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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 užsitrenkė jai už nugaros. Stela Friberg pyko. Jei-
gu kampinis kioskas neturi net pieno, tai kokių velnių 
jis apskritai dirba visą parą? Šį klausimą uždavė ir spuo-
guotai pardavėjai, kuri pasiteisino, kad tiekėjas šiandien 
nepristatęs prekių. Lyg Stelai tai rūpėtų.

Lauke buvo šalta, bet ji jautė, kaip ima prakaituoti 
po kašmyro megztiniu. Išskubėjusi iš parduotuvėlės, nu-
drožė Karlo keliu. Nuėjusi vos dešimt metrų, išgirdo vėl 
prasiveriant kiosko duris ir aiškų „atsiprašau“ – pakan-
kamai garsų, kad nustelbtų pravažiuojančio automo-
bilio ūžesį. Stela nesulėtino žingsnio. Nė nemanė tęsti 
pokalbio. Nuo kalbų nepradės lyti pienu.

– Atsiprašau, ar girdite? – nenusileido pardavėja, ir 
Stela gavo atsigręžti. Ji lediniu žvilgsniu dėbtelėjo į kasi-
ninkę, šąlančią tarpduryje. – Pamiršote lagaminą!

Stela stabtelėjo ir grįžo į parduotuvę. Mergina pri-
laikė jai duris. Nė nežvilgtelėjusi į kioskininkę, Stela 
nusičiupo lagaminą, kurį buvo palikusi prie laikraščių 
lentynos.

– Ačiū, – sumurmėjo išeidama antrą kartą.
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– Nėr už ką, – pasigirdo kandus atsakymas. – Gra-
žios dienos. Iki kito karto!

Stelai nespėjus padėkoti, durys užsitrenkė. Lagami-
nas susvyravo ir vos neapvirto. Stvėrusi už rankenos, 
Stela nusitempė jį paskui save. Paprašė taksi vairuoto-
jo išleisti prie kiosko Sturės gatvės kampe, kad pakeliui 
namo galėtų apsipirkti. Prasta mintis. Ne tik negavo pie-
no, bet dar ir lagaminą teks tempti iki namų. O jis tikrai 
nelengvas – kelionėje neblogai prašlavė parduotuves, – 
ir ratukai nuolat kliūva už šaligatvio nelygumų.

Pasiekusi namą Vilų gatvėje, Stela atidarė geležinius 
vartus ir užvilko lagaminą laipteliais iki lauko durų. 
Akimirką pastovėjo spoksodama į kodinę durų spyną. 
Suvedė kelias skaičių kombinacijas, bet nė viena netiko. 
Atsidususi Stela pravėrė rankinę ir rausėsi tol, kol rado 
raktų ryšulį su namų raktu. Šiaip ne taip nusigavo iki 
lifto. Jau trisdešimt šešias valandas praleido ant kojų, 
nuo nuovargio ir ilgo sėdėjimo maudė visą kūną. Nors 
be galo patogias odines lėktuvo sėdynes buvo galima at-
lenkti kone į horizontalią padėtį, Stelai nepavyko sudėti 
nė bluosto. Vien pagalvojus apie lovą užplūdo nuovar-
gis. Įrioglinusi lagaminą į liftą ir uždariusi grotas, giliai 
atsikvėpė. Šeši aukštai, ir bus namie!

Bute tvyrojo nemalonus kvapas, nors išvykusi buvo 
vos savaitę. Rytoj reikės gerai išvėdinti. Dabar teįstengė 
praverti stogo terasos duris.
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Vonioje Stela nusivilko ir sumetė drabužius į krūvą 
ant grindų. Po kelionės vis tiek susilamdė, artimiausiu 
metu teks nešti į valyklą. Palindo po dušu – karštas van-
duo nuramino ir atpalaidavo kūną.

Miegūsta pasitepė veidą kremu, kurį nusipirko per-
sėsdama Kopenhagoje. Nauja kosmetinė priemonė buvo 
tokia brangi, kad pakuotės atidarymą vertėjo pagerbti 
tylos minute, bet Stela tik mėgaudamasi įkvėpė švelnaus 
aromato. Jeigu kremas ištesės bent pusę to, ką žada re-
klama, rytoj nuovargio pėdsakų veide neliks nė žymės.

Stela užsimetė storą kilpinį chalatą ir nuėjo į virtu-
vę. Nuo lėktuvo oro perdžiūvo gerklė. Gal šaldytuve dar 
liko butelis mineralinio vandens? Ji stabtelėjo. Priešais 
išvydo du litrus ekologiško pieno, pakelį margarino, 
gabaliuką sūrio, kelis indelius jogurto, dėžutę aviečių, 
tris pomidorus, geltoną papriką ir stiklainėlį angliškos 
vyšnių uogienės. Greta stovėjo didelis butelis Eviano 
vandens.

Stela apsidairė. Virtuvėje dar nebuvo uždegusi švie-
sos, tad ištiesė ranką prie jungiklio ir įžiebė lubose įtai-
sytas lempeles. Didysis vaisių dubuo buvo prikrautas 
obuolių, bananų, vynuogių, kivių ir greipfrutų. Greta 
gulėjo popierinis Riddaro kepyklos maišelis, ir Stela 
nė nežvilgtelėjusi suprato, kad viduje graikinių riešutų 
duona. Jos mėgstamiausia. Ant didelio ąžuolinio stalo 
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stovėjo vaza, primerkta raudonų rožių. Iš pažiūros dau-
giau nei tuzinas  – Stela buvo pernelyg pavargusi, kad 
skaičiuotų. Pasilenkusi pauostė žiedus. Silpnai dvelkte-
lėjo gamta. Prie vazos gulėjo lapelis. Stela jį išlankstė ir 
šypsodamasi perskaitė tris žodžius:

Sveika sugrįžusi namo!



12

– Ir viskas? – Madlena Friberg aiškiai tikėjosi daugiau.
– Kaip jau sakiau, skubu į...
– Nejau neatrasi minutėlės pasišnekučiuoti su mo-

tina?
Stela dirstelėjo į laikrodį, paskui pasižiūrėjo pro lan-

gą. Ant stiklo pastebėjo lašelius – lynoja. Po pusvalan-
džio reikia būti leidykloje. Jeigu išeitų dabar, kaip tik 
spėtų laiku.

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

mas vyks Bostone.
– Bostone? Kodėl Bostone?
– Nes tai amerikietiška istorija. Franciska Falkė virs 

Francis Falcon, o...
Madlena ją nutraukė:
– Kas vaidins pagrindinį vaidmenį?
– Kira Naitli, – išdidžiai atsakė Stela. Pasirinkta pa-

grindine aktore ji buvo itin patenkinta.
– Kas ji per viena?
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– Karibų piratai...
– Piratai? Ar tai filmas vaikams?
– Ne.
– Gaila, kad nevaidins joks įžymus aktorius, bet to 

greičiausiai ir nevertėjo tikėtis, – nusivylė Madlena Fri-
berg. Tai, kad detektyviniai dukters romanai apie Fran-
ciską Falkę bus filmuojami Holivude, jai nekėlė pasiti-
kėjimo. – O kas režisuos?

– Dar neaišku. Šiuo metu deramasi su keliais kandi-
datais. Niekas garsiai apie tai nekalba.

– Kodėl?
– Režisierius lemia viso filmo likimą. Todėl kino 

kompanija sprendimą kol kas laiko paslaptyje.
Madlena šnarpštelėjo.
– Tik pamanyk, režisierius... Lai verčiau pasamdo 

kokią žinomą aktorę. Pavyzdžiui, Meril Stryp.
– Bet, mama, juk ji gerokai per sena, – Stela vėl žvilg-

telėjo į laikrodį. Dar dvidešimt minučių. – Tikrai turiu 
eiti. Man reikia...

– Gerai, gerai, nebetrukdysiu, – nors motinos tonas 
sakė visai ką kita, Stela nenusileido ir skubiai atsisveiki-
no.

Išėjusi į gatvę pamatė, kad dulksna sustiprėjo, ir 
nuskubėjo prie automobilio, kurį buvo pastačiusi kiek 
toliau Vilų gatvėje. Virptelėjusi nuo šalčio atidarė 
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vairuotoj o pusės dureles ir klestelėjo ant sėdynės. Tyliai 
suūžė motoras. Išgirdus šį garsą, Stelos veidą nušvie-
tė šypsena. Vien nuo minties apie savo sidabro spalvos 
Lexus GS300 vis dar apsidžiaugdavo it vaikas. Džiūgavo 
ir geltonoji spauda, mat Stela jau ne kartą buvo sustabdy-
ta viršijusi greitį. Automobilį ji nusipirko prieš kelerius 
metus, kai Ryto rasa ir vakaro žmogžudystė iš paskutinės 
pakilo į pirmą perkamiausių Vokietijos knygų sąrašo 
vietą. Nuo tol jos romanai karaliavo ne tik Vokietijos, 
bet ir Ispanijos, Italijos, Olandijos, savaime suprantama, 
Skandinavijos, taip pat Čekijos, Didžiosios Britanijos, o 
dabar dar ir JAV bestselerių sąrašuose. Iš viso jos knygos 
buvo išverstos į 27 kalbas, Stela jau seniai nebesigaudė, 
kur kuri išleista. Butą ir leksusą jai finansavo tikrai ne 
armėniškas leidimas.

Leidyklos organizuojamos reklaminės kelionės po 
visą pasaulį Stelai iš pradžių patiko, bet dabar jos buvo 
virtusios tik nuobodžia pareiga. Išskyrus Holivudą. Čia 
įkarštis pagavo net ir ją. Kai Maksas Ludenijus telefo-
nu pranešė, kad Paramount nusipirko filmo teises, Ste-
la nepatikėjo savo ausimis. Kelis kartus liepė prisiekti, 
jog sako tiesą. Kai pagaliau įsitikino, kad agentas ne-
juokauja, tiesiu taikymu patraukė į alkoholinių gėrimų 
parduotuvę Nibru gatvėje, nusipirko brangiausio, kokio 
tik pavyko rasti, šampano, sėdo į taksi ir nuvažiavo į 
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Fredrik o biurą. Šis dalyvavo susirinkime, bet kai išvydo 
ją šventiškai mojuojant buteliu už stiklinės konferencijų 
salės sienos, skubiai jį užbaigė. Naujiena Fredriką pra-
džiugino ne mažiau už pačią Stelą, vakare jis pakvietė 
ją atšvęsti prabangiame restorane. Tai įvyko prieš gerus 
metus, bet Stela vis dar puikiai prisiminė, kaip vaikiškai 
juodu elgėsi dieną prisiragavę šampano, o vakare – vyno. 
Kai kikendami užsvirduliavo laiptais į Fredriko butą, šis 
bemat užsnūdo ant sofos, o ji įsitaisė plačioje dvigulėje 
lovoje miegamajame. Kitą rytą abu pirmiausia išgėrė sti-
praus espreso ir po tabletę nuo galvos skausmo.

Stela įjungė atbulinę pavarą ir pavažiavo kelis cen-
timetrus atgal. Jos stovėjimo vieta gerokai susiaurėjo, 
mat tiesiai priešais automobilio nosį vėl užlindo džipas, 
kurių Estermalme paskutiniu metu priviso it amaro. 
Leidykla buvo įsikūrusi Uplando gatvėje, visai netoli 
Tegnerio parko. Jau turėtų būti ten. Akimirką pasvarstė, 
ar perspėti Ritą, bet paskui nutarė, kad neverta. Kam? 
Atvažiuos, kai galės.

– Stela! – išskėtusi rankas pasitiko ją Rita Fleming-
Olson. Leidėja visada atrodydavo bent dešimčia metų 
vyresnė, nei iš tiesų buvo, ir Stela vėl nusistebėjo, kad 
ji laimingai ištekėjusi. Pailgą veidą ir kiek atsikišu-
sius dantis rėmino karė stiliumi kirpti šviesūs plaukai, 
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o  juodu s polo marškinėlius gožė siaubingas medinių 
perlų vėrinys, kurį, ko gero, gavo iš vaikų Motinos die-
nos proga, kai tie dar ėjo į darželį. – Kaip smagu tave 
matyti! – džiūgavo Rita, nieko nenutuokdama apie savo 
išvaizdą. – Kaip praėjo didžioji kelionė? Tikiuosi, laiko 
juostų skirtumai pernelyg nenukamavo?  – nusijuokė, 
tarytum pasakiusi ką nors labai linksmo.  – Na, užeik, 
sėskis. Gal nori kavos?  – pašoko, Stelai dar nespėjus 
linktelėti. – Tuojau! – nuaidėjo balsas koridoriumi, lei-
dėjai bėgant virtuvės link.

Stela kaip visada įsitaisė krėsle prie lango. Ritos rašo-
masis stalas, nukrautas knygomis ir dokumentais, stovė-
jo kitame erdvaus kabineto gale. Ant sienos kabančioje 
lentynoje buvo gražiai išdėlioti naujausi leidyklos leidi-
niai. Tarp jų ir Žudikiška aistra, paskutinė Stelos knyga, 
devintoji detektyvinių romanų apie Franciską Falkę se-
rijos dalis. Ji pasirodė pavasarį ir tučtuojau tapo bestsele-
riu. Iki Kalėdų, o gal ir dar ilgiau, romanas neabejotinai 
laikysis aukščiausiose perkamiausių knygų sąrašų vieto-
se. Viršelyje buvo pavaizduota moteris, bėganti iš pa-
veikslo. Rankoje ji gniaužė peilį, veidą dengė gobtuvas. 
Šįkart viršeliui buvo parinkta vyšninė spalva, bet, nors ir 
tamsi, knyga susyk krito į akis. Prie to nemažai prisidėjo 
didelėmis aukso raidėmis išraityta autorės pavardė.

Stela užkėlė koją ant kojos ir pasitaisė dizainerio 
kurtą suknelę. Ši buvo linkusi kilti aukštyn, ir sėdint 
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tekdavo saugotis, kad prasiskėtęs skeltukas pernelyg ne-
apnuogintų šlaunies.

Netrukus pasirodė Rita, nešina dviem puodeliais vie-
noje rankoje ir sausainių lėkštele kitoje.

– Dvigubas espresas su plaktu pienu, be cukraus. Pra-
šau, – padėjo kavos puodelį ant staliuko priešais Stelą.

– Ačiū, – Stela pamaišė kavą ir bemat suprato, kad 
pienas pašildytas mikrobangų krosnelėje. Negana to, jau 
senokai: paviršius buvo apsitraukęs plėvele. Stela šaukš-
teliu ją pakėlė ir nuvalė į servetėlę. Rita stebėjo viešnios 
veiksmus.

– Oi, – aiktelėjo ji. – Gal per ilgai šildžiau?
– Galimas daiktas, – Stela stumtelėjo servetėlę į šalį. 

Kelias sekundes viešpatavo tyla.
– Prašau vaišintis, – Rita parodė į lėkštę su papras-

tais avižiniais sausainiais, aiškiai prisisotinusiais hidrin-
tų riebalų.

– Ačiū, ne.
Ritos veidas ištįso. Pati, ko gero, mielai būtų pasma-

guriavusi, bet, Stelai atsisakius, nesiryžo.
– Kaip sekėsi Valstijose? – pasiteiravo gurkštelėjusi 

kavos.
– Puikiai, – Stela nužvelgė lentyną, kurioje buvo pri-

statomos Stendalio rudens naujienos. Patylėjusi pridū-
rė: – Galutinai sutarėme, kad pagal knygą bus kuriamas 
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filmas. Scenarijus beveik baigtas, artimiausiomis savaitė-
mis bus pasirinktas režisierius. Premjera numatoma pa-
vasarį.

– Pavasarį! Taip greitai?! – išpūtė akis Rita.
– Na, ne šį pavasarį... – bejėgiškai suaimanavo Stela. 

Jos leidėja kartais būdavo tokia višta.
Ritos akys suspindo.
– Juk tai nuostabu, Stela! Ar visai nesidžiaugi?
– Aišku, džiaugiuosi.
– Ta proga parengsime naują leidimą – su filmo mo-

tyvu ant viršelio. Tikrai parduosime dar bent šimtą tūks-
tančių Ledinio vilko vienetų. Pora tūkstančių egzemplio-
rių minkštais viršeliais prekybos centrams...

– Dėl visko tarkitės su mano agentu.
– Žinoma. Pasikalbėsiu su Maksu, tiesiog maniau, kad 

tau irgi įdomu, – vėl stojo tyla. – Hmm... – Rita nervingai 
peštelėjo medinių perlų vėrinį. – Kaip... na... Ar jau?..

– Ką tik pradėjau, – griežtai nutraukė leidėjos meksė-
jimą Stela. Rita lengviau atsiduso.

– Tu tikras fenomenas! – šūktelėjo ji. – Tavo tempai 
neįtikėtini, nustebini mane kaskart vis iš naujo. Dešimt 
knygų per dešimtį metų... Gal kartais spintoje slepi būrį 
šešėlinių bendraautorių?

– Net jei ir taip, ar kas nors prieštarautų? Nemanau, 
kad leidykla džiaugtųsi, jei vis dar sėdėčiau prie antro ro-
mano, – išspaudė šypseną Stela.
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– Visai ne tai norėjau pasakyti! – nusiminė Rita. – 
Tai buvo komplimentas!

Stela nieko neatsakė. Jos produktyvumas buvo dažna 
pokalbių tema, bet komentarai retai būdavo teigiami. O 
juk Džois Kerol Outs per tą patį laikotarpį parašė ne ką 
mažiau knygų, ir kritikams, kurie Stelos romanus laikė 
antrarūše literatūra, tai netrukdė. 

Ji greitai išgėrė kavą.
– Žinau, – atsakė. – Ar atidavimo terminas lieka tas 

pats? Prieš pat Kalėdas? Turėčiau suspėti.
– Puiku. Ar jau sugalvojai pavadinimą?
– Nežinau, – trumpai atšovė Stela. Ji vis dar širdo dėl 

Ritos komentaro, bet išvydusi lūkestingą leidėjos veidą, 
atlyžo. – Gal Akmeninis dangus?

– Akmeninis dangus... – lėtai ištarė Rita, skanaudama 
žodžius it someljė įdomų Bordo vyną. – Man patinka. 
Pavadinimas kelia daug asociacijų. Audra, besiveržian-
tis vulkanas... – ji nutilo, asociacijos, ko gero, išseko. – 
Turime dar daug gražaus laiko, bet vis tiek būtų gerai 
jau dabar pateikti viršelio dailininkui kelis raktinius žo-
džius, kad paskui netektų skubėti.

Stela linktelėjo. Leidybos sritis nedaug kuo skiriasi 
nuo mados pasaulio. Rudens kolekcijos pristatomos pa-
vasarį, o termometro stulpeliui nukritus žemiau nulio, 
aplink plaikstosi šifonas. Viską reikia sukurti ir pasiūti 




