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Jei noriu išlikti saugi, turiu gyventi paprastai, ir tokią kainą  
esu pasirengusi mokėti. Atvykau į Graikiją pabėgti.

KAREN SWAN (Karen Svon) – buvusi mados žurna-
listė, metusi viską, kad galėtų rašyti romanus. Ir tai jai 
pavyko! Dabar ji – tarptautinio pripažinimo sulaukusi 
populiarių romanų autorė, trijų vaikų mama, gyvenanti 
miškuose prie Sasekso ir rašanti knygas namelyje me-

dyje. Lietuvių skaitytojai jau pamėgo jos romanus „Paryžiaus paslaptis“, 
„Kalėdų dovana“, „Tobula dovana“ ir „Žvaigždės virš Romos“.

Kloja Marston bandė išsigydyti sudaužytą širdį, palikdama Londo-
ną ir viską pradėdama iš naujo Niujorke. Jos darbas elitinėje konsjeržo 
bendrovėje – tobulai tvarkyti klientų gyvenimus. Nesvarbu, kad jos pa-
čios gyvenimas visiškai suveltas. Tačiau aplinkybės priverčia ją imtis dar 
didesnės atsakomybės: rūpintis VIP klientais. Kiekvienas jų noras, kad 
ir koks neįtikėtinas, privalo būti išpildytas tuojau pat. Vienas klientų –  
įžūlus arogantiškas gražuolis Džo Linkolnas, reikalaujantis rasti jam 
atokų namą vienoje iš Graikijos salų. Kloja imasi ieškoti tobulos vietos 
įnoringam atsiskyrėliui, tačiau Manhatane netikėtai pasirodo Tomas, 
jos buvusysis, – ir naujai susikurtas stabilus Klojos gyvenimas vėl pa-
šlyja. Bet ji gali pasprukti – Džo reikalauja, kad ji kartu vyktų apžiūrėti 
naujojo namo. Taigi pabėgimas į Graikiją gali tapti proga apmąstyti, ko 
ji iš tiesų nori... Tomas – vyras, kurį ji taip ilgai mylėjo ir kuris ją taip 
įskaudino. Suteikti jam antrą progą? O ką daryti su Džo, kuris ją traukia 
tarsi magnetas? 

Tačiau kad ir kokie komplikuoti būtų Klojos širdies reikalai, darbo 
problemos dar rimtesnės. Paslaptingai dingsta vieno kliento žmona, ir 
Kloja įsivelia į kaltinimų ir apgavysčių sūkurį. Ar ji gali kuo nors pasiti-
kėti, kai paaiškėja, kad žmonės nėra tie, kuriais dedasi? Ar pavyks išsi-
aiškinti tiesą?

„Pabėgimas į Graikiją“ – įtraukianti istorija apie turtus, paslaptis ir 
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Prologas

Viduržemio jūra, Žydrasis Krantas, 
2018-ųjų liepos pabaiga

Ji krito atbula žemyn, vis greičiau, žalia šilkinė suknelė stip-
riai plakėsi į kūną tarsi išsigandusio paukščio sparnai. Plaukai 
pakilo į viršų, lyg pakrantės gluosniai įrėmindami paskutinį 
matomą vaizdą, kol ji tyliai skrodė tamsą. Viskas įvyko taip 
greitai, kad neliko laiko išgąsčiui. Buvo apėmusi keista ramybė 
žinant, kad netrukus viskas bus baigta. Pastarieji keli mėnesiai 
ją palaužė, ir galbūt čia nebuvo jokios nelaimės, kaip galėjo 
atrodyti ašarojant akims ir įsitempus kūnui. Galbūt likimas ga-
liausiai buvo jai gailestingas. Netgi geras. Nes juk ji negyveno. 
Tai nebuvo gyvenimas. 

Taip, jos nebebus. 
Tačiau ji bus laisva.
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Pirmas skyrius

Niujorkas, 2018-ųjų liepos pradžia, 
prieš šešias savaites

– Ramiai, nepanikuokite, – tarė Ksenas, stovėdamas kitoje 
stalo pusėje ir paniškai mosikuodamas rankomis. – Man reikia 
trisdešimt pingvinų black-tie vakarėliui Ist Hamptone. Tuojau 
pat, – jis mostelėjo rankomis į jų pusę. – Nagi!

– Dievinu pingvinus! – aiktelėjo Popė, besisukiodama ant 
kėdės su ratukais, plačiai atmetusi visas savo ilgas galūnes ir 
gurkšnodama žalias sultis.

Kloja parėmė smakrą delnu.
– Kam tau reikia pingvinų black-tie vakarėliui? Ar tai kvai-

las klausimas?
– Tikrai? – Popė nutaisė bejausmę išraišką. – Negaliu pati-

kėti, kad dar reikia klausti.
Ksenas apėjo aplink stalus ir atsisėdo ant dokumentų šūs-

nies tarp jų. 
– Klientas nori, kad pingvinai sukinėtųsi tarp svečių.
– Sukinėtųsi tarp svečių, štai kaip, – Popė linktelėjo, tarsi 

jų gebėjimas socializuotis būtų neesminis klausimas. Ji baigė 
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rašyti elektroninį laišką ir garsiai atsiduso. – Ką gi, gal neuž-
sinorės, kad pilstytų gėrimus. Tai jau būtų tikrai nenormalu.

Kloja sukikeno. Dieve, kaip jai patinka šis darbas, o tai viso 
labo tik eilinė diena biure. 

– Kada prasideda vakarėlis?
Ksenas susiraukė: 
– Po dviejų valandų.
– Aišku,  – lėtai ištarė Kloja. Nuo čia iki Hamptonų trys 

valandos kelio, be to, buvo vėlyva penktadienio popietė ir di-
desnė Manhatano dalis ketino ištrūkti iš miesto savaitgaliui. – 
Tuomet reikės sraigtasparnio.

Ksenas gūžtelėjo pečiais.
– Jei reikės, gausiu ir naikintuvą – ar kada nors šnekėjaisi 

su ta moterimi? 
Kloja papurtė galvą. 
– Net pati Melanija negalėtų jai prilygti.
Popė nusikvatojo. Jos burna buvo kaip Džulijos Roberts – 

besišypsant lūpų kampučiai siekdavo išorinius akių kraštelius. 
Įdomus priešybių rinkinys – lyg geležinkelio bėgiai lieso kūno, 
itin aukšta, tačiau pernelyg didelėmis akimis ir puriais, kūdi-
kiškai šviesiais plaukais. Ji buvo viena iš aukščiausias pareigas 
užimančių komandos narių ir vis dėlto nesijautė viršesnė už 
kitus – koks į biurą užsukęs pašalietis galėjo klaidingai palai-
kyti ją praktikante. 

– Ką tik TSS* užsakiau „Augusta Grand“. Kaip manot – į jį 
tilps trisdešimt pingvinų? – susimąstė Ksenas. 

Popė žybtelėjo akimis: 
– Cha, intriguojantis matematinis klausimas! Kiek reikia 

* Manhatano sraigtasparnių oro uostas (čia ir toliau – vert. past.).
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pingvinų, kad užpildytum „Augusta Grand“ sraigtasparnį? 
Koks šiais laikais vidutinio pingvino tūris? – paklausė, rimtai 
žvelgdama į Kloją. 

Kloja atsilošė ir taip pat pasisukiojo kėdėje. Taip prabėg-
davo daugelis dienų biure. 

– Priklauso nuo to, apie kuriuos kalbame, Pope, – apie im-
peratoriškuosius ar apie paprastuosius antarktinius pingvinus? 
Antraip tai tas pats, kas lyginti obuolius ir kriaušes.

– Obuolius ir kriaušes? Makaušes? 
Jos balsas buvo manieringas ir pernelyg raiškus mokni* 

dialektui, kaip ir aukšta liesa to balso savininkė nieko nebūtų 
apgavusi savo darbiniu kombinezonu; Popė Lengam buvo vi-
konto dukra, o jos šeimos sklype ganėsi pusė Šropšyro avių. 

– Neturiu žalio supratimo, apie ką kalbate, – merginoms 
prapliupus juoktis, nepatenkintas atsiduso Ksenas; jos buvo 
vienintelės anglės komandoje ir tai buvo ne mažiau keista ir 
kartu ne mažiau smagu, nei būti marsietėmis. 

– Tai besirimuojantis kokni žargonas, pameni, pasakojome 
apie jį? – tapšnodama jam per kelią paaiškino Kloja. 

Ksenas buvo aistringas anglofilas, jį žavėjo kolegių reti šne-
kamosios kalbos posakiai, nors pats retai sugebėdavo tinkamai 
juos vartoti – kartą, eidamas pietauti su savo vadovu Džeku, 
leptelėjo, kad jo naujas automobilis yra „bitės kojos“**. 

Tačiau šiandien netgi jis neturėjo laiko pamokėlei apie 
angliškojo žargono niuansus.

* „Mokni“ dialektas (angl. mockney) yra sudurtinis žodžių mock (liet. „tyčiotis“, „pa-
sijuokti“) ir cockney (Rytų Londono kokni dialektas) darinys – tai dirbtinis kalbos 
stilius, kuriuo siekiama pamėgdžioti kokni dialektą, būdingą Londono darbininkų 
klasei. Paprastai „mokni“ dialektu kalba aukštesnės vidurinės klasės atstovai.

** Turimas omenyje anglų šnekamosios kalbos posakis bees knees, reiškiantis 
„puikus“, „išskirtinės kokybės“.
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– Ir kaip man tai padės gauti pingvinų?
Popė užsikėlė kojas ant stalo – šiandien avėjo raudonais ir 

baltais langeliais margintus „Vans“ sportinius batelius – aiškus 
ženklas, kad yra nusiteikusi dirbti. 

– Na, gerai, jeigu kelionė sraigtasparniu truks pusvalandį, 
mums lieka devyniasdešimt minučių rasti pingvinų kolo- 
niją.

– Devyniasdešimt?  – perklausė Kloja.  – Sakyčiau, septy-
niasdešimt. Šiuo metu visur spūstys, juk dar reikės nusigauti 
iki oro uosto, – ji gūžtelėjo pečiais.

– Tu visiškai teisi, – sutiko Popė. – Septyniasdešimt minu-
čių. Tiek teturime laiko, kad juos išknistume.

– Gerai, visi šie matematiniai patarimai yra puikūs, – sar-
kastiškai mestelėjo Ksenas. Jis paėmė Popės sultis ir išsiurbė 
kas buvo likę – truktelėjimas šiaudeliu nuostabiai išryškino jo 
skruostikaulius. – Tačiau, be pingvinų tūrio ir eismo niuansų, 
ar galėtumėte man pasakyti, kur rasti tų prakeiktų paukščių?

Pasitarimas trumpam nutrūko. 
– Hmm, – pirštu tapšnodama nuostabias savo lūpas liūdnai 

atsiduso Popė. – Puikiai žinau, kur jų tikrai nerasi.
– Zoologijos sode? – spėjo Kloja.
– Būtent, – iškilmingai ištarė Popė, mostelėdama į Kloją, 

tarsi šioji būtų laimėjusi televizijos žaidimo laidoje. Ji griežtai 
dirstelėjo į Kseną. – Siaubingai daug popierizmo. Užimtų ma-
žiausiai savaitę.

– Gerai, vadinasi, ieškosime ne zoologijos sode. O gal... 
– Akvariume? – pasiūlė Kloja.
Jis linktelėjo. 
– Taip, būtent. Akvariume.
Popė nutaisė užjaučiamą išraišką: 
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– Ta pati problema,  – pamosikavo jo pusėn apkramtytu 
„Bic“ tušinuku. – Turėtum ieškoti privataus kolekcininko.

– Arba ekscentriško milijardieriaus? – įsiterpė Kloja. – Gal 
atsirastų koks nors, laikantis juos kaip gigantiškas šachmatų 
figūrėles ar kažkas panašaus.

– Tikrai taip, – pritariamai linksėjo Popė.
– Taip, bet kas rytinėje pakrantėje turi asmeninę pingvinų 

kolekciją? – pradėdamas panikuoti paklausė Ksenas. – Na, pa-
žįstu keletą ornitologų – Bobas Trumenas augina... pelėdas ir 
sakalus? Gal dar kelis erelius.

– Trampas turbūt turi flamingų pulkelį Mar-a-Lago, galė-
tum pasiskolinti, – pasiūlė Kloja. 

Ksenas vos nenusipurtė: 
– Visiškai netiktų prie aprangos kodo. Vakarėlio spalvos 

yra juoda ir balta.
– Prakeikimas. 
Ji atsilošė kėdėje, sukinėdamasi puslankiais į šonus, mąs-

liai prikausčiusi akis prie priemiestinio kelto, plaukiančio že-
myn Rytų upe. Statūs saulės spinduliai skverbėsi tarp bokštų, 
slysdami dangaus skliautu ir įprastą vandens žalumą nuspal-
vindami vario potėpiais. Kloja ištiesė ranką, siekdama nau-
jųjų katės akių formos „Dior“ akinių nuo saulės  – tokiems 
ekstremaliems atvejams visada nors vieni akiniai kabaravo 
ant jos monitoriaus krašto – ir klausiamai pakėlė antakius į 
Popę.

– Mmm. Labai gražūs, – teigiamai įvertino ji. – Čia tokie 
kaip Šarlizės Tiron?

– Taip, radau juos „Barneys“ parduotuvėje. Patinka?
– Jie dieviški. Galiu pasimatuoti?
– Ei? Kaip mano pingvinai? – įsiterpė Ksenas, merginoms 
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pradėjus žaisti madas. – Jau ir taip nėra laiko. Kaip manote, 
kaip toli galime skristi sraigtasparniu į šiaurę, kad spėtume 
grįžti į Hamptonus iki vakarėlio? Ar spėtume šoktelėti iki 
Meino, o gal net iki Kvebeko?

– Taip, greičiausiai,  – sutiko Popė, žavėdamasi savo at-
vaizdu veidrodėlyje, lipniąja guma pritvirtintame prie ekrano 
kampo.

– Kanadoje juk šalta, – tęsė Ksenas, jai bepučiant lūpas. – 
Temperatūra nukrinta žemiau nulio. Ten tikrai turėtų būti ping-
vinų.

Popė liūdnai papurtė galvą:
– Pingvinai gyvena Pietų poliaratyje, mažuli. Kanadoje gali 

rasti meškų.
Kloja graudžiai atsiduso:
– Jeigu tik ji būtų užsiprašiusi meškų!
– Toks vakarėlis tikrai būtų įsimintinas... Aprangos ko-

das velniškai greitai taptų „juoda-balta-raudona“, – sukikeno 
Popė.

Ksenui į galvą šovė mintis ir jo veidas nušvito:
– Luktelėkit – sakoma, niekada nedirbk su vaikais ir gyvū-

nais, tiesa? Tačiau kai kurie žmonės tai daro. Jų tokia speciali-
zacija. Štai ko man reikia – kokio nors gyvūnų dresuotojo. Ko 
nors, dirbančio kine.

– Skamba neblogai, – linktelėjo Popė, grąžindama Klojai 
akinius.

Ksenas vėl prabilo, dabar gerokai pagyvėjęs:
– Va! Tas Džimo Kerio filmas prieš porą metų, prisimenat? 

Jame buvo pingvinų. Kaipgi jis vadinosi? – susijaudinęs sprag-
telėjo pirštais, bandydamas prisiminti pavadinimą. – ...„Pono 
Poperio pingvinai!“
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Popė apsisuko kėdėje aplink zigzagais ore mataruodama 
savo absurdiškai ilgomis kojomis.

– Aš dievinau tą filmą! Vienuoliktoje klasėje pabėgome iš 
geografijos ekskursijos, kad nueitume jo pažiūrėti.

– Man rodos, būsiu jį praleidusi, – susiraukė Kloja ir taip 
pat apsisuko kėdėje. 

– Oi, brangute, būtinai pažiūrėk.
– Gerai, belieka išsiaiškinti, kas tiekė paukščius į filmavimo 

aikštelę, –  nusivylęs jų pagalba sumurmėjo Ksenas ir nusku-
bėjo prie savo stalo. – Galbūt turėjo ką šioje pakrantėje... – jo 
balsas pritilo. – ...Kas čia? –  kažką perskaitė ekrane ir pakėlė 
akis į Popę. – Jau atsiuntei man jų numerį?

– Aha, – gūžtelėjo pečiais Popė. – Tas vaikinas turi lauki-
nių gyvūnų rezervatą Vermonte, nuomoja kai kuriuos gyvū-
nus įvairiems renginiams ir taip išlaiko savo gyvūnų apsaugos 
veiklą.

– Bet... bet kodėl tiesiog iškart man nepasakei? –  beveik 
suriko Ksenas. – Sugaišau dešimt minučių, čia stovėdamas ir 
su tavim kalbėdamas.

– Nesugaišai, Ksenai. Nepamiršk, kad tikslo siekimo esmė 
yra kelionė link jo, – šyptelėjo Popė ir suspiegė užmynusi ant 
acai uogos. 

Kloja nusijuokė ir grįžo prie savų reikalų. Būdama verslo 
ryšių vadovė, neprivalėjo terliotis su tais keistais, nenorma-
liais, absurdiškais ir dažnai tiesiog neįprastais klientų reika-
lavimais. Jos darbas buvo užmegzti santykius su įmonėmis, 
galinčiomis kurti sinergiją, turinčiomis panašių klientų, ir 
užsitikrinti dideles nuolaidas bei galimybę tomis paslaugomis 
naudotis savo klientams. „Invicta“ jau buvo tapusi pirmau-
jančiu prabangaus konsjeržo klubu Europoje, ir nors Amerika 
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bendrovei buvo visiškai nauja rinka, verslas čia augo sparčiau 
nei kur nors kitur pasaulyje. Niujorke ji dirbo dar tik penkis 
mėnesius, bet, kaip ir Londone, diduma jos laiko buvo skirta 
ryšiams megzti ir palaikyti, verslo pusryčiams, pietums bei 
šiaip pasiplepėjimams  – tai lėmė, kad jau pažinojo miestą 
geriau nei daugelis čia gimusių ir užaugusių gyventojų. Sa-
koma, kad turi praleisti čia tris žiemas, kad galėtum vadintis 
niujorkiečiu, tačiau ji jau pajuto miesto virpesius, jo pulsą ir 
puikiai suprato, kas priverstų jo širdį plakti greičiau, – ar tai 
būtų naujas „Soho House“ filialas, Jano Šreigerio naujausio 
viešbučio atidarymas, ar skandinavų „Noma“, imanti po 2 000 
dolerių už žmogų, ar išskirtiniai pietūs „Spring Place“ klubo 
nariams. Tik atvykusi čia vasario mėnesį, ji iškart metėsi į 
darbą su dešimties vyrų užsidegimu. Nebuvo nė vieno pen-
kių žvaigždučių viešbučio baro, kuriame ji nebūtų gėrusi, nė 
vieno „Michelin“ žvaigždučių turinčio restorano, kuriame ji 
nebūtų pietavusi. O Popė buvo jos šokių aikštelės partnerė, 
kaip ir ji – jos suolo draugė. Kloja jau priprato, kad jųdviejų 
nuotraukos pasirodydavo socialiniuose tinkluose kelis rytus 
per savaitę. Bet jei iš pažiūros tai atrodo nuostabu – o tai ir yra 
nuostabu, – jos prabangos suvokimas jau buvo pakitęs, ir pa-
jutus, kaip įleidžia šaknis į šio miesto grindinį, jos niekas taip 
neviliojo kaip ramus vakarėlis namuose; tik tiek aukštuome-
nės gyvenimo galėjo ištverti buvęs ramus geradaris naktinis 
elfas iš Nortumberlando. 

– Super! – sušuko Popė, dėdama telefoną ir pergalingai kel-
dama kumštį.

– Kas?
– Gavau patvirtinimą, kurio taip laukiau. Aleksandras 

gauna išskirtines teises savaitę naudotis paslaugomis naujojoje 
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„Soneva“ poilsiavietėje Maldyvuose. Oficialiai bus atidaryta 
tik kitą mėnesį, bet žinai, kaip jam svarbu privatumas.

Kloja tai tikrai žinojo. Popė – išskirtinių klientų gyvenimo 
būdo vadybininkė; vienu metu ji galėjo turėti ne daugiau nei 
penkis klientus – metinis 200 000 dolerių narystės mokestis 
garantavo kone išskirtinį dėmesį, – o Aleksandras Subačiovas 
buvo svarbiausias jos klientas. Anų laikų tipo oligarchas, val-
dantis kalnakasybos, viešbučių ir elektronikos verslų imperiją 
su atstovybėmis visame pasaulyje, buvo vienas iš ekstravagan-
tiškiausių žmonių šioje planetoje. Jis neturėjo visiškai jokių 
ribų. Kai užsigeidė pasivažinėti motociklais Didžiojo Suro ke-
liu su Tomu Kruzu, Popė viską suorganizavo. Kai aukcione pa-
sirodė vienintelis pasaulyje likęs privataus asmens Leonardo 
da Vinči paveikslas, pasiuntė ją, kad gautų, – ir pasikabino virš 
savo lovos asmeniniame lėktuve. Todėl, įvertinus aplinkybes, 
šios atostogos nebuvo kokios nors išskirtinės, neką lengviau 
galėjo užsigeisti ir atostogų Mėnulyje. 

– Puiku.
Šalia jos klaviatūrą tarškino Popės pirštai, siųsdami gerą 

žinią pirmajai Aleksandro asistentei. 
– Beje, kaip Pelamas? Ar jiems pavyko sėkmingai ištrūkti?
Popė sudejavo. 
– Vos ne vos – tik jis to nežino.
Didesnę vakar dienos dalį ji praleido bandydama užsakyti 

jachtą su visa įgula, kad iš Belizo į Tulumą išplukdytų gana stip-
riai įkliuvusį savo mėgstamiausią klientą Pelamą, lordą Han-
gerfordą, kai jų vairuotojas pakeliui į džiungles paskambino 
jai pranešti, kad juos persekioja Gvatemalos banditai. Popė iš 
savo pomokyklinių kelionių metų prisiminė, kokia „lanksti“ 
ten vietinė valdžia, todėl ramiai prisakė jam judėti link kranto, 



18

K a r e n  S w a n  ◆  P a b ė g i m a s  į  G r a i k i j ą

o viskuo kitu pasirūpinsianti ji. Klojai ją atsitiktinai nugirdus 
atrodė, tarsi šioji aiškintų, kaip nusigauti iki baro.

– Jam užteks žinoti, kad mes pakeitėm maršrutą dėl orų 
prognozės, – šyptelėjo ji. – Vargšelis Pelamas.

Kloja negalėjo susilaikyti nenusijuokusi. Šią dainelę ji gir-
dėjo daug kartų: „Vargšelis Pelamas“; po trisdešimties metų 
padrikų santykių, azartinių lošimų ir šeimos turto švaistymo 
jis staiga praregėjo – kai ketvirtoji žmona pabėgo su posūniu 
iš antrosios santuokos, jis didumą pastarųjų metų praleido 
bandydamas susigrąžinti pirmąją žmoną Klarisą. „Mano gy-
venimo meilė, geriausia, kas man yra nutikę gyvenime, tik aš 
buvau pernelyg aklas, kad tai suvokčiau“, – dejavo jis Popei į 
ragelį. Metams bėgant, tarp jo ir Risos nusistovėjo draugiški 
santykiai – ji apsisprendė atleisti jam „vaikų labui“ – ir nors 
jautėsi laiminga būdama jo „partnerė“ atšilus santykiams, at-
sisakė žengti tolesnį žingsnį ir vėl įforminti santykius, kad ir 
kokie ekstravagantiški buvo Pelamo meilės prisipažinimai. Jau 
keletą mėnesių šis mėgino jai pasipiršti, tačiau visos pastangos 
liko bevaisės, ir ne vien dėl Risos užsispyrimo, nemažai lėmė 
ir nepalankios aplinkybės, o dabar... dar ir dėl įstatymų nepai-
sančių Pietų Amerikos banditų. 

– Mudvi su Ele šį savaitgalį būtinai važiuosime į Montoką, 
gal ir tau būtų įdomu? – mestelėjo Kloja, sklaidydama stilingą 
brošiūrą apie numatomus prabangius nekilnojamojo turto pro-
jektus Šveicarijos Alpėse – labai stengėsi, kad jų klientai gautų 
pirmuosius pasiūlymus ir galėtų įsigyti turto dar prieš praside-
dant statyboms. Kitą savaitę buvo numačiusi susitikimą sąly-
goms aptarti. – Išvažiuojame 19.09 „Jitney“ autobusu.

– Mhm, mielai važiuočiau, bet tikrai negaliu, – Popė vėl 
šleptelėjo į kėdę, tarsi jūrų žvaigždė išskleisdama savo ilgas 
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galūnes, ir atlošė galvą taip, kad jos plaukai tabalavo beveik 
iki pat atkaltės apačios. – Dėl visa pikta turiu likti čia. Alek-
sandras šiandien rengia iškilmingą vakarienę. Negaliu leisti, 
kad kas nors nepavyktų. Viskas itin slapta.

– Kam tiek nerimauti?  – Kloja galėjo tik spėlioti, kokia 
galėtų būti aplink tą vakarienės stalą susirinkusiųjų valdomo 
turto vertė, – turbūt lyg kokios mažesnės Europos šalies BVP.

– Jis ieško galimų investuotojų viešbučių tinklui. Labai jau-
dinasi, todėl turiu pasirūpinti, kad viskas vyktų sklandžiai.

– Taip ir bus, – Kloja geriau nei kas nors kitas žinojo, kiek 
Popė stengėsi. 

Sėdėdama šalia, girdėjo viską nuo pat idėjos atsiradimo iki 
jos įgyvendinimo. Aleksandro nurodymas buvo toks: „Kas nors 
įspūdingo, nepamirštamo. Mano unikalios vizijos ir novatoriš-
kos prabangos pareiškimas.“ Ir štai – Popė pasiūlė prašmatnią 
vakarienę su patarnautojais ant plūduriuojančio ledkalnio. 

Logistika buvo bauginanti – skristi sraigtasparniu neįma-
noma dėl smarkių vėjų ir natūraliai trapaus pasirinkto ledkal-
nio, ir Popė ne tik kad turėjo išspręsti maisto tiekimo ir kelių 
pasirinktų svečių kelionės į Grenlandiją klausimus, tačiau pa-
sirūpino ir kiekvieno iš jų drabužių dydžiais – kad ir kurioje 
pasaulio vietoje jie tuo metu buvo – nes juos skraidinsiančiame 
lėktuve šie pagal užsakymą siūti kostiumai iš šiaurės elnio kai-
lio turėjo jau būti paruošti persirengti. Nusileidus juos pasitiks 
šunų traukiamos rogės su varovais, kuriomis persikels į sau-
giausią išlaipinimo vietą (kuri vis kito dėl tirpstančio ledo), o 
iš ten juos karinio jūrų laivyno veteranai nugabens į ledkalnį 
pripučiama valtimi. Ledo skulptorius per pastarąsias tris die-
nas išskaptavo sraigtinius laiptus į viršūnę, o ledkalnio smai-
galyje juos pasitiks patarnautojų komanda ir pavaišins tobulai 
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atšaldyta degtine. Tai buvo neįtikėtina, absurdiška. Bet visiškai 
normalu tokiam žmogui kaip Aleksandras Subačiovas. 

– Ką gi, labai gaila, kad negali prisijungti šįvakar,  – mes 
trauksime į naują kepsnių restoraną Amagansete – bet jei su-
galvotum užsukti, rasim tau vietą nakvynei, – kalbėjo Kloja. 

Vasarai Elė buvo išsinuomojusi namuką Montoke, tačiau 
Kloja taip dažnai ten irgi leisdavo savaitgalius, kad net prisidė-
davo prie nuomos mokesčio. Trumpai tariant, tai buvo dviejų 
miegamųjų namelis, tačiau Popė juk nėra pernelyg išpuikusi, 
kad negalėtų miegoti ant mažos dviejų vietų sofos-lovos sve-
tainėje, basoms kojoms kabaruojant nuo čiužinio krašto. 

Ji numetė slidinėjimo kurorto brošiūrą ir pasiėmė kelio-
ninį krepšį. Penktadienio šešta valanda reiškė, kad oficialiai 
savaitgalis jau prasidėjo. Laikas nešdintis. 

– Hmm, sekmadienį gal ir pavyktų. Kada planuojate grįžti?
– Vėlai. Jeigu sėstum į pirmą autobusą...
Popė kreivai šyptelėjo. 
– Antra vertus, Aleksandras iki to laiko bus jau grįžęs. 

Jeigu jis skris į savo valdas, galbūt galės mane pamėtėti. – Jos 
telefonas vėl suskambo. – Aš tau parašysiu žinutę, pranešiu.

Ji nuspaudė mygtuką atsiliepti ir ištuštinusi likusį vandenį 
iš buteliuko mirktelėjo Klojai.

– Labas, Maiklai, kaip tau sekasi? Matau, kad vis dar Los 
Andžele...

Maiklas Grinlevas  – muzikos prodiuseris, Rytų Londono 
perlų karalius, tačiau dabar  – Los Andželo kazino banginis. 
Klojai atrodė, kad ji atmintinai žino beveik visus Popės klientus. 
Kai sėdi taip arti viena kitos, pokalbiai retai būna privatūs, todėl 
Kloja žinojo, kad jam labiau patinka rokas, o ne regis, kepsnį 
mėgsta pusiau iškepusį, rūko tik „Partagas Serie D“ cigarus, 
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gyvena su trečia žmona, ką tik užsisakė naująjį „LaFerrari  
Spider“ – jį gali įsigyti tik išskirtiniai klientai – turi po meilužę 
Hilse ir Jamaikoje, kur dažnai įrašinėja muziką (abi meilužės 
žino apie žmoną, tačiau ne viena apie kitą), ir šiuo metu treni-
ruojasi pagal labai intensyvią programą, dėl to jau dukart buvo 
prireikę greitosios pagalbos  – visa tai ji žinojo, nors niekada 
nėra apie jį kalbėjusios.

– Į San Fransiską?.. – išgirdo už savęs tylantį Popės balsą. – 
Povand... O dievulėliau, Maiklai, nuostabu!.. Taip, aišku, galiu. 
Kada planuoji?..

Montokas, Long Ailandas,  
kita diena

Žiežirbos iš laužo paplūdimyje kilo ore priešais jas, tarsi da-
rydamos gimnastikos šuolius ir sukdamosi raustančių sutemų 
fone, nuo rankose laikomų alaus butelių slydo vėsios rasos 
lašeliai. Žvelgdama į žemiau dūžtančias bangas, Kloja sėdėjo 
atloštoje „Adirondack“ kėdėje, sėdyne beveik liesdama denį, 
ilgas nuogas kojas ištiesusi ant žemų turėklų. Iš bare besisu-
kančio garso takelio sklido švelnus muzikos ritmas. Ji tyrinėjo 
savo kojų pirštus ir svarstė, ar kūdikiškai žydras nagų lakas at-
rodo tarsi jai būtų hipotermija, o šalia sėdinti Elė peržiūrinėjo 
instagramo naujienas. 

Jos mėgavosi dar viena įprasta poilsio diena paplūdimyje, 
nors poilsio sąvoka čia labai skyrėsi nuo to, kaip ją suprasdavo 
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gyvendama Čizvike: vietoj ilgo drybsojimo lovoje, pagirių, rie-
bių pietų bei popietės ant sofos arba, jeigu oras būdavo geras, 
gulėjimo ant patiesalo Djuks Medouso parke, čia jos šešta-
dieniai reiškė aštuonių kilometrų žygius aplink Pointo parką, 
pilateso užsiėmimus ir paplūdimio tinklinį prieš pelnytą ilgą 
gulinėjimą ant smėlio likusią popietę. 

Kloja palietė savo paakius; oda buvo druskuota ir sausa, 
nepaisant jos beprotiško įpročio teptis SPF30 kremo sluoks-
nius kas devyniasdešimt minučių, nepraleidžiant nė vieno 
karto. Antra vertus, juk buvo keltiško kraujo, tai akivaizdu 
vien žvilgtelėjus į ją. Tėvas visad sakydavo, kad šviesi jos oda 
ir strazdanos yra lyg muskato riešutų pabarstukai ant pieno. 
Paveldėjo rudai žalsvas jo akis ir vešlius kaštoninius mamos 
plaukus. Jai netiko penkias valandas gulėti ant smėlio – buvo 
sukurta šiaurietiškoms žiemoms ir megztiniams su pynėmis, 
rinkti malkas ir gurkšnoti kakavą. 

Elei, priešingai, tokios kaip ši dienos buvo jos stichija  – 
metro aštuoniasdešimties ūgio, kilusi iš Ganos, jos iki mėly-
numo juoda oda įžūliai spindėjo tiesiai priešais saulę, galūnės 
buvo tokios ilgos ir laibos, kad atrodė, lyg gulėtum šalia Naomi 
Kambel, o oda elastinga kaip batutas. Šiame kraštovaizdyje rū-
pesčių kėlė tik smėlis plaukuose – įspūdinga afrikietiška šukuo-
sena kaip niekur nieko paaukštindavo ją gerais keliais centimet-
rais. Šalia jos Kloja dar labiau panėšėjo į mokykloje ledo ritulį 
žaidusią anglę. Šiltą medų su imbieru primenančio balso soul 
muzikos atlikėja buvo gimusi scenai – balsas ir kūno sudėjimas 
to neišvengiamai reikalavo, ir galiausiai ji šio to pasiekė niši-
niuose kabareto baruose ir vakarėliuose pačiame Manhatano 
centre. Be jos neįsisiūbuodavo joks vakarėlis. Ji visada buvo 
pats gyviausias, ryškiausias susibūrimo žmogus  – o polinkis 
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rengtis išsiskiriančiais vintažiniais drabužiais tokį įspūdį dar 
labiau sustiprindavo. Kloja kaskart nustėrdavo pagalvojusi, kad 
ši rojaus paukštė ją priglaudė po savo sparneliu. Pirmą kartą jos 
susitiko „Strand“ knygyne 12-osios ir Brodvėjaus gatvių san-
kirtoje; abidvi siekė tos pačios paskutinės knygos. Elė, pirma 
pačiupusi knygą, pasiūlė dalintis, o paskui susitikti prie kavos 
puodelio jos aptarti. Kava po dešimties dienų – jos abi knygą 
surijo žaibiškai – peraugo į vakarienę, o vėliau ir į šokius Soho 
klube. Taip užsimezgė nauja draugystė. Nuo to laiko jos vargiai 
kada išsiskirdavo, o dažnai prie jų prisijungiant ir Popei, Kloja 
ėmė jausti, kaip skleidžiasi naujojo jos gyvenimo pumpurai.

– Tai kurgi norėtum pavalgyti? – paklausė Elė, atlošdama 
galvą kėdėje ir žiūrėdama į ją baisiausiai išalkusio žmogaus iš-
raiška. 

Jai taip dažnai nutikdavo, alkis smogdavo staiga, su didžiule 
jėga; atėjus laikui valgyti, tai visada reiškė „tuojau pat“. 

Kloja mąsliai prisimerkė. Ji alkana būdavo ne kartais, o vi-
sada.

– Norėtum mėsainių? Ar picos?
– Dabar norėčiau abiejų.
– Ką gi, tuomet keliaukime į „Navy Beach“. Jis arčiausiai ir 

turėtume ten greitai gauti staliuką.
– Neblogas planas, – atsakė Elė, prisitraukdama ilgas ko-

jas ir stodamasi. Atrodė, lyg žiūrėtum į ryte besistojantį žira-
fiuką. – Šiandien mokėsiu aš. Mano eilė.

Ji pradingo viduje, plaukais braukdama tarpdurį. Kloja įsi-
stebeilijo į jūrą. Paskutinė iš valčių plaukia atgal, užbaigdama 
dieną ant vandens, toliau kyšulyje prieplaukoje mirksi žibu-
riai. Akimis užfiksavo švieseles beveik nepasukdama galvos. 
Nesinorėjo judėti; jautėsi lengva ir atsipalaidavusi, šiltos nak-
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ties svaigulį papildė alus. Jau žinojo, kad šiąnakt gerai miegos, 
ir tikėjosi, kad Elė neužsinorės bastytis po klubus, todėl jų va-
karas nudreifuos į snūduriuojantį jaukumą. Naktis klubuose 
reiškė dar alkoholio, bereikšmius pokalbius su bevardžiais vy-
rais, flirtą akimis ir dviprasmiškus šokius. Ir nors tokie lengvi 
santykiai tiko Elei, jai šios painiavos visiškai nereikėjo, bent 
jau kol kas. Ji bandė prisiderinti, tačiau nebuvo dar tam pri-
brendusi. Dar ne dabar. 

Ant denio šalia jos kėdės suskambo telefonas ir akimirką 
jai kilo pagunda neatsiliepti. Ypač, kai pamatė, kad skambina 
iš darbo. Tačiau atsiliepė. Todėl, kad skambino iš darbo.

– Alio? – klausiamai ištarė. Niekas iš biuro jai savaitgaliais 
neskambindavo.

– Kloja? Čia Džekas.
– ...Labas, Džekai! – negalėjo nuslėpti nuostabos balse. 
Džekas Mortimeris – vienas iš bendrovės įkūrėjų, puikios iš-

vaizdos, aukštas, buvęs valstybinės mokyklos mokinukas su už-
dribusių plaukų šukuosena, tokia priverstų Hju Grantą dūsauti 
iš pavydo. Jis irklavo Kembridžo komandoje ir jos mama – tu-
rinti Dievo dovaną tiksliai apibūdinti žmogų – būtų pavadinusi 
jį „senamadišku plevėsa“, pagarsėjusiu potraukiu prie kortų, 
arklių ir moterų. Dažniausiai ramaus būdo, tačiau užtiktas ne-
tinkamu metu netinkamą dieną galėdavo būti nemaloniai šaltas, 
nenuspėjamas ir greitai užsiplieskiantis – plėšrūnas su nagais. 

– Kas naujo? Ar viskas gerai?
– Ne, ne visai, – iš balso atrodė suglumęs. – Klausyk, kur esi?
– Montoke, – jos akys vėl nukrypo į tamsų lyg rašalas ho-

rizontą. 
– Puiku, – vos girdimai sumurmėjo. – Praktiškai pusė kelio 

iki Londono.
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Ką? Tai toli gražu netiesa, nors akivaizdu, jog jis norėtų, 
kad ji dabar dar būtų Rytų 10-ojoje. Kažkas nutiko. Ji atsistojo 
ketindama atsišlieti į turėklus. Horizonte beliko vos įžiūrimas 
plyšelis – paskutinis dienos blyksnis, tamsus nakties vežimas 
vilko žemyn juodą uždangą, nuo jūros kilo lengvas vėjelis.

– Džekai, kas yra? Kas atsitiko?
– Paklausyk, Kloja, reikia, kad grįžtum į Manhataną.
– Gerai,  – lėtai suvebleno, spėliodama, kas čia vyksta.  – 

Galėčiau išvykti, tačiau...
– Ne, man reikia, kad grįžtum tučtuojau, dabar.
– Dabar? – ji sušnopavo žiūrėdama į alaus butelį rankoje, 

šis buvo jau trečias. Jautėsi lengvai apsvaigusi. – Bet kodėl? Kas 
atsitiko?

Stojo pauzė, ir ji kone girdėjo, kaip jis kovoja su savimi.
– Džekai? – jos ranka stipriau sugriebė telefoną, akys įsiste-

beilijo į valtį horizonte, tarsi jai būtų reikėję į ką nors įsitverti. 
Su kiekvienu įkvėpimu jautė viduje augančią blogą nuojautą, 
baimė ėmė sėlinti tarsi rūkas. 

– Įvyko... nelengva tai sakyti, Kloja... įvyko nelaimingas at-
sitikimas.

– ...Ar tau viskas gerai?
– Ne man, – išgirdo, kaip jis giliai įkvėpė. – Popė.
– Ką? – aiktelėjo Kloja ir sulaikiusi kvėpavimą pajuto, kaip 

pėdose telkiasi kraujas.
– Kai šįvakar išėjo iš darbo, ją partrenkė mašina. Kažkoks 

prakeiktas idiotas užlėkė ant šaligatvio krašto, – nurijo seiles. – 
...Vairuotojas pabėgo iš įvykio vietos. Policija visur jo ieško, 
tačiau, pasak liudininkų, viskas įvyko taip žaibiškai, kad kol 
žmonės susiorientavo, kas nutiko, viskas jau buvo pasibaigę, o 
vairuotojas dingęs.
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Ant šaligatvio užlėkęs automobilis? Ne. Negali būti. 
– Ar tai buvo teroro išpuolis? – sušnibždėjo Kloja, vos ga-

lėdama patikėti, kad uždavė tokį klausimą. Dar prieš dvi mi-
nutes tebuvo eilinis šeštadienio vakaras...

– Ne. Kol kas panašiau į girtą vairuotoją. Partrenkė ir pa-
bėgo.

Išgirdusi atsakymą, ji susiraukė – ar taip geriau? Kas iš to, 
kad tai tik nelaimingas atsitikimas, kad tai įvyko visiškai at-
sitiktinai, tiesiog paprasčiausiai nepasisekė, netinkama vieta 
netinkamu metu?

– Bet ar jai viskas gerai? Turiu omenyje, juk jai viskas gerai, 
taip? 

Ji pamatė Elę, šioji grįžusi stovėjo prie kėdžių ir išgirdusi 
įtemptą Klojos balso toną klausiamai į ją žvelgė.

Stojo tyla. 
– Kol kas nieko nežinome, gydytojai bendrauja tik su arti-

maisiais. Bet, kaip suprantu,  ji vis dar be sąmonės.
– Vis dar? Ką reiškia „vis dar“? – ištarė spigiu, įsitempusiu 

tarsi styga balsu. 
– Pasak įvykio liudininkų, jai sutrenkta galva.
Kloja vėl aiktelėjo:
– Ne!
– Bet... gerai, kad medikai atvyko vos per kelias minutes. 

Kloja, viskas jai bus gerai, – ištarė ryžtingai, tarsi vien to būtų 
pakakę. – Ji išsikapstys. Popė stipri.

Kloja neatsakė – kokios stiprybės reikia turėti, kad atlaiky-
tum automobilio smūgį?

Negalėjo to suvokti. Negalėjo aiškiai mąstyti. Atrodė, lyg 
pasaulis būtų pasviręs devyniasdešimties laipsnių kampu ir jos 
kojos slystų... 
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– Ar tėvams pranešė?
– Taip. Užsakėm jiems artimiausią skrydį. Ryte jau bus čia.
– Paimsiu juos iš oro uosto, – mėgindama susiimti ir susi-

kaupti sumurmėjo Kloja.
– Nereikia. Jau pažadėjau pats juos paimti.
– Tačiau gal ir aš galiu kuo nors padėti.
– Taip, todėl ir skambinu. Turi grįžti į Manhataną ir per-

imti Popės klientus.
Klojos žandikaulis atvipo.
– Aš?
– Žinau, prašau daug. Sunku dabar viską suvokti. Patikėk, 

aš suprantu.
– Bet, Džekai, – išstenėjo ji, bandydama susiimti, priversti 

savo smegenis dirbti. Kodėl jis išvis dabar galvoja apie darbą? – 
Visų pirma, aš nedirbu tiesiogiai su klientais. Man trūksta pa-
tirties. Aš neturiu kontaktų ar... gebėjimų dirbti su jos klientais.

– Nenuvertink savęs, Kloja, tu pernelyg savikritiška. To-
mas man pasakojo, kaip puikiai įsiliejai, kai Londone reikėjo 
žmonių.

– Tačiau ten... ten buvo visai kas kita. Daug paprastesnės, 
eilinės užduotys – bilietai į Biberio koncertą, vakarienių rezer-
vacijos „Firehouse“. Su stambiomis žuvimis nesusitvarkyčiau.

Stojo tyla. 
– Kloja, prašau. Daugiau neturiu kieno prašyti.
– O kaip Serena?
Jau vien tai pasiūlyti buvo tarsi išdavystė. Popė net nemo-

kėjo ko nors nekęsti, bet jei pavyktų, tai tikrai būtų Serena 
Vitni. Serena ir Popė buvo vienintelės VIP klientų gyvenimo 
būdo vadybininkės Niujorko biure, tačiau jos buvo visiškos 
priešingybės, ir tikrai ne interjero projektavimo klaida lėmė, 
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kad jų darbo vietos buvo skirtingose biuro pusėse. Popės klien-
tams patiko šiltas bendravimas, bohemiškas požiūris ir sąmo-
jis, po kuriais slypėjo jos profesionalumas, o Serenos klientai 
žavėjosi šaltomis ir mediciniškai tiksliomis paslaugomis. Se-
rena niekada niekur nevėlavo, visada buvo pasitempusi, nie-
kada nepavargusi, apskritai nepriekaištinga, o savo klientų 
sėkme džiaugdavosi kaip išdidi motina, besimėgaujanti šlovės 
spinduliais. Popė, kaip ji daug kartų minėjo Klojai joms kartu 
pietaujant, šakute smeigdama lapinį kopūstą, dėl to neturėjo 
jokių priekaištų, tačiau jai nepatiko, kad Serena nemoka dirbti 
komandoje ir nepadeda jaunesniems kolegoms. Atrodė, kad ją 
domina tik tuščia konkurencinė kova su ja. Popė tvarkėsi su 
bjauria Serenos prigimtimi, kaip mokėjo – visaip ją erzino ir 
šmaikštavo. Kartą pajuokavo, kad Serena šio darbo ėmėsi tik 
tam, kad susirastų turtingą vyrą, ir pastebėjo jos akyse sušmė-
žavusį baimės šešėlį, tad nuo to laiko kartodavo tai kiekviena 
pasitaikiusia proga. 

– Serena užsiėmusi Lorencu Gelardžiu,  – ištarė Džekas, 
beveik nebeslėpdamas nuovargio. 

– O Dieve, tikrai. 
Kaip galėjo pamiršti? Lorencas Gelardis buvo Serenos pri-

sijaukintas magnatas, laivybos turtų, kurių padedamas sukūrė 
didžiausią pasaulyje logistikos imperiją, paveldėtojas. Tai, kad 
jis ir Subačiovas vienas kito nekentė – Aleksandro žmona mo-
delis kadaise buvo susižadėjusi su Lorencu,  – tik dar labiau 
skatino atskirti Sereną nuo Popės ir paskatinti jų tarpusavio 
konkurenciją. Jeigu tiedu sužinotų, kad abu juos aptarnauja ta 
pati konsjeržo bendrovė, įmonės reikalai gerokai pakryptų į 
blogąją pusę; todėl nebuvo jokių abejonių, kad ta pati vadybi-
ninkė negali rūpintis jais abiem. 
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– Tikiuosi, supranti, kodėl noriu, kad grįžtum ir perimtum 
frontą, – paimk Popės klientų sąrašą ir pasirūpink jais, tik tiek 
prašau. Tik kol ji pasveiks. O ji tikrai pasveiks.

– Žinoma. 
Kloja linktelėjo išgirdusi teigiamą gaidelę jo balse ir pati 

norėjo tuo patikėti. Ji žiūrėjo, kaip bangos ritasi į krantą, vis 
labiau išsipūsdamos, tarsi sulaikiusios kvėpavimą prieš dužda-
mos žemyn į užmarštį. Stebėjo, kaip pasklinda putos ir šnypš-
damos prasmenga smėlyje. Negalėjo patikėti tuo, kas vyksta. 
Popę partrenkė. Girtas vairuotojas. Tiesiog eilinis šeštadienio 
vakaras...

Jos tylėjimas buvo suprastas kaip prieštaravimas.
– Paklausyk. Suprantu, atrodau kaip beširdis niekšas, nes 

kalbu apie klientus, kai vienintelis dalykas, kuris mums vi-
siems rūpi, – kad Popė atsigautų. Patikėk, aš einu iš proto, no-
rėčiau užmušti šunsnukį, kuris taip padarė. Bet nieko negaliu 
pakeisti, o sėdėjimas ir ėjimas iš proto, viską paleidžiant vel-
niop, jai tikrai nepadės, o mums gali labai pakenkti; ji tikrai to 
nenorėtų. Ji norėtų, kad kol atsigaus, nepaliktume jos klientų 
likimo valiai. Be abejo, visi klientai ją dievina, tačiau neapgau-
dinėkime savęs  – jeigu mes šių dievukų nesužiūrėsime, kas 
nors juos perims. Jei negalės gyventi kaip įpratę, jų užuojauta 
bus trumpalaikė...

– Džekai,  – atsiduso ji.  – Suprantu, ką kalbi, tačiau juos 
perimti turėtų kas nors kitas, tinkamesnis už mane. Pavyz-
džiui, Ksenas. Aš esu mažiausiai patyrusi komandos narė.

– Taip, tačiau iš viso čia dirbi ilgiau nei bet kuris kitas. Jau 
nekalbant, kad atitinki kriterijus, – Popės klientai mėgsta tele-
fone girdėti nepriekaištingą anglišką tartį. 

– O taip! Nes jos tėvas karališkasis didikas. Jiems patinka, 
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kad ji kilminga. Aš tokia nesu. Mano tėvas buvo matematikos 
mokytojas.

– Paklausyk, sėdi šalia Popės, girdi jos pokalbius, balso toną, 
kai ji šnekasi su klientais, žinai, ką jie mėgsta. Tu juos pažįsti, net 
jei pati to ir nesuvoki. Patikėk, nėra nė vieno, kuris tai padarytų 
geriau už tave, – jis įkvėpė oro. – Be to, ir Popė rinktųsi tave, juk 
pati tai žinai.

Kloja užsimerkė, žinoma, jis teisus. Stengėsi prisiversti mąs-
tyti, kažkaip susiimti. 

– Ar pietūs ant ledkalnio vyko pagal planą, ką nors apie tai 
žinai?

– Nieko negirdėjau, todėl manau, kad taip. Būkime realis-
tai, jei būtų nepatenkintas, Subačiovas iškart praneštų.

– Ką gi. Bent tiek. Ji ne vieną savaitę viską planavo. Ar ži-
nojai, kad net buvo numačiusi specialius eln...

– Judėk į priekį, Kloja, – nekantriai įsiterpė. – Čia jau se-
nos naujienos. Subačiovas tuoj turės naujų pageidavimų, turi 
būti pasiruošusi. Todėl man tavęs čia ir reikia. Turi išsiaiš-
kinti, kokia padėtis dabar, ir tiksliai numatyti, ko jam reikės 
paskui.

– Bet man nepavyks, Džekai? – susiraukė pirštais sukdama 
plaukus. – Aš neturiu tokių ryšių kaip Popė, neturiu jos fan-
tazijos.

– Apsimesk, kad viską turi, ir tau pavyks. Tiesiog šypsokis 
ir visada sakyk „taip“. Nieko nėra neįmanomo, tik viskam rei-
kia laiko. Jei atsidursi aklavietėj, kreipkis į mane ar Tomą.

Lyg jie padėtų. 
– Galbūt, – sutiko ji, nervingai prikąsdama lūpą. 
– Paklausyk, Kloja, niekas nepalieka tavęs vienos. Padėsim, 

kaip tik galėsim, bet turi nepamiršti, jog tu tai darai, kad pa-
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dėtum Popei. Tai geriausia, ką dabar gali dėl jos padaryti. Mes 
visi palikti ant ledo, niekas nežino nei kaip ji, nei kas vyksta. 
Vienintelis dalykas, kurį galime daryti, tai išlaikyti balionus 
ore, kol ji grįš ir vėl ims visus įtikinėti, kad tėra taksi vairuotojo 
dukra iš Pekamo. 

Kloja pamėgino prunkštelėti, net nusišypsoti, tačiau siau-
bas, kuris ją apėmė, kai prieš akis iškilo šnekios laibakojės  
draugės vaizdas, gulinčios ligoninėje ir vienas Dievas težino, 
kaip sužalotos, sukaustė jos kūną. 

– Tu teisus. Dėl Popės. Jai nepatiktų, jei jos klientai liktų 
apleisti. Manau... – kažką pagalvojusi susiraukė. – Man rodos, 
kitą savaitę Pelamo dukros gimimo diena. Reikės patikrinti.

– Taip ir padaryk.
– Ir... – mėgino prisiminti, ką vakar Popė kalbėjo telefonu 

prieš išeidama namo. – Atrodo, ji kažką planavo Maiklui Grin-
levui po vandeniu.

– Po vandeniu. Turi omeny, povandeniniame laive?
– Taip.
Išgirdo, kaip jis vėl atsiduso. 
– ...Gerai. Tai pasidomėk ir sužinok, ką jai pavyko su-

planuoti. Matai, kaip gerai. Tai ir turėjau omeny – Kloja, tu 
labiausiai tinki šiam darbui. Žinai daugiau, nei pati suvoki. 
Visos tos netyčia nugirstos nuotrupos ir smulkmenos. Tau 
tiesiog reikia prisiminti, ką esi girdėjusi, ir užfiksuoti. Viskas 
tavo galvoje. Tiesiog grįžk ir įsivažiuok į jos darbo tempą; 
šiuo metu esu Palm Biče – išskrendu po valandos. Bet rytoj 
dar nuodugniai viską aptarsim. Tikiuosi, iki to laiko bus nau-
jienų ir iš ligoninės.

– Dieve, tikiuosi, – nekantriai ištarė Kloja. – Dieve, prašau, 
kad jai viskas būtų gerai.
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– Turime išlikti ramūs ir daryti tai, ką privalome, – atsi-
sveikindamas pasakė jis.

Kloja įsistebeilijo į telefoną stebėdamasi, kad jis taip rimtai 
pasakė tokią nuvalkiotą frazę. 

Bet jis teisus. Ar jie turėjo kitą pasirinkimą?
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