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Esi mano dukra, nors mudvi sieja ne kraujo, o širdies ryšys,  
ir toji širdis dūžta suvokus, kad savo ketinimais tik dar labiau  

pagilinsiu tą skausmo jūrą, per kurią tau teko bristi ilgus  
aštuonerius savo gyvenimo metus.

EMILY GUNNIS – buvusi televizijos režisierė, šiuo 
metu su šeima gyvenanti Braitone. Ji – viena iš keturių gar-
sios britų rašytojos Penny Vincenzi dukterų – nuo vaikys-
tės norėjo rašyti romanus, kaip ir mama. „Mergina iš laiš-
ko“ – debiutinis jos romanas, sukrėtęs ir pavergęs daugybę 
skaitytojų,  išverstas į 17 kalbų. 

Tai tikrais faktais paremta pribloškianti istorija apie vienišų motinų ir jų 
kūdikių likimus. Apie Šv. Margaritos namus, į kuriuos būdavo atiduoda-
mos pastojusios merginos, ir tas kančias, kurios laukė tiek nelaimingų mo-
tinų, tiek prievarta atimtų ir įvaikintų jų kūdikių. 
Saseksas, 1956-ieji. Aivė Dženkins laukiasi kūdikio, tačiau būsimasis tėvas 
nesiruošia turėti su ja nieko bendra. Mama nuo jos nusigręžia, leisdama 
patėviui ištaisyti šeimą užklupusią nešlovę – išsiųsti nėščią Aivę į Šv. Mar-
garitos namus. Iš šių namų Aivė niekada nebeišeis... Tačiau išeis jos dukra. 
Į svetimą šeimą. 
Londonas, 2017-ieji. Jauna žurnalistė Samanta Harper, viena auginanti 
dukrą, labiau už viską trokšta sukrečiančios istorijos. Kartą grįžusi namo ji 
randa savo močiutę užsnūdusią ties laišku, kurio turinys Samantą pribloš-
kia. Tai laiškas, kurį siaubo apimta Aivė rašė savo vaiko tėvui iš Šv. Margari-
tos namų, maldaudama ją išvaduoti.  Kaip laiškas pateko pas jos močiutę? 
Kas nutiko kūdikiui? Įsitraukusi į tragiškos istorijos tyrimą Samanta suži-
no ir apie paslaptingų mirčių virtinę, sekančią šių nelaimingųjų pėdsakais. 
Šv. Margaritos namai tuoj bus nugriauti; Samanta turi tik keletą valandų, 
kad išsiaiškintų šešiasdešimties metų senumo paslaptį, kitaip tiesa, slypinti 
taip arti namų, dings amžiams. Ji nemanė, kad nelaimingos merginos liki-
mas bus tiesiogiai susijęs su ja pačia...
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Prologas
1959 m. vasario 13 d., penktadienis

Mano mieloji Elvira,
nežinau, nuo ko pradėti.
Tu dar visai mažytė, ir man taip sunku rasti žodžių, 

kurie paaiškintų, kodėl nusprendžiau palikti šį pasaulį ir 
tave. Esi mano dukra, nors mudvi sieja ne kraujo, o širdies 
ryšys, ir toji širdis dūžta suvokus, kad savo ketinimais tik 
dar labiau pagilinsiu tą skausmo jūrą, per kurią tau teko 
bristi ilgus aštuonerius savo gyvenimo metus.

Aivė stabtelėjo, stengdamasi nusiraminti, kad rašiklis rankoje 
bent šiek tiek liautųsi drebėti ir ji pajėgtų rašyti toliau. Mergina 
apsidairė didelėje džiovykloje, kur buvo pasislėpusi. Nuo lubų 
leidosi didžiulės kabyklos, apkarstytos paklodėmis ir rankšluos-
čiais, kuriuos savo suskeldėjusiomis ir ištinusiomis rankomis 
skrupulingai išvelėjo nėščios Šventosios Margaritos skalbyklos 
merginos – skalbiniai netrukus keliaus į lyginimo kambarį, o iš 
ten bus paleisti į nieko nenutuokiantį pasaulį. Aivė vėl pažvelgė į 
suglamžytą popierėlį ant grindų.
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Jei ne tu, Elvira, šioje išlikimo kovoje būčiau pasidavusi 
kur kas anksčiau. Nuo tada, kai jie atėmė iš manęs Rouzę, 
gyvenimas nebeteikia jokio džiaugsmo. Motina nepamirš- 
ta savo vaiko, kaip ir vaikas nepamiršta savo motinos. Būk 
tikra, jei tavo motina būtų gyva, nė akimirkos nepaliautų 
galvoti apie tave.

Kai ištrūksi iš šios vietos – o tu tikrai ištrūksi, mieloji, – 
privalai jos ieškoti. Saulėlydžiuose, gėlėse ir visur, kas tik 
priverčia tave nusišypsoti ta žaviąja savo šypsena. Nes tavo 
mama gyva net ore, kuriuo kvėpuoji, ji pripildo tavo plau-
čius ir padeda išgyventi, augti didelei ir išnaudoti kiekvieną 
gyvenimo dieną. Buvai mylima, Elve, kiekvieną dieną, kiek-
vieną akimirką, kai augai savo mamos pilvelyje. Privalai 
patikėti ir išsinešti šį žinojimą su savimi.

Ji įsitempė ir akimirką sustingo, išgirdusi virš galvos nubildant 
žingsnius. Širdis ėmė plakti sparčiau, kvėpavimas pagreitėjo, 
mergina juto, kaip po rudu kombinezonu visą kūną aptraukia 
prakaito plėvelė. Žinojo, kad netrukus grįžusi sesuo Andželika 
užtrenks tą vienintelį langą dienoje, kai jos niekas nestebi. Žvel-
giant į prirašytą popierėlį, mintyse iškilo dailus Elviros veidelis. 
Aivė įsivaizdavo, kaip mergaitė skaito laišką, kaip išplėtusi rudas 
akis, drebančiais blyškiais piršteliais laikydama popierėlį, mėgi- 
na suvokti žodžių prasmę, ir jos akys priplūdo ašarų.

Jau laikai rankose raktą, kurį pridedu prie šio laiško. Tai 
raktas nuo tunelių ir nuo tavo laisvės. Kaip galėdama ge-
riau atitrauksiu sesers Feitės dėmesį, bet laiko turėsi ne-
daug. Vos tik įsijungs namų signalizacija ir sesuo Feitė 
išeis iš lyginimo kambario, bėk. Nedelsdama. Atrakink 
tunelio duris kambario gale, nusileisk laiptais, pasuk de-
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šinėn ir išeisi į kapines. Neatsigręždama lėk į ūkinį pa- 
statą. 

Ji taip stipriai pabraukė žodžius, kad rašiklis popieriuje prarėžė 
skylę.

Man taip baisingai gaila, kad negalėjau tau to pasakyti į akis, 
bet bijojau, jog nusiminsi ir išsiduosi. Kai vakar naktį pas tave 
atėjau, maniau, kad būsiu paleista namo, bet ne – vienuolės 
turi man kitų planų, tad Šventąją Margaritą paliksiu kitaip, 
savais sparnais, o tu gausi progą ištrūkti. Privalai slapstytis iki 
sekmadienio ryto, vadinasi, iki poryt. Jei gali, pamėgink išsi-
nešti antklodę. Saugokis, kad niekas tavęs nepamatytų.

Aivė stipriai prikando lūpą, burnoje pajuto metalinį kraujo skonį. 
Dar labai aiškiai prisiminė, kaip priešaušriu įsilaužė į motinos 
Karlinos kabinetą, kaip nekantriai ieškojo savo kūdikio bylos 
ir liko priblokšta, neradusi jokių pėdsakų, išduodančių Rouzės 
buvimo vietą. Vietoj jų byloje ji aptiko šešis laiškus. Viename, 
pažymėtame spaudu „Kopija“ ir adresuotame vietinei psichiat-
rijos klinikai, buvo rekomenduojama ją tučtuojau ten paguldyti, 
kiti penki buvo rašyti pačios Aivės, juose ji maldavo Alisterio iš-
traukti ją ir kūdikį iš Šventosios Margaritos. Pastarieji buvo tvir-
tai apvynioti gumele, ant kiekvieno jų Alisterio braižu buvo išrai-
tyta „Grąžinti siuntėjui“.

Po to ji priėjo prie mažyčio langelio tamsiame kaip pragaras 
kambaryje, kur buvo patyrusi tiek daug skausmo, ir, stebėdama 
saulėtekį, juto, kad jis bus jai paskutinis. Tada, paėmusi voką nuo 
motinos Karlinos stalo, sudėjo į jį Alisterio laiškus, užrašė savo 
motinos adresą ir, paslėpusi jį pašto dėkle, patyliukais grįžo laip-
tais aukštyn į lovą.
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Nebeturiu jėgų tęsti, nes nepuoselėju nė menkiausios vil-
ties ištrūkti į laisvę ar surasti Rouzę. Bet, Elvira, tu gali. 
Tavo byloje įrašyta, kad turi dvynę seserį, vardu Kitė, kuri 
tikriausiai apie tavo egzistavimą nė nenutuokia. Tavo pa-
vardė – Kanon. Tavo šeima gyvena Prestone, tad kiekvieną 
sekmadienį lankosi šioje bažnyčioje. Tūnok ūkiniame pa-
state, kol išgirsi varpus, tada pasislėpk kapinėse ir lauk, kol 
pamatysi savo dvynę. Ją tikrai pažinsi, nors ji ir bus apsi-
rengusi kiek kitaip nei tu. Pamėgink patraukti jos dėmesį 
taip, kad niekas kitas nepastebėtų. Ji tau padės.

Nebijok sprukti ir gyvenk kupina vilties. Visuose aplink 
matyk gėrį, Elvira, ir pati būk gera.

Myliu tave, amžinai tave stebėsiu ir laikysiu už rankos. 
O dabar bėk, mieloji, BĖK.

Aivė XXX

Aivė krūptelėjo  – džiovyklos, kur jodvi su Elvira drauge buvo 
praleidusios daugybę valandų, durys staiga trakštelėjo ir vidun 
įvirto sesuo Andželika. Ji primerkė pilkas akis ir įsistebeilijo į 
Aivę per akinius vieliniais rėmeliais ant išpurtusios nosies. Aivė 
skubiai atsistojo ir susibruko raštelį į kombinezono kišenę. Nu-
delbė akis, kad nesutiktų vienuolės žvilgsnio.

– Negi dar nebaigei? – riktelėjo sesuo Andželika.
– Jau, seserie,  – atsiliepė Aivė.  – Sesuo Feitė leido pasiimti 

šiek tiek dezinfekcinio skysčio. – Ji susikišo virpančias rankas į 
kišenes.

– Kam?
Aivė juto, kaip svilina sesers Andželikos žvilgsnis.
– Kai kuriems vaikams burnoje atsivėrė opų, jiems sunku 

valgyti.
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– Tie vaikai – ne tavo rūpestis, – piktai atrėžė sesuo Andželi- 
ka. – Jiems iš viso pasisekė, kad turi stogą virš galvos.

Aivė įsivaizdavo eilėmis sustatytus lopšius su kūdikiais, įbe-
dusiais akis į tolumą ir seniai nebematančiais prasmės verkti.

Sesuo Andželika kalbėjo toliau:
– Kad atneščiau tau dezinfekcinio skysčio, turiu eiti iki pat 

sandėlio, o dabar jau laikas parnešti motinos Karlinos vakarienės 
padėklą. Negi manai, kad man dar negana darbo?

Aivė patylėjo.
– Tik noriu truputį jiems padėti, seserie. Nejaugi taip nebus 

geriau visiems?
Sesuo Andželika spitrėjosi į ją, gyvaplaukiai, kyšantys iš ap-

gamo ant smakro, nežymiai trūkčiojo.
– Ten, kur keliausi, tai padaryti bus sudėtinga.
Pasisukusi eiti iš kambario sesuo Andželika siekė raktų, kad 

išeidama užrakintų duris, ir Aivė pajuto užplūstant adrenali- 
ną. Pakėlusi drebančias rankas ji giliai atsikvėpė, puolė pirmyn 
ir kiek galėdama stipriau patraukė vienuolei už tunikos. Sesuo 
Andželika riktelėjo, prarado pusiausvyrą ir su trenksmu griuvo 
žemėn. Aivė apsižergė ją, viena ranka uždengė burną, o kita var-
gais negalais išpainiojo prie diržo prikabintus raktus. Sesuo An-
dželika išsižiojo rėkti, bet Aivė atsivėdėjusi vožė jai per veidą, ir 
ši priblokšta nutilo.

Sunkiai alsuodama, iš baimės ir adrenalino pasiutusiai besi-
daužančia širdimi, Aivė atsistojo, išlėkė pro duris ir jas užtrenkė. 
Jos rankos taip drebėjo, kad tinkamą raktą surasti buvo nelengva, 
bet ji suspėjo kyštelėti jį į spyną ir pasukti kaip tik tada, kai sesuo 
Andželika ėmė purtyti rankeną ir plėšti duris.

Akimirką Aivė tiesiog stovėjo ir giliai kvėpavo. Tada nuse- 
gė nuo ryšulio didelį žalvarinį raktą, kuriuo Elvira atrakins tu-
nelius, ir apsuko aplink jį savo raštelį. Atvožusi sunkų geležinį 
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skalbinių vamzdžio dangtį, pabučiavo raštelį ir, numetusi žemyn 
Elvirai, nuspaudė skambutį, pranešantį apie siuntinuką. Įsivaiz-
davo, kaip mergaitė, kaip ir kiekvieną dieną, kantriai laukia iš-
džiūvusių skalbinių. Aivė pajuto, kad iš susijaudinimo nebelaiko 
kojos. Susirietusi dvilinka mergina suaimanavo.

Sesuo Andželika puolė šaukti ir daužyti duris, tad Aivė, dar 
sykį grįžtelėjusi į koridorių, vedantį į lyginimo kambarį ir pas 
Elvirą, nusisuko ir leidosi bėgti. Pralėkė pro sunkias ąžuolines 
laukujes duris. Turėjo jų raktus, bet už tų durų – tik aukšta plytų 
siena su spygliuota viela, o Aivė neturėjo nei jėgų, nei noro per 
ją lipti.

Staiga į galvą plūstelėjo prisiminimai apie tai, kaip prieš dau-
gybę mėnesių ji čia atvyko. Matė save, skambinančią sunkiu 
varpu prie vartų ir žingsniuojančią taku paskui seserį Merę Fran-
sis, matė, kaip išsipūtęs pilvas trukdė vilkti lagaminą, prisiminė, 
kaip dvejojo prieš pirmą sykį peržengdama Šventosios Margari-
tos namų slenkstį. Dabar, po dvi pakopas užlėkusi girgždančiais 
laiptais aukštyn, Aivė grįžtelėjo ir įsivaizdavo, kaip šaukia ant 
savęs, tos, kokia kadaise buvo, kaip liepia bėgti iš čia ir niekada 
neatsigręžti.

Tykindama laiptų aikštele, ji išgirdo artėjant balsų murmesį 
ir spruko link durų, už kurių buvo laiptai į miegamuosius. Na-
muose tvyrojo mirtina tyla, visos merginos buvo išėjusios vaka-
rienės – valgė tyloje, nes bet kokios šnekos buvo draudžiamos. 
Aidėjo tik kūdikių verksmas. Bet netrukus motina Karlina suži-
nos, kad Aivė dingo, ir ant kojų bus sukelti visi namai.

Įpuolusi į bendrą miegamąjį, ji nuskuodė tarp lovų eilių. Stai- 
ga ausis pervėrė pavojaus varpas. Prišokus prie lango, kambario 
gale išdygo sesuo Feitė. Nors ir įsibaiminusi, Aivė šyptelėjo. Jei 
sesuo Feitė čia, vadinasi, jos nėra su Elvira. Nuo laiptų pasigirdo 
motinos Karlinos šūksmai:
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– Sulaikykite ją, seserie, greičiau!
Aivė užsilipo ant palangės ir sesers Andželikos raktu atsira-

kino langą. Įsivaizdavo, kaip Elvira skuodžia tuneliais ir ištrūks- 
ta į nakties laisvę. O tada, kai pribėgusi sesuo Feitė čiupo ją už  
kombinezono, ji ištiesė rankas ir iššoko.
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Pirmas skyrius
2017 m. vasario 4 d., šeštadienis

– Ar jau pavyko?
Semė patraukė rankinį seno savo opelio stabdį, įsivaizduoda- 

ma, kad tai kilpa ant jos žinių redaktoriaus kaklo.
– Ne, dar ne. Ką tik atvažiavau. Juk reikėjo trenktis iš pat 

Kento, prisimeni?
– Kas dar ten yra? – sulojo į ragelį Murėjus.
Semė ištempė kaklą ir pamatė jau įprastus veidus, stovinčius 

lietuje priešais eilę dailių terasomis toliau nuo kelio sustatytų ko-
tedžų su tobulai išpuoselėtais sodais.

– Hmm... Džounsis, Kingas... ir Džimas prie durų. Ką iš viso 
čia veikiu, jeigu Džimas jau dirba? – Ji stebėjo, kaip vienas iš la-
biausiai patyrusių „Southern News“ agentūros rašeivų mėgina 
įsisprausti tarpdurin. – Negi jis nepamanys, kad kvėpuoju jam į 
sprandą?

– Man pasirodė, kad čia gali prireikti moters prisilietimo, – 
paaiškino Murėjus.

Ji dirstelėjo į laikrodį. Buvo keturios popiet  – netrukus na-
cionalinius leidinius reikės atiduoti spausdinti – ir ji puikiai įsi-
vaizdavo, kaip dabar atrodo kontora. Murėjus šneka mobiliuoju 
telefonu ir šūkauja visiems aplink nurodymus, žavėdamasis savo 
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atspindžiu įrėmintų „Southern News“ straipsnių stikle. Kupas 
tikriausiai spausdina, neramiai tampydamas nešukuotus plau-
kus, apsistatęs atšalusios kavos puodeliais ir apvytusiais sumušti-
niais, o Dženė čiaumoja „Nicorette“ ir isteriškai skambinėja savo 
kontaktams, mėgindama užpildyti spragas straipsniuose. Baigęs 
pokalbį, Murėjus tučtuojau paskambins į „Mirror“ arba „Sun“, 
meluodamas pro sukąstus dantis tikins, kad Semė jau dirba prie 
straipsnio, ir prašys dėl jos atidėti spausdinimą.

– Tikrai nežinau, ar esu tam tinkamiausias žmogus, – tarė ji, 
nužiūrinėdama savo atspindį galinio vaizdo veidrodėlyje. Staiga 
pastebėjo ant galinės sėdynės vystančias močiutės gimtadienio 
gėles. Turėjo pas ją atsidurti jau prieš valandą, perimti iš jos Emą 
ir paruošti gimtadienio vakarienę.

– Na, visa grietinėlė jau bus išvykusi į šio vakaro „Žiniasklai- 
dos apdovanojimus“. Teks padirbėti tau.

– Puiku. Malonu žinoti, kad esu priskiriama agentūros pa-
mazgoms, – burbtelėjo Semė.

– Paskambink, kai ką nors turėsi. – Murėjus baigė pokalbį.
– Bjaurybė.  – Semė sviedė apdaužytą telefoną ant gretimos 

sėdynės. Buvo tikra, kad tądien už varganą atlyginimą nudirbtos 
valandos gali būti prilyginamos vergovei, o dabar dar teks lįsti į 
akis gedintiems žmonėms.

Ji įspaudė pirštais akis, pamasažavo akiduobes. Manėsi žino-
jusi, kas yra nuovargis, bet tada tapo motina. Žmonės meluoja 
naujai iškeptiems tėvams, ragindami nepasiduoti, skiedžia, kad 
kūdikiai nuo šešių savaičių ima miegoti naktimis – visa tai gryni 
paistalai. Paskui prasideda „kai nustosi žindyti“, tada – „kai su-
kaks metukai“. Emai jau ketveri ir be pertrūkio išmiegota naktis 
vis dar prilygsta stebuklui. Anksčiau Semė skųsdavosi nuovargiu, 
išmiegojusi šešias vietoj aštuonių valandų, vilkdavosi į darbą per 
pagirių rūką, visą naktį prieš tai prašokusi klubuose. Dabar, sulau-
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kusi didingų dvidešimt penkerių, jautėsi kaip pagyvenusi ponia: 
ketverius metus besikaupęs miego stygius užkrėtė kiekvieną jos 
kūno ląstelę, įsibrovė į jos smegenis ir taip prislėgė, kad būdavo 
dienų, kai jai vos pasisekdavo suregzti sakinį. Kai su Ema būdavo 
Benas, ji galėdavo pamiegoti bent iki septynių. Bet dabar, kai tų 
dienų jis sumažino iki dviejų per savaitę, teisindamasis, neva jam 
trūksta laiko darbo paieškoms, jai beveik kasdien tekdavo keltis 
šeštą ir, susiruošus pačiai bei suruošus dukrą, paknopstomis lėkti 
į darželį.

Semė atsiduso stebėdama, kaip nosį nukabinęs Džimas grįžta 
nelygiu akmenimis grįstu taku prie kitų žurnalistų, stoviniuo-
jančių po golfo skėčiu. Ji puikiai išmanė šį žaidimą, žinojo, kad 
minti slenksčius yra neišvengiamas jų profesijos blogis, bjau-
riausia žurnalistų darbo dalis. Nors visa nelemta šutvė, besibū-
riuojanti ant tako prie tos vargšės moters namo, jai patiko, dabar 
jie visi priminė maitvanagius, sukančius ratus aplink palaužtą 
savo auką.

Ji pataisė veidrodėlį, išsitraukė makiažo krepšį ir įvertino, kiek 
veido dar įmanoma išgelbėti. Prireiks geros priekabos makiažo 
pagrindo, kad užmaskuotų rūškanos įrėžtą raukšlę tarp antakių. 
Tapšnodama ją Semė užsimerkė ir prisiminė vakarykštį barnį su 
Benu. Pasiimant Emą iš jo namų, tarp jųdviejų visada tvyrodavo 
įtampa, jie stengdavosi neaploti vienas kito dukters akivaizdoje, 
bet vakar visai nepasisekė. Jiedu smarkiai susibarė, pasipylė įžei-
dinėjimai ir galiausiai jie ėmė taip šaukti, kad Ema pravirko. Semė 
neapkentė savęs už tai, kad į savo barnius painioja Emą, ir Beno, 
kad smarkiau nepasistengia paslėpti savo paniekos jai.

Veidrodyje išvydusi pasišiaušusius savo plaukus Semė net at-
šlijo ir tuoj išsitraukė iš rankinės nešiojamąjį tiesintuvą. Rytais, 
ruošdama Emą ir mėgindama kuo greičiau ją pamaitinti bei pa-
valgyti pati, ji nelabai beturėdavo laiko pasilepinti. Rusvas gar-
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banas paprastai standžiai sušukuodavo, kad nekristų ant veido, o 
penkias atliekamas minutes paskirdavo kirpčiukams išdžiovinti. 
Aukštakulniai buvo jos uniforma, o gaudama tokią menką algą 
be „eBay“ niekaip nebūtų sugebėjusi jų įpirkti. Diena žlugdavo nė 
neprasidėjusi, jei į vyrų pasaulį ji žengdavo neavėdama „Loubou-
tin“ ar „Dior“ batelių, ir jai ne kartą teko girdėti šutvės kikenimą, 
kai žirgliodavo per purvinus laukus ar užlietas stovėjimo aikšteles 
apsiavusi žudikais plonyte pakulne.

– Ei, Seme! – šūktelėjo grįžtelėjęs ir ją pastebėjęs Fredas. Vy-
ras tuoj atsiskyrė nuo būrelio ir, skubėdamas link jos, užkliuvo 
už grindinio akmens. Susigėdęs nusijuokė, nubraukė nugeibusius 
kirpčius nuo veido ir nutaisė ilgesingą veido išraišką, kurią pa-
prastai saugodavo tik jai.

– Labas ir tau. Seniai tu čia? – Semė truktelėjo keleivio sėdynę 
į priekį, kad nuo galinės pasiektų lietpaltį, rankinę ir močiutės 
gėles. 

– Ne. Man šiandien laisvadienis, Tanbridž Velse laipiojau uo-
lomis, ką tik atvažiavau. – Fredas vilkėjo neperšlampamą striukę, 
tad atrodė lyg ką tik grįžęs iš fazanų medžioklės, pamanė Semė, 
tvirčiau apsisiausdama juodu lietpalčiu.

– Kodėl Murėjus iškvietė tave per laisvadienį? Nesąžininga, – 
nusistebėjo ji ir eidama dirstelėjo į telefoną.

– Žinau, truputį nusivyliau. Buvo žiauri trintis, – nusišypsojo 
Fredas.

– Buvo žiauru? O, varge, – Semė šiek tiek atsitraukė.
– Ne, ne, žiauru yra gerai, – susidrovėjęs pakartojo Fredas.
– Žiauru niekada nėra gerai, kai turi keturmetę. O kiti ar seniai 

čia? – pasiteiravo Sem, eidama prie draugėn susimetusios šutvės.
– Jau valandų valandas. Ji nepasiduoda, jau visi mėginome. 

Buvo atvažiavę ir „Guardian“, ir „Independent“ – visi išvažiavo. 
Nemanau, kad ir tau pavyks, Samanta, – pareiškė Fredas su savo 
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privačios mokyklos akcentu, dėl kurio „Southern News“ kariauna 
iš jo negailestingai tyčiodavosi.

Semė atsakė jam šypsena. Dvidešimt trejų Fredas už ją buvo 
jaunesnis vos dvejais metais, bet dėl laisvo jaunatviško herojiško 
idealizmo priminė visai kitos kartos atstovą. Daugumai „Sout-
hern News“ darbuotojų buvo akivaizdu, kad jis gerokai įsižiū-
rėjęs Semę. Bet, nors buvo aukštas, išvaizdus bei natūraliai juo-
kingas ir turėjo, regis, neišsenkančias mėlynų zomšinių batų ir 
margaspalvių akinių atsargas, jai buvo sunku vertinti jį rimtai. 
Jis beprotiškai mėgo laipioti uolomis ir, kiek ji suprato, kiekvieną 
savaitgalį kopdavo į kalnus, o paskui nusigerdavo su draugais. Ji 
nė nenutuokė, kodėl jis ja domisi. Juk ji – išsekusi, niekuo ne-
sidžiaugianti niurzga, kurios didžiausia fantazija miegamajame 
buvo aštuonios valandos nepertraukiamo miego.

Jiedu priėjo žurnalistų būrelį. 
– Nesuprantu, kam Murėjus tave atsiuntė,  – Džimas rikte-

lėjo per petį Semei. Ši mandagiai nusišypsojo „Southern News“ 
senbuviui, kuriam sunkiai sekėsi nuslėpti, jog tikėjosi ją liksiant 
kontoroje virti arbatos.

– Ir aš ne, Džimai! Ar pakenčiamai atrodau?  – paklausė ji 
Fredo.

Fredas kiek nuraudo.
– Taip, žinoma. Saugokis senos raganos kaimynystėje, – pa-

skubomis pridūrė, nekantraudamas pakeisti temą.  – Atrodo, ji 
ketina pulti mus visus su savo vaikštyne.

Lydima įdėmių žvilgsnių, Semė praėjo pro būrelį ir, kaip 
kokia persigandusi nuotaka spausdama prie savęs puokštę, nu-
žingsniavo taku durų link. Priėjusi prie jų, gretimo namo lange 
pastebėjo pagyvenusią damą. Ši įdėmiai stebėjo gatvę, atitraukusi 
tinklines užuolaidas. Fredas buvo teisus, ji išties priminė raganą. 
Jos akys buvo paklaikusios, ilgi žili plaukai išsidraikę ant pečių,  
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o kaulėti pirštai net nubalę gniaužė užuolaidą. Semė giliai įkvėpė 
ir paspaudė durų skambutį.

Praėjo geros dvi minutės, kol mirtinai išbalusi Džeinė Konors 
pravėrė duris.

– Labai atsiprašau, kad trukdau jus tokiu sudėtingu metu. – 
Semė žvelgė tiesiai į paraudusias moters akis. – Mano vardas Sa-
manta, atstovauju „Southern News“. Norėjome pareikšti nuošir-
džią užuojautą...

– Negi negalit palikti mūsų ramybėje? – riktelėjo moteris. – 
Lyg mums ir taip nebūtų sunku. Kodėl visi neišsinešdinat?

– Labai užjaučiu dėl netekties, ponia Konors.
– Nieko jūs neužjaučiat! Jei užjaustumėte, taip nesielgtumė- 

te... blogiausiu mūsų gyvenimo metu. – Jos balsas drebėjo. – Mes 
tik norime būti palikti ramybėje. Jūs visi turėtumėte gėdytis.

Semė mintyse ieškojo tinkamų žodžių, bet tik panarino galvą. 
Moteris teisi. Jai tikrai gėda.

– Ponia Konors, aš neapkenčiu šios savo darbo dalies. Labai 
norėčiau, kad nereikėtų to daryti. Bet iš patirties žinau, kad kar-
tais žmonės nori pagerbti mylimuosius. Nori pasikalbėti su kuo 
nors, kas galėtų pasauliui papasakoti jų istoriją. Jūsų atveju galė-
tume pasišnekėti apie tai, kaip drąsiai elgėsi jūsų tėvas, stengda-
masis išgelbėti jūsų sūnų.

Moters akyse sublizgo ašaros, ji pasislinko arčiau durų.
– Nekalbėkite taip, lyg būtumėte juos pažinojusi. Nieko apie 

juos nežinote.
– Ne, nežinau, bet, deja, mano darbas yra sužinoti. Visi tie 

žurnalistai, aš taip pat, turime labai griežtus vadovus, kurie ne-
leis mums grįžti namo pas savo šeimas, kol su vienu iš mūsų ne- 
pasikalbėsite.

– O jei atsisakysiu? – ponia Konors išlindo pro pusiau praver-
tas duris. 
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– Jie pakalbins kitus jūsų šeimos narius arba vietinius krautu-
vininkus, rašys straipsnius remdamiesi galbūt klaidinga informa-
cija, gauta iš geranoriškų kaimynų. – Semė patylėjo. – Skaitytojai 
tai ilgai prisimins, o jums po daugelio metų bus dar skaudžiau.

Moteris stovėjo, nudelbusi žvilgsnį į žemę, sukumpusiais pe-
čiais. Buvo palūžusi. Semė neapkentė savęs.

– Jos jums. – Ji padėjo gėles ant slenksčio. – Na, iš tiesų jos 
mano močiutei – šiandien jos gimtadienis – bet ji būtų norėjusi, 
kad jas gautumėte jūs. Prašau priimti nuoširdų mano atsiprašymą 
dėl to, kad taip veržiuosi. Tas baltas opelis – mano automobilis, 
štai mano kortelė. Palauksiu pusę valandos ir tada važiuosiu. 
Daugiau jūsų netrukdysiu.  – Ji žengė tolyn akmenimis grįstu 
taku, vildamasi neužkliūti su savo aukštakulniais nuobodžiau-
jančios šutvės akivaizdoje.

– Ar galėsiu pirma patikrinti, ką parašėte? – tyliai pratarė po-
nia Konors.

Semė apsisuko.
– Žinoma. Prieš išsiunčiant straipsnį galėsite perskaityti kiek-

vieną žodelį. – Ji švelniai nusišypsojo moteriai, nužiūrinėjančiai 
permirkusią nosinę delne.

Semė buvo pastebėjusi, kad senoji moteris gretimame name 
dabar jau stovi prie atvirų durų ir vis dar nenuleidžia nuo jos 
akių. Jai tikriausiai per devyniasdešimt. Koks jausmas būti tokiai 
senai, tiek daug išgyvenusiai? Moteris buvo kone dvilinka pari-
musi ant savo vaikštynės, ant plaštakos kaip didelė mėlynė tam-
savo amžiaus dėmė. Širdies formos veidas buvo blyškus, išskyrus 
tik tamsiai raudonu lūpdažiu dažytas lūpas.

– Na, tada gal užeikite, – tarstelėjo ponia Konors, plačiai pra-
verdama duris.

Semė grįžtelėjo į šutvę, tada pažvelgė į senąją moterį, įsmei-
gusią į ją blyškias mėlynas akis. Neretai pasitaikydavo, kad, pa-
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sirodžius žiniasklaidai, įsikišdavo kaimynai, bet tas jų įsikišimas 
paprastai pasireikšdavo keiksmų tirada. Nusišypsojusi moteriai 
Semė jokio atsako nesulaukė, bet, kai įėjusi vidun apsisuko užda-
ryti durų, jų žvilgsniai susitiko.
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Antras skyrius
2017 m. vasario 4 d., šeštadienis

Kitė Kanon žvelgė žemyn į Kensingtono Didžiąją gatvę iš sodų 
ant stogo, šimto pėdų aukštyje. Stebėdama šaltą vasario penk-
tadienio vakarą iš darbo skubančius praeivius, ji palinko virš 
turėklų, giliai atsikvėpė ir įsivaizdavo, kaip nušoka. Kaip ausyse 
suriaumoja vėjas, kai ji krinta, ištiestomis rankomis, palenkta 
galva, iš pradžių besvorė, neliečiama, o tada vis sunkesnė, ne-
grįžtamai traukiama gravitacijos. Nuo smūgio sutrupėtų kiek-
vienas jos kūno kaulelis, kelias sekundes ji gulėtų trūkčiodama, o 
aplink ją rinktųsi aikčiojančių, spoksančių ir iš nuostabos vienas  
į kitą įsikibusių praeivių minia.

Kas gi tokio baisaus galėjo nutikti, stebėtųsi jie, kad žmogus 
nuspręstų šitaip pasielgti? Kaip siaubinga, tokia tragedija.

Kitė įsivaizdavo save, gulinčią gatvėje, matė, kaip kraujas 
siaurais upeliais srūva jos veidu, kaip, išleisdama paskutinį kvapą, 
šypsosi, nes dabar pagaliau bus laisva.

– Kite?
Ji žingtelėjo atatupsta ir atsigręžė į jaunąją savo asistentę. Rei-

čelė stovėjo už dviejų pėdų, tvarkingi šviesūs pečius siekiantys 
plaukai paryškino žaliose akyse sužibusį vos pastebimą nerimą. Ji 
buvo apsirengusi juodai, išskyrus tik ryškiai rožinius aukštakul-
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nius ir prie jų priderintą ploną dirželį. Siauras sijonas ir švarkas 
taip gerai prigludo prie lieknos jos figūros, kad jai judant nė ne-
krustelėdavo. Rankose ji spaudė segtuvą, ilgi pirštai net nubalo.

– Jūsų jau laukia, – tarė ji ir grįžtelėjo į laiptus, vedančius į salę, 
kur  – Kitė žinojo  – sėdi jos prodiuserių komanda ir būrys sce-
nos bei ekrano žvaigždžių, iš kurių per tuos dvidešimtį pokalbių 
šou gyvavimo metų jai teko imti interviu. Ji įsivaizdavo kambario 
akustiką, pakeltus balsus, perrėkiančius stalo įrankių žvangesį ir 
taurių skimbčiojimą. Balsus, kurie nutils, vos jai įžengus vidun.

– Kite, mums derėtų eiti, – kiek nervingai paragino Reičelė, 
sustojusi laiptų viršuje. – Netrukus tieks vakarienę, o jūs dar no-
rėjote tarti porą žodžių.

– Aš nenoriu tarti poros žodžių, aš privalau, – paprieštaravo 
Kitė, perkeldama svorį ant kitos kojos, kad numalšintų jau ir taip 
tvinksinčių pėdų skausmą.

– Kite, tu, kaip visada, atrodai pribloškiamai, – pasigirdo vy-
riškas balsas joms už nugaros ir atsigręžusios moterys pamatė 
Maksą Hestoną, vyriausiąjį visų Kitės laidų prodiuserį. Jis buvo 
aukštas ir lieknas, vilkėjo tobulai jam tinkantį mėlyną kostiumą 
ir rausvus marškinius, išvaizdus veidas buvo švariai nuskustas. 
Jis plačiai nusišypsojo ir Kitei pasirodė, kad tas vyras nesensta – 
dabar atrodė taip pat, kaip ir jiems susipažinus, prieš daugiau 
kaip trisdešimt metų. Tiesą sakant, netgi geriau. Maksas žengė 
prie jų, o Kitė stebėjo Reičelę: jaunosios moters skruostai ryš-
kiai nuraudo, ji kryptelėjo galvą, o Maksui priėjus pakėlė ranką 
patikrinti, ar tiesiai nukirpti kirpčiukai tikrai neišdrikę. Makso 
akivaizdoje Reičelė visada virsdavo mokinuke ir Kitę tai be proto 
erzino.

– Viskas gerai? – paklausė jis taip, kaip klausdavo, kai Kitei 
ateidavo laikas žengti į filmavimo aikštelę. Žinodamas, kad ją rei-
kia padrąsinti, jis imdavo švaistytis komplimentais ir pagyromis, 
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pamažu nuvydavo jos nejaukumą prajuokindamas ir puikiai mo-
kėdavo nuraminti.

Tik šį vakarą jis ne ramino, o pykdė ją, erzino savo dėmesio 
stoka. Po pastarosios jos šou serijos jo ištikimybė neabejotinai 
priblėso. Jis paskutinę minutę atšaukdavo su ja sutartus pietus, 
keletą kartų ignoravo jos skambučius, o pasklidus žiniai apie jos 
atsistatydinimą, neatsiuntė nei gėlių, nei atviruko. Ji juto, kad 
BBC vadovybė praranda susidomėjimą ja  – nebuvo girdėti jo-
kių kalbų apie naujo šou pradžią, nors agentė ne sykį skambino 
komisijos nariams. Kitė įsivaizdavo, kad netrukus bus pakviesta 
pietų ir išgirs, kad ateinantis sezonas jai būsiantis paskutinis  – 
tokie įtarimai ir paskatino ją atsistatydinti. Ji pati, o ne Maksas 
nuspręs, kada laikas trauktis ir užleisti vietą jai ant kulnų lipan-
čioms jaunesnėms ir gražesnėms vedėjoms. Ji beveik tikėjosi, kad 
šioje vakarienėje jis visai nepasirodys, bet paskutinę minutę pa-
skambinęs sutiko, tikriausiai sužinojęs, kiek svarbių žmonių joje 
dalyvaus.

– Man regis, vėl prasideda migrena. Primink, kur aš sė-
džiu? – prabilo Kitė, stipriai gniauždama turėklą ir atsargiai lip-
dama laiptais žemyn su savo baltais „Dior“ aukštakulniais. Nau-
jos rausvos šifono suknelės etiketė drėskė kaklą. Pastebėjo savo 
atspindį didžiuliame veidrodyje prie laiptų ir net atšlijo. Rausvą 
suknelę pirkti ją įkalbėjo įkyri jauna „Jenny Packham“ pardavėja. 
Kitė instinktyviai juto, kad yra jai per sena, bet pasidavė mergi-
nos pagyroms, kurių jai tuo metu labai reikėjo. Reičelei, priešin-
gai, pavyko nesistengiant atrodyti pribloškiamai, ir eidama greta 
jos Kitė jautėsi kaip senmergė teta per vestuves.

– Prie pirmo staliuko. Kaip ir prašėte, sėdite prie Džono 
Piterso iš BBC viešųjų ryšių skyriaus ir Saros Vildon, „Warner 
Brothers“ plėtros vadovės, – atsakė paskui ją skubanti Reičelė.

– Neprisimenu, kad būčiau pageidavusi sėdėti prie Džono. 
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Jis klaikus nuoboda, – susierzino Kitė, ir Reičelė puolė nervingai 
tikrinti savo užrašus.

Kambarys buvo šiltai apšviestas mažučių lempelių ir žvakių, 
baltų lininių staltiesių fone puikavosi didžiulės Kitės mėgsta-
miausių gėlių – rausvų bijūnų – kompozicijos.

– Kur tu sėdi, Reičele? – grįžtelėjo Maksas.
Reičelės skruostai vėl nuraudo, ji pakėlė akis nuo stalų plano.
– Ai, aš nesu tikra, kad valgysiu. Manau, man teks budėti, dėl 

viso pikto, – atsakė ji, atitraukdama akis nuo Makso ir nusišypso-
dama Kitei, bet ši į ją nepažvelgė.

– Nesąmonė, esu tikras, kad rasime tau vietos prie mūsų salo. 
Galėčiau supažindinti tave su svečiais, – tarė Maksas.

Reičelė vėl ėmė žaisti su savo kirpčiukais, o kambaryje nuai-
dėję pirmieji plojimai netrukus virto griausmu. Kambarys buvo 
pilnas žmonių, padėjusių Kitei užkopti į viršūnę: aktorių, redak-
torių, prodiuserių, agentų, žurnalistų, sportininkų. Šį vakarą visi 
čia, bet netrukus jų nebeliks: tapusi nebenaudinga jiems, kaip ir 
Maksui, ji netruks nusibosti. Žmonės, anksčiau braudavęsi per 
visą salę vien tam, kad persimestų su ja žodeliu, dabar renginiuose 
žvelgs jai per petį, stengsis nutraukti pokalbį ir pasprukti pas nau-
jąją, jaunesniąją Kitę – kad ir kas ji būtų – o nueidami džiaugsis 
savimi, kad bent pasistengė pakalbinti senąją užgesusią žvaigždę.

Kitė nusišypsojo ir pažvelgė į Reičelę.
– Gal galėtum nuvažiuoti pas mane ir atvežti tamsiai mėlynąją 

„Jaeger“ suknelę bei aukštakulnius? Po vakarienės persirengsiu.
Reičelė dirstelėjo į Maksą, jos pečiai nusviro. Mergina apsi-

grįžo ir eidama tarp stalų pasuko išėjimo link iš gėdos nurau-
dusiais skruostais. Kai aplodismentai pagaliau nutilo, Kitė atsi-
krenkštė.

– Labai jums visiems dėkoju už tai, kad atėjote. Ypač dėkinga 
esu savo nukankintai komandai, kad ištvėrė mane pastaruosius 
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penkiolika sezonų: savo dailiajai asistentei Reičelei, be kurios 
prapulčiau, ir, žinoma, vyriausiajam prodiuseriui Maksui Hesto-
nui, nesitraukusiam nuo manęs nuo pat pirmosios dienos.

Maksas plačiai jai nusišypsojo.
– Atsargiai rinkis žodžius, Kit. Aš vis dar prisimenu tuos „Di-

nastijos“ įkvėptus standžius petukus!
Kitė nusijuokė.
– Ačiū, kad mums tai priminei ir surengei man tokią nuo-

stabią ir nepelnytą vakarienę. Kaip dauguma jūsų žinote, ne itin 
mėgstu būti dėmesio centre ir esu labiau linkusi uždavinėti klau- 
simus. Bet pasakysiu štai ką. Užkibau dar 1960  metais, kai tik 
pamačiau Džoną Frimaną kalbinant Gilbertą Hardingą laidoje 
„Akis į akį“. Štai, tokia iškili asmenybė  – vienas iš nedaugelio 
žmonių, galinčių priversti mano tėvą ašaroti iš juoko žiūrint 
žaidimą „Ką man sakyti?“  – pravirksta, nusiėmusi visuomenei 
rodomą kaukę. Tebuvau dešimties, bet jau tada skaudžiai jutau 
sau ant pečių užkrautą atsakomybę atlikti tam tikrą vaidmenį, ir 
tądien, sėdint prie nespalvoto televizoriaus savo tėvų svetainėje,  
akyse net nušvito supratus, kad aš tokia ne vienintelė.

Ji apsidairė kambaryje, nužvelgė ją stebinčius veidus.
– Žmonės mane žavi. Tai, ką matote, labai retai sutampa su 

tuo, kas dedasi viduje. Visada stengiausi televiziją panaudoti kaip 
tribūną tiesai atskleisti. Nedaugelis iš mūsų yra laimėję „Oskarą“ 
ar olimpinį aukso medalį, bet dauguma daugiau ar mažiau su-
prantame, kokių sunkumų teko iškęsti mūsų dievaičiams. Kokios 
slegiančios ir į vienatvę įstumiančios bėdos galiausiai įžiebė juose 
liepsną, pastūmėjusią į sėkmę.

Ji paėmė šampano taurę iš greta stovinčio padavėjo ir malo-
niai jam nusišypsojo.

– Norėčiau pakelti taurę už tuos, kurie išdrįso nusiimti kaukę 
ir pasidalyti savo skausmu. Be galo didžiuojuosi tais savo svečiais, 
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kurie kažką pakeitė ir sujaudino žmonių širdis – kai kurie jūsų 
sulaukė geriausių reitingų BBC istorijoje. Man, žinoma, liūdna 
trauktis iš šios nuostabios tribūnos, bet nusprendžiau, kad taip 
bus geriau, nei būti išstumtai.

– Niekada! – šūktelėjo balsas iš galo, ir Kitė šyptelėjo.
– Kaip policininko dukra, augusi netoli Braitono, tikrai nie-

kada nesvajojau suktis tarp tokių žmonių. Ačiū jums visiems už 
tai, kad atėjote. O dabar, prašau, valgykite, gerkite ir elkitės be-
gėdiškai.

Plojimams nutilus, Kitė pasisuko eiti prie savo stalo, bet, iš-
girdusi peilį dzingtelint į taurę, sustojo. Maksas atsistojo ir šiltai 
nusišypsojo aplinkiniams.

– Su Kite susipažinau būdamas dar gana žalias, neseniai pa-
aukštintas BBC prodiuseris  – prisimenu, buvau jaunas, žavus 
vaikigalis.

– Ir puikiai tai žinojai! – įsiterpė Kitė, ir Maksas susiraukė.
– Na, visi, pažįstantys Kitę, patvirtins, kad ji pasižymi nu-

ginkluojančiu gebėjimu įtikinti, jog tai, ko ji nori, ir yra tai, ko 
jums reikia. Mano kolega iš „Light Entertainment“ 1985-aisiais 
paklausė, ar galėčiau priimti praktikantę, kuri ištisus metus diena 
iš dienos rašė jam laiškus ir varė iš proto.

Kambaryje nuvilnijo juoko banga, Maksas palaukė, kol ji nu-
rims, ir kalbėjo toliau.

– Ieškojau redaktorės Parkinsono laidai, tad sutikau. Kitą 
dieną ant mano slenksčio išdygusi tokia tamsiaplaukė, tamsiaakė, 
pribloškiamai protinga mergina perėmė valdžią. – Ji nusišypsojo 
Kitei, o ši iškėlė taurę.

– Per ateinančius keletą metų ji gana greitai iškilo ir vieną 
dieną pasiūlė savo laidos idėją – taip ir atsirado „Kanonada“. Jei 
kas nesupranta, taip vadiname Kitės gebėjimą atpalaiduoti savo 
pašnekovą, o tada jį tarsi apšaudyti klausimais. Maniau, kad moku 



28

E m i l y  G u n n i s

rinkti informaciją, kol sutikau Kitę. Ji apie savo svečius žino to-
kių dalykų, apie kuriuos nenutuokia net jų sutuoktiniai. Kitė per 
naktį virto nacionaline sensacija ir aš beprotiškai didžiuojuosi, 
kad man trisdešimt metų teko važinėti šiais nuostabiais ameri-
kietiškais kalneliais. Kite, esi geras ir dosnus žmogus, niekada ne-
būsi pamiršta. Didžiuojuosi galėdamas vadinti tave drauge.

Paskui buvo patiekta vakarienė, ir Kitė, vaikščiodama tarp 
stalų, malonino svečius komplimentais ir kalbomis apie nežino-
mus jų laimėjimus – tai buvo jos vizitinė kortelė.

Grįžusi į savo vietą, ji pajuto švarko kišenėje burzgiant tele-
foną. Reičelė rašė, kad yra už penkių minučių kelio, su suknele. 
Kitė paskubomis atrašė.

Nesijaudink dėl suknelės, mieloji. Man jau viskas gerai. Tu 
tikriausiai baisiai pavargusi. Keliauk namo. Labos nak- 
ties. Xx
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Tai tikrais faktais paremta pribloškianti istorija apie vienišų motinų ir jų 
kūdikių likimus. Apie Šv. Margaritos namus, į kuriuos būdavo atiduoda-
mos pastojusios merginos, ir tas kančias, kurios laukė tiek nelaimingų mo-
tinų, tiek prievarta atimtų ir įvaikintų jų kūdikių. 
Saseksas, 1956-ieji. Aivė Dženkins laukiasi kūdikio, tačiau būsimasis tėvas 
nesiruošia turėti su ja nieko bendra. Mama nuo jos nusigręžia, leisdama 
patėviui ištaisyti šeimą užklupusią nešlovę – išsiųsti nėščią Aivę į Šv. Mar-
garitos namus. Iš šių namų Aivė niekada nebeišeis... Tačiau išeis jos dukra. 
Į svetimą šeimą. 
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dukrą, labiau už viską trokšta sukrečiančios istorijos. Kartą grįžusi namo ji 
randa savo močiutę užsnūdusią ties laišku, kurio turinys Samantą pribloš-
kia. Tai laiškas, kurį siaubo apimta Aivė rašė savo vaiko tėvui iš Šv. Margari-
tos namų, maldaudama ją išvaduoti.  Kaip laiškas pateko pas jos močiutę? 
Kas nutiko kūdikiui? Įsitraukusi į tragiškos istorijos tyrimą Samanta suži-
no ir apie paslaptingų mirčių virtinę, sekančią šių nelaimingųjų pėdsakais. 
Šv. Margaritos namai tuoj bus nugriauti; Samanta turi tik keletą valandų, 
kad išsiaiškintų šešiasdešimties metų senumo paslaptį, kitaip tiesa, slypinti 
taip arti namų, dings amžiams. Ji nemanė, kad nelaimingos merginos liki-
mas bus tiesiogiai susijęs su ja pačia...




