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žadintuvas suskambo po šešių penkiolika – įprastu laiku. lo-
ganas trenkė ranka per išjungimo mygtuką, apsivertė ant šono 
ir palindo giliau po antklode. laisvą šeštadienį reikia tausoti. 
iš lovos išsikrapštė tik tuomet, kai galvos skausmas ir plyštanti 
šlapimo pūslė suvienijo savo pajėgas. išgėrę šampaną, jie nu-
keliavo į „light of Bengal“: karališkų krevečių karis ir keturi 
bokalai alaus „Cobra“. du bokalai „stellos“ bare „Filthy Mcnas-
ties“. dar du bokalai, užsigerti viskiu, bare „the Bells“… paskui 
atsiminimai apsitraukė migla.

ar tada jie nuėjo į „Howff“, ar į „Grill“? sprendžiant iš savi-
jautos, greičiausiai į abu: logano makaulėje, labai garsiai klau-
sydamiesi repo, riedlentėmis važinėjo du nutukę raganosiai, o ir 
pilve situacija nebuvo geresnė.

išgėręs dvi tabletes aspirino, visą pakelį apelsinų sulčių, dvi 
paracetamolio tabletes ir bergždžiai pasirausęs šaldytuve, lo-
ganas krūpčiodamas iš skausmo išsikrapštė iš namų ir patraukė 
pusryčių į „arčibaldą simpsoną“.

Bare buvo santykinai ramu: čia sėdėjo tik pora senukų, užsu-
kusių išlenkti šeštadienio ryto bokalo. loganas užsisakė vegeta-
riškus angliškus pusryčius ir didžiulį puodelį arbatos.

jis jau dažė vegetariška dešrele kiaušinio trynio likučius, kai 
priešais ant kėdės susirangė konsteblis karimas.

– jėzau, na ir rytelis…
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jis nevilkėjo uniformos, tad loganas nepasiuntė jo velniop:
– apsipirkimas?
karimas nusivaipė:
– vestuvinė dovana pačiutės seseriai. „o, – pasakė ji, – gal ga-

lėtum pasisukioti po parduotuves baigęs naktinę pamainą?“ – jis 
atsiduso. – sakau tau, geriau jau niekad nesituok. Maniau, kad 
gausiu partnerę visam gyvenimui, kurią mylėsiu ir branginsiu, 
o ji manė, kad gaus taksi vairuotoją, nuosavą banką ir asmeninį 
apipirkinėtoją, – jis užkėlė ant stalo maišelį iš „john lewis“. – 
pasaugok, kol nueisiu nusičiurkšti, ką?

loganas jau norėjo dirstelėti, kas viduje, bet visgi išsitraukė 
telefoną. Įsijungė ir paskambino samantai. kurį laiką paklausė 
signalo. pasigirdo užsimiegojęs balsas:

– emmmmf?
– pažadinau?
– vmmm? – nusižiovavimas. – kiek dabar valandų?.. o, 

jėzau…
– atleisk. paskambinsiu vėliau, jei tu…
– tu čia niekuo dėtas. tiesiog po dvidešimt penkių minučių 

turiu būti prakeiktoje laboratorijoje. namo grįžau tik trečią. uf, 
sambuka… – ragelyje pasigirdo dar vienas nusižiovavimas. – 
kur tu vakar naktį buvai? Bandžiau tau prisiskambinti.

– stiprinome komandos dvasią su Finiu ir piriu. Gal vakare 
susitinkam? šiandien aš nedirbu ir…

– sutarta… o, dieve, tik pasižiūrėk, kiek valandų!
ir ji dingo.
prie staliuko sugrįžo karimas, nešinas dviem puodeliais 

kavos.
– imk, – padavė vieną puodelį. – atrodo, tau būtų neprošal jos 

išgerti.
– ačiukas.
konsteblis ir vėl sudribo į kėdę.
– dieve, kas per naktelė. Barams užsidarius, sumauta unijos 

gatvė virsta Beirutu, – jis nusipurtė ir pamirkė sausainį į 
kavą. – a, ir, beje, patarimas: jei pamatysi styl, bėk, kiek kojos 
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neša. ji klaikios nuotaikos. pameni tą bičą, kurį jinai vijosi? 
vakar buvo pristatytas su sulaužytomis rankomis, kojomis ir 
žandikauliu.

loganas terkštelėjo puodelį į lėkštutę, atsistojo, padėkojo už 
kavą ir paskubomis patraukė į nuovadą.

prie budėtojo stalo seržantas erikas Mičelas, palinkęs virš 
rytinio „aberdeen examiner“ numerio, tušinuku paišė nuo-
traukoms ūsus. Bet kad ir kaip riebiai juos ryškino, nė vieni 
neprilygo didžiuliam padarui, tūnančiam ant jo paties viršutinės 
lūpos – atrodė kaip pats tikriausias josifas stalinas.

jis pakėlė akis, kai prie jo lekuodamas ir pūškuodamas pri-
bėgo loganas.

– Maniau, tu šį šeštadienį nedirbi?
loganas įsistvėrė budėtojo stalo krašto, mėgindamas įtraukti 

į plaučius deguonies:
– aš… aa… ten…
– jėzau. iš kur atbėgai – gal iš inverneso?
– arč… iš „arčio“.
– juk jis čia pat, už kampo. kokios prastos formos turėtum 

būti, kad…
– karimas man sakė… roris simpsonas… buvo pristatytas… 

vakar vakare.
suglumusi išraiška.
loganas pamėgino dar kartą:
– sumuštas? lūžusios kojos… ir rankos?
seržantas Mičelas išsitraukė darbo žurnalą ir pervertė kelis 

lapus. suraukęs antakius tarė:
– ne… nuo pabėgimo jūsų draugelio vaikų tvirkintojo niekas 

nematė.
tas bjaurybė karimas tiesiog bus nusprendęs jį panervinti.
– tačiau esame sučiupę, – kalbėjo Mičelas, braukdamas pirštu 

per savo veido želdyną, – dveiną kauvį. sulaukėme anoniminio 
skambučio iš baro taksofono: buvo pranešta, kad kažkas matė, 
kaip pajūryje, prie karaliaus paplūdimio, užpuolė žmogų. alfa 
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šešiolika aptiko jį maždaug už poros šimtų metrų nuo degalinės.
– dveinas kauvis? kas per velnias tas dveinas kauvis?
– neturiu žalio supratimo, – seržantas Mičelas ėmė spaudyti 

klaviatūrą, ištraukiamą iš po stalo paviršiaus. – Čia rašoma, kad 
styl buvo paskelbusi jo paiešką. jis kažkaip susijęs su lenkaitės 
išprievartavimu pornofilme?

– po velnių. taip ir žinojau, kad negali taip sektis.
– taip, na, esu tikras, kad dveinas kauvis taip pat labai dėl 

to nusimena, – jis vėl ėmėsi laikraščio vandalizmo. – o jei jau 
prakalbome apie styl, tai ji norėtų su tavimi šnektelėti, kad jau 
atėjai.

– aš neatėjau. tu manęs nematei, – loganas pasisuko eiti. 
sustojo. tada vėl sugrįžo prie stalo: – kokie dabar statymai dėl 
inspektoriaus pareigų?

seržantas Mičelas šyptelėjo.
– reikėjo statyti pinigus, kai buvai aštuoniolika su vienu. 

styl taip ir padarė, – jis kilstelėjo antakį. – o jei jau apie ją 
užsiminėme…

su trenksmu atsilapojo šoninės durys ir į holą įžengė styl – 
nuo jos veido išraiškos būtų galėjęs susiraukšlėti ir linoleumas:

– kur, po velnių, tu valkiojiesi?
loganas ėmė slinkti išėjimo link:
– Man šiandien laisvadienis. užsukau tik…
– Į mano kabinetą. tuČtuojau!

styl susmuko prie savo stalo ir piktai pervėrė žvilgsniu 
loganą:

– viskas per tave.
– ką? kaip viskas…
– nepertrauk. vakar tu pasipustei padus ir man teko pasiimti 

drauge kriminalistą seržantą prakeiktą Barzdylą Bytį! žemės 
plokštės juda greičiau nei tas puskvailis storbambis. dveinas 
kauvis dėjo į kojas.

– taip, bet erikas sakė…
– kurios būtent „nepertrauk“ vietos tu nesupratai?
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loganas užsičiaupė.
– jei tu būtum buvęs čia, tas šiknius dveinas kauvis 

nebūtų pasprukęs, kažkoks asilas nebūtų jo atlupęs, o aš 
būčiau galėjusi apklausti dar vieną sušiktą įtariamąjį! – ji iš-
sitraukė aplanką iš darbinių dokumentų padėklo ir švystelėjo 
jam. – pasiskaityk.

jame buvo kvotos transkripcija: dalyvavo kriminalistė inspek-
torė styl, kriminalistas seržantas Bytis ir alanas raitas. tas kitas 
prievartautojas su šuns kauke. loganas permetė jį akimis:

– Bus svaras penkiasdešimt – „asilas“ irgi keiksmažodis.
– šūdas, o ne keiksmažodis.
remiantis alano raito parodymais, krystka Gožalkovska 

vaidino. jokio prievartavimo nebuvo. tik apsimetinėjimas. kino 
magija. loganas įdėjo transkripciją atgal į segtuvą:

– ką sako krystka?
– o kaip tu, blyn, manai? ją apklausti tas pats, kas apklausi-

nėti kokį mimą, – styl atsilošė kėdėje. – jei parašytų pareiškimą, 
iškart prikirpčiau jiems uodegas, tačiau dabar šššš… šnipštas.

kurį laiką susiraukusi patylėjo, barbendama pirštais kaktą. 
tada tarė:

– o kaip ten ta įmonė, kur ją išnuomojo?
– tarptautinis koščėjaus holdingas.
– aha, jau turi jų adresą?
– e… – loganas išsitraukė telefoną ir pasitikrino, ar negavo 

žinutės nuo Zanderio klarko. – ne.
– oi, dėl dievo meilės! dabar oficialiai įtraukiu tave į savo 

juodąjį sąrašą.
– nagi, baik jau. taip neteisinga…
– vai, vai. Gyvenimas neteisingas.
– šiandien aš nedirbu…
– nori sužinoti, kaip gali sugrįžti į mano baltąjį sąrašą? – ji iš-

traukė tuščią plastikinį puodelį ir pastatė jį ant stalo.
loganas suniurzgė:
– ir vėl tu su ta sperma!
– taip, aš ir vėl su ta sperma. juk turi milijonus tų 
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šmirinėjančių buožgalvių. poros šaukštelių tikrai nepasigesi, ką?
– Šaukštelių?
– oi, tik jau nevaidink mirštančios gulbės, – ji susikišo ranką 

už marškinių ir ėmė tampyti liemenėlės petnešėlę. – siuzana 
baigia mane iš proto išvaryti. dabar ji užsimanė parduoti visą 
mūsų turtą, įskaitant mano mašiną, ir išvykti dirbtinio apvaisi-
nimo į jav.

– na, gal mintis ne visai bloga…
– jei jau nenoriu renio spermos, tai negi norėsiu kokio nors 

priedurnio amerikiečio? Mūsų genofondas ir taip jau nekoks.
stojo nejauki pauzė.
loganas atsistojo:
– na, tai aš jau eisiu, juk visgi laisvadienis ir viską…
– neskubėk. ką dar žinome apie tuos tarptautinius koščėjus?
– nieko, – gūžtelėjo jis.
– o kaipgi tas mobiliojo numeris, kurį gavome iš Gario, klo-

zetų naro?
– išankstinio mokėjimo telefono kortelė – jokių duomenų.
ji kiek patimpčiojo liemenėlę.
– o ką sakė lenkų policija?
– e?
– juk tu turėjai su jais susisiekti! pamiršai, ar ne?
– na… ryšių palaikymo pareigūnas yra Makfersonas, o jis vis 

dar nesirodo dėl biuletenio…
styl prabilo labai lėtai ir labai raiškiai:
– o tau nešovė į galvą paskambinti jam pačiam?
– e… na, aš…
– dėl dievo meilės, juk turėtum būti kriminalistas seržantas!
– Bet jei krystka Gožalkovska nepateiks kaltinimų, kaip 

mes…
– nebūk durnas: turbūt pusė jų importuojamų merginų yra iš 

dievaižinkurkistano. nelegalios imigrantės. prekyba žmonėmis. 
o nepasakytum, kad aberdynšyre klestėtų nešvankių filmų in-
dustrija, ar ne? tai kas nutinka toms vargšėms vištoms, kurios 
netampa pornožvaigždėmis? – ji pabarbeno pirštu į stalą. – ar 
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žodžių junginys „versti užsiiminėti prostitucija“ tau ką nors 
sako?

loganas jau žiojosi, bet inspektorė buvo apsukresnė:
– ir kol dar nespėjai nieko pasakyti, paskambinsi jiems, nes 

aš, blyn, taip tau liepiau. aš groju vargonėliais, o tu šoki už bež-
džionėlę, nepamiršai?

tyla.
– o dabar nešdinkis iš mano kabineto.

kriminalisto inspektoriaus Makfersono kambarys buvo tikras 
dokumentų dėžių, sumuštinių pakuočių ir paskirų popiergalių 
jovalas. ant įvairių paviršių kiurksojo kavos puodeliai, pilni 
rudai žalių maurų, kuriuose dėl iki galo atsukto radiatoriaus 
kaitros vystėsi naujos gyvybės formos. visas kambarys buvo 
priplėkęs ir trenkė pelėsiais.

loganas pakėlė nuo kėdės pirmadienio „aberdeen examiner“ 
numerį ir atsargiai prisėdo prie stalo, žiūrėdamas į Makfer-
sono popierių krūvas bei lipnių popierėlių tankmę. kažkur čia 
turėjo būti kontaktiniai lenkijos ryšių palaikymo pareigūno 
duomenys.

nors loganas ir nenorėjo prie nieko liestis.
viršutiniame stalčiuje jis aptiko pusę apkramtyto batonėlio 

„Mars“ ir šūsnį pasenusių kvitų. kitame – užrašų knygutę, są-
varžėlių, rašiklių, šimtus atsitiktinių vizitinių kortelių. išsitraukė 
apatinį stalčių, kuris turėjo būti skirtas dokumentams, bet pa-
našu, kad Makfersonas jame įsirengęs popierių mėšlyną.

ant krūvos viršaus loganas išvydo tą patį pranešimą, kaip 
ir ant styl stalo, – jame buvo prašoma pateikti kandidatus į 
kriminalisto inspektoriaus poziciją. Bla, bla, bla, su apgai-
lestavimu pranešame, kad kriminalistas inspektorius Grėjus 
pateikė prašymą išeiti iš darbo, bla, bla, bla; galimybė įvertinti 
produktyvų darbą; bla, bla, bla, kandidatus nominuoti iki kito 
trečiadienio.

raudonu tušinuku Makfersonas paraštėje buvo pasirašęs: 
„BYtis?“
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idiotas.
loganas sugrūdo pranešimą atgal į stalčių. kriminalistas ser-

žantas Bytis nebūtų sugebėjęs suimti nuosavo užpakalio, net ir 
turėdamas tris patrulių ekipažus ir orderį.

kontaktinių lenkų duomenų niekur nesimatė, tad loganas 
įsijungė Makfersono kompiuterį. atsidaryti inspektoriaus elek-
troninį paštą nebuvo sudėtinga – tas pusgalvis buvo pasirašęs 
slaptažodį ant lipnaus lapelio, priklijuoto prie monitoriaus. pa-
mainos reikėjo ne vien kriminalistui inspektoriui Grėjui.

kompiuteriniai Makfersono dokumentai buvo sudėlioti ne ką 
tvarkingiau už esamus ant stalo, bet galiausiai loganui pavyko 
susirasti failą, pažymėtą „padalinio seržantas Cyrekas luka-
ševskis – varšuvos policija“. telefono numeris ir elektroninio 
pašto adresas.

jį gundė mintis greitai brūkštelėti elektroninį laišką ir sprukti, 
bet taip tik dar labiau pakurstytų styl zyzimą. tad pakėlė ragelį, 
pasižiūrėjo, ar jis neišterliotas kokiu nors saldumynu, ir surinko 
lenkijos numerį.

keisti užsienietiški signalai, kuriems, rodėsi, nebus galo, 
bet… staiga pasigirdo nuobodžiaujantis balsas:

– Posterunek Policji, Kryminalne Biuro śledcze, słucham.
loganas pasistengė iš visų jėgų:
– alio? norėjau pasakyti: Dzień dobry, czy pan mówi po 

angielsku?
– taip, kalbu angliškai.
ačiū dievui.
– norėčiau pasikalbėti su padalinio seržantu Cyreku… – jis 

pamėgino ištarti pavardę. – vu-kašvjev-skiu?
– lukaševskiu?
– taip, būtent – lukaševskiu.
valio.
– nigalice – dabar šeštadienios. paskambinkyce 

pirmadzienios.
ne valio.
– a… Gal galėčiau palikti jam žinutę? Man reikalingi 
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tarptautinio koščėjaus holdingo duomenys.
pareigūnas kitame laido gale nusijuokė:
– jūs jokiacies, taip?
– ne. kam man…
– lenkijoje koščiejus yra požiemio valdovas. koščiejus 

nimircyngasis.
– tai ten nėra žmogaus pavarde koščėjus?
vėl juokas:
– nusikalcelios ir gaujo narios vysi nori būci koščiejais ni-

mircyngaisiais. nis skamba kitaip. tai nicykra pavardzie.
dar vienas akligatvis. loganas pridengė mikrofoną ir nusi-

keikė. styl tuo tikrai neapsidžiaugs.
– alio?
– palaukit minutėlę…
ant apversto stalo gulėjo Finio pranešimas, kuriame jis 

ragino Makfersoną liautis malus šūdą ir sutikrinti edipo 
aukų sąrašą su lenkų policija. Makfersonas buvo lapo vir-
šuje sukeverzojęs: „atlikti vos pradės darBĄ 
pirMadienĮ!!!“ tada „pirMadienĮ“ buvo nubraukta ir pa-
rašyta „antradienĮ“. o antradienį tas pusprotis prietranka 
jau gulėjo paslikas ligoninės lovoje ir miegojo gavęs smegenų 
sutrenkimą. o tai reiškė, kad šis darbas greičiausiai nebuvo 
atliktas.

– alio? ar dar girdzice?
– taip, atleiskite. klausykite, pas mus pastaruoju metu pasi-

pylė apakinimai…
– apa-kinymai?
– apakinimai: išlupamos ir išdeginamos akys?
loganas kone girdėjo, kaip tas patraukia pečiais.
– visos aukos lenkų tautybės, tad norime nustatyti, ar tarp 

jų buvo ryšys. Gal galite ko nors paprašyti, kad patikrintų šių 
asmenų duomenis?

ir ėmė vardyti pavardes, o jo pašnekovas – jas kartoti.
– Gerai, pasakysio lukaševskiui, kai jis būs pirmadzienio, – 

taip pasakęs, pareigūnas padėjo ragelį.
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tiek tos naudos. loganas išjungė Makfersono kompiuterį, 
užgesino šviesas ir uždarė inspektoriaus kiaulidės duris. dabar 
teks keliauti pranešti blogų naujienų styl.

laimei, kabinete jos nebuvo, tad jis suraitė raštelį ir paliko 
jai ant stalo: „lenkų poliCija Mano, kad „košČė-
jaus“ pavardė Yra Bajeris. jie paskaMBins MuMs 
pirMadienĮ.“

ir paspruko.


