




R omana s





I DALIS



Ar žinai, kas esi? Jei taip, tau labai pasisekė. Tau neteks apgalvoti kiekvieno 
savo žingsnio bijant, kad jis neišduotų tavo demoniškos prigimties. Tau nerei
kės nuryti kitų žmonių įžeidimų baiminantis, kad tavo kylantis įniršis nesunai
kintų ne tik jų, bet ir tavęs pačios. Tau net neteks suklysti žaidžiant žmogišku
mo žaidimą, kurio taisyklių iki galo nesupranti.

Man ne taip pasisekė. Aš nežinau, kas esu. Nežinau net, ar esu žmogus, nors 
atrodau ir kalbu beveik kaip jie. Žinau tik tiek, kad bet kokia kaina noriu juo 
būti ir sunaikinsiu visus, kurie išdrįs stoti man skersai kelio.

1

Atsišliejusi į grublėtą namo sieną, delnais įsirėmiau į nuo įtampos dreban
čius kelius, pravira burna gaudydama orą. 

„Demonas“, – tyliai iškvėpiau užsimerkdama.
Nuo ilgo bėgimo greitai plakanti širdis stabtelėjo ir po akimirkos pradėjo 

pašėlusiai daužytis. Atrodė, kad mano raumenys tiesiog sustingo surakindami 
mane nepatogioje, kvėpavimą trikdančioje pozoje. 

Atmerkusi karštas, išsausėjusias akis, akimirką stebėjau lėtai nuo smakro 
lašantį prakaitą, susiliejantį su tamsiai pilku gatvelės grindiniu, nusėtu pajuo
dusiomis išsiliejusio benzino dėmėmis. Jos atrodė beveik tokios pačios spalvos 
kaip ir mano nunešioti, nuo priskretusio kraujo ir kitų nešvarumų patamsėję 
batai, kažkada buvę rudi. 

Giliai įkvėpusi į kumščius suspaudžiau prakaituotus delnus ir kovodama su 
pro gerklę lipančia širdimi išsitiesiau. 

Buvau pasiekusi beveik patį Nesuterštojo miesto pakraštį, atsidūriau ištuš
tėjusioje Kalnų tako gatvelėje, kurią kirto bevardis skersgatvis, besitęsiantis į 
abi puses. Iki čia atbėgau net nestabteldama, pasikliaudama tik savo nuojauta, 
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kuriai staiga pajutau stiprią neapykantą, nekenčiau už tai, kad čia ji mane at
vedė pirmoji. Nurijusi gerkle pakilusį kartų adrenalino skonį, stipriau suspau
džiau metalines durklų rankenas, nykščiais žaisdama su nedidelėmis daubelė
mis jų galuose. Mano žvilgsnis lakstė po šešėlių pilną skersgatvį, iš abiejų pusių 
supamą sulipusių kelių aukštų namų, pro kuriuos nebeprasiskverbė gęstantys 
saulės spinduliai. Žinojau, kad demonas slepiasi būtent čia. Žinojau nuo tos 
akimirkos, kai mano galvoje tyvuliuojanti balsų jūra oštelėjo išduodama savo 
susijaudinimą.

Aš nesu bailė. Tiksliau, niekada savęs tokia nelaikiau. Lengva pasitikėti sa
vimi, kai žinai, jog tavo žaizdos per akimirką sugis, o nesėkmingas kaulo lūžis 
išsitiesins. Net tai žinodama stovėjau sustingusi, žiūrėdama į kas akimirką pil
kėjantį skersgatvį, bijodama jame pamatyti demoną, kurį man teks sunaikinti.

„Judėk, Aleksandra Grėj, toks tavo darbas“, – piktai sušnibždėjau vos kru
tindama sustingusias lūpas.

Toks buvo mano darbas, kuriam mane ruošė nuo pat vaikystės. Neturėjau 
teisės taip bijoti. Tiesiog neturėjau. Demonas ar vilkolakis, jie visi vienodi. Ski
riasi tik jų pavidalai. Jie visi mirtingi ir pažeidžiami. Tereikia tinkamai prie jų 
prieiti.

„Tai ir prieik, dėl Dievo meilės“, – dar pikčiau suburbėjau pirštu braukda
ma per sidabrinį medalioną, kurį prieš kelias minutes ištraukiau iš po marški
nėlių.

Skersgatviu atsargiai žingsniavau beveik į taktą su gaudžiančiais Nesuterš
tojo miesto bokštų varpais, savo metaliniais balsais skleidžiančiais baimę ir ar
tėjančio pavojaus nuojautą. 

„Sušikti varpai“, – tyliai burbėjau panosėje.
To garso aš nekenčiau labiau nei bet ko kito šiame mieste. Banguojanti 

varpų vibracija skverbėsi giliai į mano kraują, priversdama vibruoti kartu su 
jais. Atrodė, kad jei mūsų virpesiai rezonuos, sudušiu į smulkiausias šukes ir 
padengsiu visko mačiusį grindinį dar vienu purvo sluoksniu. 

Ar taip jautėsi ir mano medžiojami padarai? Ar dėl to jie prarasdavo savo 
prigimtinį kamufliažą, patikimai juos saugantį nuo tokių kaip aš? Įtariau, kad 
taip. 

Siauras skersgatvis vis dar atrodė tuščias. Net regėdama geriau nei paprastas 
žmogus mačiau tik pavienius šiukšlių konteinerius ir juose besiknaisiojančias 
žiurkes. Be jų gatvelėje nebuvo nė gyvos dvasios. 
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Aišku, tai dar nieko nereiškė, Ordino medalionas, juo labiau mano pačios 
kraujas, nė karto manęs neapgavo. Nakties padarai mokėjo slapstytis, pasinau
dodavo net mažiausiu šešėliu. Mačiau tai savo akimis. 

Tyliai atsidususi pakėliau akis aukštyn.
Skersgatvį iš abiejų pusių supo kelių aukštų namai, kurių sienos buvo pa

puoštos aprūdijusiais metaliniais balkonais, kažkada tarnavusiais kaip atsargi
niai išėjimai gaisro atveju. Per daugelį metų jie tą funkciją prarado. Dabar vieto
je metalinių kopėčių buvo nutiestos stiprios virvės, prikabinėtos įvairiaspalvių 
drabužių, plazdančių nedideliame vėjelyje. Be siaurų į balkonus vedančių durų 
apsilupusiais dažais šioje pusėje namai buvo visiškai be langų. Pavojaus, kad 
mano kelyje pasipainios žmogus, beveik nekilo. Tai gerokai palengvino darbą. 
Aš nemėgau žiūrovų, ypač medžiodama demonus. Tarp manęs ir jų egzistavo 
ypatingas ryšys, kurį buvau linkusi nuslėpti. 

Be garso žengiau dar vieną žingsnį.
Kažkur šalia tykojo demonas, kurio aš vis dar nemačiau. 
Man tai nepatiko. 
Suraukusi antakius nusibraukiau ant akių užkritusią pilką sruogą ir iš įpro

čio pirštu perbraukiau per šaltą medalioną. Aplink buvo pernelyg tylu. 
„Kur tas velnio išpera?“ – tyliai sušnibždėjau ir stabtelėjau. 
Demonas gal ir mokėjo naudotis tamsa, tačiau aš taip pat turėjau šiokių 

tokių gebėjimų. Piktai suurzgusi įrėmiau žvilgsnį į purviną grindinį ir sutelkusi 
dėmesį panirau į gyslomis tekantį kraują. 

Akimirką girdėjau tik keistą jūros ošimą primenantį šnabždesį. Giliau. Rei
kėjo nerti giliau. Įtempusi sąmonę nėriau gilyn į ošiančią balsų jūrą, kurios gel
mėse mane pasitiko tyla.

Štai kur tu.
Įsispraudęs į kampą, tarp dviejų į skersgatvį išeinančių laiptinių nejudėda

mas stovėjo liesas siluetas, atrodantis kaip dar vienas gatvelę kertantis šešėlis. 
Aš jo beveik nemačiau, jutau tik nuo jo sklindančią energiją. O taip, aš tikrai 
medžiojau demoną. 

Neduodama sau laiko abejoti, nykščiais paspaudžiau nedideles įdubėles 
durklų rankenose, ir išlindusios aštrios adatėlės susmigo į delnų odą. Tada pa
jutau jau pažįstamą dilgčiojantį skausmą, ir mano kraujas nedidelėmis srovelė
mis nutekėjo sidabrinių durklų ašmenimis. 

Laikas pažaisti.
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Sulaukusi naujo varpo dūžio, šoviau į priekį ir akimirką aiškiai pamačiau 
nustebusias tamsiai raudonas akis. Supratęs, kad yra pastebėtas, demonas ne
žmonišku greičiu šoko į priekį. 

Stiprus smūgis, ir jis nubloškė mane kelis metrus atgal. Po trumpo skrydžio 
stipriai trenkiausi į netoliese stovinčią sutrūkinėjusią namo sieną ir iškvėpda
ma visą plaučiuose esantį orą sudribau ant šlapio surūgusiu maistu ir kitokiais 
dar baisesniais kvapais dvokiančio grindinio. 

Planas buvo ne toks.
Smarkiai svaigstančia galva aklai nusiritau į šalį jausdama, kaip toje vietoje, 

kur prieš akimirką gulėjau, nugriuvo kažkas sunkaus ir smirdinčio.
„Sušiktas demonas“, – išspjoviau ir tvirčiau įsikibau į durklų rankenas, ku

rių ploni spygliukai dar giliau susmigo į delnus, sukeldami naują aštraus, dilg
čiojančio skausmo bangą. 

Išgirdusi artėjančius žingsnius, kaire ranka sviedžiau durklą ir išgirdau spe
cifinį garsą durklui susmigus demonui į kūną. Prieš sekundę buvęs tik neryškus 
šešėlis, demonas įgijo formą. Baubdamas jis staigiai šovė į priekį ir smogė man 
atgalia ranka, nublokšdamas mane į šalia stovinčius maisto atliekų konteine
rius. Skausmingai pajutau, kaip kažkas aštraus susmigo man į petį.

Nekreipdama dėmesio į skausmą pašokau ir įrėmiau žvilgsnį į demoną. 
Užuot mane puolęs, jis atrodė sutrikęs. Stovėdamas vos už kelių metrų 

žiūrėjo į mane nuostabos ir dar kažko kupinomis akimis. Jam iš krūtinės lėtai 
sunkėsi tamsus tirštas kraujas. Mano durklas buvo dingęs.

Taip ir stovėk, piktai nusišypsojau, pirmą kartą aiškiai regėdama jį priešais 
save. Varpai man tapo nebereikalingi. Nelaukdama, kol demono žaizda galu
tinai užsitrauks, šokau į priekį ir taupiu dešinės rankos judesiu likusiu durklu 
smeigiau į krūtinę. Taikiau į širdį, bet judesys buvo šiek tiek per lėtas, prieš 
demonui atšokant sugebėjau tik perrėžti jo senoviškus krūtinės priekyje odi
niais raišteliais suvarstytus tamsius marškinius. Tai jį gerokai įsiutino. Iššiepęs 
geltonus dantis, jis tarsi iš niekur išsitraukė mano durklą ir užsimojęs iš apačios 
švystelėjo man išilgai pilvo norėdamas perrėžti mane pusiau. Stipriai atsispy
rusi kojomis, loštelėjau ir besiversdama iš visų jėgų spyriau jam į neapsaugotą 
pilvą, abiem kojomis pajusdama smūgio jėgą. Pašokau nuo žemės demono kū
nui dar nepasiekus grindinio, atgniaužiau kairį kruviną delną ir pasinaudojusi 
momentu iš visų jėgų tėškiau jį ant demono žaizdos, tuo pat metu prispausda
ma jo kūną prie šlapio betono. 
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Mano kraujui palietus demono žaizdą, galvoje ošianti balsų jūra atgijo.
Pro sukąstus dantis iškvėpusi orą panirau į ją gilyn ir kartu su pirma banga 

apglėbiau demono kūną, pilkoje masėje ieškodama jo esybės. Ją pastebėjau iš 
karto, vis dar pulsuojančią ir pilną jėgos. Sugriebusi ir neleisdama net pajudė
ti, valios pastangomis suspaudžiau. Po mano delnu krutantis demono kūnas 
išsirietė lanku ir sustingo. Dabar man reikėjo tuojau pat atsikratyti demono 
esybės. Žinojau vienintelę vietą, kur galėčiau ją visam laikui užrakinti. Dar vie
nas spustelėjimas, ir išplėšiau esybę iš demono širdies, kartu su pilka balsų jūra 
grįždama į savo galvą. 

2

Išnirusi iš balsų jūros, atmerkiau akis ir nesupratau, kur esu. Sutrikusi žiū
rėjau į po delnu sustingusį kūną.

Tai demonas, – atsargiai pasitikslinau žiūrėdama į bjaurų, susiraukšlėjusį 
veidą. Pribaik jį, – išgirdau savo pačios šaltą balsą.

Išsitraukusi lengvą paslankų kardą, vienu tiksliu smūgiu atskyriau demono 
galvą nuo kūno ir stebėjau, kaip ji nusiridena grindiniu. Vos jai atsiskyrus, likęs 
demono kūnas pradėjo vysti, jo formai keičiantis į kažką nežmoniško, sunkiai 
suprantamo, po akimirkos jis tą formą prarado ir suiro į dulkes, kurios sėkmin
gai papildė apšnerkštą gatvelės grindinį. Nurijusi iš pasišlykštėjimo burnoje 
susikaupusias seiles, priklaupiau ant šlapio betono ir prie veido pakėliau savo 
kruvinus delnus. Man į juos bežiūrint, nedidelės durklų padarytos žaizdelės 
baigė visiškai užsitraukti, ant odos palikdamos tik sukrešėjusį kraują. 

Nugrūdusi gilyn į širdį keistą užplūdusį kaltės jausmą, įkišau ranką į džinsų 
kišenę ir susiradau nedidelį mobilųjį telefoną.

„Nėra signalo“, – per visą ekraną švietė ryškus užrašas. 
Gūžtelėjusi pečiais, įsikišau telefoną atgal į kišenę. 
Tiesą sakant, žinojau, kad jis greičiausiai neveiks. Tiesiog man patikdavo 

jį su savimi nešiotis. Kaip ir trankios muzikos prigrūstą iPodą, kurio gatvėse 
niekada nedrįsdavau klausytis. Šiuos daikčiukus nusipirkau iš savo paauglio 
kaimyno, vos prieš keletą mėnesių atsikrausčiusio į Nesuterštąjį miestą. Man 
prireikė dviejų valandų, kad suprasčiau, kaip jais naudotis. Po valandos pra
radęs kantrybę, mano spuoguotasis kaimynas išvadino mane užsislaptinusia 
blondine ir pasiūlė šiuos daikčiukus atpirkti. Nesutikau. Man jų reikėjo. Tie 
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mažyčiai Nesuterštajame mieste visiškai nereikalingi įrenginiai man simboli
zavo pasaulį, egzistuojantį už šio miesto sienų. Ne visus miestus supo neaiškios 
prigimties dykumos, blokuojančios beveik visus signalus. Reikėjo džiaugtis 
bent tuo, kad elektra šiame mieste dažniausiai būdavo, neįskaitant dienų, kai 
Pilkojoje dykumoje siausdavo smėlio pūgos. Bet taip nutikdavo retai.

Sunkiai atsidususi, rankomis aklai užčiuopiau Ordino medalioną ir spuste
lėjusi nedidelį mygtuką atsargiai jį atidariau. Pirštais suėmusi vieną juodą kris
talą, sutryniau jį delne ir kitos rankos pirštu bakstelėjau į durklo smaigalį. Pra
sisunkus kraujo lašui, palenkiau pirštą ir stebėjau, kaip nuo jo nukritęs vienas 
lašas susiliejo su juoda mase, kuri iš karto tapo panaši į smalą. Nedidelis mano 
kvėptelėjimas, ir iš tos smalos išsirito naktinis drugys, dar vienas kvėptelėjimas, 
ir drugys nuskrido tiesiai į Ordino Širdį. Medžioklė oficialiai baigta.

3

Pastovėjusi dar keletą minučių išgirdau artėjančius žingsnius. 
„Kodėl manęs nepalaukei?“ – iš karto užsipuolė Izabelė, mesdama akį į šalia 

manęs dvokiančią masę.
„Ir tu dar klausi? Po to, kai paskutinį kartą išvėmei ant manęs picą net de

monui nepradėjus irti?“ – piktai prunkštelėjau, su pasibjaurėjimu apžiūrinė
dama savo džinsus. Be to, kad jie buvo šlapi ir smirdėjo, ant vieno kelio kažkas 
kabojo. Atsargiai pirštu nubraukusi ilgą spagetį, nejučia nusipurčiau.

„Taip atsitiko tik vieną kartą. Be to, tu pati atsistojusi žiaukčiojai žiūrėda
ma į tą keistą banguojantį padarą, – piktai atkirto Izabelė. Ji suraukė nosį ir 
žengė kelis žingsnius atgal. – Tu smirdi.“

„Ačiū.“
Susiradusi ant grindinio besimėtantį demono trumpam nusavintą durklą, 

atsargiai nuvaliau jo geležtę į džinsus, viena ausimi klausydamasi tarpusavyje 
besišnabždančių riterių. Be Izabelės, daugiau nė vienas iš jų nėjo artyn. Dar 
keletą sekundžių pastovėję, Dimitrijus ir Broliai, metę žvilgsnį į ant grindinio 
išsilydžiusią dvokiančią masę, nieko nepasakę išnyko.

„Nepamiršk, kad šiąnakt susitinkam pas žydą, – tęsė Izabelė, piktą žvilgsnį 
nukreipusi į nueinančius riterius. – Ar man tik atrodo, ar Broliai dar labiau 
supanašėjo?“ – pašaipiai paklausė ji pakankamai garsiai, kad girdėtų ir riteriai.
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„Nežinau, retai juos matau“, – abejingai burbtelėjau žvilgteldama į jų tols
tančias nugaras.

Manęs Ordino riteriai nemėgo. Tiksliau, jie vos vos mane toleravo. Seniau 
tai skaudindavo. Norėjau būti Ordino dalimi, troškau pritapti ir naiviai ma
niau, kad savo kraujyje turėdami dalelę tokios pačios magijos, kurią nešiojausi 
ir aš, jie geriau mane supras. Buvau kvailė. Jie manęs nesuprato ir nenorėjo su
prasti, matė tik mūsų skirtumus. Jau senokai buvau pasiuntusi juos po velnių ir 
dažniausiai apsimesdavau, kad jie apskritai neegzistuoja. 

„Tavo akys raudonos“, – prunkštelėjo Izabelė.
„Netrukus praeis“,  – gūžtelėjau pečiais ir į džinsus nusivaliau užgijusius, 

sukrešėjusiu krauju aplipusius delnus. 
„Šiaip tau visai tinka“, – šaipėsi Izabelė.
„Kalbi rimtai? Tuomet reikia nusipirkti tokios pačios spalvos lūpdažį, – at

šoviau stebėdama, kaip išsiplečia Izabelės akys. – Arba ne, tu gali man jį pasko
linti. Žinau, kad tokį turi.“

„Tu keista“, – galiausiai išspaudė Izabelė ir palingavo galva.
Šyptelėjusi nubraukiau ant akių užkritusią plaukų sruogą ir nelaukdama, 

kol Izabelė pasakys ką nors daugiau, patraukiau Ordino Širdies link. 
„Žydo baras kitoj pusėj!“ – šūktelėjo Izabelė man pavymui.
„Tuomet ten ir susitiksim“, – nueidama mestelėjau per petį.

4

Vakaras praėjo sėkmingai. Galėjau didžiuotis pirmoji sumedžiojusi demo
ną, tačiau jutau tik tuštumą.

Sugaudus varpams, visi laisvi riteriai išeidavo medžioti į Nesuterštąjį miestą 
užklydusio padaro. Dažniausiai vilkų, kartais demonų ir tik labai retai – vam
pyrų. Jie buvo patys pavojingiausi. 

Ant mūsų kaklų kabantys Ordino medalionai neleisdavo tuščiai blaškytis 
gatvėmis ieškant įsibrovėlių, o gaudžiantys varpai su kiekvienu dūžiu akimirką 
išsklaidydavo jų magiją ir sulygindavo mūsų jėgas. Tiksliau, aplygindavo. Žmo
gus niekada negalėtų prilygti naktiniam padarui. Nebent tas žmogus – aš. 

Ši mintis man kaip reikiant gadino nuotaiką – nė vienas iš riterių pastaruo
sius keletą mėnesių nerasdavo demono anksčiau už mane. Ar tai reiškė, kad 
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tapau už juos geresnė? Kažkodėl labai tuo abejojau. Man taip sekdavosi tik su 
demonais.

Aš esu greita, to iš manęs neatimsi, kartais net atrodydavo, jog laikas papras
čiausiai sustodavo ir leisdavo man netrukdomai pabaigti savo darbą, tačiau, be 
greičio, negalėjau pasigirti nei žvėriška jėga, nei ypatinga ištverme, ką ir kalbėti 
apie mano juokingai žemą ūgį. Tu dar turi ošiančią demoniškų balsų jūrą, – 
priminiau sau kovodama su nenorinčiais nutilti jos balsais. Taip, turėjau bal
sų jūrą savo galvoje, kuri man tiek pat trukdė, kiek ir padėjo, lėtai varydama 
mane iš proto. Su kiekvienu nužudytu demonu balsų jūra tapdavo vis platesnė, 
labiau įtraukianti. Tarsi koks svetimkūnis, įsikūręs mano galvoje. Tik į ją pa
nirusi galėjau trumpam sustingdyti demoną ar bet kokį kitą padarą, paprastai 
gerokai už mane stipresnį. 

Mano gebėjimas sustingdyti turėjo ir kitą, nemalonią pasekmę. Jis vertė 
Nesuterštojo miesto riterius dar labiau abejoti mano žmogiškumu. Šiame ne
dideliame mieste vietos buvo tik žmonėms. Panašu, jog riteriai vis dar nebuvo 
tikri, kad aš esu viena iš jų. 

„Visai nesvarbu, kuo jie tave laiko“, – sumurmėjau klausydamasi savo ne
užtikrinto balso. 

Kartais pati nebeprisimindavau, kodėl taip atkakliai kabinausi į šį miestą ir 
savo žmogiškumą. Galėjau džiaugtis bent tuo, kad šalutinis poveikis išnykdavo 
vos atsisėdus į Kraujo krėslą, kuris neabejotinai manęs jau laukė. 

5

Kelias iki Nesuterštojo miesto Širdies truko ne daugiau nei pusvalandį. Šio
je miesto dalyje dominavo kelių aukštų sulipę namai su keliasdešimt nedidelių 
butų, apgyventų daugiausia naujakurių. Nesuterštojo miesto senbuviai niekur 
nesiruošė iš čia išvykti ir tuo labiau neplanavo parduoti savo nuosavybės. Dau
giausia, ką galėdavai nusipirkti arba išsinuomoti, tai nedidelį butuką, už kurį 
tekdavo suploti nemenką sumelę. Viename iš tokių butų, tik šiek tiek arčiau 
Centrinės gatvės, gyvenau ir aš. Iš savo algos greičiausiai nebūčiau galėjusi jo 
išlaikyti, tačiau Ordino riterio statusas turėjo šiokių tokių privalumų. Nega
lėjau naudotis automobiliu ir neegzistuojančiu viešuoju transportu, tad pri
valėjau gyventi ten, kur dirbau, – savo teritorijoje. Šį kartą demonas slapstėsi 
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visai netoli Centrinės gatvės. Nenuostabu, kad jį suradau greičiau nei sulaukiau 
pastiprinimo. 

Dabar apie savo sėkmingą medžioklę turėjau pranešti Didžiajam Magistrui. 
Tokį susidomėjimą jis rodė tik mano sunaikintiems demonams. Įdomu, kodėl?

„Jei tau taip įdomu, galėtum išlįsti iš savo keistos galvos ir jo apie tai paklaus
ti“, – tyliai suburbėjau žvelgdama į plačias Ordino Širdies paradines duris.

Įėjimas į Ordino Širdį buvo tuščias. Akimirką suabejojusi, atsargiai žengiau 
kelis žingsnius į priekį. Man nespėjus pasiekti paradinių durų, Ordino Širdį su
pantis apsauginis laukas blykstelėjo, išryškindamas kupolą išraizgiusias juodas 
pulsuojančias gyslas, kurios buvo aplipusios pastatą kaip voratinklis. 

Arba Didysis Magistras manęs nelaukė, arba neišgirdo nutilus varpus. Pa
prastai jis manęs neversdavo brautis pro apsauginį lauką. Jis buvo beveik toks 
pat stiprus kaip ir miestą juosianti siena. 

Apsauginis kupolas dar kartą blykstelėjo, ir po akimirkos užuodžiau specifinį 
ozono kvapą, reiškiantį, kad apsauginis laukas buvo nuslopintas. Žengdama pro 
paradines Ordino Širdies duris pajutau tik nežymų oro pasipriešinimą, kurį be 
jokių pastangų įveikiau ir patekau tiesiai į pritemdytą, tamsiai pilkomis dirbtinio 
marmuro plokštėmis išklotą salę. Ji buvo beveik visiškai tuščia, be suolų, išskyrus 
keletą prie sienos pastatytų kėdžių, įterptų tarp aukštų arkų. Pačiame jų viršuje, 
kas trečioje arkoje, buvo iškirsti pailgi smailėjančiais viršumis langai su padū
mavusiais, iš nedidelių rombų sudėliotais stiklais. Pro juos retai prasiskverbdavo 
saulė, net ir gražiausią dieną salė skendėdavo pilkuose šešėliuose, kuriuos suger
davo dar tamsesnės grindys. Vienintele gyva spalva čia buvo padengtos tik sienos, 
besistengiančios atspindėti net ir mažiausią šviesos spindulėlį, prasiskverbusį pro 
langus. Jos buvo šviesiai rudos, kaip miestelį supančios kalvos.

Žingsniuodama aidinčia sale žvilgtelėjau į nedidelę pakylą, esančią pačiame 
patalpos gale. Pakyla būtų buvusi tokia pati tuščia kaip ir salė, jei ne viduryje 
stovintis tamsaus medžio krėslas, išraižytas keistais man nežinomais simboliais. 

Nevalingai sudrebėjusi žvilgsnį iš karto nusukau. Net po tiekos metų jis 
mane vis dar baugino.

Į dešinę nuo pakylos buvo rudos dvivėrės durys, vedančios į nedideles patal
pas, keturių Ordino Magistrų kabinetus, pasitarimų kambarį ir mažą bibliote
ką su keletu skaitymo stalų. Link tų durų aš ir pasukau. 

Jas atidariusi nužingsniavau tuščiu koridoriumi ir sustojau prie dėdės Pa
triko kabineto. Paskutinį kartą giliai įkvėpiau ir nepasibeldusi atidariau duris.
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Prie stalo palinkęs sėdėjo žilas, tačiau judrus nenusakomo amžiaus gyvų pil
kų akių vyras, pasidabinęs šviesiu lino kostiumu ir apšviestas vienintelės ant 
stalo pastatytos lempos. Kabinetas buvo tamsus, tačiau net tos vienintelės sta
linės lempos šviesos pakako. Erdvus, didingais senoviniais baldais apstatytas, 
pilnas knygų lentynų kabinetas atrodė jaukus ir šiltas. 

Man įėjus, dėdė grakščiai atsistojo, ir juoko raukšlių išvagotame pailgame 
neįsidėmėtinų bruožų veide atsispindėjo palengvėjimas. Prieš mane stovėjo pa
grindinis Nesuterštojo miesto Ordino įkūrėjas ir valdytojas, miestelį apjuosęs 
nepralaužiama, nuo pavojingų padarų žmones saugančia siena.

Uždariusi paskui save duris, nugara į jas atsirėmiau ir nenoriai pakėliau gal
vą. Pamatęs mano veidą, dėdė Patrikas nevalingai krūptelėjo. Sekundę stebėjau 
jo pabalusius, į kėdės atlošą įsikibusius pirštus, leisdama jam susivaldyti. Pana
šu, kad atrodžiau tikrai keistokai. Paprastai dėdės Patriko negąsdindavo mano 
išvaizda. Būdamas magas, arba, kaip Nana pašaipiai vadindavo, burtininkėlis, 
jis pasaulį matė šiek tiek kitaip.

„Matau, kad medžioklė buvo sėkminga, dukra, – tarstelėjo dėdė Patrikas. – 
Ar jį sunaikinai viena?“

Linktelėjusi nukreipiau akis į savo visiškai užgijusius delnus. Jei ne keletas 
sudžiūvusio kraujo lašų, nė nepasakytum, kad vos prieš keletą minučių jie buvo 
subadyti kaip rėtis.

„Būk atsargi, Aleksandra, tu esi ne tokia nepažeidžiama, kokia manaisi 
esanti. Tie padarai už tave gerokai stipresni.“

„Žinau“,  – nesiginčydama sutikau. Tai nieko nekeitė. Savo keistenybes 
buvau linkusi slėpti. Net šalia Izabelės jausdavausi nejaukiai, jei reikėdavo pa
sinaudoti savo ošiančia balsų jūra ar keistu, bet kokį gyvą padarą galinčiu su
stingdyti krauju. 

„Aš tik prašau tave būti atsargesnę, tu man esi labai brangi,  – pakartojo 
dėdė Patrikas sušvelnėjusiu balsu. – Tu man kaip dukra, nenorėčiau, kad tau 
kas nors nutiktų.“

„Man nieko nenutiks, dėde Patrikai.“ Nieko daugiau nei iš proto mane va-
rantys balsai galvoje.

„Kur jį radai?“ – po pauzės paklausė dėdė Patrikas sėsdamasis į odinį aki
vaizdžiai patogų krėslą. Jo balsas vėl tapo šaltas, kaip ir kiekvieną kartą kalbant 
apie demonus.

„Jis žinojo, kaip slėptis. Kalnų tako skersgatvis beveik neapšviestas.“
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„Aišku, visi jie bėga link kalvų, į vieną arba į kitą pusę. Ar iki galo viską 
atlikai?“

„Nukirtau jam galvą, jei to klausiate.“ 
„Gerai, labai gerai. Visada nukirsk jiems galvas, kai kurie iš jų yra nepa

prastai gyvybingi, – sumurmėjo dėdė Patrikas, sugniauždamas kumščius. – Ar 
atsispyrei pavojingai demono magijai, dukra?“ – galiausiai paklausė jis to, ko 
laukiau nuo pat pokalbio pradžios.

Ar aš atsispyriau demono magijai? Manau, kad taip. Su viena nedidele išly
ga. Mes abu žinojom, kad kiekvienas nužudytas demonas pasilieka manyje ir 
dar labiau užkrečia mano kraują. Demoniškų balsų jūra pastaruoju metu tapo 
labai plati ir vis platėjo. Netgi Kraujo krėslas man tepadėdavo trumpam, iš
siurbdavo iš manęs tik mažytę dalį magijos, cirkuliuojančios kraujyje. 

Pilkos dėdės Patriko akys veriančiu žvilgsniu prirakino mane ten, kur sto
vėjau, versdamos dar kartą pajusti tą sunkiai apibūdinamą galios pojūtį, kai 
sugniaužiu pulsuojančią demono esybę ir įsiurbiu ją į ošiančią balsų jūrą. 

„Aš dariau taip, kaip jūs mane išmokėte“, – sušnibždėjau neatsakydama į 
paskutinį jo klausimą. 

„Gerai, tai yra vienintelis būdas amžiams sunaikinti demoną“, – patenkin
tas linktelėjo dėdė Patrikas. 

Man tai sukėlė nepaaiškinamą pyktį. Atrodė, kad jis mato tik rezultatą ir 
pamiršta, ką man reiškia jį pasiekti. Nekenčiau demonų medžioklės, tiesiog 
nekenčiau. Nejaugi jis to nemato?

Tarsi išgirdęs mano mintis, dėdė Patrikas surimtėjo ir pažvelgė į mane pil
komis aštriomis kaip skustuvas akimis. Aš iš karto sureagavau taip, kaip re
aguodavau kiekvieną kartą, kam nors bandant lįsti į mano sielą – nuo veido 
nubraukiau bet kokias emocijas, paslėpdama jas po pašaipia šypsena, prilipusia 
prie veido kaip kaukė.

Sunkiai atsidusęs dėdė Patrikas suėmė į kumščius suspaustas mano rankas 
ir žiūrėdamas tiesiai į akis pakartojo daug kartų kartotus žodžius:

„Kartais noras išlikti žmogumi turi didelę kainą, dukra. Tavo, vaike, kelias 
yra sunkus. Neapsunkink jo dar labiau mėgaudamasi pojūčiais, kurie tau gali 
atnešti tik pražūtį.“

Ar jis kalba apie mane iš proto varančią balsų jūrą? Tai man sukėlė isterišką 
juoką, kurį nukandau nespėjusi praverti burnos. Ne, greičiausiai jis galvojo, kad 
aš nenoriu atsikratyti magijos, cirkuliuojančios mano venomis. Taip galvodamas 
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jis labai klydo. Man nereikėjo tos demonų magijos, aš net nežinočiau, ką su ja 
veikti. Vis dėlto džiaugiausi, kad jis taip mano. Dėdė Patrikas buvo labai pas
tabus, nenorėjau, kad jis sužinotų mano mažytę paslaptį apie platėjančią balsų 
jūrą.

Silpnai spustelėjęs pirštus, jis paleido mano rankas ir atsistojęs nuovargį iš
duodančiu judesiu ranka persibraukė savo banguotus pečius siekiančius plau
kus. 

„Išvalyk savo kraują nuo jį teršiančios magijos šią minutę, Aleksandra, ne
lauk, kol ji tave dar labiau apjuodins“, – apkabinęs per pečius, jis kartu su mani
mi patraukė į salę, kurioje prie krėslo jau stovėjo jo sargas. Tėviškai pakštelėjęs 
man į kaktą, apsisuko ir greitu žingsniu patraukė atgal į savo kabinetą, nepaste
bimai į kelnes nusivalydamas delnus. 

Vadinasi, ir jis pajuto, kad smirdžiu, – šyptelėjau atsisukdama į manęs prie 
krėslo laukiantį riterį. Netardamas nė žodžio jis nejudėdamas laukė, kol atsi
sėsiu.

Pasibjaurėjusi žvilgtelėjau į krėslą, kurį beveik kiekvieną naktį sapnuodavau 
košmaruose.

Aukšta atbraila, lenktais, į pabaigą platėjančiais ir iki pat žemės nusilei
džiančiais ranktūriais krėslas naujokams padarydavo neišdildomą įspūdį. Jei 
geriau įsižiūrėdavai, ant krėslo ranktūrių dar pamatydavai išraižytus siaurus, 
bet labai gilius, nuo kraujo pajuodusius rėžius, panašius į žmogaus kraujagysles. 
Jie leidosi iki pat žemės ir įsirėždavo į akmeninį grindinį, dingdavo nedideliuo
se grindinio plokštėse padarytuose plyšiuose, panašiuose į apvalų krėslą supantį 
labirintą. 

Per tiek metų krėslas visiškai nepasikeitė.
Niūriai į jį klestelėjusi, pakėliau akis į tyliai mane stebintį sargą. 
Jis irgi buvo beveik nepasikeitęs. Dirbtinės šviesos apšviestas randuotas jo 

veidas atrodė bauginančiai, bet turėjau pripažinti, kad prie krėslo jis tiko. Ypač 
jo tuščios akys ir randai, atkartojantys ranktūrių rėžius. 

Šiąnakt mane stebinčios juodos sargo akys neatrodė nei piktos, nei pikdžiu
giškos, tiesą sakant, jose nemačiau nieko. 

Tu matai tik tai, ką nori matyti, – mintyse suburbėjau nejaukiai pasimuis
tydama. Galiausiai, giliai atsidususi, stipriai sukandau dantis ir padėjau ant 
ranktūrių rankas, stebėdama įgudusius riterio judesius, kai jis man ant riešų 
nėrė metalines juostas. Po akimirkos į mano riešus susmigo sidabriniai spygliai.
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