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Kaip ugnis, visai kaip ugnis. Tokie buvo pirmieji !od!iai, ku-
riuos i"tar# u!hipnotizuotas berniukas. Nors jis tur#jo "imtus 
pavojing$ pjautini$ !aizd$ veide, kojose, pilve, nugaroje, p#dose, 
sprande ir pakau"yje, buvo nutarta j% u!hipnotizuoti tikintis su!i-
noti, kas jam nutiko.

– A" bandau u!simerkti,&– murma jis.&– 'einu % virtuv(, o ten 
vyksta ka!kas keista,&– tarp k#d!i$ laksto kibirk"tys, o grindimis 
"liau!ia raudona liepsna.

Jaunesnysis policininkas, kuris rado berniuk) koted!e tarp kit$ 
k*n$, galvojo, kad jis negyvas. Vaikas buvo smarkiai nukraujav(s, 
patyr(s "ok) ir be s)mon#s. Atgavo j) tik po septyni$ valand$.

Jis buvo vienintelis i"gyven(s liudytojas. Komisaras Jonas Lina 
sp#jo, kad berniukas gal#t$ apib*dinti !udik). Nusikalt#lis ketino 
nu!udyti visus, tod#l grei+iausiai savo veido nesl#p#.

Bet policininkui niekada neb*t$ kilusi mintis kreiptis % hipno-
tizuotoj), jei ne ypatingos aplinkyb#s.





Graik! mitologijoje dievas Hipnas buvo vaizduojamas kaip spar-
nuotas berniukas su aguon! galvut"mis saujoje. Jo vardas rei#kia 
mieg$. Hipnas ir Mirtis yra dvyniai, pagimdyti Nakties ir Tamsos.

Pirm$ kart$ hipnoz"s termin$ #iuolaikine prasme 1843 metais 
pavartojo #kot! chirurgas D%eimsas Bredas. &iuo %od%iu jis apib'di-
no ( mieg$ pana#i$ b'sen$, kai %mogus i#lieka nepaprastai d"mesin-
gas ir labai imlus (sp'd%iams.

&iandien jau moksli#kai (rodyta, kad galima u%hipnotizuoti be-
veik visus %mones, tik vis dar nesutariama ir diskutuojama d"l hip-
noz"s panaudojimo, patikimumo ir pavojingumo. Tikriausiai taip 
yra tod"l, kad hipnoz) pasitelkia suk*iai, fokusininkai ir viso pasaulio 
slaptosios tarnybos.

U%hipnotizuoti %mog! n"ra sunku; %ymiai sunkiau kontroliuoti 
veiksmo eig$, valdyti pacient$ ir analizuoti rezultatus. I# tikr!j! ge-
rai (valdyti gili$ hipnoz) gali tik labai patyr)s ir tam tikr! (g'd%i! 
turintis %mogus. Pasaulyje yra tik keli patikimi hipnoz"s ekspertai, 
turintys medicinin( i#silavinim$.





1

Gruodžio aštuntosios naktis

Erikas Marija Barkas kr*ptel#jo ir pabudo nuo telefono skam-
bu+io. Vis dar sn*duriuodamas, "ypsodamasis i"tar#:

– Balionai ir serpantinai.
,irdis smarkiai plak# d#l tokio staigaus atsibudimo. Erikas ne-

suprato, kod#l pasak# tuos !od!ius ir k) sapnavo.
Kad nepa!adint$ Simonos, jis i"tipeno i" miegamojo, u!dar# 

duris ir tik tada atsiliep#:
– Erikas Marija Barkas klauso.
Komisaras Jonas Lina paklaus#, ar Barkas jau pabud(s ir gal#s 

i"klausyti svarbi) informacij). Klausydamasis komisaro, Barkas pa-
ma!u v#l grimzdo % sapno tams).

– Gird#jau, kad j*s esate *mi$ traum$ gydymo specialistas,&– 
kalb#jo komisaras.

– Taip,&– patvirtino Barkas ir klausydamasis informacijos prari-
jo tablet( nuo skausmo. 
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Policininkas i"d#st#, kad reikia apklausti liudytoj)& – penkio-
likos met$ berniuk), kuris mat#, kaip buvo nu!udyti du !mon#s. 
B#da ta, kad jis sunkiai su!eistas, b*kl# nestabili, vaikas patyr# "ok) 
ir dabar guli be s)mon#s. Nakt% jis buvo perkeltas i" Huding#s Ne-
urologijos skyriaus % Karolinskos universitetin#s ligonin#s Neuro-
chirurgijos skyri$ Solnoje.

– Kas jo gydytojas?&– pasiteiravo Erikas.
– Daniela Ri+ards.
– Ji labai gera specialist#, ir a" esu %sitikin(s, kad ji sugeb#s...
– Kaip tik ji ir pasi*l#, kad paskambin+iau jums,& – nutrauk# 

komisaras.&– Jai reikia pagalbos ir gana skubiai.
Erikas gr%!o % miegam)j% pasiimti drabu!i$. Pro u!uolaidas 

skverb#si gatv#s !ibinto "viesa. Simona gul#jo ant nugaros, %r#musi 
% j% keist), tu"+i) !vilgsn%.

– Nenor#jau tav(s pa!adinti,&– su"nab!d#jo jis.
– Kas skambino?
– I" policijos... komisaras, bet nei"girdau jo pavard#s.
– Ko nor#jo?
– Turiu va!iuoti % Karolinskos ligonin(. Pra"o pad#ti vienam 

berniukui.
– Kiek dabar valand$?
Ji pa!i*r#jo % !adintuv) ir u!simerk#. Erikas pasteb#jo, kad ant 

jos "lakuot$ pe+i$ liko %spaud$ nuo pasiglam!iusios patalyn#s.
– Miegok, Simute,&– praku!d#jo jis. 
Susirink(s drabu!ius, Erikas i"sli*kino % prie"kambar%, u!deg# 

"vies) ir skubiai apsireng#. Jam u! nugaros su!ybs#jo gele!t#. Atsi-
suk(s Erikas pamat#, kad ant dur$ rankenos s*nus buvo pakabin(s 
pa+i*!as, kad nepamir"t$ pasiimti. Nors laiko ma!ai, Erikas nu#jo 
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prie drabu!in#s ir stal+iuje surado pa+i*!$ apsaugas, u!mov# jas 
ant a"tri$ gele!+i$, pastat# pa+i*!as ant grind$ ir i"#jo.

Gruod!io a"tuntoji, tre+ia valanda ryto. Erikas Marija Barkas 
%s#do % automobil%. I" juodo dangaus l#tai krito snaig#s. Jokio v#jo, 
didel#s snaig#s pama!u u!klojo tu"+i) gatv(. Jis pasuko u!vedimo 
raktel% ir salon) u!liejo "velni muzika& – Mailso Deivio Kind of 
Blue.

Iki ligonin#s visai netoli. Per miegant% miest) jis nuva!iavo 
Dag+i$ fabriko gatve, paskui Sv#jos gatve link Nortulio. U! krin-
tan+i$ snaigi$ u!dangos Brunsvikeno vandenys atrod# kaip didel#, 
tamsi erdv#. Jis l#tai %suko % ligonin#s teritorij), paskui prava!iavo 
tarp Astridos Lindgren korpuso, kur tr*ksta personalo, ir Gim-
dymo skyriaus, pralenk# Radiologijos ir Psichiatrijos skyrius, tada 
pasistat# automobil% %prastoje vietoje prie Neurochirurgijos klini-
kos. Auk"to pastato languose atsispind#jo gatv#s !ibint$ "viesos. 
Lankytoj$ aik"tel#je stov#jo tik keli automobiliai. Prietemoje me-
d!iuose kreb!d#jo strazdai. Erikas pasteb#jo, kad "iuo paros metu 
+ia nesigirdi greitkelio gausmo.

Jis perbrauk# %#jimo kortel( per aparat), surinko "e"ia!enkl% kod) 
ir %!eng# % foj#, li-u pakilo % penkt) auk"t) ir nu!ingsniavo korido-
riumi. Lub$ "viestuv$ at"vaitai atsispind#jo ir !yb+iojo m#lyname 
linoleume tarsi ledas griovyje. Barkas tik dabar pajuto nuovarg% po 
staigaus adrenalino antpl*d!io. Sapnas buvo labai malonus, jis vis 
dar jaut#si laimingas. Vyras pra#jo operacin( ir did!iul( neigiamo 
sl#gio palat). Pasisveikino su naktine sesele ir dar kart) pergalvojo, 
k) jam papasakojo komisaras: berniukas kraujuoja, visas k*nas su-
pjaustytas, prakaituoja, nenori gul#ti, neramus ir labai i"tro"k(s. Su 
juo bandoma kalb#tis, bet b*kl# greitai prast#ja. Jo s)mon# neb#ra 
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ai"ki, "irdies ritmas trinka, tod#l gydytoja Daniela Ri+ards teisingai 
nutar# neprileisti prie jo policinink$.

Prie a"tuoniolikto skyriaus dur$ bud#jo du uniformuoti polici-
ninkai. Erikui pasirod#, kad jam artinantis tiedu sunerimo. „Galb*t 
jie pavarg(“,& – pagalvojo jis sustoj(s prie"ais prisistatyti. Jie greitai 
patikrino jo leidim), paspaud# mygtuk) ir durys tyliai zvimbdamos 
atsidar#.

'#j(s vidun Erikas paspaud# rank) Danielai Ri+ards ir pasteb#jo, kad 
jos veidas %sitemp(s, k*no judesiai taip pat i"dav# slepiam) %tamp).

– I"gerk kavos,&– pasi*l# ji.
– Ar turime tam laiko?
– A" seku kraujavim) i" kepen$,&– atsak# ji.
Prie kavos automato stov#jo ir % j% barbeno keturiasde"imtmetis 

vyras su d!insais ir juodu "varku. Jo plaukai "vies*s, susiv#l(, l*pos 
rimtai su+iauptos. Erikas pagalvojo, kad +ia Daniel#s vyras Magnu-
sas. Niekada nebuvo jo sutik(s, mat# tik nuotraukas jos kabinete.

– Ar +ia tavo vyras?&– linktel#jo Erikas % vyri"kio pus(.
– K)?& – paklaus# ji. Eriko klausimas j) nustebino ir pralinks-

mino. 
– Pamaniau, gal atva!iavo Magnusas.
– Ne,&– nusijuok# ji.
– Ar tu %sitikinusi? A" jo paklausiu,&– "yptel#jo jis ir patrauk# link 

vyro.
Suskambo Daniel#s mobilusis ir ji juokdamasi atsiliep#.
– Erikai, liaukis,&– tarstel#jo ji ir priglaudusi aparat) prie ausies 

atsiliep#:&– Daniela klauso.
Ta+iau niekas nekalb#jo.
– Alio?
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Ji palauk# kelias sekundes, paskui atsisveikino, ironi"kai i"tar-
dama havajieti"k) „aloha“, nuspaud# pokalbio pabaigos mygtuk) 
ir pasuko link vyr$.

Erikas jau stov#jo "alia blondino. Kavos automatas zvimb# ir 
"nyp"t#.

– I"gerkite kavos,&– pasi*l# jam vyras i"tiesdamas puodel%.
– A+i*, ne.
Vyras gurk"tel#jo kavos ir nusi"ypsojo. Skruostuose i"ry"k#jo 

duobut#s.
– Skani,&– nusi"ypso jis ir v#l i"ties# Erikui puodel%.
– A" nenoriu.
Vyras v#l gurk"tel#jo, !i*r#damas % Erik).
– Ar gal#+iau pasiskolinti j*s$ telefon)?&– staiga papra"# jis.&– 

Jei j*s neprie"tarausite. Sav)j% pamir"au automobilyje.
– Jums reikia mano telefono?&– paklaus# Erikas "altu tonu.
Blondinas linktel#jo !i*r#damas % j% "viesiai pilkomis kaip poli-

ruotas granitas akimis.
– Galite v#l pasiskolinti mano,&– pasi*l# Daniela.
– A+i*.
– N#ra u! k).
Blondinas pa#m# telefon), pa!i*r#jo % j%, o paskui % gydytoj).
– Pa!adu atiduoti.
– Vis tiek juo naudojat#s tik j*s,&– nusi"ypsojo ji.
Jis nusijuok# ir pa#jo % "on).
– .ia ne tavo vyras,&– suprato Erikas.
Moteris "ypsodamasi papurt# galv). Erikas i" jos veido supra-

to, kad ji labai pavargusi. Buvo patrynusi akis ir nety+ia i"sitepusi 
skruost) pilku aki$ pie"tuku.
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– Ar eisime ap!i*r#ti paciento?&– paklaus# Erikas.
– Gerai,&– linktel#jo ji.
– Jau vis tiek atva!iavau,&– prid*r# jis skubiai.
– Erikai, a" labai noriu i"girsti tavo nuomon(, nesijau+iu u!tik-

rinta.
Ji be garso atidar# sunkias duris ir Erikas nusek# paskui j) % "il-

t) palat) "alia operacin#s. Ant lovos gul#jo liesas berniukas. Dvi 
sesel#s tvarst# jo !aizdas&– "imtus durtini$ ir pjautini$ !aizd$ vi-
same k*ne&– p#dose, kr*tin#je ir pilve, sprande, pakau"yje, veide, 
rankose.

Pulsas silpnas, bet labai da!nas. L*pos papilk#jusios kaip aliu-
minis, vaikas prakaitavo, jo akys stipriai u!merktos. Atrod#, kad 
nosis sulau!yta. Po oda mat#si nuo kaklo iki kr*tin#s i"sidriek(s 
kraujavimas.

Nepaisant !aizd$ mat#si, kad berniuko veidas gra!us.
Daniela tyliai papasakojo apie vaiko b*kl(, tyrim$ rezultatus. 

Staiga pasigirdo barbenimas&– ji nutilo. V#l tas blondinas. Jis moja-
vo jiems per dur$ stikl).

Erikas ir Daniela pa!i*r#jo vienas kitam % akis ir i"#jo i" palatos. 
Blondinas v#l mind!ikavo prie kavos automato.

– Prie" susitinkant su policininku, radusiu berniuk), jums gali 
praversti didelis puodelis kapu+ino.

Tik dabar Erikas suprato, kad prie" valand) j% pa!adino "is "vie-
siaplaukis komisaras. Kalbant telefonu jo suomi"ka tartis nebuvo 
tokia akivaizdi kaip dabar, o gal Erikas buvo per daug pavarg(s ir 
negird#jo.

– O kod#l tur#+iau susitikti su berniuk) radusiu policininku?&– 
pasidom#jo Erikas.
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– Kad suprastum#te, kod#l turiu apklausti...
Suskambo Danielos telefonas ir Jonas nutilo. Jis i"trauk# tele-

fon) i" savo "varko ki"en#s ir nekreipdamas d#mesio % jos i"tiest) 
rank) skubiai dirstel#jo % ekran).

– .ia turb*t man,&– sp#jo Jonas ir atsiliep#.&– Taip... Ne, a" no-
riu, kad jis b*t$ +ia. Gerai, bet man nusispjaut.

Klausydamasis kolegos prie"taravim$, Jonas tik "ypsojosi.
– Pasteb#jau vien) dalyk),&– pasak# jis.
Balsas ragelyje ka!k) r#k#.
– A" darysiu savaip,&– ramiai pasak# Jonas. Jis u!baig# pokalb%, 

atidav# telefon) Danielai ir tyliai pad#kojo.
– Turiu apklausti pacient),&– rimtai parei"k# jis.
– Apgailestauju, bet a" pritariu gydytojos Ri+ards sprendimui. 
– Kada jis gal#s kalb#ti?
– Negal#s, kol nepraeis "okas.
– /inojau, kad taip atsakysite,&– burbtel#jo tyliai.
– Jo b*kl# vis dar itin kriti"ka,&– paai"kino Daniela.&– Plau+iai 

pa!eisti, taip pat ir plonosios !arnos, ir kepenys, ir...
Pro duris %!eng# policininkas purvina uniforma ir neramiai ap-

sidair#. Jonas pamojavo jam, pri#j(s paspaud# rank), ka!k) tyliai 
pasak#. Policininkas perbrauk# ranka sau per burn) ir pa!i*r#jo % 
gydytojus. Komisaras patikino, kad viskas gerai, kad gydytojams 
reikia paai"kinti aplinkybes ir tai gali jiems pad#ti apsispr(sti.

– Taigi,&– prad#jo policininkas tyliai atsikrenk"t(s.&– Per racij) 
buvo prane"ta, kad Tumbos stadiono tualete valytojas rado negyv) 
vyr). Mes va!iavome Huding#s gatve ir jau tur#jome sukti % Sl#nio 
gatv( link e!ero. Mano kolega Jan# %#jo vidun, o a" tuo metu kalb#-
jausi su valytoju. I" prad!i$ man#me, kad mirtis i"tiko d#l per dide-
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l#s doz#s, bet greitai supratome, kad +ia visai kas kita. Jan# sugr%!o 
i" persirengimo kambario i"bal(s kaip popierius ir nenor#jo %leisti 
man(s vidun. Jis triskart pakartojo, kad ten !iauriai daug kraujo, 
paskui klestel#jo ant laipt$ ir... 

Policininkas nutilo, atsis#do ant k#d#s ir liko s#d#ti pusiau pra-
si!ioj(s, !vilgsn% %bed(s % sien).

– Ar gali t(sti?&– papra"# Jonas.
– Taip... atvyko greitoji, mirusysis buvo atpa!intas, o man buvo 

nurodyta pakalb#ti su artimaisiais. M*s$ nedaug, tad tur#jau vykti 
vienas, nes m*s$ vir"inink# pasak#, kad niekur nenori si$sti Jan#s, 
kai jis tokios b*kl#s, ir tai visi"kai suprantama.

Erikas !vilgtel#jo % laikrod%.
– J*s turite j% i"klausyti,& – %sp#jo Jonas Erik) ramia suomi"ka 

maniera.
– Velionis,&– t(s# policininkas nuleid(s akis,&– dirbo mokytoju 

Tumbos gimnazijoje, gyveno naujame rajone. Namuose nieko ne-
buvo. A" paskambinau % duris kelis kartus. Ne!inau, kod#l nutariau 
apeiti aplink nam) ir pa!i*r#ti vidun per lang) pasi"viesdamas !i-
bintuv#liu.

Policininkas nutilo. L*pos virp#jo, jis #m# nagu krap"tyti k#d#s 
ranken).

– B*k geras, pasakok toliau,&– papra"# Jonas.
– Ar b*tina, nes a"... a"...
– Tu radai berniuk), jo mam) ir penkeri$ met$ mergait(. Gyvas 

i"liko tik berniukas.
– Nors a" maniau... a"...
Vyras nutilo, jo veidas i"bly"ko.
– A+i*, Erlandai, kad atvykai,&– pad#kojo Jonas.
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Vyras skubiai linktel#jo, atsistojo, sutrik(s perbrauk# ranka pur-
vin) striuk( ir i"#jo.

– Visi buvo supjaustyti,&– prat(s# Jonas.&– Visi"ko bepro+io dar-
bas. Smarkiai sudarkyti, suspardyti, sumu"ti, subadyti, o mergyt#... 
perkirsta pusiau. Apatin# k*no dalis gul#jo ant fotelio prie televi-
zoriaus, o...

Jonas nutilo ir pa!i*r#jo % Erik), paskui prat(s#:
– Atrodo, kad !udikas !inojo, jog "eimos t#vas yra stadione. 

Tuo metu vyko futbolo rungtyn#s, jis teis#javo. /udikas palauk#, 
kol jis liks vienas, tada nu!ud#, !iauriai supjaust#, o paskui nuva!ia-
vo % aukos namus nu!udyti kit$.

– Ar viskas %vyko b*tent tokia tvarka?&– paklaus# Erikas.
– Man atrodo, kad taip,&– patvirtino komisaras.
Erikas perbrauk# sau per l*pas dreban+ia ranka. „T#vas, mama, 

s*nus, dukt#“,&– pagalvojo jis ir pa!velg# Jonui % akis.
– /udikas nor#jo i"!udyti vis) "eim),&– i"tar# Erikas tyliai.
Jonas abejodamas sk#stel#jo rankomis.
– Kaip tik tod#l... Vis dar nerandame vieno "eimos nario, vyres-

niosios sesers, kuriai dvide"imt treji. Ne!inome, kur ji. Neradome 
jos namuose Sundbyberge, vaikino namuose taip pat. Gali b*ti, 
kad !udikas irgi jos ie"ko. Kaip tik tod#l norime apklausti liudytoj) 
kaip gal#dami grei+iau.

– Gr%!tu % palat) ir atid!iai ap!i*r#siu berniuk),&– nutar# Erikas.
– A+i*,&– pad#kojo Jonas.
– Ta+iau mes negalime rizikuoti paciento gyvybe, kad...
– Suprantu,&– nutrauk# j% Jonas.&– Bet turite !inoti, kad kuo il-

giau mes svarstysime, nuo ko prad#ti, tuo daugiau laiko suteiksime 
!udikui ie"koti sesers.
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– Galb*t tur#tum#te ap!i*r#ti nusikaltimo viet),&– pasi*l# Da-
niela.

– Specialistai jau dirba.
– Ver+iau va!iuokite pas juos ir paskubinkite,&– paragino Da-

niela.
– Tai vis tiek nieko neduos,&– atsak# komisaras.
– Kod#l?
– Tose vietose rasime "imt$, gal t*kstan+i$ !moni$ DNR.
Erikas gr%!o % berniuko palat). Atsistojo prie lovos ir #m# ste-

b#ti jo i"bly"kus%, su!alot) veid). Kv#pavimas vos girdimas. L*pos 
sustingusios. Erikas i"tar# jo vard) ir berniuko veido raumenys tru-
put#l% skausmingai %sitemp#.

– Josefai,&– tar# jis tyliai dar kart).&– A" esu Erikas Marija Bar-
kas. A" esu gydytojas ir dabar tave ap!i*r#siu. Linktel#k, jei su-
pranti, k) sakau.

Berniukas gul#jo visi"kai nejud#damas, tik pilvas kilnojosi su 
kiekvienu trumpu kv#ptel#jimu. Ta+iau Erikas pamat#, kad vaikas 
j% suprato, bet paskui jo s)mon# u!geso.

Po pusvaland!io Erikas gr%!o pas laukian+ius Daniel) ir komi-
sar). Abu su!iuro % j%.

– Ar jis i"gyvens?&– paklaus# Jonas.
– Per anksti spr(sti, bet jis...
– Berniukas yra vienintelis liudytojas,& – nutrauk# j% Jonas.& – 

Ka!kas nu!ud# jo t#v), motin), jaunesn( sesut( ir gali b*ti, kad 
dabar ie"ko jo sesers.

– Mes !inome,&– at"ov# Daniela.&– Bet manome, kad policija 
tur#t$ ie"koti jos, u!uot trukd!iusi mums.
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– Mes ie"kome, bet kol kas nesiseka. Turime pakalb#ti su ber-
niuku, nes jis tikriausiai mat# !udiko veid).

– Gali praeiti savait#s, kol bus galima j% apklausti,&– pabr#!# Eri-
kas.&– Juk negalime priverstinai pa!adinti jo s)mon#s ir pasakyti, 
kad jo "eima i"!udyta.

– Bet galima taikyti hipnoz(,&– i"tar# Jonas.
Visi nutilo. Erikas prisimin#, kaip va!iuojant % ligonin( snai-

guriavo vir" Brunsvikeno, kaip snaig#s krito vir" tamsaus vandens 
tarp med!i$.

– Ne,&– su"nab!d#jo jis. 
– Ar hipnoz# nesuveikt$?
– A" apie tai nieko nei"manau.
– O a" labai gerai %simenu veidus,&– pla+iai nusi"ypsojo Jonas.&– 

J*s esate garsus hipnotizuotojas ir gal#tum#te... 
– A" nebuvau tikras hipnotizuotojas,&– nutrauk# j% Erikas.
– A" taip nemanau,&– nesutiko Jonas.&– O dabar i"kilo b*tiny-

b#.
Daniela paraudo ir nudelbusi akis "yptel#jo.
– A" negaliu,&– pasak# Erikas.
– U! "% pacient) atsakau a",&– grie!tai parei"k# Daniela.&– Ir ma-

n(s ne!avi mintis apie hipnoz(.
– O jeigu %sitikintum#te, kad pacientui tai nekelia pavojaus?&– 

neatly!o Jonas.
Erikas suprato, kad komisaras jau buvo pagalvoj(s apie hipnoz(, 

dar iki jiems susitinkant, ir kad tai visai neatsitiktin# mintis. Jonas 
Lina i"kviet# j% % ligonin( ne tod#l, kad Erikas yra *maus "oko ir 
pavojing$ traum$ ekspertas. Komisaras nor#jo pam#ginti %kalb#ti 
j% u!hipnotizuoti pacient).


