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k1 skyrius

!rivporto vampyr" baras t# vakar# tur$jo b%ti atidarytas 
v$liau nei &prasta. A' jau v$lavau, o kai automati'kai nu$jau 
prie lankytojams skirto &$jimo, mane sustabd$ u(darytos 
durys, ant kuri" buvo pakabintas baltas kartono lapas. Ant 
jo dailiai raudonomis goti'ko 'ri)o raid$mis buvo u(ra'yta: 
„!* VAKAR+ M,S- A!TRIOS ILTYS LAUKS J,S- 
A!TUNT+ VALAND+. ATLEISKITE U. V/LUO-
JANT* ATIDARYM+.“ Ir pasira'yta: „Vamptazijos“ dar-
buotojai.“

*pus$jo tre0ioji rugs$jo savait$, tod$l raudonas, neoninis 
„Vamptazijos“ (enklas jau deg$. Dangus buvo juodas kaip 
degutas. Akimirkai sustingau &k$lusi vien# koj# & automobi-
l&, m$gaudamasi 'velniu vakaro oru ir silpnu, sausu vampyr" 
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kvapu, tvyrojusiu aplink klub#. Tada apva(iavau pastat# ir 
pasta0iau savo automobil& greta keleto kit", i'rikiuot" aik'-
tel$je prie'ais darbuotojams skirt# &$jim#. V$lavau tik pen-
ket# minu0i", bet atrod$, kad visi kiti jau atvyko & susitiki-
m#. Pabeld(iau & duris ir $miau laukti.

Jau i'k$liau kum't& nor$dama belsti dar kart#, kai duris 
atidar$ Pem, Eriko de'inioji ranka. Pem daugiausia laiko 
praleid(ia bare, ta0iau ji turi ir kit" pareig" &vairiuose Eriko 
verslo sumanymuose. Nors vampyrai i'$jo & vie'um# prie' 
penkerius metus, demonstruodami pasauliui savo ger#j& 
veid#, jie vis dar nenori atskleisti metod", kuriais u(sidirba 
pinigus, ir kartais rimtai susim#stau, koki# Amerikos dal& i' 
ties" valdo nemir$liai. „Vamptazijos“ savininkas Erikas yra 
vampyras iki kaul" smegen" – bent jau slapukavimo pras-
me. Ir tai visai nenuostabu, kadangi jis buvo priverstas slaps-
tytis vis# savo ilg#, labai ilg# egzistencij#.

– U(eik, mano telepati'koji drauge, – tar$ Pem pakvies-
dama dramati'ku mostu. Ji vilk$jo savo darbinius drabu-
(ius: beveik permatom# juod# suknel1 (em1 'luojan0iu 
'leifu. Regis, visi & klub# u(sukantys turistai tiki, kad b%tent 
taip privalo rengtis tikros vampyr$s. (Kai Pem gali vilk$ti 
savo pasirinktus drabu(ius, ji linkusi & pastelinius atspal-
vius ir suderint" spalv" megztukus bei mar'kin$lius.) Pem 
plaukai nepaprastai 'vies%s ir ties%s, ties# pasakius, ji miela 
tarsi p%kuotas ka0iukas su mirtinai a'triais nagu0iais. B%-
tent t" mirtinai a'tri" nagu0i" (tiksliau – il0i") ir neder$t" 
pa mir'ti.
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– Kaip sekasi? – pasiteiravau mandagiai.
– Man sekasi nepaprastai gerai, – atsak$ ji. – Eriko laim$ 

tiesiog liejasi per kra'tus.
Erikas Nortmenas, Penktojo regiono vampyr" 'erifas, 

pavert$ Pem vampyre, tod$l ji ne tik jau0ia pareig# vykdyti 
jo nurodymus, bet ir yra priversta tai daryti. Tai viena i' tapi-
mo nemir$liu pusi": am(iams tampi priklausomas nuo savo 
k%r$jo &geid(i". Tiesa, Pem daugiau nei vien# kart# min$jo, 
kad Erikas – visai neblogas bosas, ir leist" jai keliauti savais 
keliais vos tik ji to u(simanyt". Ir tikrai, ji gyveno Mineso-
toje, kol Erikas nenusipirko „Vamptazijos“ ir jam neprireik$ 
jos pagalbos tvarkantis klube.

Penktasis regionas apima beveik vis# 'iaur$s vakar" Lui-
zian#, 'is regionas ilgai buvo ekonomi'kai silpnesn$ valstijos 
dalis. Tai pasikeit$ prie' m$nes&. Kai pra%($ uraganas „Kat-
rina“, galios pusiausvyra Luizianoje dramati'kai pasikeit$, 
ypa0 vampyr" bendruomen$je.

– O kaipgi tas tavo gardusis broliukas, Suke? Ir savo pa-
vidal# kei0iantis bosas? – pasiteiravo Pem.

– Mano gardusis broliukas cypauja, kad jam jau laikas 
vesti. Kaip ir visi kiti Bon Tono gyventojai, – subamb$jau.

– Ar tik nesiskundi? – Pem pakreip$ galv# & vien# pus1 
ir &smeig$ & mane a'tr" (vilgsn& – tarsi (virblis, pasteb$j1s 
sliek#.

– Na, gal truput$l&, – prisipa(inau.
– Tur$tum nuolat kuo nors u(siimti, – patar$ Pem. – 

Tada nelikt" laiko ni%roti.
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Pem dievina skilt& „Brangioji Abe“. Dauguma vampyr" 
'i# skilt& nagrin$ja kasdien. J" pasi%lymai, kaip i'spr1sti kai 
kurias patarimo besikreipian0i" (moni" problemas, privers-
t" jus klykti. Tiesiogine to (od(io prasme. Pem jau patar$ 
man, kad galiu b%ti i'naudojama tik tokiu atveju, jeigu pati 
tai leisiu, ir kad man reikia atid(iau rinktis draugus. Gaunu 
emocin$s sveikatos patarim" i' vampyro. Kraupu.

– A' ir esu, – atkirtau. – U(si$musi, noriu pasakyti. A' 
dirbu, vis dar turiu kambariok1 i' Naujojo Orleano, o rytoj 
einu & „Vedyb" liet"“. Ne & D(eisono ir Kristal$s, bet kitos 
poros.

Pem sustojo, u(d$jusi deln# ant Eriko biuro dur" ranke-
nos. Suraukusi antakius apgalvojo mano (od(ius.

– Neatsimenu, kas tas „Vedyb" lietus“, nors ir esu apie 
tok& gird$jusi, – pasak$. O tada jos veidas nu'vito. – Jie tuo-
kiasi lauke lyjant lietui? Ne, ne tai. Ta0iau juk tikrai esu gir-
d$jusi '& termin#. Viena moteris para'$ Abei, kad ji negavo 
jokio pad$kos ra'telio u( didel1 „lietaus“ dovan#. Jie gauna... 
dovanas? Ma(daug „Dovan" lietus“?

– B%tent, – tariau. – „Lietus“ – tai vakar$lis, rengiamas 
tiems, kas ketina greitai susituokti. Kartais „Dovan" lie-
tus“ surengiamas porai, tada jie abu ten dalyvauja. Ta0iau 
paprastai vakar$lis organizuojamas tik nuotakai, o visi kiti 
dalyviai taip pat b%na moterys. Visos atne'a po dovan#. Te-
ori'kai „Dovan" lietus“ turi apr%pinti porel1 visais bendro 
gyvenimo prad(iai reikalingais daiktais. Mes rengiame pa-
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na'" rengin& ir tada, kai pora laukiasi k%dikio. .inoma, tada 
b%na „K%diki" lietus“.

– „K%diki" lietus“, – pakartojo Pem. Ir nusi'ypsojo 'iur-
poka 'ypsena. Matant tok& jos l%p" i'linkim# tikrai tuoj 
prapuola bet koks noras juokauti. – Man patinka 'is termi-
nas, – tar$. Pasibeld$ & Eriko duris ir jas atidar$. – Erikai, – 
prad$jo ji, – gal vien# dien# kuri nors padav$ja pastos, ir mes 
gal$sime nueiti & „K%diki" liet"“!

– B%t" &domu tai i'vysti, – atsiliep$ Erikas pakeldamas 
savo auksin1 galv# nuo stal# nuklojusi" dokument". !erifas 
u(registravo mano buvim#, pasiunt$ man reik'mingai sun-
k" (vilgsn& ir nusprend$ mane ignoruoti. Mudu su Eriku 
turime nei'spr1st" problem".

Nepaisydamas fakto, kad kambarys buvo pilnas laukian-
0i" jo d$mesio asmen", Erikas l$tai pad$jo ra'ikl& ant stalo ir 
atsistojo r#(ydamasis visu savo auk'tu ir nuostabiu k%nu – 
tikriausiai specialiai man. Erikas kaip paprastai m%v$jo pri-
gludusius d(insus ir „Vamptazijos“ mar'kin$lius, juodus su 
baltomis stilizuotomis iltimis – jas klubas naudoja kaip savo 
prek$s (enkl#. Tarp balt" a'tri" galiuk" tokiu pat stilingu 
'ri)u kaip ir neoninis (enklas lauke raudonai i'raitytas klu-
bo pavadinimas. Jeigu Erikas apsisukt", ant jo nugaros b%t" 
galima perskaityti: „A'trus baras.“ Pem padovanojo man 
vienus mar'kin$lius, kai „Vamptazija“ prad$jo pardavin$ti 
savo produkcij#.

Erikas su tais mar'kin$liais atrod$ labai gerai, o a' perne-
lyg gerai prisimenu, kas slypi po jais.
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Atpl$'iau (vilgsn& nuo Eriko ir apsidairiau. Nedidel$je 
biuro erdv$je buvo prisigr%d1 daug kit" vampyr", ta0iau j" 
nei'vyd1s nepasakytum, kad jie ten, tokie tyl%s ir susting1 
jie buvo. Vien# i' dviej" lankytojams skirt" k$d(i" prie'ais 
stal# buvo u($m1s Klensis, baro vadybininkas. Klensis tik 
per plauk# i'gyveno pra$jusi" met" Ragan" kare, ta0iau jam 
pavyko i'likti gyvam, nors ir labai su(alotam. Raganos buvo 
nusausinusios Klens& beveik iki dugno: kai Erikas pagaliau j& 
rado, atsek1s jo kvap# iki !rivporto kapini", Klensis jau buvo 
per vien# buteliuk# nuo galutin$s mirties. Ilgo gijimo metu 
raudonplaukis vampyras tapo kandus ir irzlus. Mane i'vyd1s 
jis i'siviep$ demonstruodamas 'iek tiek i'lindusias iltis.

– Gali atsis$sti man ant keli", Suke, – pasi%l$ tap'noda-
mas 'launis.

Atsakiau jam viso labo tikrai nenuo'ird(ia 'ypsena.
– Tai kad d$koju, Klensi, – atsisakiau mandagiai. Klensio 

2irtas visada buvo link1s & kra'tutinumus, o dabar tas kra'tas 
tapo a'trus kaip skustuvo a'menys. Jis vienas i' t" vampyr", 
su kuriais a' nenor$0iau pasilikti vienu du. Nors jis ir suma-
nus baro vadybininkas, o ir man1s n$ra n$ pir'tu priliet1s, 
'alia jo pradeda skamb$ti visi mano pavojaus varpai. Vam-
pyr" min0i" skaityti negaliu – 'tai kod$l man taip smagu 
su jais „trintis“, ta0iau kai pajuntu t# persp$jant& skamb$ji-
m#, norom nenorom u(simanau nors trumpam dirstel$ti & 
Klensio galv# ir su(inoti, kas gi ten dedasi.

Naujausia barmen$, Felicija, s$d$jo ant sofos kartu su 
Indira ir Maksvelu Li. Jie atrod$ tarsi vampyri'kosios „Vai-
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voryk't$s koalicijos“ samb%ris. Felicija yra labai vyk1s juo-
daod(i" ir baltaod(i" rasi" mi'inys, ji beveik metro a'tuo-
niasde'imties %gio, tod$l to (avesio verto gro(io yra dau-
giau. Maksvelas – tamsiausios odos vyras, kok& esu reg$jusi. 
Ma(oji Indira – ind" imigrant" dukt$.

Patalpoje buvo dar keturi (mon$s (termin# „(mon$s“ a' 
0ia vartoju labai pla0ia prasme), ir i'vydus juos mano nuo-
taika i' karto suprast$jo, nors ir d$l skirting" prie(as0i". 

Vienas i' j" buvo asmuo, kurio nenor$jau pripa(inti. 
Pasinaudojau vienu puslapiu i' vilkolaki" elgesio taisykli" 
knygos ir elgiausi su juo taip, tarsi jis b%t" u( &statymo rib" 
paskelbtas gaujos narys: a' jo i'si(ad$jau. Netariau jo vardo, 
nekalb$jau su juo, nepripa(inau, kad jis egzistuoja. (Kaip jau 
supratote, tas (mogus – buv1s mano vaikinas Bilas Komp-
tonas, nors a', (inoma, ignoravau, kad jis ni%riai st%ksojo 
kambario kampe.)

!alia jo & sien# 'liejosi vampyr$ Talija, kuri tikriausiai 
buvo dar senesn$ nei Erikas. Ji tokia pat smulki kaip Indira 
ir labai balta, su labai garbanotais juodais plaukais. Ir dar ji 
nepaprastai grubi.

Did(iai mano nuostabai, kai kuriuos (mones tas jos 
b%do bruo(as nepaprastai „u(veda“. Talija netgi turi atsida-
vusi" gerb$j", kurie, regis, b%na tiesiog su(av$ti, kai ji savo 
pompasti'ka angl" kalba liepia jiems atsiknisti. Su(inojau, 
kad ji turi savo interneto svetain1, kuri# &k%r$ ir palaiko jos 
gerb$jai. Supaisysi juos. Pem kart# tarstel$jo, kad dav1s Tali-
jai leidim# &sikurti !rivporte Erikas pasielg$ beveik taip pat, 
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tarsi b%t" nusprend1s kieme laikyti grandine priri't#, pras-
tai dresuot# pitbul&. Pem 'iam sumanymui nepritar$.

Visi 'ie nemir1 pilie0iai &sik%r1 Penktajame regione. Kad 
gal$t" gyventi ir dirbti Eriko globojami, kiekvienas dav$ 
jam vasalo i'tikimyb$s priesaik#. I' j" vis" reikalaujama 'iek 
tiek laiko skirti atliekant jo u(duotis, net jei jie ir nedirba 
klube. Po „Katrinos“ !rivporte atsirado daugiau vampyr"; 
kaip ir (mon$ms, jiems reik$jo ka(kur apsistoti. Erikas dar 
nenusprend$, k# daryti su nemirusiais pab$g$liais, ta0iau & 
susitikim# niekas j" kviesti tikrai neketino.

!&vakar „Vamptazijoje“ buvo du sve0iai, vienas i' j" rangu 
smarkiai pranoko Erik#.

Andr$ yra asmeninis Luizianos karalien$s So3 Anos Lek-
lerk sargybinis. !iuo metu karalien$ evakavosi & Baton Ru(#. 
Andr$ atrodo kaip labai jaunas, gal koki" 'e'iolikos met" 
vaikinas: jo veidas lygus kaip k%dikio, 'vies%s plaukai tank%s 
ir sunk%s. Andr$ nugyveno labai ilgus am(ius r%pindamasis 
tik So3 Ana, savo k%r$ja ir i'gelb$toja. !i# nakt& jis net nebu-
vo apsijuos1s savo kardo, kadangi atvyko ne kaip karalien$s 
asmens sargybinis, ta0iau n$ neabejojau, kad Andr$ vis tiek 
turi kok& nors ginkl# – peil& ar pistolet#. O gal" gale Andr$ 
pats yra mirtinas ginklas ir be papildom" priemoni".

Andr$ jau nor$jo kreiptis & mane, ta0iau i' u( jo k$d$s 
mane pasiek$ gilus balsas:

– Labas, Suke.
O 'tai ir antrasis sve0ias, D(eikas Pjurifojus. Prisiver-

0iau nejud$ti, nors visi mano instinktai r$k$ kuo grei0iau 
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ne'dintis i' biuro. Pasijutau kaip visi'ka kvail$. Jeigu ne-
i'b$gau r$kdama i'vydusi Andr$, D(eikas tikrai netur$t" 
man1s versti galvoti apie skub" atsitraukim#. Pasistengiau 
linktel$ti dailiam jaunuoliui, kuris vis dar atrod$ net labai 
gyvas. Ta0iau (inojau, kad mano pasisveikinimas neatrod$ 
nat%raliai. I'vydusi '& vampyr# pajutau siaubing# gailes0io ir 
baim$s antpl%d&.

D(eikas gim$ vilkolakiu, neseniai buvo u(pultas vampy-
ro ir nukraujintas iki mirties. Mano pusseser$ Hedl$ (kita 
vampyr$) rado beveik negyv# D(eiko k%n# ir apimta klai-
dingai suprasto gailestingumo pavert$ D(eik# vampyru. 
Gal tai ir b%t" galima palaikyti geru darbu, ta0iau, kaip pa-
ai'k$jo, niekas tinkamai ne&vertino Hedl$s gerumo... net ir 
pats D(eikas. Dar niekas negird$jo apie vampyru paverst# 
vilkolak&: vilkolakiai vampyr" nem$gsta ir jais nepasitiki, 
ir tas jausmas yra neabejotinai abipusis. Virsmo procesas 
D(eikui, kuris dabar tapo lyg niekieno (eme, buvo labai 
sunkus. Karalien$ paskui &trauk$ j& & savo svit#, nes niekas 
kitas nenor$jo jo pasiimti.

Apakintas kraujo tro'kimo D(eikas u(puol$ mane, ir a' 
tapau pirmuoju jo vampyri'ku u(kand(iu. Tai liudijantis 
randas ant mano rankos vis dar raudonas.

Hm, vakaras, regis, tikrai bus jaukus ir 'eimyni'kas.
– Panele Stekhaus, – pasisveikino Andr$ pakildamas nuo 

antrosios Eriko sve0iams skirtos k$d$s. Nusilenk$. Tai buvo 
tikras pagarbos (enklas, 'iek tiek pak$l1s man nuotaik#.
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– Pone Andr$, – atsakiau taip pat nusilenkdama. Andr$ 
mostel$jo ranka rodydamas & mandagiai apleist# k$d1, o ka-
dangi tai puikiausiai i'sprend$ klausim#, kur man d$tis, a' 
pri$miau jo pasi%lym#.

Klensis atrod$ susir%pin1s. Savo k$d1 u(leisti tur$jo b%-
tent jis, nes buvo (emesnio rango vampyras. Andr$ poelgis 
tai parod$ ai'kiau nei mirk0iojanti neono str$l$. Sunkiai u(-
gniau(iau 'ypsen#.

– Kaip sekasi Jos Didenybei? – paklausiau stengdamasi 
b%ti tokia pat pagarbiai mandagi kaip ir Andr$. Negaliu pasa-
kyti, kad So3 Ana man labai patinka, bet a' j# tikrai gerbiu.

– Tai viena i' mano apsilankymo prie(as0i", – atsak$ 
jis. – Erikai, tikriausiai jau galime prad$ti? – !velnus prie-
kai'tas d$l Eriko laiko 'vaistymo taktikos, pagalvojau. Pem 
prit%p$ ant grind" 'alia mano k$d$s.

– Taip, jau visi susirinkome. Galite prad$ti, Andr$. .o-
dis suteikiamas jums, – tar$ Erikas 'ypsodamasis puse l%p" 
d$l savo modernios terminologijos. Jis atsilo'$ kr$sle, i'ties$ 
ilgas kojas ir u(k$l$ p$das ant stalo kampo.

– J%s" karalien$ dabar apsistojusi Ketvirtojo regiono 'e-
rifo namuose Baton Ru(e, – prane'$ Andr$ ma(ajam sam-
b%riui. – .erv$ labai maloningai pasi%l$ savo svetingum#.

Pem kilstel$jusi antak& pa(velg$ & mane. .erv$ veikiausiai 
b%t" netek1s galvos, jeigu neb!t" pasi%l1s savo svetingumo.

– Ta0iau tai t$ra laikinas sprendimas, – t1s$ Andr$. – Po 
katastrofos jau kelet# kart" lank$m$s Naujajame Orleane. 
!tai kokia m%s" nuosavyb$s b%kl$.
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Nors n$ vienas i' vampyr" nepajud$jo, pajutau, kaip j" 
d$mesys paa'tr$jo.

– Beveik vis# karalien$s b%stin$s stog# nune'$ uraganas, 
tod$l vanduo padar$ didelio masto (al# pal$pei ir antram 
auk'tui. Dar daugiau, didelis gabalas svetimo stogo nusi-
leido ant m%s" b%stin$s ir suk$l$ gri%t&, kuri paliko daug 
l%(en" ir kelet# skyli" sienose, ir taip toliau. Mes jau $m$-
m$s sausinimo darb" viduje, ta0iau stogas vis dar padengtas 
m$lyna pl$vele. Vienas i' mano atva(iavimo tiksl" yra rasti 
statyb" rangov#, kuris tuoj pat gal$t" prad$ti stogo dengi-
mo darbus. Kol kas man nepasisek$ to padaryti, tod$l jeigu 
kuris nors i' j%s" turite asmenin1 &tak# (mogui, kuris u(si-
ima tokiais darbais, man reikalinga j%s" pagalba. Pirmajam 
auk'tui pakenkta nedaug, ten reik$s tik kosmetinio remon-
to. Ten pateko 'iek tiek vandens ir... keletas pl$'ikautoj".

– Galb%t karalienei der$t" likti Baton Ru(e, – pagie-
(ingai parei'k$ Klensis. – Esu tikras, kad .erv$ nesitvert" 
d(iugesiu d$l galimyb$s tur$ti toki# vie'ni# nuolatos.

Klensis pasirodo ne 'iaip idiotas, bet dar ir turintis polin-
k& & savi(udyb1.

– Naujojo Orleano vadov" delegacija atvyko aplanky-
ti m%s" karalien$s & Baton Ru(# ir maldavo jos persikelti & 
miest#, – t1s$ Andr$ visi'kai ignoruodamas Klens&. – .mo-
ni" vald(ios atstovai mano, kad jeigu vampyrai gr&(t" & Nau-
j#j& Orlean#, turizmas taip pat atsigaut". – Andr$ &smeig$ & 
Erik# 'alt# (vilgsn&. – !iuo metu karalien$ aptaria su ketu-
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riais kitais 'erifais Naujajame Orleane esan0i" pastat" res-
tauravimo 3nansinius aspektus.

Erikas beveik nepastebimai palenk$ galv#. Buvo ne&ma-
noma pasakyti, k# jis jaut$ d$l b%tinyb$s padengti karalie-
n$s remonto i'laidas.

Nuo tada, kai buvo &rodyta, jog An$ Rais buvo teisi d$l 
vampyr" egzistavimo, Naujasis Orleanas tapo vampyr" ir 
nakties vaik" kompanijos trok'tan0i" (moni" traukos cent-
ru. !is miestas tapo vamp" Disneylandu. Ta0iau po „Katri-
nos“ viskas, savaime ai'ku, nu$jo velniop kartu su daugeliu 
kit" dalyk". Net ir Bon Tone jaut$me uragano padarinius, 
viskas pasikeit$ nuo to laiko, kai „Katrina“ at%($ & (emyn#. 
M%s" ma(ajame miestelyje vis dar buvo pilna (moni", kurie 
pab$go i' Piet".

– O kaipgi karalien$s pasilinksminim" dvaras? – pasi-
teiravo Erikas. Karalien$ nusipirko sen# vienuolyn# Sod" 
rajono pakra'tyje, kad gal$t" ten linksminti dideles grupes 
(moni" – tiek gyv", tiek negyv". Nors ir buvo apsuptas 
sienos, dvaras nebuvo laikomas lengvai apginamu (d$l to, 
kad tai buvo registruotas istorinis pastatas, kurio negalima 
rekonstruoti – net aklinai u(dengti lang"), tod$l karalien$ 
ten negyveno. Mintyse vadinau j& karalien$s „vakaru'k" 
tvartu“.

– Jam nebuvo stipriai pakenkta, – atsak$ Andr$. – Ten 
taip pat lank$si pl$'ikautojai. .inoma, jie po sav1s paliko 
kvapo p$dsak#. – Vampyrai sugeb$jimais sekti p$dsakais 
nusileid(ia tik vilkolakiams. – Vienas i' j" nu'ov$ li%t#.
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Pajutau 'iok& tok& gailest&. Man tas li%tas savoti'kai pati-
ko. Lyg ir.

– Ar reikia pagalbos sulaikant nusikalt$lius? – pasiteira-
vo Erikas.

Andr$ i'k$l$ antak&.
– Klausiu tik d$l to, kad j%s" liko ma(ai, – tar$ Erikas.
– Ne, tuo jau pasir%pinta, – atsak$ Andr$ ir vos vos vyp-

tel$jo.
Pasistengiau apie tai per daug negalvoti.
– Jeigu nekreipsime d$mesio & pl$'ikavimus ir li%t#, kaip 

pats dvaras? – pasiteiravo Erikas, kad gr&(tume prie audros 
padaryt" nuostoli" aptarimo.

– Karalien$ gali ten apsistoti, kol ap(i%rin$ja kitus na-
mus, – t1s$ Andr$, – ta0iau ne daugiau nei nak0iai ar dviem.

Aplinkui visi pritariamai sulinks$jo.
– Personalo netektys, – paskelb$ Andr$ toliau varydamas 

pagal savo plan#. Vampyrai 'iek tiek &sitemp$, net ir D(eikas, 
naujok$lis. – Kaip visi (inote, m%s" pirminis &vertinimas 
buvo labai apytikslis. Dar$me prielaid#, kad dalis m%si'ki" 
pasirodys, kai uraganas galutinai nurims. Ta0iau sugr&(o tik 
de'imt: penki 0ia, trys Baton Ru(e, du – Monrou. Atrodo, 
kad praradome trisde'imt savi'ki" vien tik Luizianoje. Mi-
sisip$ prarado ma(iausiai de'imt.

Kambaryje pasigirdo nestipr%s garsai, kai reaguodami & 
'ias naujienas !rivporto vampyrai prad$jo muistytis. Vam-
pyr" koncentracija Naujajame Orleane, tiek nuolat ten gy-
venan0i", tiek lankytoj", buvo labai didel$. Jeigu „Katrina“ 



chaRl aIne  h a RRIS18

su tokia pat j$ga b%t" u(griuvusi Tamp#, mirusi"j" ir din-
gusi" be (inios tikrai b%t" buv1 daug ma(iau.

Kilstel$jau rank# pra'ydama (od(io.
– O kaipgi Buba? – paklausiau sulaukusi Andr$ linkte-

l$jimo. Nuo „Katrinos“ i' Bubos nesulaukiau joki" (ini". 
I'vyd1 Bub# tikrai j& atpa(intum$te. Bet kas .em$je j& atpa-
(int", na, bent jau tam tikro am(iaus (mon$s. Jis, pasirodo, 
ne visai numir$ ant vonios kambario grind" Memfyje. Ne 
visai. Ta0iau jo smegenys buvo paveiktos dar prie' virsm#, 
tod$l i' jo i'$jo nelabai tik1s vampyras.

– Buba i'gyveno, – atsak$ Andr$. – Jis pasisl$p$ kriptoje 
ir i'silaik$ maitindamasis smulkiais (induoliais. Psicholo-
gi'kai jau0iasi nekaip, tod$l karalien$ pasiunt$ j& & Tenes&, 
kad kur& laik# pab%t" tenyk't$je Ne'vilio bendruomen$je.

– Andr$ atve($ man dingusi"j" s#ra'#, – &siterp$ Eri-
kas. – Paskelbsiu j& po susitikimo.

A' taip pat pa(inojau kelet# karalien$s sargybini" ir man 
buvo &domu su(inoti, kaip jie laikosi.

Man kilo kitas klausimas, tod$l v$l pamojavau ranka.
– Taip, Suke? – pasiteiravo Andr$. Jo tu'0ias (vilgsnis 

tarsi prismeig$ mane prie k$d$s, ir a' i' karto pasigail$jau, 
kad papra'iau (od(io.

– .inote, man 'tai kas neai'ku: vis galvoju, ar kuris nors 
i' karali" ar karalieni", vyksian0i" & '& auk'0iausio lygio su-
sitikim#, ar kaip j%s t# rengin& vadinate, n$ra nusamd1s, na, 
tokio kaip ir or" sp$jiko?
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* mane nukrypo daug bereik'mi" (vilgsni", ta0iau Andr$ 
atrod$ susidom$j1s.

– Nes matote, 'itas suva(iavimas ar konferencija, ar kaip 
ten, i' prad(i" tur$jo &vykti v$lyv# pavasar&. Ta0iau renginys 
vis buvo atid$liojamas, atid$liojamas ir atid$liojamas, taip? 
O tada at%($ „Katrina“. Jeigu suva(iavimas b%t" &vyk1s kaip 
numatyta, karalien$ ten b%t" vykusi savo galios vir'%n$je. 
B%t" ten va(iavusi pilnomis karo grobio skryniomis ir pilna 
str$line vamp", tada jie grei0iausiai neb%t" tokie greiti per-
sekioti jos d$l karaliaus mirties. Karalien$ veikiausiai b%t" 
gavusi visk#, ko u(sigeidusi. O dabar ji vyksta ten, – jau no-
r$jau leptel$ti „kaip varg'$ pra'ytoja“, ta0iau laiku prisimi-
niau, kas yra Andr$, – praradusi didel1 galios dal&. – Bijojau, 
kad jie prad$s i' man1s juoktis ar pa'ieps, ta0iau po mano 
(od(i" stojusi tyla buvo pritvinkusi susim#stymo.

– Tai vienas i' dalyk", & kuriuos tur$si atkreipti d$mes& 
susitikime, – tar$ Andr$. – Dabar, kai i'k$lei 'i# mint&, man 
tai atrodo keistai &manoma. Erikai?

– Taip, man taip pat atrodo, kad tai &manoma, – atsak$ 
Erikas &smeig1s & mane akis. – Sukei sekasi galvoti nestan-
darti'kai.

Pem pasiunt$ man 'ypsen# i' po mano alk%n$s.
– O kaip d$l to ie'kinio, kur& i'k$l$ D(enifer$ Keiter? – & 

Andr$ kreip$si Klensis. Atrod$, kad s$d$damas ant k$d$s, 
kuri# man$si taip protingai pa0iup1s, jis jaut$si vis labiau ir 
labiau nepatogiai.


