-
didino mano neapykantą tėvui. Stengiausi matytis su 
juo kuo rečiau, tačiau kartą per mėnesį vis tiek privalė-
jau pažiūrėti į jo apgailėtiną snukį. 

Atvažiavęs apsaugininką palikau automobilyje. 
Nenorėjau, kad tėvas man vėl dėstytų savo gyvenimo 
tiesas. 

– Adamai, malonu tave matyti, – tėvas lėtu žings-
niu išėjo iš VIP kambario.

– Albertai, – tariau šaltai. 
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– Neapkabinsi manęs?  – ištiesęs rankas nustebo 
tėvas.

– Ne,  – nukirtau neketindamas aiškintis,  – grei-
čiau viską užbaikim. 

Į VIP kambarį, kuriame jau sėdėjo keturi akcinin-
kai ir laukė manęs, įžengiau pirmas. Vėlavau specialiai. 

Tėvas atsistojo ovalaus stalo gale ir pradėjo susirin-
kimą. 

– Malonu jus visus matyti. Pirmiausia norėčiau 
pranešti naujieną, kad nuo kitų metų mūsų restoranai 
atsidarys Anglijoje ir Danijoje... – tėvo balsas plaukė 
pro ausis. 

Atsitokėjau, kai kambaryje pasigirdo keturių šalia 
manęs sėdėjusių vyrų plojimai. Man buvo nusispjaut. 

– Kiek restoranų žadama atidaryti kitais metais? – 
paklausė varno juodumo plaukų savininkas man iš 
dešinės.

– Du Anglijoje ir vieną Danijoje. Kol kas, – tėvas 
neslėpė šypsenos ir pasididžiavimo savo klestinčiu 
verslu. 

– O reklama? – paklausė kitas tipas, kurį mačiau 
pirmą kartą. Kažkoks naujokas. 

– Reklamos kampaniją pradėsime kurti kitą mėne-
sį, jau turiu idėjų, – patikslino tėvas. 
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Mano akimis, susirinkimas buvo visiškai bepras-
mis, tokias naujienas galima pranešti telefonu. 

– Adamai, norėčiau, kad vyktum su manimi į An-
gliją kitą savaitę, – pareiškė tėvas, kai visi išsiskirstė. 

– Manęs tai nedomina. Aš noriu pasitraukti iš tavo 
verslo. 

Jo akys susiaurėjo ir tiriamai nužvelgė mane, jis ne-
galėjo patikėti tuo, ką pasakiau. 

– Juk verslas sėkmingas, didžiuliai pinigai... 
– Man tavo pinigų nereikia. Pats puikiai tvarkausi. 
Man ir pačiam neblogai sekėsi nekilnojamojo turto 

reikalai, nors didžiausias pelnas, žinoma, buvo iš auk-
cionų. 

– Pasikalbėsime apie tai kitą kartą, – mano netikė-
tas pareiškimas užklupo tėvą nepasiruošusį. Jam rei-
kėjo laiko surasti argumentų, kodėl negalėjau išeiti. – 
Susitiksim kitą savaitę.

Supratęs, kad šiandien negalėsiu jo atsikratyti vi-
sam laikui, išėjau iš restorano. Prie durų nerimastingai 
stoviniavo mano apsaugininkas. 

– Važiuojam namo, – tariau praeidamas, ir šis mi-
kliai įšoko į savo džipą. 

Šeštadienį turėjau daug planų. Iš ryto pas mane 
turėjo atvažiuoti Haroldas, sakė norintis apie kažką 
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pasikalbėti. Po pietų reikėjo nuvažiuoti į Sereną kar-
tu su Patricija ir įsitikinti, ar viskas paruošta. Vakare, 
žinoma, turėjo vykti planuotas renginys, kuriame susi-
rinkę ponai apžiūrinės būsimas kitos savaitės „prekes“. 

– Pone, pas jus atvažiavo Haroldas, – pranešė Ru-
pertas ir nuėjo jo pakviesti. 

– Labas rytas, – pasisveikino senas draugas įeida-
mas į svetainę, jam į parankę buvo įsikibusi Gabrielė. 
Ta moteris buvo įspūdingo grožio. Haroldui jaučiau 
baltą pavydą. 

– Sveiki,  – paspaudžiau jam ranką ir linktelėjau 
Gabrielei. Ji maloniai nusišypsojo.  – Kam turėčiau 
būti dėkingas už tokį nuostabų vizitą? 

– Tiesą pasakius, Gabrielei. Ji primygtinai reika-
lavo asmeniškai pranešti geras naujienas, – jis stipriau 
suspaudė Gabrielę glėbyje. 

– Nekantrauju išgirsti.
– Ar būsi mūsų pabroliu?  – neiškentusi paklausė 

būsimoji Haroldo žmona. Jau pirmą kartą pamatęs 
juos kartu supratau, kad tarp jų vyksta kažkas rimta. 

– Dar klausiat? Tik pasakykit datą, – broliškai ap-
sikabinau Haroldą, neslėpdamas nuoširdžios laimės, ir 
pakštelėjau Gabrielei į skruostą. 

– Planuojame kitą mėnesį.
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– Taip greitai? – nustebau. 
– Didelių vestuvių nedarysim, svarbiausia, kad visi 

brangiausi žmonės būtų šalia,  – jos žodžiai paglostė 
savimeilę. Jaučiausi pamalonintas. 

– Ar jau nusprendėt, kaip viskas vyks? 
– Po truputį planuojam, – atsiduso Gabrielė, leis-

dama suprasti, kiek daug rūpesčių jos laukia. 
– Gal galėčiau pasiūlyti savo dvarą vestuvių šven-

tei? Tai būtų mano dovana.
Pora susižvalgė, o jų veiduose pasirodžiusios šypse-

nos leido suprasti, kad mano pasiūlymas vykęs. 
– Fantastika! – suspigo Gabrielė.
– Haroldai, gali kreiptis į mano pažįstamus dėl šven-

tės rengimo. Manau, tai išlaisvins jus nuo rūpesčių. Juk 
žinai, kad jie gali surengti vakarėlį bet kokiam karaliui, 
tad paruošti jūsų vestuves bus vieni niekai. O paminė-
jus mano pavardę viskas bus padaryta tvarkingai. 

– Nežinau, kaip tau atsidėkoti, – Haroldas dar kar-
tą mane apkabino.

– Dabar galėsi rūpintis tik savimi, – pareiškė Ha-
roldas Gabrielei, o ši neslėpė palengvėjimo, kad nuo jos 
pečių nusirito didžiulis akmuo. 

Kadangi būsimoji nuotaka mano namuose lankėsi 
tik vieną kartą, norėjau jai parodyti visą dvarą. Eidama 
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per sodą ji garsiai pasakojo, kaip įsivaizduoja vestuves. 
Priešais tvenkinį, po didžiausiu gluosniu mano sode, 
turėtų stovėti balta vestuvinė arka, po kuria jie ištars 
savo amžinos meilės priesaiką. Netoli tvenkinio būtų 
išdėstytos nedidukės palapinės su saldumynais, alaus 
stalu ir panašiais gardėsiais, apie kuriuos girdėjau pir-
mą kartą. Gabrielė čiauškėdama išsiveržė į priekį ir 
paliko mus su Haroldu eiti paskui ją. 

– Nesukelsime tau nereikalingų rūpesčių?  – ėmė 
dvejoti draugas, stebėdamas Gabrielės užmojus. 

– Tu tik nesijaudink, kokie čia rūpesčiai! Man pa-
čiam bus malonu,  – džiaugiausi, kad visus nešvarius 
renginius perkėliau į Sereną. Dabar nereikės jaudintis, 
kad kas nors atsivilks nekviestas. Reikėjo anksčiau Se-
reną atiduoti tiems renginiams, tačiau naiviai vyliausi, 
kad nuostabi vila kada nors taps mano šeimos namais. 
Dabar šia svajone nebetikėjau. 

Suvalgęs Agatos paruoštus pietus, išvažiavau į Sere-
ną. Teslą vairuodavau pats. Man atvykus darbuotojai 
kaip tik baigė darbus ir buvo pradėję skirstytis. Ne-
trukus atvažiavo maisto tiekėjų autobusiukas. Viskas 
vyko pagal planą. 

Svetainė jau buvo paruošta. Visur pamerktos juodos 
gėlės, atnešta pakyla, ant kurios, kaip kokius parodos 
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šunis, užkeldavo merginas, ir, kaip visada, užkabintos 
juodos užuolaidos. 

– Atleisk, kad vėluoju, – pro duris įžengusi Patricija 
atrodė kiek sunerimusi. 

– Viskas gerai, darbai vyksta. 
Ji atsistojo šalia ir ėmė apžiūrinėti patalpą.
– Ar įsivaizduoji, kiek laiko nemačiau šios paky-

los? – Ji visada vengdavo dvaro, kai vykdavo merginų 
parodos. Puikiai ją supratau. Tokių išgyvenimų len-
gvai nepamirši. – Noriu šiandien dalyvauti renginyje. 

– Kodėl? – nesupratęs jos pasirinkimo pažvelgiau į 
Patriciją ir išvydau ryžtingas akis. 

– Noriu pažiūrėti tiems suskiams į akis. 
– Juk supranti, kad esu vienas iš jų? 
– Tu ne toks. – Ji sakė tiesą – buvau ne toks. Pirmai 

progai pasitaikius, išeičiau iš klubo, tačiau tai neįma-
noma. O visiems kitiems, tai malonumas. Žaidimas, 
už kurį mokami didžiuliai pinigai. 

– Aš noriu dar kartą jį pamatyti, – tęsė Patricija. 
– Juk žinai, kad Sailas niekada nedalyvauja... O jei 

ir pasirodytų, nemanau, kad tai ką nors pakeistų.
– Žinoma, kad pakeistų. Aš jam akis išdrasky-

čiau, – akyse žaižaruojantys žaibai išdavė, kad ji kalba 
gryniausią tiesą. 
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– Gal tau stogas pavažiavo! Dabar jau tikrai no-
riu, kad jis nepasirodytų. Neįsivaizduoju, kas tavęs 
lauktų... – Į galvą tuoj pradėjo lįsti bjauriausios kan-
kinimų scenos, net nusipurčiau. Negalėjau pakęsti 
minties, kad Patricijai kas nors galėtų nutikti. Ji man 
lyg sesuo. 

Vakaras atėjo greitai. Į Serenos kiemą vienas po kito 
pradėjo riedėti prabangiausi automobiliai. Jauni klubo 
dalyviai atvažiuodavo prabangiais sportiniais automo-
biliais, vyresnio amžiaus vyrai rinkdavosi kur kas soli-
desnius, limuzino klasės „laivus“. 

Netrukus kiemas tapo sausakimšas automobilių, ir 
visi svečiai suplūdo į vilos vidų. Serena prisipildė malo-
naus balsų šurmulio, kurį skleidė ne itin malonūs žmo-
nės. Vyrai būriavosi nedidelėmis grupelėmis, susiradę 
draugų kalbėjo įvairiomis temomis. Vieni guodėsi, 
kaip jiems sunku tvarkytis su „prekėmis“, o „prekės“, 
visiškai nekreipdamos dėmesio į tokias kalbas, stovėjo 
šalia savo šeimininkų. Moterys atrodė nepriekaištin-
gai, tačiau jų akys staugė iš sielvarto. Dalis vyrų spė-
liojo, kokios „šviežienos“ gaus šį vakarą. Vienas aiškiai 
pareiškė, kad jei bus blondinė, ją būtinai nusipirks, nes 
iki jo narystės metinių liko vos du mėnesiai. Negalė-
damas klausyti tokių kalbų ištuštinau jau trečią stiklą 
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viskio. „Juodojo rato“ klubo susitikimuose visada ger-
davau daugiau nei reikėtų. 

– Svarsčiau, ar šiandien pasirodysi, – pakalbinau iš 
minios išlindusį Daną. 

Šis lūpose spaudė cigarą, o rankose, kaip ir aš, laikė 
viskio stiklą.

– Juk nepaliksiu tavęs vieno, – Danas man padėda-
vo vesti aukcioną. Jis klubui priklausė daug anksčiau 
nei aš, todėl išmokė mane, kaip elgtis, kaip ir su kuo 
kalbėti. Jis, kaip ir aš, pakliuvo čia visai netyčia, tačiau 
su tuo seniausiai susitaikė ir susigyveno. Aš – ne.  – 
Girdėjai naujienas? 

– Kokias? 
– Šiandien bus trys merginos, – lyg didžiausią pa-

slaptį atskleidė vienintelis malonesnis žmogus iš klubo.
– Man nerūpi, Danai. Tebūnie nors ir dešimt. Visų 

likimas vis vien toks pats, – gurkštelėjau viskio, kuris 
jau spėjo sušilti mano rankoje. 

– Na, jei paklius pas tokius kaip tu ir aš, jų gyveni-
mas gali būti visai padorus.

– Pas tokius jau nepaklius, pats žinai, kad mes  – 
vieninteliai. 

Į vilą įėjus Roniui ir Henriui visi nuščiuvo, salė-
je tvyrojo laukimo nuotaikos – ką jie šį vakarą išvys. 
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Platūs vyrų pečiai kol kas puikiai slėpė paslaptingas 
merginas, kurių šiandien bus pristatyta daugiau nei 
įprasta. 

Merginoms užlipus ant pakylos, kaip ir kiekvie-
ną kartą, pasigirdo vyrų plojimai. Merginų akyse at-
sispindėjo beveik gyvuliška baimė. Viena iš merginų 
buvo juodaplaukė, liekna, didžiulėmis akimis. Antroji 
mergina labai panaši į pirmąją, tik jos plaukai gerokai 
ilgesni. Ūgiu ji taip pat lenkė iš dešinės stovinčią mer-
giną. Trečioji mergina atrodė kitokia. Jos šviesūs plau-
kai buvo šiek tiek banguoti ir lengvai krito ant akių, 
veidas smulkus ir moteriškai dailus. Figūra išraiškinga 
ir seksuali, nors dabar buvo sunku įžiūrėti. Apskritai, 
trečioji mergina nuo kitų savo likimo draugių skyrė-
si ne tik išvaizda. Jos akyse nesimatė baimės. Buvo 
kai kas kita. Viltis ir neapykanta. Akimirką pagavusi 
mano žvilgsnį ji, regis, maldavo, kad jai padėčiau. Už-
simerkiau, negalėjau atlaikyti tokio žvilgsnio, o kai vėl 
pažvelgiau į ją, mergina žiūrėjo kažkur toli į sieną. Ti-
kriausiai man pasivaideno.

– Viskas gerai? – paklausė Patricija, glusdama prie 
manęs. Supratau, kad vos pradėjus rinktis žmonėms, ji 
pasigailėjo dėl savo bravūriško sprendimo. Bet dabar 
jau per vėlu. Užtikrinau ją, kad su manimi ji saugi. 
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