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BUVO ANKSTYVAS RYTAS, lygus pakrant#s vandens pavir!ius 
blizg#jo lyg poliruotas plienas. Visos prabangios vilos buvo nu-
grimzdusios % naktin% mieg&, bet per auk!tas tvoras ir med'i" !akas 
blyk(iojo baseinai ir lauko !viestuvai.

Girtas vyras vinguriavo keliu palei pakrant) rankoje ne!damas 
vyno butel%. Jis sustojo prie!ais balt& nam&, kurio ilgas stiklo fasadas 
'velg# % %lank&. Vyras labai atsargiai pastat# butel% vidury kelio, per-
'eng# griov%, perlipo juod& gele'in) tvor& ir %'eng# % kiem&. 

Si*buodamas jis nu#jo veja, netvirtai sustojo ir %sispoksojo % di-
d'iulius langus, % verandos !viestuv" atspind'ius juose ir % tamsias 
namo viduje esan(i" bald" formas.

Jis pri#jo ar(iau, pamojavo pus#s metro auk!(io porcelianiniam 
sodo nyk!tukui, nuslinko aplink, u'kliuvo u' verandos slenks(io, 
kluptel#jo ir v#l stojosi ant koj". 

Baseino vanduo !vyt#jo lyg 'ydro stiklo luitas.
Vyras netvirtai atsistojo prie kra!to, atsiseg# kelni" u'trauktuk& 

ir #m# !lapintis % basein&, kiek v#liau netvirtai nu!litiniavo prie tam-
siai m#lyn" lauko bald" ir paleido (iurk!l) ant pagalvi", foteli" ir 
apvalaus stalo. 

+lapimas garavo v#siame ore. 
Vyras u'siseg# kelnes ir pa'velg# % balt& triu!%, kuris !oktel#jo per 

vej& ir dingo po kr*mu.
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+ypsodamasis jis gr%'o prie namo, pra#jo !alia verandos dur", at-
sir#m# % lent&, 'eng# ant vejos, stabtel#jo ir atsisuko.

Aptemdytos smegenys steng#si suvokti tai, k& jis pamat#.
, j% spoksojo juodais drabu'iais apsireng)s 'mogus keista veido 

forma. 
Tas 'mogus stov#jo arba tamsiame name, arba lauke-– ir tai buvo 

jo atspindys. 
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Penktadienis, rugpjūčio dvidešimt šeštoji

I+ TAMSAUS DANGAUS l#tai la!nojo silpnas lietus. Matin# pas-
tat" !viesa siek# trisde!imties metr" auk!t% vir! stog". V#jo nebuvo 
ir ap!viesti la!ai lyg miglotas skliautas apr#p# vis& Djursholm&.

Visai !alia blizgaus Germanijos %lankos vandens stov#jo did'iul# 
vila.

+iuo metu jos viduje jauna mergina atsargiai lyg 'v#ris tykino la-
kuotu parketu ir persi!ku kilimu.

Jos vardas So.ja Stefanson.
I! nerimo ji %sid#m#davo kiekvien& smulkmen&. 
Ant sofos porankio gul#jo juodas nuotolinio valdymo pultelis. 

Ka'kas apklijavo j% permatoma lipni&ja juosta, kad dangtelis laiky-
t"si savo vietoje vir! baterij". Ant stalo buvo matomi !vies*s apva-
l*s stiklini" p#dsakai. Did'iulio kilimo kutuose buvo %siv#l)s senas 
pleistras.

So.jai u' nugaros sugirg'd#jo grindys, lyg kas sekt" paskui j& per 
kambar%. 

Ant auk!t" kulk!ni" ir raumening" blauzd" liko vandens la!ai 
nuo !lapio akmenimis dengto tako. Jos kojos vis dar buvo i!treni-
ruotos, nors ji met# futbol& prie! dvejus metus.
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Rankoje So.ja gniau'# a!arini" duj" balion#l%- – sl#p# nuo jos 
laukusio vyro. Mergina kartojo sau, kad pati pasirinko ir nori (ia 
b*ti. Kad valdo situacij&.

Duris atidar)s vyras stov#jo prie fotelio ir beg#di!kai sek# j& 
'vilgsniu. 

So.jos veido bruo'ai simetri!ki, ta(iau skruostai jaunatvi!kai 
putl*s. Ji buvo apsivilkusi m#lyna suknele apnuogintais pe(iais. 
Nuo kaklo iki kr*tin#s leidosi eil# ma'u(i" med'iaga apsi*t" sagu-
(i". Da'nai pulsuojan(ioje kaklo duobut#je dau'#si auksin# !irdel# 
ant grandin#l#s.

So.ja 'inojo, kad gali atsipra!yti ir paai!kinti, jog prastai jau(iasi 
ir turi gr%'ti namo. Jis susierzint", bet susitaikyt". 

Prie fotelio stov#j)s vyras 'velg# % j& su li*dnu alkiu, nuo kurio jai 
i! baim#s susuko pilv&.

Staiga merginai pasirod#, kad jau buvo ma(iusi !% vyr& anks(iau, 
kad jis yra koks nors auk!to rango vadovas, pra#j)s pro !al% kurioje 
nors darboviet#je, arba kurio nors i! buvusi" klas#s draug" t#tis. 

So.ja sustojo netoli nuo jo, nusi!ypsojo ir pajuto da'nus savo 
!irdies d*'ius. Ji ketino laikyti atstum& tol, kol %sid#m#s vyro balso 
ton& ir judesius.

I! jo rankos, %sikibusios % fotelio atlo!&, nebuvo matyti joki" pyk-
(io po'ymi", nagai buvo sutvarkyti, o lygus vestuvinis 'iedas nu-
trintas ilg" santuokos met". 

– Gra'us namas,-– pagyr# So.ja ir patrauk# nuo veido blizgan(i& 
plauk" sruog&.

– A(i*,-– atsak# vyras, paleisdamas fotel%.
Jam negal#jo b*ti daugiau penkiasde!imties, bet jud#jo ka'kaip 

sunkiai ir ni*riai, lyg senas 'mogus savo sename name. 
– Atva'iavai taksi?-– paklaus# vyras ir sunkiai nurijo seiles. 
– Taip,-– atsak# So.ja. 
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V#l tapo tylu, gretimame kambaryje !vytuokl# du kartus trum-
pai ir garsiai 'vangtel#jo.

Nuo vazoje stov#jusios i!siskleidusios lelijos tyliai nubiro !afrano 
raudonumo 'iedadulk#s.

So.ja gana anksti suvok#, kad j& jaudino seksualios situacijos. 
Jai patiko %vertinimo ir i!skirtinumo jausmas, bet i! tikr"j" niekada 
nieko nebuvo %simyl#jusi.

– Ar buvome susitik) anks(iau?-– paklaus# ji. 
– Neb*(iau to pamir!)s,-– atsak# vyras ir be d'iaugsmo nusi!yp-

sojo. 
$ili vyro plaukai buvo ploni, su!ukuoti ant pakau!io. Atsipalai-

dav)s veidas !iek tiek blizg#jo, ant kaktos ry!k#jo gili rauk!l#.
– Kolekcionuoji meno k*rinius?-– paklaus# So.ja, linktel#dama 

sienos link. 
– Domiuosi menu,-– atsak# vyras. 
Jo !viesios akys steb#jo mergin& pro akinius raginiais r#meliais. 

So.ja atsisuko, %siki!o a!arini" duj" balion#l% % rankin) ir pri#jo prie 
did'iulio paveikslo auksiniu r#mu.

Vyras 'eng# prie jos, sustojo !iek tiek per arti ir i!kv#p# per nos%. 
So.ja kr*ptel#jo jam pak#lus rank& ka'k& parodyti.

– Devynioliktas am'ius... Karlas Gustafas Helkvistas,-– #m# d#s-
tyti jis.-– Mir# jaunas, gyveno sunk" gyvenim&, daugyb# kan(i" ir 
elektros !ok"... Vis d#lto jis buvo fantasti!kas menininkas. 

– ,sp*dinga,-– tyliai pasak# So.ja. 
– Ir a! taip manau,-– pritar# vyras ir nu#jo % valgom&j%. 
So.ja nusek# jam i! paskos apimta g&sdinan(io jausmo, kad yra 

viliojama % l#tai veikian(ius sp&stus, kad durel#s jai u' nugaros u'si-
sklend'ia mieguistai l#tu tempu ir kad dideli krumpliara(iai sukda-
miesi centimetr& po centimetro siaurina pab#gimo keli&.
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Did'iulis kambarys su eil#mis % vanden% nukreipt" lang" buvo 
laisvai apstatytas s#dimais baldais ir blizgiomis spintel#mis.

So.ja pamat# dvi tamsiai raudono vyno taures ant ovalaus piet" 
stalo kra!to.

– Ar galiu pasi*lyti taur) vyno?-– paklaus# vyras ir v#l atsisuko 
% j&. 

– Geriau balto, jeigu yra,-– atsak# mergina, baimindamasi, kad 
bandys j& apsvaiginti.

– +ampano?-– paklaus# jis, nenuleisdamas nuo So.jos aki". 
– Mielai,-– atsak# ji. 
– $inoma, gersime !ampan&,-– parei!k# vyras. 
Kai esi visi!kai svetimo 'mogaus namuose, susitrauki, nes kiek-

vienas kambarys gali virsti vilkduobe, o kiekvienas daiktas-– ginklu. 
So.ja mieliau rinkdavosi vie!bu(ius, nes juose b*t" galimyb# 

prisi!aukti pagalbos.
Mergina nu#jo paskui vyr& % virtuv) ir i!girdo keist& labai auk!-

to tono gars&. Ji negal#jo suprasti, i! kur tas garsas sklido. Atrod#, 
kad vyras !io garso nepasteb#jo, ta(iau ji stabtel#jo, atsisuko % tams" 
lang& ir ruo!#si ka'k& pasakyti, bet ka'kas trak!tel#jo-– lyg ledukas 
taur#je.

– Ar esi tikras, kad nieko n#ra namie?-– paklaus# So.ja. 
M&st#, kad jeigu kas nors atsitikt", ji gal#t" greitai nusispirti 

batus ir nub#gti prie lauko dur". Ji tikriausiai daug judresn# u' !% 
vyr&-– i!l#kusi ir palikusi palt& ant pakabos tur#t" sp#ti pasprukti 
% lauk&. 

Kol vyras trauk# „Bollinger“ butel% i! spintel#s, mergina stov#jo 
tarpduryje. Jis atkim!o butel%, pripyl# dvi plonas blizgias taures, pa-
lauk#, kol liausis putoti, ir %pyl# dar truput%, o tada nu#jo prie jos.
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SOFIJA PARAGAVO +AMPANO, pajuto burn& u'pildant% skon% 
ir i!girdo gars" burbuliuk" !nyp!tim& taur#je. Ka'kas v#l privert# j& 
atsukti akis % virtuv#s lang" eil). „Gal ten elnias“,-– pagalvojo mergi-
na. Lauke buvo tamsu. Atspindyje ji pamat# '#rin(ius virtuv#s kon-
t*rus ir vyro nugar&. Lyg" stalvir!io pavir!i", peili" stov& ir duben% 
su citrinomis. 

Vyras v#l pak#l# taur), gurk!tel#jo, o jo ranka !iek tiek sudreb#jo 
parod'ius gest& So.jai.

– +iek tiek prasek suknel),-– tyliai pratar# jis. 
So.ja i!tu!tino taur), pa'velg# % savo l*pda'i" 'ymes ant kra!to 

ir pastat# j& ant stalo, o tada !velniai i!n#r# i! skylut#s pirm&j& sag&.
– Segi liemen#l),-– pasitikslino vyras. 
– Taip,-– atsak# mergina ir atseg# antr& sag&. 
– Kokio dyd'io?
– 60 C.
Vyras stov#jo ir nu'i*rin#jo % So.j&, o !i juto, kaip pa'astis grau-

'ia prakaitas.
– Kokios tavo kelnait#s?
– $ydro !ilko.
– Ar galiu pamatyti?
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So.ja sudvejojo, ir vyras tai pasteb#jo. 
– Atleisk,-– greitai pasak# jis.-– Ar per greitai einu prie reikalo? 

Taip?
– Pirmiausia turime sutvarkyti .nansinius reikalus,- – parei!k# 

mergina, stengdamasi kalb#ti ry'tingai ir nat*raliai.
– Suprantu,-– trumpai atsak# vyras. 
– Geriausia prad#ti nuo...
– Tau bus sumok#ta,-– pertrauk# jis su irzulio gaidele balse.
Su nuolatiniais klientais da'niausiai viskas b*davo paprasta, kar-

tais net malonu, ta(iau su naujais So.ja labai nervindavosi. Ji imda-
vo galvoti apie visk&, kas gal#t" atsitikti, prisimindavo dviej" vaik" 
t#v&, kuris %kando jai % kakl& ir u'rakino gara'e Tebyje. 

So.jos skelbimai pasirodydavo svetain#se „Ro'inis puslapis“ ir 
„Stokholmo mergait#s.se“. Beveik visi, kas % j& kreip#si, buvo visi!kai 
nerimti. Da'niausiai mergina gaudavo vulgari" 'inu(i", nuostabaus 
sekso pa'ad", prievartos ar bausm#s grasinim".

Prie! prad#dama susira!in#ti So.ja visada klausydavosi intuici-
jos. +is lai!kas pasirod# gra'iai para!ytas ir gana konkretus, ta(iau 
nebuvo nepagarbus. Vyras pasivadino Viliu, tur#jo slapt& telefono 
numer% ir prabangaus rajono adres&. 

Tre(iajame lai!ke jis paai!kino, k& nor#t" padaryti su So.ja ir 
kiek pasiruo!)s u' tai sumok#ti. 

Jai tai pasirod# %tartina.
Jeigu kas nors yra per gerai, ka'kas ne taip. +iame pasaulyje lai-

mingi loterijos bilietai nekrenta i! dangaus, o net jei taip ir b*t", 
geriau praleisti fantasti!k& sand#r%, negu rizikuoti.

Ir visgi ji (ia.
Vyras gr%'o ir i!ties# So.jai vok&. Ji greitai suskai(iavo pinigus ir 

%sid#jo % rankin).
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– Ar u'teks, kad parodytum kelnaites?-– paklaus# jis. 
Mergina nedvejodama nusi!ypsojo, abiem rankomis su#m# suk-

nel) ir l#tai pak#l# j& vir! keli". Suknel#s kra!tas !nar#damas glost# 
p#dkelni" nailon& ant !laun". So.ja sustojo ir pa'velg# % vyr&.

Tas ne'i*r#jo jai % akis, tik spoksojo % jos tarpkoj%, kol ji dvejoda-
ma k#l# suknel) iki liemens. Kelnai(i" !ilkas blizg#jo lyg perlamu-
tras po !viesiomis p#dkeln#mis.

– Ar nusiskutai?-– paklaus# vyras kiek u'kimusiu balsu.
– Nuva!kavau.
– Visi!kai?
– Taip,-– trumpai atsak# So.ja. 
– Turb*t skaud#jo?-– pasidom#jo vyras. 
– Galima priprasti,-– linktel#jo mergina. 
– Kaip ir prie daugyb#s dalyk" gyvenime,-– su!nab'd#jo tas. 
So.ja v#l paleido suknel) ir i!lygindama med'iag& ant !laun" pa-

sinaudojo proga nusi!luostyti prakait& nuo rank".
Net ir gavusi pinigus, ji v#l prad#jo nervintis.
Galb*t d#l tokios didel#s sumos. 
+is vyras sumok#jo penkiskart daugiau u' bet kur% ankstesn% kli-

ent&.
Lai!ke jis paai!kino, kad sumok#s papildomai u' diskreti!kum& 

ir ypating& nor&, bet visgi suma vir!ijo visas normas.
Kai jis para!# jai ir papasakojo, k& nor#t" padaryti, tai neatrod# 

labai pavojinga. 
So.ja prisimin# vyr& i!sigandusiu 'vilgsniu, kuris apsivilko savo 

mamos apatiniais ir reikalavo, kad mergina %spirt" jam % tarpkoj%. 
Jis sumok#jo u' tai, kad nusi!lapint" ant jo, kol gul#s ant grind" 
ir verks i! skausmo, ta(iau ji nepaj#g#, tiesiog grieb# pinigus ir pa-
spruko.
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– $mones u!veda skirtingi dalykai,-– kalb#jo Vilis kukliai !ypso-
damasis.-– Juk nieko nepriversi... Tod#l tenka mok#ti, noriu pasaky-
ti, kad nemanau, jog tau patinka tai, k& darai.

– B*na visaip, jei vyras !velnus, man gali b*ti malonu,-– pame-
lavo mergina. 

$inoma, skelbimuose So.ja visada 'ad#davo absoliut" diskreti!-
kum&, ta(iau visgi naudodavosi viena saugumo priemone. Namie ji 
laik# dienora!t%, kuriame sura!ydavo b*sim" klient" vardus ir adre-
sus, kad jai dingus galima b*t" atsekti.

Be to, Vilis vien& kart& buvo Tamaros klientas, kol ji dar nebuvo 
palikusi eskorto pasaulio, i!tek#jusi ir i!vykusi % Geteborg&. So.ja 
'inojo, kad Tamara b*t" para!iusi %sp#jim& sekso darbuotoj" foru-
me, jeigu tas prastai elgt"si.

– Tikiuosi, kad neatrodau tau bjaurus ar atgrasus,-– pasak# vy-
ras ir 'eng# 'ingsn% ar(iau jos.-– Noriu pasakyti, kad esi ne%tik#tinai 
gra'i ir jauna... 'inau, koks pats esu, gerai atrod'iau, kai buvau tavo 
am'iaus, bet... 

– Gerai atrodai ir dabar,-– patikino mergina. 
So.ja pagalvojo apie visus kartus, kai jai teko gird#ti, kad eskorto 

merginos turi b*ti kaip psicholog#s, ta(iau dauguma vyr", su ku-
riais susitikdavo, nepasakodavo nieko asmeni!ko. 

– Pakilkime % miegam&j%?-– atsipalaidav)s pasi*l# Viliu pasiva-
din)s vyras. 
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SEKDAMA PASKUI VYR/ pla(iais mediniais laiptais, So.ja 
pajuto, kad nor#t" nusi!lapinti. Mink!tas kilimas prie kiekvieno 
laiptelio buvo pritvirtintas plonais 'alvario strypeliais. Ant lakuoto 
tur#klo mirg#jo didelio sietyno !viesa.

I! prad'i" So.ja ketino dirbti tik su i!skirtiniais klientais, kurie 
buvo pasiruo!) mok#ti didesnes sumas u' visas naktis ir kurie nor#jo 
draugijos vakar#liuose ar kelion#se. 

Per trejus papildomo u'darbio i! eskorto metus ji buvo gavusi 
apie dvide!imt tokio pob*d'io darb", bet dauguma jos klient" te-
nor#jo, kad jiems pa(iulpt" po darbo dienos prie! gr%'tant namo % 
!eim&. 

Did'iulis miegamasis buvo !viesus, jo centre stov#jo didinga dvi-
gul# lova su gra'ia pilko !ilko patalyne.

$monos pus#je gul#jo Lenos Anderson romanas ir prabangaus 
rank" losjono indelis, o Vilio pus#je buvo „iPad“ plan!et# su pir!t" 
antspaudais ant tamsaus stiklo.

Vyras parod# So.jai juodos odos dir'us, pritvirtintus prie lovos 
stulp". Ji pasteb#jo, kad tie nebuvo visai nauji, kai kurios dalys %tr*-
kusios, o spalvos nublukusios.

Staiga kambarys du kartus sudreb#jo ir apsisuko. Mergina pa-
'velg# % vyr&, bet tas atrod# visi!kai ramus.
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Jo l*p" kra!teliuose buvo matyti balt" dant" pastos arba „Nova-
lucol“ table(i" liku(i". 

Laiptai sugirg'd#jo ir vyras 'vilgtel#jo % koridori", o paskui v#l 
atsuko akis % So.j&. 

– Turiu 'inoti, kad paleisi mane, kada to panor#siu,-– paai!kino 
jis atsegdamas mar!kinius.-– Turiu b*ti tikras, kad nebandysi man)s 
apipl#!ti ar tiesiog nepaspruksi su pinigais.

– Be abejo,-– atsak# ji. 
Vyro kr*tin) deng# !vies*s plaukeliai ir buvo akivaizdu, kad So-

.jai matant jis steng#si %traukti pilv&.
Mergina m&st#, kad priri!usi j% papra!ys leidimo nueiti % vonios 

kambar%. Jis buvo visai !alia miegamojo. Durys buvo praviros-– mat# 
du!& prie auksine mozaika puo!tos sienos. 

– Noriu, kad suri!tum mane ir padarytum tai l#tai, nem#gstu 
prievartos ir grubumo,-– paai!kino vyras. 

So.ja linktel#jo, nusiav# batus, v#l pajuto lengv& svaigul%, bet 
i!sities#, trumpai 'vilgtel#jo vyrui % akis ir pak#l# suknel) iki bam-
bos. Ta spragtel#jo nuo statin#s elektros. Mergina u'ki!o nyk!(ius 
u' p#dkelni" kra!to ir patrauk# 'emyn. Spaudimas aplink !launis 
dingo ir plona med'iaga lengvai susitrauk# ant blauzd".

– O gal nor#tum b*ti priri!ta?-– paklaus# vyras ir nusi!ypsojo 
d#l savo sumanymo.

– Ne, d#kui,-– nukirto So.ja ir #m# segtis suknel). 
– Tai gana patogu,-– tar# jis, patraukdamas u' vieno i! dir'". 
– A! nedarau toki" dalyk",-– draugi!kai paai!kino mergina.
– Nesu band)s atvirk!(iai... padvigubin(iau sum&, jei sutik-

tum,-– nusijuok# vyras taip, lyg !i mintis j% stebint" ir u!vest". 
Jo si*loma suma buvo didesn# u' So.jos dviej" m#nesi" u'darb%, 

ta(iau b*ti priri!tai pernelyg pavojinga.
– K& pasakysi?-– !yptel#jo jis. 
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– Ne,-– parei!k# So.ja, kartu jausdama ir s&'in#s grau'im&, ir 
palengv#jim&. 

– Gerai,-– greitai pasak# vyras ir paleido dir'&. 
Dir'o sagtis 'vangtel#dama atsitrenk# % lov*galio strypus.
– Ar nori, kad visi!kai nusireng(iau?
– Palauk truput%,- – atsak# vyras, 'i*r#damas % So.j& keistai ti-

rian(iu 'vilgsniu. 
– Ar galiu nueiti % vonios kambar%?
– Greit,-– i!tar# jis taip, lyg bandyt" u'gniau'ti kv#pavim&. 
So.jos l*pos buvo keistai v#sios. Pak#lusi rank& ir pa(iupin#jusi 

jas, mergina pasteb#jo, kad vyras #m# pla(iai !ypsotis. 
Jis pri#jo prie So.jos, stipriai su#m# j& u' smakro ir spjov# tiesiai 

jai % veid&. 
– K& darai?-– aiktel#jo mergina ir pajuto, kaip smegenis u'pild# 

!niok!(iantis svaigulys.
Staiga So.jai pakirto kojas ir ji taip smarkiai !leptel#jo ant grin-

d", kad %sikando lie'uv%. Ji nugriuvo ant !ono, pajuto krauj& burno-
je ir pamat#, kad stov#damas vir! jos vyras prad#jo segtis velvetines 
kelnes.

Mergina netur#jo j#g" !liau'ti. Liesdama 'andu grindis pamat# 
dulk#se po lova negyv& mus). So.jos !irdis dau'#si taip stipriai, kad 
ausyse dund#jo. Ji suvok#, kad yra ka'kokiu b*du apsvaiginta.

– Nedaryk to,-– atsiduso ji ir u'simerk#.
Prie! prarasdama s&mon) So.ja suprato, kad vyras grei(iausiai j& 

nu'udys, tod#l !i akimirka gali b*ti paskutin#.


