
Keletą sekundžių jis dar pastovėjo, tarsi iš tiesų būtų dievybė, 
kurios neima kulkos. Bet paskui pro munduro šilką ėmė sunktis 

skaisčiai raudono kraujo dėmės, ir princas suzmeko tarsi 
popierinis puodelis, paliktas lauke per musoninę liūtį.

ABIR MUKHERJEE (Abiras Mukerdži) – Vakarų 
Škotijoje užaugęs imigrantų iš Indijos sūnus, su 
šeima gyvenantis Londone. Jo detektyvų seri-
ja apie britų valdomą Indiją 1920-aisiais iškart 
sulaukė didžiulio skaitytojų dėmesio (lietuviškai 
2018 m. išleista pirmoji knyga „Kalkutos detek-
tyvas“). Ši kelionė laiku į praeitį, į Britų Indiją, 
nebeegzistuojančią valstybę, visu grožiu atve-
ria kolonijinio pasaulio prabangą ir pragaištį. 

Detektyvų veiksmas vyksta Kalkutoje, mieste, į kurį buvęs Skotland 
Jardo detektyvas Semas Vindemas atvyko tikėdamasis iš naujo pra-
dėti gyvenimą. Tačiau vietoj to jis neria tiesiai į tamsų, politinių ir 
asmeninių intrigų kupiną Britų Indijos pasaulį.
 

Antrojoje serijos knygoje „Neišvengiamas blogis“ Semas priverčiamas 
palikti Kalkutą. Detektyvo akivaizdoje nužudomas Sambalpuro maha-
radžos sūnus, ir Semas su ištikimuoju seržantu Banerdžiu vyksta į prin-
co laidotuves, slapta tikėdamiesi išsiaiškinti tiesą. Sambalpuras – mažu-
tė kunigaikštystė, tačiau joje vyksta dideli dalykai: maharadžos žmonos 
kovoja dėl įtakos, religinės grupuotės džiūgauja dėl princo Adhiro mir-
ties, gražuolė mokytoja agituoja prieš maharadžos valdžią, o ministras 
pirmininkas slepia tikrąją deimantų kasyklų padėtį... Ir princo mirtis –  
tik pradžia nusikaltimų, kuriuos teks išnarplioti sarkastiškajam sekliui. 
Deimantai, mirties bausmę vykdantys drambliai, melas, sąmokslai, 
nuobodžiaujantys britų diplomatai ir religiniai fanatikai, lydintys dievo 
Džaganatho vežimą – viskas susipina į pavojais, opijumi ir karščiu al-
suojantį raizginį, kurio gilumoje slypi tiesa.

„Neišvengiamas blogis“ – ironiškas, tirštas ir įtraukiantis pasakoji-
mas apie Britų Indiją. Atrodo, kad skaitant kakta išrasoja nuo prakaito. 
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PIRMAS
1920 m. birželio 18 d., penktadienis

Nedažnai tenka pamatyti žmogų deimantais puošta barzda. Bet 
kai kunigaikščiui pritrūksta vietos ant pirštų, ausų ir drabužių, 
turbūt tenka prisiminti, kad turi ir veido augaliją.

Vos išmušus vidudienį, atsivėrė sunkios, iš raudonmedžio pa-
dirbtos Vyriausybės rūmų durys ir pro jas plaukte išplaukė kokios 
dvi dešimtys įvairiausių maharadžų, nizamų, navabų ir panašaus 
plauko didžiūnų; visi iki vieno susisupę į šilkus, apsikarstę auksu, 
brangakmeniais ir tokia galybe perlų, kad jų kaip svarmenų būtų 
pakakę visai divizijai našlaujančių grafienių nuskandinti. Kele-
tas didikų skelbėsi kilę iš Saulės ar Mėnulio, kiti – iš kokios nors 
hinduizmo dievybių, kurių jie turi per šimtą. Mes per daug nesi-
smulkindami juos visus vadinome vienu vardu – kunigaikščiais.

Šitie dvidešimt atvyko iš arčiausiai Kalkutos esančių kuni-
gaikštysčių. Iš viso Indijoje tokių kunigaikščių daugiau negu 
penki šimtai, jie visi, kartu sudėjus, valdo du penktadalius 
šalies. Bent jau patys save tuo įtikinėja, o mes su malonumu 
palaikome šią iliuziją, svarbu, kad jie nesiliautų viešai giedoję 
„Valdyk, Britanija“ ir išliktų ištikimais užjūryje gyvenančio im-
peratoriaus valdiniais.
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Nelyginant dievai, griežtai laikydamiesi hierarchijos, pro-
cesijos dalyviai paskui vicekaralių išėjo į svilinančią saulėkaitą 
ir patraukė tuzino šilko skėčių pavėsin. Tolesnėje aikštės pu-
sėje už vientisos raudonais turbanais pasipuošusių vicekara-
liaus apsaugininkų eilės grūdosi karališkieji patarėjai, valstybės 
tarnautojai ir visokie prisiplakėliai. Dar toliau už jų stovėjome 
mudu su Surink-granatas.

Staiga driokstelėjus šūviams – tai saliutavo pievelėje susta-
tytos patrankos – iš palmių garsiai krankdamos pakilo varnos. 
Skaičiavau šūvius: iš viso trisdešimt vienas, tokios garbės nusi-
pelno tik vicekaralius, nė vienas iš vietinių kunigaikščių nelai-
komas vertu daugiau negu dvidešimt vieno. Dar vienas patvir-
tinimas, kad Indijoje šis valstybės tarnautojas yra aukštesnis už 
visus čiabuvius, net ir tuos, kurie kilę iš pačios Saulės.

Susirinkimas, kuriame ką tik dalyvavo kunigaikščiai, buvo 
grynas akių dūmimas, kaip ir patrankų saliutas. Visą realų 
darbą vėliau nudirbs kunigaikščių ministrai ir Indijos valsty-
bės tarnybos darbuotojai. Britų Indijos vyriausybei buvo svar-
biausia suburti kunigaikščius čia, ant šios pievelės, ir padaryti 
bendrą nuotrauką.

Vicekaralius lordas Čelmsfordas lėtai žingsniavo apsitaisęs 
iškilmėms skirta uniforma. Su šiais drabužiais jis niekad ne-
atrodė besijaučiantis laisvai, be to, jais vilkėdamas buvo pana-
šus į viešbučio Claridge’s durininką. Šiaip dažniausiai primin-
davo neprivalgiusį laidotuvininką, tad iškilmingas apdaras jį 
vis dėlto puošė; ir vis tiek šalia kunigaikščių atrodė kaip povų 
draugijoje atsidūręs nupešiotas balandis.

– Kuris mūsiškis?
– Štai tas, – atsakė Surink-granatas, galvos judesiu rodyda-

mas aukštą, taisyklingų bruožų vyrą rausvo šilko turbanu. 
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Princas, pas kurį mes atvykome, laiptais lipo trečias iš ei-
lės ir buvo pirmasis atokiame pietrytiniame Bengalijos kampe, 
tolimojoje Orisoje, įsikūrusios kunigaikštystės sosto įpėdinis. 
Jo aukštybė Sambalpuro kronprincas Adhiras Singhas Sai pa-
reiškė norą mus matyti – tiksliau, pareiškė norą matyti Surink-
granatas. Jiedu kartu mokėsi Harou. Aš atvykau tik todėl, kad 
man liepė. Pats lordas Tagartas, policijos komisaras; jis tvirtino 
gavęs paties vicekaraliaus nurodymą. „Šios derybos nepapras-
tai svarbios Britų Indijos vyriausybei, – pareiškė jis, – o kad jos 
baigtųsi sėkmingai, gyvybiškai būtina užsitikrinti Sambalpuro 
pritarimą.“

Sunku patikėti, kad Sambalpuras galėtų būti bent kam nors 
gyvybiškai būtinas. Vos įstengiau rasti jį žemėlapyje, beveik 
visiškai pridengtą raidės R žodyje ORISA, ir tai tik pasiėmęs 
didinamąjį stiklą ir sukaupęs kantrybę, kurios man pastaruoju 
metu gerokai trūko. Kunigaikštystė buvo nykštukinė, Vaito sa-
los dydžio, ir gyventojų joje beveik tiek pat. Vis dėlto aš atvykau 
ketindamas tylomis klausytis jos sosto įpėdinio ir Surink-gra-
natas pokalbio, nes Indijos vyriausybei atrodė, kad imperijai tai 
gyvybiškos svarbos klausimas.

Kunigaikščiai užėmė savo vietas aplink vicekaralių, ruoš-
damiesi pozuoti oficialiai nuotraukai. Gerbiamiausi susėdo ant 
paauksuotų krėslų, menkesnieji stovėjo ant specialaus suolelio 
jiems už nugarų. Princas Adhiras įsitaisė vicekaraliaus dešinėje. 
Kol fotografas tvarkė įrangą, kunigaikščiai nejaukiai šneku-
čiavosi tarpusavyje. Keletas iš jų pamėgino tylomis pasprukti, 
tačiau nusivarę nuo kojų valstybės tarnautojai grąžino juos į 
vietas. Pagaliau fotografas šūktelėjo prašydamas dėmesio. Kuni-
gaikščiai klusniai liovėsi šnekučiavę ir sužiuro į priekį; blykste-
lėjo lempos, vaizdas buvo įamžintas ir jie galiausiai atgavo laisvę.
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Buvo aiškiai matyti, kad sosto įpėdinis Adhiras atpažino 
Surink-granatas. Jis mikliai užbaigė pokalbį su apvalainu, gau-
siai apsikarsčiusiu brangenybėmis maharadža, kurio pečius 
gaubė tigro kailis, ir pasuko prie mūsų. Kaip indas, buvo aukš-
tas ir šviesios odos, laikysena priminė kavalerijos karininką 
arba polo žaidėją. Palyginti su greta stovinčiais kunigaikščiais, 
apsirengęs gana paprastai: ilgu šviesiai žydro šilko munduru 
su deimantinėmis sagomis, sujuostu aukso spalvos diržu, balto 
šilko kelnėmis ir nublizgintais kaip veidrodis juodais odiniais 
Oksfordo stiliaus batais. Turbaną prilaikė segtukas su smarag-
dais ir žąsies kiaušinio dydžio safyru.

Jei tikėtume lordu Tagartu, princo tėtis, maharadža, buvo 
penktas turtingiausias Indijos žmogus. O juk visiems žinoma, 
kad tas, kas turtingiausias Indijoje, yra ir turtingiausias pasau-
lyje.

Artėjančio prie mūsų princo veide nušvito šypsena.
– Pupuli Banerdži! – šūktelėjo jis, plačiai išskėsdamas ran-

kas. – Kiek laiko mes nesimatėm?
Pupulis? Niekada anksčiau nebuvau girdėjęs, kad kas nors 

Banerdžį taip vadintų, o juk jau metus gyvename viename bute. 
Šį savo nom de guerre* jis laikė paslaptyje, ir man širdis neleido 
jo dėl to kaltinti. Jei mane mokykloje kas nors būtų sumanęs 
praminti Pupuliu, abejoju, ar pats labai tuo girčiausi. Žinoma, 
Surink-granatas irgi nėra jo tikras vardas. Kai Banerdžis pra-
dėjo dirbti imperinės policijos pajėgose, jį taip pavadino bend-
radarbis. Tėvai jam davė Surendranato vardą, reiškiantį „dievų 
karalių“; man pavykdavo jį ištarti panašiai kaip bengalams, 
bet vis dėlto nepakankamai taisyklingai. Banerdžis sakė, kad 

* Slapyvardis, pažodžiui – „karo vardas“ (pranc.).
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aš dėl to nekaltas. Pasak jo, anglų kalboje tiesiog trūksta tin-
kamų priebalsių  – kiek supratau, minkštojo „d“. Jei tikėtume 
juo, anglų kalboje labai daug ko trūksta.

– Man didelė garbė vėl jus matyti, jūsų aukštybe, – santūriai 
nusilenkęs ištarė Surink-granatas.

Princas nutaisė skausmingą veido išraišką, labai būdingą 
aristokratams, kai jie apsimeta norintys, kad su jais būtų elgia-
masi kaip su paprastais žmonėmis. 

– Na baik, Pupuli, manau, galime nesilaikyti tokių forma-
lumų. O kas čia toks? – paklausė jis, tiesdamas man brangak-
meniais išpuoštą ranką.

– Leiskite jums pristatyti kapitoną Vindemą, – pasakė Ba-
nerdžis, – anksčiau dirbusį Skotland Jarde.

– Vindemą?  – pakartojo princas.  – Tą patį, kuris pernai 
pagavo šitą teroristą, Seną? Jūs tikriausiai esate mylimiausias 
vicekaraliaus policininkas.

Senas buvo indas revoliucionierius, ketverius metus slaps-
tęsis nuo valdžios. Aš jį suėmiau už britų pareigūno nužudymą 
ir dėl to vos netapau britų valdomos Indijos didvyriu. Iš tiesų 
viskas vyko gerokai sudėtingiau, bet aš neturėjau nei laiko, nei 
noro pasakoti tikrosios istorijos. O svarbiausia, neturėjau vi-
cekaraliaus leidimo: jis paskelbė, kad šiai bylai bus taikomas 
1911 metais priimtas Valstybės paslapčių aktas. Todėl tik nusi-
šypsojau ir paspaudžiau princui ranką.

– Malonu su jumis susipažinti, jūsų aukštybe.
– Būkit malonus,  – draugiškai tarė jis,  – vadinkite mane 

Adžiu. Draugai mane taip vadina,  – jis minutėlę pamąstė.  – 
Tiesą pasakius, labai džiaugiuosi, kad jūs čia. Norėjau su Pu-
puliu aptarti vieną gana subtilų reikalą, ir man labai praverstų 
tokio žmogaus, kaip jūs, nuomonė. Sakyčiau, kaip tik jos man 
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ir reikėtų, – jo veidas prašviesėjo. – Tikriausiai jūsų atvykimą 
lėmė dievai.

Būčiau galėjęs jam pasakyti, kad mano atvykimą lėmė ne 
tiek Dievas, kiek vicekaralius, bet britų valdomoje Indijoje šios 
dvi būtybės praktiškai tapačios. Jei princas nori su manimi pa-
sikalbėti, man bent jau nereikės slankioti pakampiais ir klau-
sytis jų pokalbių iš pasalų, kaip indei motinai sūnaus vestuvių 
naktį.

– Džiaugsiuosi galėdamas būti jums naudingas, jūsų aukš-
tybe.

Jis spragtelėjo pirštais, kviesdamas netoliese stovintį vyriškį. 
Šis buvo plikas, akiniuotas ir baikštus – kaip bibliotekininkas, 
pasiklydęs pavojingame miesto kvartale, – elegantiškai apsiren-
gęs, tačiau jam trūko princo elgsenos laisvumo, ką jau kalbėti 
apie juvelyrinius dirbinius.

– Deja, čia netinkama vieta tokiam pokalbiui, – tarė prin-
cas, kai vyriškis paskubomis priėjo prie mūsų. – Gal jūs su Pu-
puliu sutiktumėte palydėti mane į Grand viešbutį, ten galėtume 
patogiau viską aptarti.

Jo žodžiai anaiptol nenuskambėjo kaip klausimas. Pama-
niau, kad tikriausiai princas taip formuluoja daugumą savo įsa-
kymų. Plikagalvis vyriškis žemai jam nusilenkė.

– A, gerai,  – nuvargusiu balsu ištarė princas,  – kapitone 
Vindemai, Pupuli, su malonumu pristatau jums Harišą Čandrą 
Davė, Sambalpuro divaną.

Divanas – tai ministras pirmininkas.
– Jūsų aukštybe, – ištarė divanas, atsitiesdamas ir įteikliai 

šypsodamasis. 
Jis gausiai prakaitavo, kaip ir mes visi, išskyrus, atrodo, patį 

princą. Divanas permetė Banerdžį ir mane skubriu žvilgsniu. 
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Įkišo ranką į kišenę, išsitraukė raudoną medvilninę nosinę ir 
ėmė šluostytis blizgančią nuo prakaito kaktą. 

– Gal galėčiau su jumis privačiai pasikalbėti, man...
– Jei tai dėl to mano sprendimo, Davė, – nekantriai atsakė 

princas, – tai jis, deja, galutinis.
Divanas nesmagiai papurtė galvą. 
– Dovanokite, jūsų aukštybe, bet aš labai abejoju, ar tai su-

derinama su jūsų aukštybės tėvo planais.
Princas atsiduso.
– O aš labai abejoju, ar mano tėvas išvis suks galvą dėl viso 

šito reikalo. Maža to, jo čia nėra. Kol jis arba vicekaralius ne-
sumanė juvradža paskirti tavęs, siūlyčiau paisyti mano norų ir 
imtis savo darbo.

Divanas vėl nusišluostė kaktą, dar kartą žemai nusilenkė ir 
ėmė trauktis atbulas tarsi primuštas šuo.

– Prakeiktas plunksnagraužys, – negarsiai sumurmėjo prin-
cas. Jis pasisuko į Surink-granatas. – Įsivaizduoji, Pupuli, jis kilęs 
iš Gudžarato ir todėl laiko save protingesniu už kitus.

– Bėda ta, Adi, – atsakė seržantas, – kad dažniausiai taip ir 
būna.

Princas apdovanojo jį pašaipia šypsena. 
– Na, gerai, bet kol vyksta šios derybos, tikiuosi, jis paisys 

mano įsakymų – savo paties labui.
Sprendžiant iš negausios informacijos, kurią man pavyko 

išgauti iš lordo Tagarto, derybos vyko dėl ketinimo įkurti kaž-
kokius Kunigaikščių rūmus. Tai kas, kad šis pavadinimas vei-
kiau būtų tikęs kuriai nors iš Gilberto ir Salivano operečių, 
Kunigaikščių rūmai buvo naujausias Jo Didenybės vyriausy-
bės genialus sumanymas stengiantis numaldyti stiprėjančius 
čiabuvių savivaldos reikalavimus. Jie buvo lyginami su Indi-



16

A b i r  M u k h e r j e e  ◆  N e i š v e n g i a m a s  b l o g i s

jos Lordų Rūmais – įtakingu Indijos balsu sprendžiant Indijos 
klausimus, – ir visi čiabuviai kunigaikščiai buvo labai įtaigiai 
pakviesti juose dalyvauti. Aš čia įžiūrėjau šiokią tokią iškreiptą 
logiką. Gerai pagalvojus, Indijoje iš tiesų yra grupė žmonių, 
dar menkiau už mus suvokiančių, kuo iš tiesų gyvena paprasti 
gyventojai: bene penki šimtai riebių, už nieką neatsakingų ku-
nigaikščių. Tiesą sakant, būtent jie iš visų čiabuvių labiausiai 
galėjo būti mūsų pusėje.

– Gal galėčiau paklausti, kokios pozicijos jūs laikotės? – įsi-
terpiau aš.

Princas atsainiai nusijuokė.
– Visas šitas reikalas  – gryniausias akių dūmimas. Nieko 

kito, vien tik šnekos. Žmonės iškart tai supras.
– Nemanote, kad Rūmai bus įkurti?
– Priešingai,  – nusišypsojo jis.  – Manau, viskas klostysis 

be galo sklandžiai ir kitais metais Rūmai jau puikiausiai veiks. 
Suprantama, pagrindinių kunigaikštysčių – Haidarabado, Gva-
lijaro – valdovai į juos nestos. Tai sutrukdytų joms toliau apsi-
metinėti tikromis valstybėmis; be to, tegu aš būsiu prakeiktas, 
jeigu Sambalpuras sutiks įstoti. Tačiau visos kitos, smulkesnės, 
kunigaikštystės  – koks nors Koč Biharas, mažesniųjų radž-
putų dinastinės valdos, šiaurinės valstybės  – prašyte prašysis 
priimamos. Jos viską padarys, kad tik pasirodytų didingesnės, 
negu yra. Pasakysiu, kad jūs, britai, tikrai gerai mokate vieną 
dalyką, – toliau kalbėjo jis, – tai pataikauti mūsų tuštybei. Mes 
leidome jums užvaldyti šią šalį – ir už ką? Už keletą gražių žo-
džių, įmantrių titulų ir trupinius nuo jūsų puotos stalo, dėl ku-
rių dar turim peštis kaip plikiai dėl šukų.

– O kitos rytų kunigaikštystės? – paklausė Surink-granatas. – 
Jei gerai suprantu, jos dažniausiai seka Sambalpuro pavyzdžiu.
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– Teisybė, – atsakė princas, – ir gali būti, kad šį kartą pa-
sielgs taip pat, bet tik dėl to, kad mes jas finansuojam. Bet jei 
galėtų pasirinkti pačios, manau, įstotų ir jos.

Tolimajame sodo gale užgrojo karinis orkestras, ir pasi-
girdus pažįstamai melodijai „Dieve, sergėk Karalių“ visi – ku-
nigaikščiai ir paprasti žmonės – atsistojo atsigręžę į orkestrą. 
Daug kas ėmė giedoti himną, bet tik ne princas, pirmą kartą jis 
atrodė labiau sudirgęs, negu derėtų didžiūnui.

– Manau, metas iš čia trauktis, – pasakė jis. – Regis, viceka-
ralius ruošiasi sakyti vieną iš savo garsiųjų kalbų; nežinau, kaip 
jūs, bet aš neketinu bergždžiai švaistyti šios puikios dienos ir jo 
klausytis... Nors gal jūs norėtumėte pasilikti?

Aš neprieštaravau, kad išeitume. Vicekaralius buvo chariz-
matiškas kaip šlapias skuduras. Šių metų pradžioje jau turėjau 
malonumą klausytis jo kalbos paradų aikštėje, sveikinant nau-
jus karininkus, ir nelabai troškau šį išgyvenimą pakartoti.

– Tai sutarta,  – pasakė princas.  – Palauksim, kol baigsis 
daina, ir trauksime savo keliais.

Nutilus paskutiniams himno garsams svečiai atnaujino nu-
trauktus pokalbius, o vicekaralius pasuko link pakylos, kuri 
specialiai buvo pastatyta pievelėje.

– Pats laikas, – pareiškė princas. – Einam greičiau, kol dar 
nevėlu. 

Jis apsisuko ir pirmas nužingsniavo takeliu, vedančiu prie 
pastato; Surink-granatas ėjo šalia, aš sekiau jiems iš paskos. 
Vicekaraliui pradėjus sakyti kalbą, keletas valstybės tarnautojų 
nusekė mus susirūpinusiais žvilgsniais, bet princas į juos kreipė 
tiek pat dėmesio, kiek pasakų herojus dramblys į apspitusius 
šakalus.

Buvo matyti, kad jis gerai orientuojasi Vyriausybės rūmų 
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koridorių labirinte, ir mes, praėję pro eilėmis išsirikiavusių, 
turbanais pasipuošusių patarnautojų sergstimas kelerias duris, 
netrukus išėjome iš rezidencijos kitoje pusėje, per raudonu ki-
limu užtiestus laiptus ir pagrindinį įėjimą.

Regis, mūsų ankstyvas pasišalinimas princo palydai buvo 
netikėtas. Staiga jų gretose kilo sąmyšis, kai į bulių panašus vy-
riškis skaisčiai raudonu munduru ir juodomis kelnėmis puolė 
įnirtingai įsakinėti keliems tarnams. Iš vyriškio uniformos, lai-
kysenos ir griausmingo balso galėjai pamanyti, kad tai škotų 
gvardijos pulkininkas. Žinoma, jei tik šis dėvėtų turbaną. 

– Štai kur tu, Šekarai, – ištarė princas.
– Jūsų aukštybe, – atsiliepė vyriškis, valdingai atiduodamas 

pagarbą.
Princas atsigręžė į mus.
– Pulkininkas Šekaras Arora, mano patarėjas.
Vyriškio sudėjimas priminė šiaurinį Kančendžungos kalno 

šlaitą, veido išraiška irgi dvelkė šalčiu. Oda įdegusi ir nugai-
rinta vėjų, akys stulbinamos pilkšvai žalios spalvos. Apskritai 
buvo matyti, kad tai kalnų gyventojas, kurio gyslomis teka bent 
dalis afganiško kraujo. Tačiau įspūdingiausiai atrodė jo barzda 
ir ūsai, pakirpti kaip senovės Indijos karžygių: barzda visiškai 
trumpa, ūsai apkirpti, išpomaduoti, dailiai užriestais galais.

– Automobilis iškviestas, jūsų aukštybe, – kapodamas žo-
džius atraportavo jis. – Tuoj bus.

– Gerai,  – princas linktelėjo.  – Velniškai ištroškau. Kuo 
greičiau sugrįšim į Grand, tuo geriau.

Privažiavęs sustojo sidabrinis rolsroisas atviru stogu, pribė-
gęs livrėjuotas liokajus atidarė dureles. Stojo trumpa neryžtin-
gumo akimirka. Mes buvome penkiese, įskaitant vairuotoją, – 
taigi, vienu per daug. Įprastomis aplinkybėmis būtume galėję 
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užpakalinėje sėdynėje susėsti trise, o priekyje dviese, bet prin-
cas neatrodė labai panašus į žmogų, pratusį gyventi įprastomis 
aplinkybėmis. O ir automobilis nebuvo tinkamas tokioms ne-
dailioms grūstynėms. Sprendimą pasiūlė pats princas.

– Šekarai, gal galėtum vairuoti? – ir vėl įsakymas, užmas-
kuotas kaip klausimas.

Žaliūkas patarėjas sumušė kulnais ir pasuko prie vairuotojo 
vietos.

– Tu sėsk gale su manim, Pupuli, – pakvietė princas, pa-
togiai įsitaisęs ant raudona oda aptrauktos, sofą primenančios 
sėdynės. – Kapitonas tegul sėda į priekį greta Šekaro.

Mudu su Surink-granatas padarėme, kaip liepti, ir automo-
bilis iškart pajudėjo ilgu žvyruotu keliu tarp eilėmis susodintų 
palmių ir kruopščiai prižiūrėtų vejų.

*

Grand viešbutis buvo vos už keleto minučių nuo rezidencijos 
rytinių vartų, bet saugumo sumetimais šiuo metu atviri buvo 
tik šiauriniai vartai. Automobilis pravažiavo pro juos ir beveik 
tuojau pat sustojo: į rytus vedančios gatvės buvo uždarytos. Tad 
patarėjas apsigręžė ir pro Vyriausybės aikštę pasuko link Vaka-
rų esplanados.

Aš sėdėjau atsisukęs į užpakalinę sėdynę, kad geriau maty-
čiau Banerdžį ir princą. Nebuvau pratęs sėdėti priekyje. Prin-
cas, atrodo, perskaitė mano mintis.

– Hierarchijos – keistas dalykas, ar ne, kapitone? – jis nu-
sišypsojo.

– Ką turite omeny, jūsų aukštybe?
– Štai, pavyzdžiui, mes trys, – atsakė jis, – princas, policijos 
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inspektorius ir seržantas. Iš pažiūros kiekvieno iš mūsų padėtis 
hierarchijoje visiškai aiški. Bet ne viskas taip paprasta.

Jis mostelėjo Bengalijos klubo, pro kurį iš kairės kaip tik 
važiavome, durų link. 

– Taip, aš princas, bet dėl savo odos spalvos negaliu pa-
tekti į šią garbingą instituciją, lygiai kaip ir Pupulis. Tačiau jūs 
anglas, todėl jums ši problema nekyla. Kalkutoje jums atviros 
visos durys. Staiga paaiškėja, kad hierarchija šiek tiek pasi-
keitė, ar ne?

– Supratau, ką norite pasakyti, – atsakiau.
– Bet tai dar ne viskas, – tęsė jis. – Mūsų draugas Pupulis 

yra brahmanas. Priklausydamas šiai dvasininkų kastai, jis yra 
aukštesnis net už kunigaikštį, ką ir kalbėti, deja, apie visiškai 
jokiai kastai nepriklausantį anglą policininką, – princas nusi-
šypsojo.  – Mūsų hierarchija pasikeitė dar kartą, ir kas galėtų 
pasakyti, kuri iš jų labiausiai pagrįsta?

– Princas, dvasininkas ir policininkas rolsroisu važiuoja pro 
Bengalijos klubą... – ištariau. – Skamba kaip nelabai juokingo 
anekdoto pradžia.

– Priešingai, – nesutiko princas. – Jei geriau pagalvosite, pa-
matysite, kad iš tiesų tai labai juokinga.

Aš nusigręžiau ir ėmiau žiūrėti į kelią. Važiavome visiškai 
priešinga kryptimi, negu būtų reikėję norint patekti į Grand 
viešbutį. Nežinojau, ar princo patarėjas gerai pažįsta Kalkutos 
gatves, bet iš pirmo įspūdžio būčiau spėjęs, kad orientuojasi 
mieste panašiai kaip aš Timbuktu.

– Ar žinote, kur važiuojame? – paklausiau.
Patarėjas nutvilkė mane žvilgsniu, nuo kurio būtų užšalusi 

Gangos upė.
– Taip, – atsakė jis. – Deja, visos gatvės, vedančios į Čaurin-
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gio prospektą, uždarytos dėl religinės procesijos. Todėl mums 
teks važiuoti per kitą pusę, kertant Maidano parką.

Pasirinkimas man pasirodė keistas, tačiau diena pasitaikė 
maloni, be to, yra ir blogesnių užsiėmimų, negu neskubiai va-
žiuoti per parką atviru rolsroisu. Užpakalinėje sėdynėje Su-
rink-granatas kalbėjosi su princu.

– Na, Adi, tai apie ką norėjai pasikalbėti?
Laiku atsisukęs spėjau pamatyti, kaip aptemo princo veidas.
– Gavau čia tokių laiškų, – atsakė jis, sukiodamas deiman-

tinę šilkinio munduro apykaklės sagą. – Turbūt tai niekai, bet 
kai iš tavo brolio sužinojau, kad tapai detektyvu seržantu, pa-
maniau, pasiklausiu tavo patarimo.

– Kokių laiškų?
– Atvirai pasakius, per didelė garbė juos vadinti laiškais. 

Kažkokie rašteliai.
– O kada juos gavote? – paklausiau aš.
– Praėjusią savaitę, dar kai buvau Sambalpure. Kelios die-

nos prieš išvykdamas į Kalkutą.
– Turite juos čia?
– Jie mano apartamentuose, – atsakė princas. – Netrukus 

pamatysite. Beje, kodėl mes dar neatvažiavome?  – jis suirzęs 
pasisuko į savo patarėją. – Kas čia darosi, Šekarai?

– Apylankos, jūsų aukštybe, – atsakė šis.
– Tie laiškai, – vėl paklausiau, – ar kam nors juos rodėte?
Princas mostelėjo Aroros pusėn.
– Tik Šekarui.
– O kaip juos gavote? Jei gerai suprantu, laiškai nebuvo tie-

siog atsiųsti paštu į Sambalpuro karališkuosius rūmus, adre-
suoti sosto įpėdiniui?

– Tai ir yra keisčiausia, – atsakė princas. – Jie abu buvo pa-
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likti mano kambariuose: pirmasis miegamajame, po pagalve, 
antrasis kostiumo kišenėje. Ir abiejuose buvo parašyta tas pats...

Privažiavus staigų posūkį į kairę, į Čauringio prospektą, 
automobilis sulėtino greitį. Staiga priešais mus iššoko vyriškis 
su šafrano spalvos apsiaustu, kokius dėvi hinduistų dvasinin-
kai. Švystelėjo tarsi oranžinis blyksnis. Automobilis sudrebė-
jęs sustojo, bet vyriškis, atrodo, jau spėjo dingti po priekiniais 
ratais.

– Ar mes jį partrenkėme? – paklausė princas, stodamasis iš 
vietos užpakalinėje sėdynėje. 

Patarėjas nusikeikė, staigiai atlapojo dureles ir iššoko iš au-
tomobilio. Nubėgo į priekį ir pamačiau, kaip jis priklaupė prie 
pasliko žmogaus. Paskui kažkas dunkstelėjo – iki blogumo pa-
žįstamas garsas, kai sunkus daiktas trinkteli į žmogaus kūną ir 
kaulus, – ir patarėjas susmuko.

– Dieve mano! – sušuko princas. 
Stovėdamas jis geriau matė, kas vyksta. Atidariau dureles, 

bet, man dar nespėjus pajudėti, vyriškis su šafrano spalvos ap-
siaustu atsistojo. Paklaikusiomis akimis, purvinais, susivėlu-
siais plaukais, išsidraikiusia barzda ir kažkokiais tarsi pelenais 
nupieštais vertikaliais dryžiais ant kaktos. Pamačiau, kaip su-
blizgėjo tai, ką jis laikė rankoje, ir sustingau į ledą.

– Žemyn!  – stengdamasis kuo greičiau atsisegti pistoleto 
dėklą surikau princui, bet jis atrodė tarsi kobros užhipnotizuotas 
triušis. 

Užpuolikas pakėlė revolverį ir iššovė. Pirmas šūvis perskėlė 
priekinį automobilio stiklą ir šis subyrėjo į šipulius. Atsigręžęs 
pamačiau, kaip Surink-granatas iš visų jėgų sugriebęs tempia 
princą žemyn.

Bet buvo jau per vėlu.
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Nuaidėjo dar du šūviai, ir man buvo iškart aišku, kad jie 
pasieks tikslą. Abu pataikė princui tiesiai į krūtinę. Keletą se-
kundžių jis dar pastovėjo, tarsi iš tiesų būtų dievybė, kurios 
kulkos neima. Bet paskui pro munduro šilką ėmė sunktis skais-
čiai raudono kraujo dėmės, ir princas suzmeko tarsi popierinis 
puodelis, paliktas lauke per musoninę liūtį.



Keletą sekundžių jis dar pastovėjo, tarsi iš tiesų būtų dievybė, 
kurios neima kulkos. Bet paskui pro munduro šilką ėmė sunktis 

skaisčiai raudono kraujo dėmės, ir princas suzmeko tarsi 
popierinis puodelis, paliktas lauke per musoninę liūtį.

ABIR MUKHERJEE (Abiras Mukerdži) – Vakarų 
Škotijoje užaugęs imigrantų iš Indijos sūnus, su 
šeima gyvenantis Londone. Jo detektyvų seri-
ja apie britų valdomą Indiją 1920-aisiais iškart 
sulaukė didžiulio skaitytojų dėmesio (lietuviškai 
2018 m. išleista pirmoji knyga „Kalkutos detek-
tyvas“). Ši kelionė laiku į praeitį, į Britų Indiją, 
nebeegzistuojančią valstybę, visu grožiu atve-
ria kolonijinio pasaulio prabangą ir pragaištį. 

Detektyvų veiksmas vyksta Kalkutoje, mieste, į kurį buvęs Skotland 
Jardo detektyvas Semas Vindemas atvyko tikėdamasis iš naujo pra-
dėti gyvenimą. Tačiau vietoj to jis neria tiesiai į tamsų, politinių ir 
asmeninių intrigų kupiną Britų Indijos pasaulį.
 

Antrojoje serijos knygoje „Neišvengiamas blogis“ Semas priverčiamas 
palikti Kalkutą. Detektyvo akivaizdoje nužudomas Sambalpuro maha-
radžos sūnus, ir Semas su ištikimuoju seržantu Banerdžiu vyksta į prin-
co laidotuves, slapta tikėdamiesi išsiaiškinti tiesą. Sambalpuras – mažu-
tė kunigaikštystė, tačiau joje vyksta dideli dalykai: maharadžos žmonos 
kovoja dėl įtakos, religinės grupuotės džiūgauja dėl princo Adhiro mir-
ties, gražuolė mokytoja agituoja prieš maharadžos valdžią, o ministras 
pirmininkas slepia tikrąją deimantų kasyklų padėtį... Ir princo mirtis –  
tik pradžia nusikaltimų, kuriuos teks išnarplioti sarkastiškajam sekliui. 
Deimantai, mirties bausmę vykdantys drambliai, melas, sąmokslai, 
nuobodžiaujantys britų diplomatai ir religiniai fanatikai, lydintys dievo 
Džaganatho vežimą – viskas susipina į pavojais, opijumi ir karščiu al-
suojantį raizginį, kurio gilumoje slypi tiesa.

„Neišvengiamas blogis“ – ironiškas, tirštas ir įtraukiantis pasakoji-
mas apie Britų Indiją. Atrodo, kad skaitant kakta išrasoja nuo prakaito. 
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