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PROLOGAS

Pavasario lygiadienis. 
Šeštadienis, kovo 20

Tolumoje buvo matyti tik bly!ki !viesel#. Igoris Bleidelis steb#jo 
j& pro 'i(ronus tuo metu, kai pro !al) praplauk# est" krovininis 
laivas, i!vykstantis i! Visbio uosto. Jis stov#jo ant denio prie kai-
riojo borto. Sutemos leidosi ant tu!*io uosto, o kelt" terminale 
'ieb#si akinan*ios !viesos.

Laivas tolo nuo viduram'i" miesto ir jo auk!t" pirkli" nam", 
dvide!imties p#d" auk!*io sienos, juosian*ios miest&, ir katedros, 
kurios juodas bok!tas kilo ligi pat dangaus. Uost& supantys pasta-
tai atrod# apleisti, o langai j" fasaduose primin# juodas aklas akis. 
Vos kelios 'vej" valtys neramiai si(bavo prieplaukoje.

+iuo met" laiku beveik visi restoranai u'daryti. Gatv#se,– n# 
gyvos dvasios. Jis mat# tik vien& automobil), laukiant) kelto neto-
li uosto. %iem& miestas buvo apmir-s, o vasar& atvirk!*iai,– pilnas 
gyvyb#s. Bleidelis dreb#jo su savo neper!lampamais drabu'iais, 
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nosis varv#jo. Kaip paprastai, oras buvo !altas ir 'varbus, p(t# v#-
jas. Nikotino alkis i!viliojo j) laukan ) den). U' metalinio kamino 
rad-s !ioki& toki& u'uov#j&, i! vidin#s ki!en#s i!sitrauk# suglam-
'yt& pakuot- ir po keli" bandym" u'sideg# cigaret-. Ledinis v#jas 
gairino veid&, o !altas oras negailestingai skverb#si u' apykakl#s.

Jis ilg#josi !iltos lovos, tro!ko pask-sti !velniame 'monos 
gl#byje. I!vyko prie! de!imt dien", ta*iau jaut#si, lyg namuose 
neb(t" buv-s daug ilgiau.

Pak#l-s 'i(ronus tyrin#jo pakrant-. Sta*ios uolos smigo tiesiai 
) j(r&. +ioje pus#je, u' uosto, buvo vos keletas nam". Ap'velg# 
pakrant#s uolas. I! ten, kur jis stov#jo, sala atrod# skurdi ir nesve-
tinga.

Tamsa nusileido greitai. Jis i!met# nuor(k& per bort& ir jau 
ketino sugr)'ti ) trium&, bet netik#tai i!vydo ry!ki& !vies&. Ant 
uolos, ky!an*ios i! j(ros, pasirod# liepsnos.

Sustojo, v#l pak#l# 'i(ronus, stengdamasis kuo geriau )'i(r#ti 
vaizd&. Auk!tai ant uolos, juodo dangaus fone, liepsnojo ugnis. 
Primin# Valpurgijos nakties lau'&, tik kovo m#nes). Atrod#, kad 
aplink lau'& !m#k!*iojan*ios tamsios .g(ros rankose laiko de-
gan*ius fakelus. J" siluetai jud#jo ritmingai, sinchroni!kai. Viena 
i! .g(r" ka'k& i!k#l# ) vir!" ir svied# ) liepsnas. Tai buvo viskas, 
k& jis gal#jo )'i(r#ti i! tokio atstumo. Netrukus pro !al) praplauk# 
krovininis laivas ir liepsnos dingo jam i! aki".

Bleidelis nuleido 'i(ronus ir paskutin) kart& nu'velg# uol#t& 
pakrant-, tada atidar# kajut#s duris ir su!al-s 'eng# vidun.
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Pirmadienis, birželio 28

Raps" ir kit" jav" laukai lyg geltoni ir 'ali kilimai, prasidedantys 
'emiau Friojelio ba'ny*ios, driek#si iki pat j(ros. +i" lauk" pa-
kra!tyje dirbo marga grupel# 'moni". Retkar*iais, kai kuris nors 
i! j" i!sitiesdavo r&'ydamas skaudam& nugar& ar keisdamas stov#-
sen&, i! auk!tos 'ol#s pasirodydavo galva: balta kepurait#, !iaudi-
n# skryb#l#, pirato skara ar ilgi moters plaukai, trumpai poilsio 
akimirkai, kol v#l nukris ant jos pe*i", o tada bus susukti ir sukelti 
ant vir!ugalvio. U' sulenkt" nugar" tarsi puikiausias fonas mir-
guliavo Baltijos j(ros vandenys. Kaman#s ir vapsvos d(zg# tarp 
ry!kiai raudon" aguon", o avi'os !velniai bangavo pu*iamos len-
gvo v#jo. Nepaisant to, oras buvo beveik ramus. Auk!to oro sl#-
gio mas#, atslinkusi ) Gotland& i! Rusijos, u'truko *ia jau savait-.

Apie dvide!imt archeologijos student" nuosekliai kasin#jo 
viet&, kurioje prie! t(kstant) met" buvo viking" uostas. Tai sud#-
tingas darbas, reikalaujantis daug kantryb#s.

Martina Flochten i! Olandijos t(p*iojo i!kastame !urfe ir 
mentele grand# akmenis bei 'em-. +iuo ma'u )rankiu ji dirbo en-
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tuziastingai, bet atsargiai, kad nepa'eist" galim" radini". Retkar-
*iais ji i!traukdavo akmen) ir )mesdavo j) ) juod& plastikin) kibir&, 
stov#jus) greta jos.

Dabar prasid#jo tikros linksmyb#s. Prie! kelias dienas, po 
poros savai*i" bevaisi" kasin#jim", jos pastangos galiausiai atsi-
pirko. Ji rado kelet& sidabrini" monet" ir !iek tiek stiklini" ka-
roliuk". Kaip visada, j& giliai sujaudino rankose laikomi daiktai, 
jokio 'mogaus neliesti nuo devintojo ar de!imtojo am'iaus. Tai 
audrino jos vaizduot-. $m# galvoti, kaip kadaise !ioje vietoje gy-
veno 'mon#s. Kokia moteris d#v#jo !iuos karoliukus? Kas ji buvo 
ir kokios mintys sukosi jos galvoje?

Martina, – viena i! u'sienie*i", dalyvavusi" kurse. Ma'daug 
pus# student" buvo atkeliav- i! kit" !ali". Kartu studijavo du 
amerikie*iai, brit#, pranc(zas, kanadietis, kurio !eima kilusi i! 
Indijos, pora vokie*i" ir australas, vardu Stivenas. Tai buvo jo 
kelion#s aplink pasaul) dalis, mat Stivenas keliavo po )domias ar-
cheologines vietas visame pasaulyje. Jo t#vas, matyt, buvo gana 
turtingas, tod#l Stivenas gal#jo daryti visk&, ko u'sigeisdavo. 
Martina studijavo archeologij& Roterdamo universitete, kuriame 
ir su'inojo apie Visbio koled'o rengiamus archeologini" kasin#-
jim" kursus. Kurs" apimtis,– de!imt kredit", kuriuos pripa'ino 
ir jos universitetas Olandijoje. Martina buvo pusiau !ved#,– jos 
mama kilusi i! Gotlando. Martinos !eima vis& laik&, kiek tik ji 
prisimin#, gyveno Olandijoje, ta*iau da'nai atvykdavo ) !i& sal& 
atostogauti, netgi po to, kai prie! trejus metus automobilio avari-
joje 'uvo jos mama. Ji nor#jo pasinaudoti galimybe ilgiau pab(ti 
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Gotlande ir pasinerti ) pat) )domiausi&, kok) tik gal#jo )sivaizduo-
ti, darb&. Iki !iol !ie kursai pranoko jos l(kes*ius. Visi dalyviai 
puikiai sutar#. Dauguma buvo jos am'iaus,– ma'daug dvide!im-
ties, ta*iau keli vyresni. Briusas, vienas i! amerikie*i", perkop-s 
penkiasde!imt, da'niausiai laik& leisdavo vienas. Jis pasakojo, kad 
dirba kompiuterijos techniku, bet labiausiai domisi archeologija. 
Brit#, Martinos nuomone, buvo ma'daug keturiasde!imties; ji at-
rod# gana keista.

Martina m#gavosi !iuo !ved" ir kitatau*i" mi!iniu. Grup# 
bendravo triuk!mingai, bet nuo!ird'iai. Juokas da'nai aid#davo 
vir! j(ros, nes komandos nariai nuolat juokavo apie vienas kito 
kasin#jimo technik& ir )vairios svarbos radinius. Varg!# Katja i! 
Geteborgo iki !iol nei!kas# nieko, tik gyv(n" kaulus, kuri" *ia 
gausu. Atrod#, kad jos !urfe daugiau nieko ir n#ra; ta*iau, nepai-
sant to, ir !) darb& ka'kas tur#jo atlikti. Tod#l diena i! dienos ji 
liejo prakait& nerasdama nieko )domaus. Martina vyl#si, kad ne-
trukus Katjai leis i!bandyti laim- kitame !urfe.

Kasin#jimo kursas prasid#jo teorin#mis paskaitomis, kurios 
dvi savaites vyko Visbio koled'o auditorijose. Po to sek# a!tuo-
nios savait#s kasin#jim" Friojelio miestelyje Gotlando vakarin#-
je pakrant#je. Martina labai dom#josi viking" am'iumi, tod#l !is 
kursas jai tiko labiausiai. Tik#tina, kad !ioje teritorijoje j" gyven-
ta vis& am'i". Kasin#jant atrasta )vairi" radini" tiek i! ankstyvo-
sios viking" epochos devintajame am'iuje, tiek i! jos pabaigos 
apie 1100 metus. Teritorija, kurioje dabar dirbo studentai, ap#m# 
uost&, gyvenviet- ir kelias laidojimo vietas. Pagal tai, kiek svareli" 
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ir sidabrini" monet" i!kasta, gal#jai tik#tis *ia buvus svarb" pre-
kybin) centr&.

Staiga Stivenas, kuris prit(p-s darbavosi gretimame !urfe, 
su!uko. Visi nuskub#jo prie jo. Tuo metu jis val# 'emes nuo 
'mogaus skeleto, prie kurio kaklo man# rad-s dal) apvalios bron-
zin#s sag#s. Stafanas Melgrenas, kasin#jim" vadovas, atsargiai nu-
sileido ),!urf& ir, i! kibiro su )rankiais i!trauk-s nedidel) !epet#l), 
prad#jo r(pestingai braukti 'emes; po keli" minu*i" jis atideng# 
vis& sag-. Visi studentai stov#jo aplink duob- ir susi'av#j- steb#-
jo, kaip po truput) pasirodo puikiai i!silaikiusi sag#. Vadovo en-
tuziazmas buvo u'kre*iamas.

– Nuostabu!,– su!uko jis.,– Ji n# kiek nesuskilusi. Smeig# ne-
sugadinta, ir j(s tik pa'i(r#kite, kokie ornamentai.

Melgrenas pa#m# dar ma'esn) !epet#l) ir lengvais br(k!tel#ji-
mais nubrauk# likusias 'emes. Tuomet !epet#lio rankena parod# 
) vir!utin- apvalios sag#s dal).

– Tuo, k& *ia matote, buvo prisegami apatiniai mar!kiniai,– 
plonesnis apdaras, kur) jis d#v#jo ant nuogo k(no. Jei mums se-
kasi, tai ant peties rasime didesn- apvali& sag-. Dabar svarbiausia 
t-sti darb&.

Paskatinamai linktel#jo Stivenui, kuris atrod# laimingas ir i!-
didus.

– T-skite atsargiai ir nestov#kite per arti skeleto. J" gali b(ti 
ir daugiau.

Visi su nauju u'sidegimu sugr)'o ) savo vietas. Vien mintis, 
kad jie taip pat gali rasti ka'k& vertinga, teik# j#g". Martina kas# 



1 1

NEŽ INOMAS

toliau. Po kurio laiko, at#jus metui i!tu!tinti kibir&, ji nu#jo prie 
vieno i! dideli" medini" r#*i", i!rikiuot" kasin#jimo vietos pa-
kra!tyje. Ji atsargiai i!pyl# kibiro turin) ) r#t), sudaryt& i! medin#s 
sta*iakamp#s d#'#s ir smulkaus plieninio tinklelio vietoje dugno. 
D#'- pritvirtint& prie metalinio strypo, buvo galima judinti pir-
myn atgal. Ji tvirtai su#m# medines rankenas abiejose pus#se ir 
prad#jo energingai sijoti 'emes ir sm#l). Tai buvo sunkus darbas, 
tod#l jau po keli" minu*i" stov#jo permirkusi nuo prakaito. I!-
sijojusi didesn- dal) 'emi" ji skrupulingai, taip, kad nepraleist" 
jokios vertyb#s, tyrin#jo tai, kas liko r#tyje. Pirmiausia rado gyv(-
no kaul&, tuomet dar vien& ir nedidel) metalin) daikt&, tikriausiai 
vin).

Nieko nebuvo galima i!mesti,– viskas tur#jo b(ti r(pestingai 
i!saugota ir apra!yta, kitaip niekam daugiau nebus leista *ia kasi-
n#ti. Manoma, kad i!kasin#ta teritorija yra „suardyta“ am'iams, 
tod#l archeologams tenka tokia didel# atsakomyb# i!saugoti vis-
k&, kas gal#t" atskleisti, kaip !ioje vietov#je gyveno 'mon#s.

Martinai reik#jo keli" minu*i" atokv#pio. Ji jaut#si i!tro!kusi, 
tad nu#jo atsine!ti kuprin#s, kurioje tur#jo butel) vandens. Pris#-
dusi ant apverstos medin#s d#'#s, masa'avo savo pe*ius ten, kur 
pasiek#, ir bandydama atgauti kvap& steb#jo kitus. Jos komandos 
draugai buvo pasin#r- ) darb&: klupin#jo, t(p*iojo arba gulin#jo 
greta !urf" nuodugniai tirdami tamsi& 'em-.

Ji pajuto Marko 'vilgsn), bet apsimet# nepasteb#jusi. Jos jaus-
mus 'adino kitas, tod#l nenor#jo jo dr&sinti. Jie buvo geri draugai 
ir to visi!kai pakako.
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J&, masa'uojan*i& savo pe*ius, pasteb#jo Jonas, patrauklus 
vaikinas i! Skon#s, segintis auskar& ir ant galvos d#vintis pirato 
skar&.

– Ar tau skauda pe*ius? Gal nori, kad pamasa'uo*iau?
– %inoma, a*i(,,– i!tar# Martina darkyta !ved" kalba. Ji, kaip 

ir visi kiti, angli!kai kalb#jo puikiai, ta*iau !iek tiek mok#jo savo 
velion#s motinos savit& kalb& ir, progai pasitaikius, nor#jo pasi-
praktikuoti. Jonas buvo vienas i! jos geriausi" draug" grup#je, jie 
puikiai sutar#. Jo pasi(lymas patiko, nors nujaut#, kad tai n#ra 
vien r(pestis jos gerove. Tam tikr" grup#s vyr" d#mesys buvo ma-
lonus, ta*iau tokio elgesio ji neskatino.
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Trečiadienis, birželio 30

Raudonas pikapas, keldamas dulki" debesis, l#k# 'vyrkeliu. Buvo 
dar labai anksti, ma'daug antra valanda ryto. Pirmieji saul#s spin-
duliai !vystel#jo vir! horizonto. Kaime visi miegojo, )skaitant ir 
karves, u'merktomis akimis glaud'iai gulin*ias ganyklose, pro 
kurias jis va'iavo. Tik vienas kitas triu!is !uoliavo laukuose. Klau-
sydamasis naktin#s radijo stoties, jis u'sir(k#. Jau labai seniai jau-
t#si toks patenkintas.

%vyrkelis buvo toks siauras, kad vienu metu juo gal#jo va-
'iuoti tik vienas automobilis. Vienur kitur kelias praplat#davo, 
kad prie!ingomis kryptimis va'iuojantys automobiliai gal#t" 
prasilenkti,– prasilenkimo zonos buvo pa'ym#tos m#lynais kelio 
'enklais su didel#mis baltomis raid#mis M. Tai nebuvo b(tina, 
nes !iuo keliu jokie automobiliai niekuomet neatva'iuodavo i! 
prie!ingos pus#s. J" (kis st(ksojo pa*iame kelio gale,– toliau nu-
va'iuoti ne)manoma. Kai buvo berniukas, apie tai jis beveik ne-
galvodavo. Tikriausiai man#, kad visi gyvena labai pana!iai. Tai 
buvo vienintel# tikrov#, kuri& jis pa'ino, prie kurios buvo )prat-s.
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Kiekvien& kart&, kai i! u' paskutinio kelio pos(kio pasirody-
davo jo vaikyst#s namai, tarsi kam paliepus, j) apimdavo tas senas 
pani!kas jausmas. Jis jausdavo spaudim& kr(tin#je, raumenys )si-
tempdavo, o kv#pavimas sutrikdavo. Ta*iau !ie simptomai greitai 
nurimdavo. Steb#josi, kad tai t-siasi iki !iol. Po !itiek met" jo k(-
nas vis dar savaime sureaguodavo jam n# negalvojant.

/k) sudar# kadaise buv-s didingas namas, medinis ir da'ytas 
geltonai, nors dabar da'ai buvo apsilaup-. Vienoje pus#je stov#jo 
'emas, apgriuv-s tvartas, o kitoje,– nedidel# dar'in# !ienui. I!li-
kusi m#!lo kr(va primin# laikus, kai (kyje jie augino gyvulius. 
Aplinkin#s ganyklos dabar buvo tu!*ios, – paskutiniai gyvuliai 
parduoti prie! metus, po jo t#v" mirties.

Automobil) pastat# u' tvarto,– visai nereikalinga atsargumo 
priemon#, senas )protis. Atidar-s baga'in- ir i!si#m-s krep!), jis 
sp#riai nu'ingsniavo per kiem&. Tvarto durys girg'd#jo, o oras 
viduje atsidav# pel#siais, lubos buvo padengtos storu voratinkli" 
sluoksniu su karan*iais lipniais kaspinais, aplipusiais juodomis, 
seniai nugai!usiomis mus#mis.

Senas !aldiklis stov#jo )prastoje vietoje, nors jau labai ilgai juo 
niekas nesinaudojo. Prie! kelet& dien" jis )jung# !aldikl), kad )siti-
kint", ar !is dar veikia.

Pak#lus dangt), pl(stel#jo !altas oras. Krep!ys lengvai tilpo 
vidun. Jis greit u'dar# dangt), tuomet muilu ir !lapiu skuduru 
kruop!*iai nuval# !aldiklio korpus&. Tikriausiai !is niekada anks-
*iau nebuvo toks !varus. Tuomet, pak#l-s drabu'i" gniutul& ir 
!lapi& skudur&, sud#jo juos ) plastikin) mai!&, kur) sugr(do ) duo-
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b-, i!kast& u' tvarto. Duob- r(pestingai u'pyl#, ant vir!aus u'd#-
jo !iaud" ir !ak". %em#s pavir!iuje neliko nieko, kas i!duot" jo 
sl#ptuv-.

Beliko sutvarkyti sunkve'im). Jis atsine!# 'arn& ir daugiau nei 
valand& val# jo vid" ir i!or-. Galiausiai nu#m# suklastot& numeri" 
lentel- ir pakeit# j& ) tikr&j&. Akivaizdu, kad jis visk& apgalvojo. 
Tuomet nu#jo vidun pasigaminti pusry*i".
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Gaivi migla pl(duriavo vir! po nakties vis dar dr#gn" piev", raiz-
g#si tarp 'ol#s ir jav" stieb". Glost# nendri" kuok!t&, kuriame 
pora gulbi" kruop!*iai val#si savo baltas plunksnas. Vir! )lankos 
klykavo kelios 'uv#dros, ramiai si(bavo irklin#s valtys, pri!var-
tuotos negiliame vandenyje. P(vantys pilki 'vejybiniai kateriai 
nebenaudojami stov#jo krante.

Tai buvo nepaprastai gra'us rytas,– vienas i! t" vasaros ryt", 
kuriuos prisimename, kai 'iema u'kloja Gotlando sal& savo tyliu 
tamsiu paltu.

Dvylikamet# Agnes# pabudo anks*iau nei paprastai. Nebuvo 
n# pus#s devyni", kai ji pa'adino savo sesut- So.j&. J&, vis dar 
apsn(dusi&, lengvai )tikino eiti pasipliu!kenti prie! pusry*ius. J" 
mo*iut# s#d#jo ant laipt", ger# kav& ir skait# laikra!t). Ji pamojavo 
mergait#ms, minan*ioms tolyn su rank!luos*iais dvira*i" krep!e-
liuose. %vyrkelis driek#si lygiagre*iai su papl(dimiu, keliais !im-
tais jard" auk!*iau. Jos tur#jo nuva'iuoti ma'daug pus- mylios, 
kad, i!sukusios i! kelio, pasiekt" maudymuisi tinkam& papl(di-
m). Agnes# va'iavo priekyje sesers, nors gal#jo susigretinti su ja. 
Eismo !iame kelyje beveik nebuvo net ir pa*iame vasaros )kar!ty-
je. Agnes# visuomet nor#jo !iek tiek pirmauti. Ji *iulp# !alikel#je 
nusiskint& 'ol#s stiebel),– jai patiko !vie'i" sul*i" skonis.

I! prad'i" 'vyrkelis vingiavo per mi!k&, bet v#liau prie! jas at-
siv#r# visas kra!tovaizdis. Laukai ir ganyklos vieni !alia kit" t-s#si 
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iki pat vandens, kur) gal#jai matyti beveik vis& laik&. Prie kelio 
buvo keli (kiai su besiganan*iais arkliais, karv#mis ir avimis. Ties 
paskutiniu kalk#mis balintu (kiniu pastatu jos prava'iavo didel- 
ganykl& ir i!suko i! kelio, kad nusileist" ) papl(dim). +iuo met" 
laiku arkliai,– trys Gotlando poniai ir Norvegijos 0ordas,– gan#si 
lauke ir dien&, ir nakt) kartu su gauruotomis Gotlando avimis. 
Avinai puikavosi abiejose galvos pus#se tarsi riestainiai susisu-
kusiais ragais. Kartais (kininkas leisdavo mergait#ms pajodin#ti 
poniais kartu su keleriais metais vyresne dukterimi, jeigu ji to no-
r#davo. Agnes# ir So.ja da'nai lankydavo savo mo*iut- ir senel). 
Beveik visas vasaros atostogas jos praleisdavo *ia, Petesvikene, 
Gotlando pietvakariuose, kol j" t#vai dirbdavo namuose Visbyje.

– Luktelk minut#l-. Pasisveikinkime su arkliais,,– pasi(l# Ag-
nes#, sustojusi prie tvoros.

Ji pliauk!tel#jo lie'uviu, su!vilp#,– gyvuliai i!kart sureagavo: 
nustojo rup!noti 'ol-, pak#l# galvas ir ris*ia pasileido mergai*i" 
link.

Did'iausias avinas prad#jo bliauti. Tuomet dar vienas ir dar 
vienas, kol prisijung# visi. Gyvuliai gr(dosi prie vart" tik#damiesi 
skan#st". Mergait#s paglost# juos visus, kuriuos tik pasiek#, ta-
*iau vienos nedr)so 'engti u' tvoros.

– Kur Pontas?
Agnes# ap'velg# ganykl&. Joje buvo tik trys arkliai. Tr(ko j" 

mylimiausiojo,– ponio, i!marginto juodomis ir baltomis d#m#-
mis.

– Galb(t jis slepiasi tarp med'i"?


