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Jakobas Metselijus pakėlė galvą ir įsiklausė. Didžiojo-

je auditorijoje buvo tylu. Studentų jūra seniai išsiliejo 

pro salės duris, triukšmas nutyko. Žilaplaukis katedro-

je lėtai susidėjo popierius ir dirstelėjo į kišeninį lai-

krodį. Jau ketvirtis po aštuonių. Jis iš anksto džiau-

gėsi vakaru Billerudso smuklėje. Prieš kelias valandas 

susitarė vakarieniauti ten su Albertu Volkeriu. Vėlyvos 

paskaitos geros tuo, kad po jų ramia sąžine, baigus 

dienos darbus, galima su kolegomis traukti į užeigą 

už kampo ir pasilepinti paprasta vakariene prie vieno 

ar dviejų bokalų alaus. Jau senokai nebuvo leidęs sau 

tokios prabangos – pastaraisiais mėnesiais visą jo lai-

ką užėmė darbas.

Jakobas Metselijus išėjo iš auditorijos ir uždarė du-

ris. Koridoriuje nebuvo nė gyvos dvasios. Pro didelius, 

mažesniuose švininiuose rėmeliuose įstiklintus langus 

sklindanti blyški mėnesiena apšvietė granitines grin-

dis, ir, nors buvo per tamsu, kad gerai įžiūrėtum, jis 

žinojo, jog virš galvos nelyginant akmeninis dangus 

linksta didžiulis lubų skliautas.
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Vyras žvaliai nužingsniavo ilgu koridoriumi. Istori-
jos fakultetą jis pažinojo kaip savo penkis pirštus. Jam 
buvo pažįstama kiekviena grindų plokštė, kiekvienas 
medinių sienų plokščių metras. Jakobas žinojo, kiek 
durų turi koridorius ir kur šios veda. Ne paslaptis jam 
buvo ir seno pastato silpnosios vietos. Šen bei ten grin-
dis bjaurojo įskilimai, pro langų plyšius žiemą švilpė 
šaltas vėjas, o vartų vyriai girgždėjo it grindiniu riedan-
čių karietų ratai. Net ir dabar, pastate nelikus nė gyvos 
dvasios ir vis labiau tirštėjant šešėliams, jis nesibaimino.

Jakobas Metselijus pasiekė plačius laiptus gele-
žiniais turėklais, vedančius žemyn į tamsą. Vienoje 
rankoje vyras nešėsi paltą, kitoje laikė apšiurusį odinį 
portfelį. Kad prieblandoje nesukluptų, sulėtino žingsnį 
ir ėmė atsargiai leistis. Pusiaukelėje stabtelėjo – jo dė-
mesį patraukė garsas. Jakobas įsiklausė. Turbūt pelės. 
Šiuo metų laiku?

– Kas ten?
Jo balsas nuaidėjo tyloje. Pro antro aukšto langus 

švyksanti mėnesiena šios laiptų atkarpos nebepasiekė, 
o pirmame aukšte apie ją bylojo tik neryškūs šviesos 
stačiakampiai ant grindų. Ranka ieškodamas turėklų, 
vyras atsargiai žengė dar žingsnį. Vėl išgirdo tą garsą. 
Visai arti. Pernelyg arti. Staigiai atsigręžęs, išvydo artė-
jantį siluetą. Norėjo paklausti, kas šis esąs, bet žodžiai 
įstrigo gerklėje. Nespėjus jam išleisti nė garso, šešėlis 
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sunkiai kvėpuodamas prisiartino ir kumščiais stipriai 
smogė Jakobui į krūtinę.

To užteko, kad auka prarastų pusiausvyrą. Profeso-
riaus ranka nuslydo nuo turėklo ir jis kūlvirsčia nuvirto 
į tuštumą. Tarytum sulėtintame kino kadre vyras bejė-
giškai skriejo oru. Prieš atsitrenkdamas į akmeninius 
laiptus ir prarasdamas sąmonę, dar suspėjo pagalvoti:

„Jis buvo teisus. Dabar pasaulis niekada nesuži-
nos.“

Jakobo kūnas antrą kartą tėškėsi į pakopas ir nusi-
rito žemyn. Buvo girdėti, kaip kaukolė dunksi laiptais 
nelyginant kalvio kūjis tolybėse. Kai galiausiai dusliai 
šlumštelėjo apačioje, viskas buvo baigta.

Jakobo Metselijaus siela iškeliavo į amžinybę.
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Durys u+sitrenk$ jai u+ nugaros. Stela Friberg pyko. Jei-
gu kampinis kioskas neturi net pieno, tai koki# velni# 
jis apskritai dirba vis) par)? ,( klausim) u+dav$ ir spuo-
guotai pardav$jai, kuri pasiteisino, kad tiek$jas !iandien 
nepristat-s preki#. Lyg Stelai tai r*p$t#.

Lauke buvo !alta, bet ji jaut$, kaip ima prakaituoti 
po ka!myro megztiniu. I!skub$jusi i! parduotuv$l$s, nu-
dro+$ Karlo keliu. Nu$jusi vos de!imt metr#, i!girdo v$l 
prasiveriant kiosko duris ir ai!k# „atsipra!au“.– pakan-
kamai gars#, kad nustelbt# prava+iuojan"io automo-
bilio *+es(. Stela nesul$tino +ingsnio. N$ neman$ t-sti 
pokalbio. Nuo kalb# neprad$s lyti pienu.

– Atsipra!au, ar girdite?.– nenusileido pardav$ja, ir 
Stela gavo atsigr-+ti. Ji lediniu +vilgsniu d$btel$jo ( kasi-
nink-, !)lan"i) tarpduryje..– Pamir!ote lagamin)!

Stela stabtel$jo ir gr(+o ( parduotuv-. Mergina pri-
laik$ jai duris. N$ ne+vilgtel$jusi ( kioskinink-, Stela 
nusi"iupo lagamin), kur( buvo palikusi prie laikra!"i# 
lentynos.

– A"i*,.– sumurm$jo i!eidama antr) kart).
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– N$r u+ k),.– pasigirdo kandus atsakymas..– Gra-
+ios dienos. Iki kito karto!

Stelai nesp$jus pad$koti, durys u+sitrenk$. Lagami-
nas susvyravo ir vos neapvirto. Stv$rusi u+ rankenos, 
Stela nusitemp$ j( paskui save. Papra!$ taksi vairuoto-
jo i!leisti prie kiosko Stur$s gatv$s kampe, kad pakeliui 
namo gal$t# apsipirkti. Prasta mintis. Ne tik negavo pie-
no, bet dar ir lagamin) teks tempti iki nam#. O jis tikrai 
nelengvas.– kelion$je neblogai pra!lav$ parduotuves,.– 
ir ratukai nuolat kli*va u+ !aligatvio nelygum#.

Pasiekusi nam) Vil# gatv$je, Stela atidar$ gele+inius 
vartus ir u+vilko lagamin) laipteliais iki lauko dur#. 
Akimirk) pastov$jo spoksodama ( kodin- dur# spyn). 
Suved$ kelias skai"i# kombinacijas, bet n$ viena netiko. 
Atsidususi Stela prav$r$ rankin- ir raus$si tol, kol rado 
rakt# ry!ul( su nam# raktu. ,iaip ne taip nusigavo iki 
li/o. Jau trisde!imt !e!ias valandas praleido ant koj#, 
nuo nuovargio ir ilgo s$d$jimo maud$ vis) k*n). Nors 
be galo patogias odines l$ktuvo s$dynes buvo galima at-
lenkti kone ( horizontali) pad$t(, Stelai nepavyko sud$ti 
n$ bluosto. Vien pagalvojus apie lov) u+pl*do nuovar-
gis. 0rioglinusi lagamin) ( li/) ir u+dariusi grotas, giliai 
atsikv$p$. ,e!i auk!tai, ir bus namie!

Bute tvyrojo nemalonus kvapas, nors i!vykusi buvo 
vos savait-. Rytoj reik$s gerai i!v$dinti. Dabar te(steng$ 
praverti stogo terasos duris.
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Vonioje Stela nusivilko ir sumet$ drabu+ius ( kr*v) 
ant grind#. Po kelion$s vis tiek susilamd$, artimiausiu 
metu teks ne!ti ( valykl). Palindo po du!u.– kar!tas van-
duo nuramino ir atpalaidavo k*n).

Mieg*sta pasitep$ veid) kremu, kur( nusipirko per-
s$sdama Kopenhagoje. Nauja kosmetin$ priemon$ buvo 
tokia brangi, kad pakuot$s atidarym) vert$jo pagerbti 
tylos minute, bet Stela tik m$gaudamasi (kv$p$ !velnaus 
aromato. Jeigu kremas i!tes$s bent pus- to, k) +ada re-
klama, rytoj nuovargio p$dsak# veide neliks n$ +ym$s.

Stela u+simet$ stor) kilpin( chalat) ir nu$jo ( virtu-
v-. Nuo l$ktuvo oro perd+i*vo gerkl$. Gal !aldytuve dar 
liko butelis mineralinio vandens? Ji stabtel$jo. Prie!ais 
i!vydo du litrus ekologi!ko pieno, pakel( margarino, 
gabaliuk) s*rio, kelis indelius jogurto, d$+ut- avie"i#, 
tris pomidorus, gelton) paprik) ir stiklain$l( angli!kos 
vy!ni# uogien$s. Greta stov$jo didelis butelis Eviano 
vandens.

Stela apsidair$. Virtuv$je dar nebuvo u+degusi !vie-
sos, tad i!ties$ rank) prie jungiklio ir (+ieb$ lubose (tai-
sytas lempeles. Didysis vaisi# dubuo buvo prikrautas 
obuoli#, banan#, vynuogi#, kivi# ir greipfrut#. Greta 
gul$jo popierinis Riddaro kepyklos mai!elis, ir Stela 
n$ ne+vilgtel$jusi suprato, kad viduje graikini# rie!ut# 
duona. Jos m$gstamiausia. Ant didelio )+uolinio stalo 
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stov$jo vaza, primerkta raudon# ro+i#. I! pa+i*ros dau-
giau nei tuzinas. – Stela buvo pernelyg pavargusi, kad 
skai"iuot#. Pasilenkusi pauost$ +iedus. Silpnai dvelkte-
l$jo gamta. Prie vazos gul$jo lapelis. Stela j( i!lankst$ ir 
!ypsodamasi perskait$ tris +od+ius:

Sveika sugr"#usi namo!
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– Ir viskas?.– Madlena Friberg ai!kiai tik$josi daugiau.
– Kaip jau sakiau, skubu (...
– Nejau neatrasi minut$l$s pasi!neku"iuoti su mo-

tina?
Stela dirstel$jo ( laikrod(, paskui pasi+i*r$jo pro lan-

g). Ant stiklo pasteb$jo la!elius.– lynoja. Po pusvalan-
d+io reikia b*ti leidykloje. Jeigu i!eit# dabar, kaip tik 
sp$t# laiku.

– Kas dar domina?.– atsiduso.
– Na, viskas apie 1lm).
– Scenarijus dar nebaigtas, bet jau nutarta, kad veiks-

mas vyks Bostone.
– Bostone? Kod$l Bostone?
– Nes tai amerikieti!ka istorija. Franciska Falk$ virs 

Francis Falcon, o...
Madlena j) nutrauk$:
– Kas vaidins pagrindin( vaidmen(?
– Kira Naitli,.– i!did+iai atsak$ Stela. Pasirinkta pa-

grindine aktore ji buvo itin patenkinta.
– Kas ji per viena?
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– Karib$ piratai...
– Piratai? Ar tai 1lmas vaikams?
– Ne.
– Gaila, kad nevaidins joks (+ymus aktorius, bet to 

grei"iausiai ir nevert$jo tik$tis,.– nusivyl$ Madlena Fri-
berg. Tai, kad detektyviniai dukters romanai apie Fran-
cisk) Falk- bus 1lmuojami Holivude, jai nek$l$ pasiti-
k$jimo..– O kas re+isuos?

– Dar neai!ku. ,iuo metu deramasi su keliais kandi-
datais. Niekas garsiai apie tai nekalba.

– Kod$l?
– Re+isierius lemia viso 1lmo likim). Tod$l kino 

kompanija sprendim) kol kas laiko paslaptyje.
Madlena !narp!tel$jo.
– Tik pamanyk, re+isierius... Lai ver"iau pasamdo 

koki) +inom) aktor-. Pavyzd+iui, Meril Stryp.
– Bet, mama, juk ji gerokai per sena,.– Stela v$l +vilg-

tel$jo ( laikrod(. Dar dvide!imt minu"i#..– Tikrai turiu 
eiti. Man reikia...

– Gerai, gerai, nebetrukdysiu,.– nors motinos tonas 
sak$ visai k) kita, Stela nenusileido ir skubiai atsisveiki-
no.

I!$jusi ( gatv- pamat$, kad dulksna sustipr$jo, ir 
nuskub$jo prie automobilio, kur( buvo pasta"iusi kiek 
toliau Vil# gatv$je. Virptel$jusi nuo !al"io atidar$ 
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vairuotoj o pus$s dureles ir klestel$jo ant s$dyn$s. Tyliai 
su*+$ motoras. I!girdus !( gars), Stelos veid) nu!vie-
t$ !ypsena. Vien nuo minties apie savo sidabro spalvos 
Lexus%GS300 vis dar apsid+iaugdavo it vaikas. D+i*gavo 
ir geltonoji spauda, mat Stela jau ne kart) buvo sustabdy-
ta vir!ijusi greit(. Automobil( ji nusipirko prie! kelerius 
metus, kai Ryto rasa ir vakaro #mog#udyst& i! paskutin$s 
pakilo ( pirm) perkamiausi# Vokietijos knyg# s)ra!o 
viet). Nuo tol jos romanai karaliavo ne tik Vokietijos, 
bet ir Ispanijos, Italijos, Olandijos, savaime suprantama, 
Skandinavijos, taip pat %ekijos, Did+iosios Britanijos, o 
dabar dar ir JAV bestseleri# s)ra!uose. I! viso jos knygos 
buvo i!verstos ( 27 kalbas, Stela jau seniai nebesigaud$, 
kur kuri i!leista. But) ir leksus) jai 1nansavo tikrai ne 
arm$ni!kas leidimas.

Leidyklos organizuojamos reklamin$s kelion$s po 
vis) pasaul( Stelai i! prad+i# patiko, bet dabar jos buvo 
virtusios tik nuobod+ia pareiga. I!skyrus Holivud). %ia 
(kar!tis pagavo net ir j). Kai Maksas Ludenijus telefo-
nu prane!$, kad Paramount nusipirko 1lmo teises, Ste-
la nepatik$jo savo ausimis. Kelis kartus liep$ prisiekti, 
jog sako ties). Kai pagaliau (sitikino, kad agentas ne-
juokauja, tiesiu taikymu patrauk$ ( alkoholini# g$rim# 
parduotuv- Nibru gatv$je, nusipirko brangiausio, kokio 
tik pavyko rasti, !ampano, s$do ( taksi ir nuva+iavo ( 
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Fredrik o biur). ,is dalyvavo susirinkime, bet kai i!vydo 
j) !venti!kai mojuojant buteliu u+ stiklin$s konferencij# 
sal$s sienos, skubiai j( u+baig$. Naujiena Fredrik) pra-
d+iugino ne ma+iau u+ pa"i) Stel), vakare jis pakviet$ 
j) at!v-sti prabangiame restorane. Tai (vyko prie! gerus 
metus, bet Stela vis dar puikiai prisimin$, kaip vaiki!kai 
juodu elg$si dien) prisiragav- !ampano, o vakare.– vyno. 
Kai kikendami u+svirduliavo laiptais ( Fredriko but), !is 
bemat u+sn*do ant sofos, o ji (sitais$ pla"ioje dvigul$je 
lovoje miegamajame. Kit) ryt) abu pirmiausia i!g$r$ sti-
praus espreso ir po tablet- nuo galvos skausmo.

Stela (jung$ atbulin- pavar) ir pava+iavo kelis cen-
timetrus atgal. Jos stov$jimo vieta gerokai susiaur$jo, 
mat tiesiai prie!ais automobilio nos( v$l u+lindo d+ipas, 
kuri# Estermalme paskutiniu metu priviso it amaro. 
Leidykla buvo (sik*rusi Uplando gatv$je, visai netoli 
Tegnerio parko. Jau tur$t# b*ti ten. Akimirk) pasvarst$, 
ar persp$ti Rit), bet paskui nutar$, kad neverta. Kam? 
Atva+iuos, kai gal$s.

– Stela!.– i!sk$tusi rankas pasitiko j) Rita Fleming-
Olson. Leid$ja visada atrodydavo bent de!im"ia met# 
vyresn$, nei i! ties# buvo, ir Stela v$l nusisteb$jo, kad 
ji laimingai i!tek$jusi. Pailg) veid) ir kiek atsiki!u-
sius dantis r$mino kar$ stiliumi kirpti !vies*s plaukai, 
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o. juodu s polo mar!kin$lius go+$ siaubingas medini# 
perl# v$rinys, kur(, ko gero, gavo i! vaik# Motinos die-
nos proga, kai tie dar $jo ( dar+el(..– Kaip smagu tave 
matyti!.– d+i*gavo Rita, nieko nenutuokdama apie savo 
i!vaizd)..– Kaip pra$jo did+ioji kelion$? Tikiuosi, laiko 
juost# skirtumai pernelyg nenukamavo?. – nusijuok$, 
tarytum pasakiusi k) nors labai linksmo.. – Na, u+eik, 
s$skis. Gal nori kavos?. – pa!oko, Stelai dar nesp$jus 
linktel$ti..– Tuojau!.– nuaid$jo balsas koridoriumi, lei-
d$jai b$gant virtuv$s link.

Stela kaip visada (sitais$ kr$sle prie lango. Ritos ra!o-
masis stalas, nukrautas knygomis ir dokumentais, stov$-
jo kitame erdvaus kabineto gale. Ant sienos kaban"ioje 
lentynoje buvo gra+iai i!d$lioti naujausi leidyklos leidi-
niai. Tarp j# ir 'udiki!ka aistra, paskutin$ Stelos knyga, 
devintoji detektyvini# roman# apie Francisk) Falk- se-
rijos dalis. Ji pasirod$ pavasar( ir tu"tuojau tapo bestsele-
riu. Iki Kal$d#, o gal ir dar ilgiau, romanas neabejotinai 
laikysis auk!"iausiose perkamiausi# knyg# s)ra!# vieto-
se. Vir!elyje buvo pavaizduota moteris, b$ganti i! pa-
veikslo. Rankoje ji gniau+$ peil(, veid) deng$ gobtuvas. 
,(kart vir!eliui buvo parinkta vy!nin$ spalva, bet, nors ir 
tamsi, knyga susyk krito ( akis. Prie to nema+ai prisid$jo 
didel$mis aukso raid$mis i!raityta autor$s pavard$.

Stela u+k$l$ koj) ant kojos ir pasitais$ dizainerio 
kurt) suknel-. ,i buvo linkusi kilti auk!tyn, ir s$dint 
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tekdavo saugotis, kad prasisk$t-s skeltukas pernelyg ne-
apnuogint# !launies.

Netrukus pasirod$ Rita, ne!ina dviem puodeliais vie-
noje rankoje ir sausaini# l$k!tele kitoje.

– Dvigubas espresas su plaktu pienu, be cukraus. Pra-
!au,.– pad$jo kavos puodel( ant staliuko prie!ais Stel).

– A"i*,.– Stela pamai!$ kav) ir bemat suprato, kad 
pienas pa!ildytas mikrobang# krosnel$je. Negana to, jau 
senokai: pavir!ius buvo apsitrauk-s pl$vele. Stela !auk!-
teliu j) pak$l$ ir nuval$ ( servet$l-. Rita steb$jo vie!nios 
veiksmus.

– Oi,.– aiktel$jo ji..– Gal per ilgai !ild+iau?
– Galimas daiktas,.– Stela stumtel$jo servet$l- ( !al(. 

Kelias sekundes vie!patavo tyla.
– Pra!au vai!intis,.– Rita parod$ ( l$k!t- su papras-

tais avi+iniais sausainiais, ai!kiai prisisotinusiais hidrin-
t# riebal#.

– A"i*, ne.
Ritos veidas i!t(so. Pati, ko gero, mielai b*t# pasma-

guriavusi, bet, Stelai atsisakius, nesiry+o.
– Kaip sek$si Valstijose?.– pasiteiravo gurk!tel$jusi 

kavos.
– Puikiai,.– Stela nu+velg$ lentyn), kurioje buvo pri-

statomos Stendalio rudens naujienos. Patyl$jusi prid*-
r$:.– Galutinai sutar$me, kad pagal knyg) bus kuriamas 
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1lmas. Scenarijus beveik baigtas, artimiausiomis savait$-
mis bus pasirinktas re+isierius. Premjera numatoma pa-
vasar(.

– Pavasar(! Taip greitai?! – i!p*t$ akis Rita.
– Na, ne !( pavasar(....– bej$gi!kai suaimanavo Stela. 

Jos leid$ja kartais b*davo tokia vi!ta.
Ritos akys suspindo.
– Juk tai nuostabu, Stela! Ar visai nesid+iaugi?
– Ai!ku, d+iaugiuosi.
– Ta proga parengsime nauj) leidim) – su 1lmo mo-

tyvu ant vir!elio. Tikrai parduosime dar bent !imt) t*ks-
tan"i# Ledinio vilko vienet#. Pora t*kstan"i# egzemplio-
ri# mink!tais vir!eliais prekybos centrams...

– D$l visko tarkit$s su mano agentu.
– 2inoma. Pasikalb$siu su Maksu, tiesiog maniau, kad 

tau irgi (domu,.– v$l stojo tyla..– Hmm....– Rita nervingai 
pe!tel$jo medini# perl# v$rin(..– Kaip... na... Ar jau?..

– K) tik prad$jau,.– grie+tai nutrauk$ leid$jos meks$-
jim) Stela. Rita lengviau atsiduso.

– Tu tikras fenomenas! – !*ktel$jo ji. – Tavo tempai 
ne(tik$tini, nustebini mane kaskart vis i! naujo. De!imt 
knyg# per de!imt( met#... Gal kartais spintoje slepi b*r( 
!e!$lini# bendraautori#?

– Net jei ir taip, ar kas nors prie!taraut#? Nemanau, 
kad leidykla d+iaugt#si, jei vis dar s$d$"iau prie antro ro-
mano,.– i!spaud$ !ypsen) Stela.
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– Visai ne tai nor$jau pasakyti! – nusimin$ Rita. – 
Tai buvo komplimentas!

Stela nieko neatsak$. Jos produktyvumas buvo da+na 
pokalbi# tema, bet komentarai retai b*davo teigiami. O 
juk D+ois Kerol Outs per t) pat( laikotarp( para!$ ne k) 
ma+iau knyg#, ir kritikams, kurie Stelos romanus laik$ 
antrar*!e literat*ra, tai netrukd$. 

Ji greitai i!g$r$ kav).
– 2inau,.– atsak$..– Ar atidavimo terminas lieka tas 

pats? Prie! pat Kal$das? Tur$"iau susp$ti.
– Puiku. Ar jau sugalvojai pavadinim)?
– Ne+inau,.– trumpai at!ov$ Stela. Ji vis dar !irdo d$l 

Ritos komentaro, bet i!vydusi l*kesting) leid$jos veid), 
atly+o..– Gal Akmeninis dangus?

– Akmeninis dangus....– l$tai i!tar$ Rita, skanaudama 
+od+ius it somelj$ (dom# Bordo vyn)..– Man patinka. 
Pavadinimas kelia daug asociacij#. Audra, besiver+ian-
tis vulkanas....– ji nutilo, asociacijos, ko gero, i!seko..– 
Turime dar daug gra+aus laiko, bet vis tiek b*t# gerai 
jau dabar pateikti vir!elio dailininkui kelis raktinius +o-
d+ius, kad paskui netekt# skub$ti.

Stela linktel$jo. Leidybos sritis nedaug kuo skiriasi 
nuo mados pasaulio. Rudens kolekcijos pristatomos pa-
vasar(, o termometro stulpeliui nukritus +emiau nulio, 
aplink plaikstosi !ifonas. Visk) reikia sukurti ir pasi*ti 


