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Kiek įkabindama šuoliavau per pilką dulkėtą plynę milžiniško 
Konrado kupolo link. Raudonomis švieselėmis nužymėtas šliuzas 
atrodė bauginamai toli.

Sunku bėgti apsikarsčius šimtu kilogramų įrangos – netgi vei-
kiant Mėnulio traukai. Tačiau nustebtumėte, kaip greitai įmanoma 
stumtis pirmyn, kai gyvybė pakimba ant plauko.

Greta bėgo Bobas. Per radijo ryšį atskriejo jo balsas:
– Duokš, prijungsiu savo deguonies balionus prie tavo skafandro!
– Tuomet tu irgi galą gausi.
– Nuotėkis išties stiprus, – pagąsdino jis. – Matau, kaip dujos 

veržiasi iš balionų. 
– Dėkui, padrąsinai.
– Šiaip tai VBE meistras esu aš,  – pareiškė Bobas. – Tuoj pat 

sustok ir leisk prijungti balionus prie skafandro!
– Nieko nebus,  – nesilioviau bėgusi.  – Prieš įsijungiant avari-

niam nuotėkio signalui girdėjau pokštelėjimą. Greičiausiai bus 
sprogęs vožtuvas. Metalo nuovargis. Jei mėginsi prijungti balionus, 
tikėtina, kad į aštrius kraštus pradursi žarną. 

– Aš pasirengęs rizikuoti!
– O aš tau neleisiu rizikuoti, – atkirtau. – Patikėk, Bobai, šį tą 

išmanau apie metalą. 
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Ėmiau bėgti ilgais, tolygiais šuoliais. Apėmė jausmas, tarsi ju-
dėčiau sulėtintai, tačiau tempiant ant savęs tokį svorį tai geriausias 
būdas veržtis pirmyn. Šalmo ekranas skelbė, kad iki šliuzo kame-
ros liko penkiasdešimt penki metrai. Žvilgtelėjau į rodmenis ant 
skafandro rankovės. Kol žiūrėjau, deguonies atsargos dar labiau 
sumažėjo. Tad lioviausi spoksojusi. 

Ilgi šuoliai pasiteisino. Iš tiesų judėjau it uodegon įkirpta. Net 
aplenkiau Bobą, nors jis labiausiai patyręs VBE – veiklos beorėj e 
erdvėje specialistas visame Mėnulyje. O gudrybė itin paprasta: kas-
kart palietęs paviršių gauni papildomą impulsą. Tačiau taip kiek-
vienas šuolis tampa vis pavojingesnis. Jei susimausi, veidu tėkšies į 
gruntą ir nušliuoši paviršiumi. VBE skafandrai tvirti, tačiau į rego-
litą jų geriau nebrūžinti. 

– Per greitai judi! Jei pargriūsi, gali įskelti šalmo antveidį!
– Vis geriau, nei siurbti vakuumą, – atrėžiau. – Man liko gal 

dešimt sekundžių.
– Aš per toli nuo tavęs, – prisipažino Bobas. – Manęs nelauk.
Tik priešais išvydusi trikampes Konrado kupolo plokštes suvo-

kiau, kokiu greičiu lekiu. Jos artėjo neįtikėtinai greitai.
– Velnias! – nebuvo kada stabdyti. 
Dar kartą pašokau ir persiverčiau į priekį. Apskaičiavau gana 

tiksliai – nors tą lėmė labiau sėkmė nei įgūdžiai – ir pėdomis at-
sitrenkiau į sieną. Dievaži, Bobas neklydo – aš tikrai judėjau per 
greitai.

Parkritau ant grunto, tuomet pašokau ant kojų ir pačiupau liu-
ko rankeną.

Mano ausyse kažkas pokštelėjo. Šalme užkaukė pavojaus signa-
lai. Deguonies balionas eikvojo paskutinius likučius – greitai nuo-
tėkis taps nebesuvaldomas. 
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Pastūmiau šliuzo duris ir įgriuvau vidun. Žiopčiojau stengdama-
si įkvėpti bent gurkšnį oro. Akyse aptemo. Spyriu uždariau liuką, 
puoliau prie atsarginio baliono ir trūktelėjau kaištį. 

Deguonies baliono viršus nulėkė šalin, ir į šliuzo kamerą ėmė 
veržtis suslėgtas oras. Jis užplūdo taip greitai, kad pusė, atvėsusi dėl 
staigaus dujų išsiplėtimo, suskystėjo ir virto rūko dalelėmis. Mažne 
apalpusi parvirtau ant grindų.

Šnopavau įkalinta skafandre ir iš paskutiniųjų stengiausi ne-
apsivemti. Tikrai nesu pratusi prie tokių krūvių. Dėl deguonies 
trūkumo ėmė skaudėti galvą. Dabar skausmas kamuos bent kelias 
valandas. Sugebėjau Mėnulyje pasigauti kalnų ligą.

Besiveržiančio oro šnypštimas palaipsniui slopo, kol galiausiai 
visai nutilo.

Bobas pagaliau pasiekė liuką. Pastebėjau, kaip jis pro nedidelį 
apskritą iliuminatorių žvilgtelėjo vidun.

– Kokia būklė? – radijo ryšiu atskriejo jo balsas.
– Sąmoninga, – sušvokščiau.
– Įstengsi atsistoti? Ar pakviesti pagalbą?
Jei Bobas mėgintų įeiti, tikrai gaučiau galą – juk tįsojau šliuzo 

kameroje vilkėdama pažeistą skafandrą. Tačiau bet kuris iš dviejų 
tūkstančių miesto gyventojų galėtų atidaryti šliuzą iš kitos pusės ir 
įsitempti mane vidun. 

– Nereikia, – atsakiau. 
Tada pasikėliau remdamasi rankomis, atsiklaupiau ir galiausiai 

atsistojau. Kad nepargriūčiau, pasirėmiau į valdymo pultą ir įjun-
giau skafandro valymo programą. Iš visų kampų į mane ėmė pūs-
ti stiprios oro srovės. Pakilo pilkų Mėnulio dulkių sūkuriai, juos 
netruko susiurbti išilgai sienos įtaisytos filtruojančios ventiliacijos 
angos. 
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Pasibaigus valymo procedūrai vidinės šliuzo durys atsidarė 
automatiškai.

Įžengiau į prieškamerį, vėl uždariau vidinį liuką ir plumptelėjau 
ant suolo.

Bobas įžengė į šliuzo kamerą įprastai – jokių dramatiškų veiksmų 
siekiant pasinaudoti atsarginiu deguonies balionu (kurį, beje, teks 
pakeisti). Tiesiog įprastas siurblių ir vožtuvų darbas. Po skafandro 
valymo procedūros jis taip pat kaip ir aš įėjo į prieškamerį.

Netardama nė žodžio padėjau Bobui nusitraukti šalmą ir piršti-
nes. Visada privalu padėti kitam nusivilkti skafandrą. Žinoma, įma-
noma ir pačiam, tačiau tai – vienas vargas. Tokia jau tradicija – vieni 
padeda kitiems. Tad Bobas tuoj pat pagelbėjo ir man.

– Ką gi, buvo tikra šikna, – pareiškiau iškart, kai jis nutraukė 
šalmą man nuo galvos.

– Tu vos nežuvai. – Jis išsinėrė iš skafandro. – Reikėjo klausyti 
mano nurodymų.

Išsirangiau iš skafandro ir apvertusi jį puoliau apžiūrinėti. Pa-
rodžiau Bobui dantytą metalo gabaliuką, likusį iš kadaise buvusio 
vožtuvo. 

– Sprogo vožtuvas. Kaip ir sakiau. Sudilo metalas. 
Jis įdėmiai apžiūrėjo vožtuvą ir linktelėjo: 
– Aišku. Buvai teisi atsisakydama prisijungti mano balioną. Šau-

nuolė. Ir vis dėlto šitaip neturėjo nutikti. Iš kur, po galais, traukei 
šitą skafandrą?

– Pirkau padėvėtą.
– Kodėl apskritai pirkai padėvėtą skafandrą?
– Nes neišgaliu nusipirkti naujo. Net padėvėtam vos užteko pi-

nigų, nes jūs, šikniai, neleidžiat man įstoti į gildiją, kol neturiu nuo-
savo skafandro.
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– Reikėjo pataupyti naujam. 
Buvęs Jungtinių Valstijų jūrų pėstininkas Bobas Luisas neaušina 

burnos ir puikiai išmano savo darbą. Negana to, jis – vyriausiasis 
VBE darbuotojų gildijos instruktorius. Nors paklūsta gildijos va-
dovui, tačiau vien tik Bobas sprendžia, ar kandidatas tinkamas tapti 
nariu. O jei nesi narys, neturi teisės vienas užsiimti veikla beorėje 
erdvėje, nei vedžioti po paviršių turistų grupių. Štai kaip veikia gil-
dija. Tikri pimpiai.

– Na? Tai kaip man sekėsi?
Bobas prunkštelėjo:
– Juokauji? Džiaze, tu neišlaikei egzamino. Kaip reikiant susimovei.
– Kodėl?!  – pasipiktinau.  – Atlikau visus būtinus manevrus, 

įvykdžiau visas užduotis, įveikiau kliūčių ruožą greičiau nei per sep-
tynias minutes. Be to, kai gyvybei iškilo pavojus, stengiausi nesukel-
ti grėsmės porininkui ir saugiai grįžau į miestą.

Bobas atidarė spintelę ir padėjo į ją šalmą su pirštinėmis.
– Tik tu atsakinga už savo skafandrą. O jis neišlaikė. Vadinasi, ir 

tu neišlaikei. 
– Kaip gali mane kaltinti dėl to nuotėkio?! Juk kai išėjom laukan, 

viskas buvo puiku!
– Šios profesijos esmė – rezultatas. Mėnulis – piktas sukriošęs 

iškekšinis. Jam nerūpi, kodėl tavo skafandras neišlaikė. Kai taip nu-
tinka, jis tiesiog tave pribaigia. Reikėjo kruopščiau patikrinti įrangą. 

Jis pakabino likusią skafandro dalį ant specialios kabyklos 
spintelėje.

– Baik, Bobai!
– Džiaze, tu ten vos nežuvai. Kaip aš galiu įskaityti egzami-

ną? – Jis uždarė spintelę ir pasisuko eiti. – Po šešių mėnesių galėsi 
perlaikyti.
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Užtvėriau jam kelią:
– Nejuokink! Kodėl mano gyvenimas turi sustoti dėl kažkokios 

gildijos savivalės?
– Daugiau dėmesio skirk įrangos patikrai. – Bobas apėjo mane 

ir žengė iš prieškamerio. – Ir mokėk visą kainą, kai remontuosi tą 
vožtuvą.

Stebėjau, kaip jis išeina, o tada susmukau ant suolo.
– Eina šikt...

Dūlinau namo aliuminio koridorių labirintu. Visa paguoda, kad 
netoli. Skersai per visą miestą tėra pusė kilometro. 

Gyvenu Artemidėje, pirmajame (ir kol kas vieninteliame) Mė-
nulio mieste. Jį sudaro penkios milžiniškos sferos, kurias šiaip jau 
vadiname burbulais. Tie burbulai iki pusės paslėpti po paviršiumi, 
todėl Artemidė atrodo kaip tik taip, kaip Mėnulio miestą įsivaiz-
davo senieji mokslinės fantastikos rašytojai: virtinė kupolų. Tiesiog 
dalys, esančios žemiau paviršiaus lygio, yra nematomos. 

Armstrongo burbulas pūpso viduryje, apsuptas Oldrino, Kon-
rado, Byno ir Šepardo* kupolų. Visi burbulai tuneliais susisiekia su 

* Bazas Oldrinas (Buzz Aldrin); tikr. Edvinas Judžinas Oldrinas jaunesnysis (Edwin 
Eugene Aldrin Jr.), g. 1930 m. – JAV aviacijos inžinierius, Karinių oro pajėgų pilotas ir 
NASA astronautas. Misijos „Apolonas 11“ Mėnulio modulio pilotas. Antrasis žmogus, 
vaikščiojęs po Mėnulį.
Pitas Konradas (Pete Conrad); tikr. Čarlzas Konradas jaunesnysis (Charles Conrad Jr.), 
1930–1999 m. – JAV astronautas, vienas iš 24 žmonių, nuskridusių į Mėnulį, ir vienas iš 
12 žmonių, jame išsilaipinusių. Trečiasis žmogus, vaikščiojęs po Mėnulį.
Alanas Lavernas Bynas (Alan LaVern Bean), 1932–2018 m. – JAV astronautas, misijos 
„Apolonas 12“ dalyvis, ketvirtasis žmogus, vaikščiojęs po Mėnulį. 
Alanas Bartletas Šepardas jaunesnysis (Alan Bartlett Shepard Jr.), 1923–1998 m. – JAV 
astronautas, Karinio jūrų laivyno admirolas, erdvėlaivio „Apolonas 14“ vadas, penktasis ir 
vyriausias žmogus (misijos metu jam buvo 47-eri), vaikščiojęs po Mėnulį. 
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gretimai esančiais. Pamenu, dar pradžios mokykloje gavau užduotį 
pagaminti Artemidės modelį. Visai nesunku: tik keletas rutulių ir 
pagaliukų. Užtrukau dešimt minučių.

Patekti čionai tikrai nepigu, o gyventi – velniškai brangu. Tačiau 
mieste negali tarpti vien turtingi turistai ir keistuoliai milijardieriai. 
Juk koks nors J. Papinigis Turčius III tikrai pats nevalys unitazo, 
tiesa? Taigi reikia ir darbininkų.

Štai aš ir esu viena iš tų mažųjų žmogelių.
Gyvenu Konrado žemutiniame penkioliktame – gana apskretu-

siame rajone, įsikūrusiame penkioliktame Konrado burbulo aukšte 
po žeme. Jei mano rajonas būtų vynas, tai žinovas jo skonį apibū-
dintų kaip „kraupiai šlykštų, su nesėkmės ir netikusių gyvenimo 
pasirinkimų užuominomis“.

Pėdinau palei eilę „vienos“ vienų prie kitų išsidėsčiusių stačia-
kampių durų, kol pasiekiau savąsias. Gerai, kad bent jau mano 
gultas „žemutinis“ – lengviau patekti vidun ir išsiropšti laukan. Pa-
mojavau delniumi* ties spyna ir trakštelėjusios durys atsivėrė. Įro-
pojau vidun ir uždariau jas.

Tįsojau ant gulto ir spoksojau į lubas, iki kurių nuo mano veido 
nebuvo net metro. 

Tiksliai apibūdinus, tai – gyvenamoji kapsulė, nors visi jas vadi-
na grabais. Paprasčiausias uždaras skyrelis su gultu ir rakinamomis 
durimis. Grabą įmanoma panaudoti tik vienam reikalui – miegui. 
Na, tiek to, jame galima dar šį bei tą nuveikti (irgi gulint), juk sup-
rantat, apie ką kalbu.

* Delnius – daugiafunkcis prietaisas, savotiškas kompiuterio ir išmaniojo telefono hibridas, 
kurį turi visi artemidiečiai (iš Žemės atvykę turistai gali jį įsigyti vietoje). Delniumi galima 
atrakinti duris į gyvenamuosius ar komercinius sektorius, skambinti žmonėms, nustatyti 
tapatybę ar buvimo vietą, pervesti pinigus, naršyti internete, įspėti apie pavojų ir t. t. 
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Patalpoje tėra lova ir lentyna. Tik tiek. Koridoriaus gale – ben-
drasis tualetas, o už kelių sektorių – dušai. Patikėkite, manojo grabo 
dar ilgai nerasite sąvade „Gražiausi Mėnulio namai ir peizažai“, ta-
čiau tai viskas, ką įstengiu įpirkti.

Žvilgtelėjau į delnių, norėdama sužinoti, kiek valandų:
– O jeeetau!
Nėr kada svajoti. Popiet nusileis Kenijos kosminių skrydžių kor-

poracijos (trumpiau – KKSK) krovininis erdvėlaivis, tad man teks 
paplušėti. 

Kad būtų aišku: diena Artemidėje nepriklauso nuo Saulės. Aps-
kritai, čia vidurdienis ateina tik kas dvidešimt aštuonias Žemės pa-
ras, tačiau mes jo vis tiek nematom. Visi burbulai padengti dviem 
šešių centimetrų storio apvalkalais, o tarp jų esantis metro storio 
tarpas pripildytas smulkintų uolienų. Net jei kas sugalvotų apšau-
dyti miestą haubicomis, tų kupolų neprakiurdytų. Tad saulės šviesa 
ten, akivaizdu, nepatenka. 

Taigi, pagal kokį laiką gyvename? Pagal Kenijos. Nairobyje dabar 
popietė, vadinasi, ir Artemidėje popietė. 

Po pasivaikščiojimo paviršiumi, vos nesibaigusio mirtimi, bu-
vau šlapia nuo prakaito ir jaučiausi tikrai šlykščiai. Neturėjau kada 
nusiprausti po dušu, tačiau bent jau spėsiu persirengti. Tįsodama 
aukštielninka pamažu išsinėriau iš aušinamojo kostiumo, paprastai 
dėvimo su skafandru, ir užsitempiau mėlyną kombinezoną. Užsise-
giau diržą, sukryžiavusi kojas atsisėdau ir susirišau plaukus į uode-
gėlę. Tada pačiupau delnių ir išlindau laukan.

Artemidėje nėra gatvių. Tik koridoriai. Gyvenamųjų namų sta-
tyba Mėnulyje kainuoja galybę pinigų, tad niekas net nesiruošia 
jų švaistyti keliams tiesti. Jei nori, nusipirk elektrinį keturratį ar 
motorolerį, tačiau koridoriai suprojektuoti pėstiesiems. Čia veikia 
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tik šeštadalis Žemės sunkio jėgos, todėl vaikščiodamas neišnaudoji 
daug energijos. 

Kuo bjauresnis rajonas, tuo siauresni koridoriai. Žemutinio 
Konrado koridoriai tiesiog sukelia klaustrofobiją: vietos pakanka 
prasilenkti tik dviem žmonėms, pasisukusiems šonu. 

Vingiuotais koridoriais patraukiau į žemutinio penkiolikto aukš-
to centrą. Kadangi netoliese liftų nebuvo, teko lėkti laiptais aukštyn, 
kaskart žengiant per tris pakopas. Laiptai burbulo centre tokie pat, 
kaip ir Žemėje – iš nedidelių dvidešimt vieno centimetro aukščio 
pakopų. Turistams taip patogiau. Tuose rajonuose, kur turistai ne-
vaikšto, kiekvienas laiptas – pusės metro aukščio. Štai kada Mėnulio 
gravitacija tampa privalumu. Kad ir kaip būtų, šuoliavau aukštyn 
turistų laiptais, kol pasiekiau pirmą paviršiaus aukštą. Tikriausia pa-
manysite, kad lipti penkiolika aukštų laiptais – tikras siaubas, tačiau 
čia visi prie to pratę. Tiesą pasakius, net nepridusau.

Pirmame aukšte sueina visi tuneliai, vedantys į kitus burbulus. 
Tad suprantama, kad čia sugrūstos visos parduotuvės, butikai ir ki-
tos turistus viliojančios įstaigos, veikiančios siekiant išpešti naudos 
iš pėsčiųjų srauto. Konrado kupole tuo paprastai verčiasi restora-
nai, pardavinėjantys kempę tiems turistams, kurie neįperka gero 
maisto. 

Būrelis žmonių sugužėjo į tunelių jungtį, vedančią Oldrino bur-
bulo link. Tai vienintelis kelias iš Konrado į Oldriną (kad nereikėtų 
ilgai keliauti aplink per Armstrongo burbulą), todėl virtęs pagrin-
dine magistrale. Pakeliui į tunelį praėjau pro milžiniškas automatiš-
kai užsisandarinančias duris. Jei tunelyje kas pramuštų skylę, tai iš 
Konrado burbulo besiveržiant orui tos durys užsivertų ir kupolo gy-
ventojai išsigelbėtų. Tiesa, jeigu tuo metu būtumėte tunelyje, tai... 
tikrai jums nepavydžiu. 
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– Vaje, ar tik čia ne Džiazė Bašara?! – užgiedojo greta einantis 
subingalvis. Jis visad elgiasi taip, tarsi būtume draugai. O mes tikrai 
nesam draugai.

– Labas, Deilai, – pasisveikinau, tačiau ėjau kaip ėjusi. 
Jis paspartino žingsnį, kad mane prisivytų.
– Įtariu, kad atskrenda krovininis laivas. Antraip nebūtum sprau-

dusi savo tingios subinės į uniformą. 
– Pameni, anąkart sakiau, kad man įdomi tavo nuomonė? Ži-

nok, būsiu suklydusi. Man tikrai nusispjaut.
– Girdėjau, kad šiandien susimovei per egzaminą, – pareiškė su 

apsimestiniu nusivylimu. – Tai bėda. Aš išlaikiau iš pirmo karto. 
Antra vertus, juk visi negali būti tokie kaip aš, tiesa?

– Atsiknisk.
– Aha, turiu tau pasakyt, kad turistai moka krūvas pinigų už pa-

sivaikščiojimą lauke. Po galais, kaip tik keliauju į Lankytojų centrą, 
iš kur pasiimsiu kelias grupes. Susižersiu gražaus pinigo.

– Kai būsi lauke, nepamiršk užšokti ant kuo aštresnio akmens.
– Ne-a, – atkirto jis. – Tie, kurie išlaikė egzaminą, nedaro tokių 

klaidų.
– Tai tebuvo pokštas, – nerūpestingai pareiškiau. – Galima pa-

manyti, kad tie išėjimai į paviršių – tikras darbas. 
– Aha, tu teisi. Viliuosi kada nors tapti prekių išvežiotoju kaip tu.
– Aš kurjerė, – burbtelėjau. – Tai vadinama kurjeriu.
Išsiviepęs kvaila šypsena, Deilas prašyte prašėsi smūgio į dan-

tis. Laimė, priėjome Oldrino burbulą. Prasispraudžiau pro Deilą ir 
žengiau iš tunelio. Automatiškai užsisandarinančios Oldrino durys 
stūksojo tykiai laukdamos, kaip ir Konrado pusėje. Nuskubėjau į 
priekį ir staigiai pasukau dešinėn, kad tik dingčiau iš Deilo regėjimo 
lauko. 
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Oldrinas visais atžvilgiais yra Konrado priešingybė. Konrade 
knibždėte knibžda santechnikų, stiklo pūtėjų, šaltkalvių, suvirin-
tojų, remontininkų dirbtuvių  – sąrašas begalinis. Tačiau Oldrinas 
primena tikrą kurortą. Čia stūkso viešbučiai, lošimo namai, viešna-
miai, teatrai, be to, plyti net autentiškas parkas su tikra žole. Turtingi 
turistai iš visų Žemės kampelių čia atkeliauja pailsėti po dvi savaites. 

Žingsniavau per Pasažą. Tai ne pats trumpiausias kelias iki mano 
tikslo, tačiau vaizdas išties užburiantis.

Niujorke rasite Penktąją aveniu, Londone – Bondo gatvę, o Ar-
temidėje – Pasažą. Čia parduotuvėse nesivargina nurodyti kainų. Jei 
tenka klausti, vadinasi, neįstengi įpirkti. Artemidės „Rico-Karltono“ 
viešbutis užima visą kvartalą, šauna penkis aukštus į viršų ir leidžiasi 
tiek pat po žeme. Viena naktis jame kainuoja dvylika tūkstančių že-
tonų – daugiau nei gaunu per mėnesį už kurjerės darbą (nors turiu 
ir kitų pajamų šaltinių).

Nepaisant „kosminės“ atostogų Mėnulyje kainos, paklausa visuo-
met viršija pasiūlą. Viduriniosios klasės žemiečiai, itin taupydami, 
kartą per gyvenimą gali sau leisti tokią prabangą. Jie apsistoja piges-
niuose viešbučiuose ir prastesniuose burbuluose. Tokiuose kaip Kon-
rado. Tačiau turčiai atkeliauja čia kasmet ir apsigyvena prabangiuose 
viešbučiuose. Ir, jergutėliau tu mano, kiek jie išleidžia parduotuvėse!

Į Oldriną suplaukia daugiau pinigų nei bet kur kitur.
Šiame parduotuvių rajone nėra man įkandamų kainų. Tačiau 

kada nors turėsiu užtektinai, kad ir čia pritapčiau. Bent jau toks 
mano planas. Dar kartą viską apžvelgusi, nusisukau ir patraukiau 
Atvykimo uosto link.

Oldrino burbulas pūpso arčiausiai nusileidimo zonos. Juk neno-
rėtumėte, kad turčiai išsipurvintų, keliaudami per skurdžius rajo-
nus, tiesa? Juos reikia išlaipinti gražioje aplinkoje.
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Pro didžiulį arkinį įėjimą įžengiau į Atvykimo uosto teritoriją. 
Šis masyvus šliuzų kamerų kompleksas yra antra pagal dydį mies-
to erdvė – didesnis tik Oldrino parkas. Salėje virte virė darbas. Su-
maniai prasmukau tarp dviejų vikriai pirmyn ir atgal lakstančių 
darbininkų. Mieste tenka vaikščioti lėtai, antraip rizikuoji par-
trenkti atsitiktinį turistą. Tačiau Atvykimo uosto teritorija skir-
ta tik profesionalams. Visi Artemidės darbininkai puikiai įvaldę 
„platųjį žingsnį“, tad sugeba plušėti išsijuosę, net dūmai rūksta.

Šiaurinėje uosto salės pusėje greta šliuzo mindžikavo keletas 
traukinio laukiančių keleivių. Dauguma  – darbuotojai, nuolat 
važinėjantys iki reaktorių ir „Sančes aliuminio“ lydyklos, esan-
čios už kilometro į pietus nuo miesto. Aliuminio lydymo cechas 
naudoja beprotiškai daug šilumos ir itin kenksmingų chemika-
lų, todėl niekas neprieštaravo, kai buvo nuspręsta įkurdinti jį už 
miesto. Na, o reaktoriai... jie, žinote, branduoliniai. Todėl irgi 
džiaugiamės, kad pastatyti toliau.

Deilas patraukė traukinio perono link. Jis važiuos į Lanky-
tojų centrą, pavadintą „Apolonas 11“. Turistams patinka tokia 
pramoga. Pusvalandį trunkanti kelionė traukiniu suteikia progą 
pasigrožėti stulbinamais Mėnulio vaizdais, o Lankytojų centras – 
puiki vieta pamatyti nusileidimo aikštelę nekeliant kojos laukan. 
Tiems, kurie trokšta pasivaikščioti Mėnulio paviršiumi ir viską 
geriau apžiūrėti, Deilas ir kiti VBE meistrai pasiryžę surengti 
ekskursiją. 

Tiesiai priešais traukinio šliuzą puikavosi milžiniška Kenijos 
vėliava. Po ja užrašyta:

„Jūs įžengiate į Kenijos lengvatinio apmokestinimo peroną Artemi-

dėje. Šis peronas yra Kenijos kosminių skrydžių korporacijos nuosavybė. 

Jo teritorijoje veikia tarptautiniai navigacijos įstatymai.“ 
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Ėmiau akimis smaigstyti Deilą. Šis nieko nepastebėjo. Kad tave 
kur, toks tobulai piktas žvilgsnis nuėjo niekais!

Išsitraukusi delnių patikrinau nusileidimo zonos tvarkaraštį. 
Šiandien „mėsavežiai“ (šitaip vadiname keleivinius erdvėlaivius) ne-
atskris. Jie pasirodo maždaug kartą per savaitę, tad iki kito nusilei-
dimo – dar kelios dienos. Ir ačiū Dievui. Niekas taip neužknisa kaip 
jauni turtingi dykūnai, ieškantys „putyčių mėnulyčių“.

Pasukau į pietinę uosto salės pusę, prie krovinių šliuzo durų. Kro-
vinių šliuzo kameroje vienu metu lengvai tilpdavo dešimt tūkstan-
čių kubinių metrų krovinių, tačiau vidun jie būdavo gabenami itin 
lėtai. Krovinių kapsulė atkeliavo prieš kelias valandas. VBE meistrai 
pristatė ją į šliuzo kamerą ir atliko valymo suspaustu oru procedūrą. 

Kaip įmanydami stengiamės, kad Mėnulio dulkės nepatektų į 
miestą. Po galais, juk šiandien net aš nepraleidau valymo po to ne-
tikusio nuotykio su vožtuvu. Kam visas šis vargas? Ogi todėl, kad 
Mėnulio dulkės ypač kenksmingos žmogaus plaučiams. Jas sudaro 
smulkutės aštrios uolienų dalelės, kurios nenuglunda veikiant oro 
sąlygoms, – juk čia nėra oro. Kiekviena dulkelė – it aštrus spygliuo-
tas košmaras, galintis suplėšyti plaučius. Jau geriau surūkyti pakelį 
asbesto cigarečių, negu prisikvėpuoti šito šūdo.

Kol nukakau iki krovinių šliuzo, milžiniškos vidinės durys jau 
buvo atdaros, o kapsulė – pradėta iškrauti. Nupėdinau prie krovikų 
viršininko Nakošio. Šis sėdėjo prie patikros stalo ir tyrinėjo atskrai-
dintos dėžės turinį. Patenkintas, kad neaptiko jokios kontrabandos, 
uždarė dėžę ir ant jos uždėjo antspaudą su Artemidės simboliu – A 
didžiąja stilizuota dešine puse, primenančia lanką su strėle.

– Labas rytas, pone Nakoši, – linksmai pasisveikinau. Jiedu su 
mano tėčiu bičiuliavosi dar tais laikais, kai buvau maža mergaitė. Jis 
tapo savotišku šeimos nariu, kaip mylimas dėdulė. 



22     Andy Weir

– Stokis į eilę su kitais kurjeriais, tu, maža išpera.
Na, gerai, gal labiau kaip tolimas giminaitis.
– Na, prašau, pone N, – puoliau inkšti. – Šitos siuntos laukiau 

kelias savaites. Juk mudu tarėmės. 
– Ar pervedei pinigus?
– Ar užantspaudavot siuntą?
Nenuleisdamas nuo manęs akių jis pakišo rankas po stalu, ištrau-

kė vis dar uždarytą dėžę ir stumtelėjo per stalą manęs link. 
– Nematau antspaudo, – pareiškiau. – Kurių galų kaskart šitaip 

išsidirbinėti? Juk buvome tokie artimi. Kas nutiko? 
– Tu užaugai ir tapai gudria rakštimi subinėj, – prie siuntos pri-

dėjo savąjį delnių. – O buvai tiek daug žadanti. Tik viską iššvaistei. 
Trys tūkstančiai žetonų. 

– Norėjot pasakyti, du tūkstančiai penki šimtai, taip? Kaip ir 
sutarėm? 

Vyriškis papurtė galvą.
– Trys tūkstančiai. Rudis ėmė šniukštinėti. Didesnė rizika – dau-

giau pinigų.
– Ar jums neatrodo, kad tai labiau jūsų, o ne mano bėda? – pa-

reiškiau. – Mudu sutarėm du tūkstančius penkis šimtus.
– Hmm, – numykė jis. – Tai gal tuomet kruopščiau patikrinti 

siuntą? Įsitikinti, kad ten tikrai nėra nieko draudžiamo?...
Sučiaupiau lūpas. Šįkart netinka priešgyniauti. Įjungiau savojo 

delniaus bankininkystės programėlę ir ėmiausi pervedimo. Mudvie-
jų delniai, atlikę kažkokį magišką kompiuteriams įprastą veiksmą, 
atpažino vienas kitą ir patvirtino operaciją. 

Nakošis pasiėmė savąjį delnių, įsitikino, kad pinigai gauti, ir pri-
tariamai linktelėjo. Tuomet užantspaudavo siuntą. 

– O vis dėlto, kas viduje?
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– Daugiausia pornuškė, kurioj nusifilmavo jūsų mama.
Jis prunkštelėjo ir vėl grįžo prie siuntų patikros. 
Štai kaip į Artemidę įvežama kontrabanda. Tiesą pasakius, vi-

sai paprastai. Tereikia korumpuoto pareigūno, kurį pažinotum nuo 
tada, kai buvai šešerių. Kaip ji gabenama į Artemidę? Ką gi, čia jau 
visai kitas klausimas. Bet apie tai vėliau.

Galėjau paimti ir daugiau siuntų, kurias būčiau išvežiojusi, tačiau 
ši – išties ypatinga. Nupėdinau prie savo elektromobilio ir strykte-
lėjau vairuotojo vieton. Po teisybei, keturratis griozdas man nelabai 
reikalingas  – Artemidė nepritaikyta transporto priemonėms – ta-
čiau su juo visur nuvykstu greičiau, tad pristatau daugiau siuntų. 
Kadangi man moka už pristatytų siuntų kiekį, investicija tikrai pa-
siteisino. Nors šio elektromobilio valdymas – tikra rakštis subinėj, 
jis itin tinka sunkiems daiktams gabenti. Tad nusprendžiau, jog tai 
vyriškos giminės mechanizmas, ir pakrikštijau jį Trigeriu.

Moku mėnesinį mokestį už Trigerio stovėjimą Atvykimo uoste. 
Kurgi daugiau jį laikyčiau? Namuose turiu mažiau vietos nei pa-
prastas kalinys Žemėje. 

Užvedžiau Trigerį – tam nereikia jokio raktelio ar ko nors pana-
šaus. Užtenka paspausti mygtuką. Kam šautų į galvą vogti elektro-
mobilį? Ką su juo veikti? Parduoti? Nė velnio – vis tiek sučiuptų. 
Artemidė – nedidelis miestas. Čia niekas nieko nevagia. Ak, taip, 
pasitaiko vagiliavimo parduotuvėse. Tačiau keturračių tikrai niekas 
neliečia.

Netrukus išvažiavau iš uosto. 

Vairavau Trigerį prabangiais Šepardo burbulo koridoriais. Kaip 
čia viskas skyrėsi nuo mano pigaus rajono! Koridoriai buvo iškalti 
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medinėmis lentelėmis, o ant grindų patiesti skoningų atspalvių gar-
są sugeriantys kilimai. Kas dvidešimt metrų kybojo ryškiai šviečian-
tys sietynai. Gerai, kad bent jie nekainavo krūvos pinigų. Mėnulyje 
gausu silicio, tad stiklas gaminamas vietoje. Ir vis tiek Šeparde jun-
tamas noras pasipuikuoti.

Jei manote, kad atostogauti Mėnulyje per brangu, tai geriau net 
neklauskite, kiek kainuoja gyventi Šepardo burbule. Oldrinas tėra 
brangių poilsiaviečių ir viešbučių santalka, o štai Šeparde įsikūrę 
išties turtingi artemidiečiai.

Kaip tik ir važiavau į vieno iš turtingiausių miesto šiknių, Tron-
do Landviko, rezidenciją. Turtus jis susikrovė iš Norvegijos teleko-
munikacijų pramonės. Jo dvaras užima gana didelę Šepardo pirmo 
aukšto teritoriją – absurdiškai didžiulę, turint galvoje, kad ten gyve-
na tik jis su dukra ir samdyta tarnaite. Bet visgi tai jo pinigai. Jeigu 
užsimanė milžiniško namo Mėnulyje, argi turiu teisę jį smerkti? Aš 
tik atgabendavau visokio draudžiamo šlamšto jam paprašius.

Pastačiau Trigerį greta įėjimo į rezidenciją (tiksliau, vieno iš įėji-
mų) ir nuspaudžiau skambučio mygtuką. Automatinės durys prasi-
vėrė ir tarpduryje pasirodė apkūni rusė. Irina patarnavo Landvikui 
nuo neatmenamų laikų.

Netardama nė žodžio ji spoksojo į mane. O aš spoksojau į ją. 
– Atvežiau siuntą, – galiausiai prabilau. 
Mudvi su Irina bendravome daugybę sykių, tačiau kaskart, kai 

pasirodau prie durų, ji laukia, kol pasakysiu, kokiu reikalu atvykau. 
Rusė sušnarpštė, apsisuko ir žengė vidun. Tai prilygo kvietimui 

užeiti.
Kol Irina vedė mane per namo fojė, vaipiausi jai už nugaros. Ga-

liausiai moteris parodė pirštu į vieną iš koridorių ir, vėlgi netardama 
nė žodžio, nuėjo priešinga kryptimi. 
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– Visuomet malonu susitikti, Irina! – šūktelėjau įkandin. 
Įžengusi pro arkinį įėjimą pamačiau Trondą. Apsirengęs treningą 

ir chalatą jis pusiausėda tįsojo ant sofos. Šnekučiavosi su kažkokiu 
azijiečiu, kurio anksčiau niekad nebuvau mačiusi. 

– Šiaip ar taip, pelno galimybė yra... – jis pastebėjo mane įeinančią 
ir kaipmat plačiai nusišypsojo. – Džiaze! Visada malonu tave matyti!

Greta Trondo svečio stovėjo atidaryta dėžutė. Vyriškis mandagiai 
nusišypsojo ir tuoj apgraibomis uždarė dėžutę. Žinoma, tai iškart su-
žadino mano smalsumą, nors šiaip net nebūčiau atkreipusi dėmesio. 

– Malonu ir jus matyti,  – pratariau ir numečiau kontrabandos 
dėžę ant kanapos.

Trondas mostelėjo į svečią.
– Čia Dzinas Ču iš Honkongo. Dzinai, tai Džiazė Bašara. Ji vieti-

nė. Užaugo čia, Mėnulyje.
Dzinas skubiai linktelėjo galvą ir prabilo su amerikietišku akcentu:
– Malonu susipažinti, Džiaze.
Šito nesitikėjau ir, matyt, veido išraiška tai išdavė.
Trondas nusijuokė: 
– Aha, Dzinas mokėsi geriausiose privačiose Amerikos mokyklo-

se. Honkongas, mieloji mano, nuostabi vieta.
– Bet ne tokia nuostabi kaip Artemidė!  – džiugiai mestelėjo 

Dzinas. – Pirmąkart lankausi Mėnulyje. Jaučiuosi kaip vaikas sal-
dumynų krautuvėje! Visad buvau mokslinės fantastikos gerbėjas. 
Užaugau žiūrėdamas „Žvaigždžių kelią“*. Dabar gi lyg pats būčiau 
į jį pakliuvęs!

* „Žvaigždžių kelias“ (Star Trek)  – klasikinis amerikiečių mokslinės fantastikos serialas 
(vadinamoji kosminė opera) apie erdvėlaivio „Enterprise“ įgulos nuotykius tolimoje 
ateityje. Pirmąjį sezoną NBC televizija parodė dar 1966 m. Šiuo metu tai itin sėkminga 
franšizė.
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– „Žvaigždžių kelią“? – perklausė Trondas. – Baik juokus! Juk 
tam serialui koks šimtas metų. 

– Kokybė yra kokybė, – pareiškė Dzinas. – Amžius nesvarbu. 
Juk niekas nevambrija dėl Šekspyro gerbėjų.

– Teisingas pastebėjimas. Tačiau čia nerasi aistringų ateivių, 
kurias galėtum suvilioti. Taigi neišeis tapti kapitonu Kirku*.

– Tiesą sakant, – Dzinas Ču iškėlė viršun pirštą, – klasikinėje 
serialo versijoje Kirkas tik tris kartus mylėjosi su ateivėmis. Į tą 
skaičių įeina ir prielaida, kad jis permiegojo su Elana iš Trojuso, 
nors tai tebuvo niekad nepatvirtinta užuomina. Tad greičiausiai 
suartėjo tik su dviem.

Trondas nuolankiai linktelėjo:
– Daugiau neabejosiu tavim dėl nieko, kas bent kiek susiję su 

„Žvaigždžių keliu“. Kad jau esi čia, ar keliausi į „Apolono 11“ 
nusileidimo aikštelę?

– Žinoma, – patikino Dzinas. – Girdėjau, kad čia vyksta eks-
kursijos su VBE meistrais. Kaip manai, gal vertėtų sudalyvauti?

Aš įsiterpiau:
– Ne-a, neverta. Aikštelė aptverta tvora, toliau jos nepraeisit. 

Lankytojų centro apžvalgos salėje atsidursite daug arčiau. 
– Štai kaip, supratau. Vadinasi, kaip ir nėra prasmės... 
Užsikrušk, Deilai. 
– Gal kam arbatos ar kavos? – pasiūlė Trondas.
– Taip, mielai išgersiu, – ištarė Dzinas. – Prašyčiau juodos 

kavos.
Sudribau į netoliese stovintį krėslą.
– Man juodos arbatos.

* Kapitonas Džeimsas T. Kirkas – erdvėlaivio  „Enterprise“ vadas, užmegzdavęs romanus 
su žaviomis ateivėmis beveik kiekvienoje serijoje.
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Trondas peršoko per sofos atkaltę (tik ne taip įspūdingai, kaip 
gali pasirodyti – prisiminkite čionykštę traukos jėgą). Slystelėjo in-
daujos link ir ištraukė pintą krepšį. 

– Ką tik gavau aukščiausios klasės turkiškos kavos. – Jis pasisuko 
į mane. – Džiaze, gal tu irgi paragausi?

– Kava tėra sugadinta arbata, – pareiškiau. – Juodoji arbata – vie-
nintelis dėmesio vertas karštasis gėrimas.

– Jūs ten, Saudo Arabijoj, be arbatos gyvent negalit, – mestelėjo 
Trondas.

Na, taip, formaliai esu Saudo Arabijos pilietė. Tačiau nesilankiau 
tame krašte nuo šešerių metų. Iš tėčio perėmiau kelis įpročius ir gy-
venimo nuostatas, tačiau dabar Žemėje tikrai niekur nepritapčiau. 
Esu tikra artemidietė.

Trondas pats ėmėsi ruošti mums gėrimus.
– Jūs čia pabendraukit, netrukus grįšiu.
Kodėl nepaprašius Irinos išvirti kavos ir arbatos? Nesuprantu. 

Net neįsikertu, kuriems galams ji šiuose namuose apskritai reika-
linga. Rimtai.

Dzinas tebelaikė uždėjęs ranką ant paslaptingosios dėžutės.
– Girdėjau, kad Artemidė – populiari romantinių kelionių vieta. 

Ar čia atkeliauja daug jaunavedžių?
– Tai kad nelabai, – pratariau. – Daugumai per brangu. Tačiau 

atskrenda pagyvenusių porų, besistengiančių vėl įžiebti prigesusias 
aistras. 

Vyriškis sutriko.
– Gravitacija, – paaiškinau. – Seksualiniai pojūčiai visai kitokie 

esant vienai šeštajai Žemės traukos jėgos. Seniai susituokusioms po-
roms tai išties puikus dalykas. Jie čia iš naujo atranda seksą – viskas 
kaip pirmąjį kartą.
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– Niekad nebūčiau pagalvojęs, – prisipažino Dzinas. 
– Jei norėsit sužinot daugiau, Oldrine rasit begalę prostitučių.
– Oi, ne. Ką jūs! Manęs tokie dalykai visai nedomina. 
Jis tikrai nesitikėjo, kad moteris pasiūlys jam apsilankyti pas kek-

šes. Žemiečiai kažkokie pernelyg įsitempę šiuo požiūriu, ir aš niekad 
nesupratau kodėl. Juk tai paslauga, suteikiama už pinigus. Kas gi čia 
tokio?

Gūžtelėjau pečiais.
– Jei apsigalvosit, tai vienos kaina – apie du tūkstančiai žetonų.
– Neapsigalvosiu, – jis nervingai nusijuokė ir pakeitė pokalbio 

temą. – Taigi... o kodėl Artemidės pinigai vadinami žetonais?
Užsikėliau kojas ant kavos staliuko.
– Todėl, kad anksčiau už krovinių gabenimą iš Žemės būdavo 

mokama specialiais žetonais. Pagal KKSK nustatytą tvarką vienas 
žetonas buvo prilyginamas vienam gramui krovinio, atgabento iš 
Žemės į Artemidę. 

– Po teisybei, tai net ne valiuta,  – pridūrė Trondas.  – Juk čia 
ne šalis, todėl negalime turėti savo valiutos. Žetonai iš esmės yra iš 
KKSK perkamos paslaugos kredito linija. Klientas moka doleriais, 
eurais, jenomis ar dar kita valiuta, o už tai gauna kreditą tam tikram 
svoriui į Artemidę gabenti. Nebūtina tą kreditą išeikvoti visą iškart, 
likutis nuolat stebimas. 

Jis atnešė padėklą su puodeliais ir pastatė ant kavos staliuko. 
– Paaiškėjo, kad šis atsiskaitymo vienetas itin parankus preky-

boje. Tad KKSK ėmėsi ir banko funkcijų. Žemėje nieko panašaus 
negalėtum prasukti, bet čia juk ne Žemė. 

Dzinas ištiesė ranką prie kavos puodelio. Kaip tik tą akimirką 
spėjau žvilgtelėti į dėžutę. Ji buvo balta su juodu užrašu ant šono: 
ZAFO MĖGINYS – TIK ĮGALIOTIEMS ASMENIMS. 
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– Vadinasi, ši kanapa, ant kurios sėdžiu, irgi atvežta iš Žemės? – 
pasiteiravo Dzinas. – Kiek kainavo ją čionai atgabenti?

– Ji sveria apie keturiasdešimt tris kilogramus, – pareiškė Tron-
das. – Vadinasi, jos skraidinimas atsiėjo keturiasdešimt tris tūkstan-
čius žetonų.

– O kiek čia uždirba paprastas žmogus? – vėl pasmalsavo Dzi-
nas. – Jei tik neprieštaraujat, kad klausiu.

Pasičiupau arbatą ir ėmiau mėgautis iš puodelio į rankas plūs-
tančia šiluma. 

– Už kurjerės darbą per mėnesį gaunu dvylika tūkstančių. Tai 
menkai apmokamas darbas.

Dzinas gurkštelėjo kavos ir jo veidas persikreipė. Jau esu mačiusi 
tokių grimasų. Žemiečiai nepakenčia mūsų kavos. Fizikos dėsniai 
lemia, kad jos skonis išties šūdinas. 

Žemės atmosferą sudaro dvidešimt procentų deguonies. Visa 
kita  – dujinės medžiagos, kurios žmogaus kūnui nereikalingos, 
tarkim, azotas ir argonas. Todėl Artemidės orą sudaro grynas de-
guonis esant vienai šeštajai žemės sunkio jėgos. Šitaip palaiko-
mas tinkamas deguonies kiekis be papildomo spaudimo į kupolo 
apvalkalą. Tai ne nauja koncepcija – ji siekia „Apolono“ programos 
laikus. Tik bėda ta, kad kuo mažesnis slėgis, tuo žemesnė virimo 
temperatūra. Vanduo čia užverda įkaitęs iki šešiasdešimt vieno 
Celsijaus laipsnio, todėl arbata ir kava gali būti tik tokio karštu-
mo. Akivaizdu, kad nepratusiems žmonėms toks gėrimas atrodo 
šlykščiai vėsus.

Dzinas mandagiai padėjo puodelį ant staliuko. Daugiau prie jo 
tikrai neprisilies.

– O kas jus atvijo į Artemidę? – paklausiau.
Jis pirštais pabarbeno į ZAFO dėžutę. 
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– Jau keletą mėnesių deramės dėl vieno verslo projekto. Galiau-
siai nusprendėme sudaryti sandorį, tad norėjau asmeniškai susipa-
žinti su ponu Landviku. 

Trondas įsitaisė ant sofos ir paėmė kontrabandos dėžę.
– Juk sakiau, kad vadintum mane Trondu.
– Gerai, tebūnie Trondas, – sutiko Dzinas.
Trondas suplėšė siuntos pakuotę ir ištraukė tamsaus medžio dė-

žutę. Pakėlęs prieš šviesą apžiūrėjo iš visų kampų. Nesu estetė, ta-
čiau netgi aš nesunkiai supratau, kad tai nepaprasto grožio daiktas. 
Sudėtingi raižiniai puošė visus paviršius, o apačioje puikavosi sko-
ninga emblema su užrašu ispanų kalba.

– Ką gi mes čia turime? – pasmalsavo Dzinas.
Trondas nusiviepė patenkintas savimi ir atidarė dėžutę. Vidu-

je gulėjo dvidešimt keturi cigarai, kiekvienas įvyniotas į popierinį 
apvalkalą. 

– Dominikos cigarai. Žmonės mano, kad geriausi yra kubietiški, 
bet jie klysta. Niekas neprilygsta Dominikos cigarams.

Kas mėnesį jam atgabendavau po tokią dėžutę kontrabandinių 
cigarų. Dievinu nuolatinius klientus.

Trondas dūrė pirštu į duris:
– Džiaze, gal malonėtum jas uždaryti?
Patraukiau prie durų. Nepriekaištingai veikiantis šliuzo liukas 

slėpėsi už puikiai įrengtų sienos įsprūdų. Įstūmiau jį į tarpdurio 
angą ir uždarydama pasukau rankenos ratuką. Liukai – gana įpras-
tas dalykas turčių namuose. Jei burbule staiga dingtų oras, užsan-
darintumėte namo duris ir nežūtumėte. Kai kurie žmonės tokie 
paranojikai, kad kasnakt sandariai užveria liukus miegamajame. 
Šiaip, dėl visa pikta. Mano nuomone, tai pinigų švaistymas. Per visą 
Artemidės istoriją nėra buvę jokio oro nuotėkio iš kupolo.



Artemide·     31

– Čia veikia ypatinga oro filtravimo sistema,  – paaiškino Tron-
das. – Dūmai iš šio kambario niekur nepasklis.

Jis išvyniojo cigarą, nukando galiuką ir išspjovė jį į peleninę. Tuo-
met įsikišo cigarą burnon ir prisidegė auksiniu žiebtuvėliu. Keletą sy-
kių supapsėjo ir atsiduso: 

– Puikus dalykėlis... kaip Dievą myliu.
Ištiesė dėžutę Dzinui, kuris mandagiu mostu cigaro atsisakė. Tuo-

met šeimininkas pasiūlė man. 
– Žinoma, dėkui. – Pačiupau vieną cigarą ir įsikišau į vidinę kiše-

nę. – Po pietų surūkysiu. 
Pamelavau. Bet kodėl turėčiau atsisakyti tokio dalyko? Tikriausiai 

pavyktų už jį išpešti šimtą žetonų. 
Dzinas suraukė kaktą:
– Atleiskit, bet maniau, kad cigarus draudžiama įvežti...
– Dievaži, kvailas draudimas, – pareiškė Trondas. – Turiu hermetiš-

ką kambarį! Mano dūmai niekam netrukdo! Gryna neteisybė, rimtai!
– Oi, visiškai nusišneki, – pasisukau į Dziną. – Viskas dėl gaisro 

grėsmės. Jei jis kiltų Artemidėje, tai prilygtų košmarui. Juk negalėtu-
me išeiti laukan. Degiosios medžiagos uždraustos, nebent tam būtų 
svari priežastis. Mums čia tik ir trūksta saujelės idiotų, slampinėjančių 
su žiebtuvėliais.

– Ką gi... tikriausiai taip ir yra. 
Trondas ėmė žaisti žiebtuvėliu tarp pirštų. Šią kontrabandinę prekę 

atgabenau jam prieš daugybę metų. Kas kelis mėnesius jam prireikda-
vo butano užpildo. Šitaip ir aš daugiau uždirbdavau.

Siurbtelėjau dar vieną gurkšnį arbatos ir išsitraukiau delnių. 
– Trondai?
– Ak, taip, žinoma. – Jis išsitraukė saviškį delnių ir pridėjo prie 

manojo. – Kaina vis dar ta pati – keturi tūkstančiai žetonų?



32     Andy Weir

– Aha. Tik draugiškai įspėju: kitą sykį būsiu priversta pakelt iki 
keturių tūkstančių penkių šimtų. Pastaruoju metu viskas brangsta. 

– Tai ne bėda, – patikino šeimininkas. 
Kol laukiau, jis spaudinėjo mygtukus. Po akimirkos mano del-

niaus ekrane pasirodė pavedimo patvirtinimo langelis. Aš patvirti-
nau, ir operacija buvo baigta. 

– Viskas gerai, – pratariau. Pasisukau į Dziną. – Buvo malonu 
susipažinti, pone Dzinai. – Linkiu smagiai praleisti laiką.

– Dėkui, taip ir padarysiu!
– Geros dienos, Džiaze, – nusišypsojo Trondas.
Palikau tuos du vyrus aptarti savų reikalų. Neturėjau supratimo, 

ką jie sumanė, bet, kaip Dievą myliu, tai tikrai buvo nelegalus daly-
kas. Trondas griebdavosi visokiausių neaiškių reikaliukų – kaip tik 
todėl jį mėgau. Jeigu jis pasikvietė tą vyruką net į Mėnulį, tai tikrai 
ne dėl „verslo sandorio“, o dėl kažko žymiai įdomesnio. 

Pasukau už kampo ir patraukiau per fojė išėjimo link. Irina mane 
nulydėjo piktu žvilgsniu. Atsakydama suraukiau nosį. Tuomet mo-
teris net neatsisveikinusi užvėrė man už nugaros duris. Jau ketinau 
šokti į Trigerį, kai pyptelėjo maniškis delnius. Užsakymas paimti 
siuntą. Kadangi turėjau darbo stažo ir buvau netoliese, sistema jį 
pirmiausiai man ir pasiūlė. 

PAĖMIMO VIETA: AG-5250.
SVORIS: ~100 KG.
PRISTATYMO VIETA: NENURODYTA.
APMOKĖJIMAS: 452 Ž.

Oho. Net keturi šimtai penkiasdešimt du žetonai. Beveik dešim-
tadalis to, ką neseniai uždirbau už pristatytą cigarų dėžutę. 

Patvirtinau užsakymą. Juk reikia kažkaip uždirbti pinigų.



Artemide·     33

Brangusis Kelvinai Otijenai,
labas. Mano vardas Džazmina Bašara. Bet šiaip jau visi 

mane vadina Džiaze. Man 9 metai. Aš gyvenu Artemidėje.
Mano mokytoja – ponia Teler. Ji gera mokytoja, nors 

ir atėmė iš manęs delnių, kai žaidžiau su juo per pa-
moką. Ji uždavė namų darbų išsiųsti elektroninį laišką 
kokiam nors vaikui į KSK kompleksą Kenijoje. Ji davė 
man tavo adresą. Ar tu moki anglų kalbą? O aš dar 
moku kalbėti arabiškai. Kokia kalba kalbate Kenijoje? 
Man patinka amerikietiški serialai, o mėgstamiausias 
valgis yra imbieriniai ledai. Bet šiaip jau aš valgau 
kempę. Aš noriu auginti šuniuką, tačiau mes neišgalime 
jo nusipirkti. Girdėjau, kad Žemėje net vargšams galima 
laikyti šunis. Ar tai tiesa? Ar tu turi šunį? Jei turi, 
būk geras, papasakok apie jį. 

Ar Kenijoje yra karalius?
Mano tėtis dirba suvirintoju. O ką veikia tavo tėtis?

Brangioji Džiaze Bašara, 
sveika. Mano vardas Kelvinas, ir man taip pat 9 me-

tai. Gyvenu su mama ir tėčiu. Turiu keturias seseris. 
Jos tikros bjaurybės, o dvi vyresnėlės mane muša. Ta-
čiau aš užaugsiu ir vieną dieną jas primušiu. Tik juo-
kauju, nes berniukams nevalia mušti mergaičių. 

Kenijos gyventojai kalba anglų ir suahelių kalbomis. 
Karaliaus mes neturime. Turime prezidentą, Nacionalinę 
asamblėją ir Senatą. Suaugusieji už juos balsuoja, o tie 
kuria įstatymus.

Mano šeima šuns neturi, tik dvi kates. Viena iš jų 
tik ateina paėsti, bet kita labai meili ir visą laiką 
miega ant sofos. 
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Mano tėtis dirba apsaugos pareigūnu KKSK. Jis stovi 

prie vartų Nr. 14 ir prižiūri, kad pro juos eitų tik tie 

žmonės, kuriems leidžiama. Mes gyvename korporacijos 

name komplekso teritorijoje. Čia yra ir mano mokykla. 

Visi darbuotojų vaikai lanko mokyklą nemokamai. KKSK yra 

labai dosni, ir mes visi dėkingi.

Mano mama – namų šeimininkė. Ji mumis visais rūpina-

si. Ji tikrai gera mama.

Mano mėgstamiausias valgis – dešrainiai. O kas ta 

kem pė? Negirdėjau apie tokią.

Man irgi patinka amerikiečių serialai. Ypač muilo 

operos. Visos tokios įdomios, nors mama nenori, kad jas 

žiūrėčiau. Tačiau čia puikus interneto ryšys, todėl žiū-

riu, kai ji nemato. Tik prašau jai nesakyti. Cha cha. 

O ką veikia tavo mama?

Kuo norėtum būti užaugusi? Aš noriu konstruoti rake-

tas. Dabar kuriu tik raketų modelius. Neseniai užbaigiau 

KKSK modelį 209-B. Mano kambaryje jis atrodo įspūdingai. 

Kada nors norėčiau kurti tikras raketas. Kiti vaikai 

nori tapti erdvėlaivių pilotais, bet aš tai ne. 

Ar tu baltaodė? Girdėjau, kad Artemidėje gyvena vieni 

baltieji. Mūsų komplekse irgi gyvena daug baltaodžių. 

Jie atvyksta čia dirbti iš viso pasaulio. 

Brangusis Kelvinai,

kaip gaila, kad neturite šuns. Tikiuosi, kad kada nors 

konstruosi raketas. Tikras raketas, o ne modelius. 

Kempė yra maistas, skirtas vargšams. Tai džiovinti 

dumbliai su visokiais priedais. Jie auginami cisternose 

pačioje Artemidėje, nes maistas iš Žemės labai brangus. 

Kempė tikrai šlykšti. Priedai turėtų pagerinti skonį, 

tačiau jie tik padaro ją dar šlykštesnę. Turiu ją čiau-

moti kiekvieną dieną. Nekenčiu kempės.
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Aš nesu baltaodė. Esu arabė. Lyg ir šviesiai rudos 
spalvos. Tik maždaug pusė čia gyvenančių žmonių yra 
baltaodžiai. Mano mama gyvena kažkur Žemėje. Ji išėjo, 
kai buvau dar kūdikis. Aš jos neprisimenu. 

Muilo operos labai nuobodžios. Bet nieko tokio, jei 
jos tau patinka. Vis tiek galime draugauti.

Ar prie tavo namų yra kiemas? Ar gali išeiti į lauką 
kada tik panorėjęs? Aš negalėsiu išeiti į lauką, kol 
nesulauksiu šešiolikos, nes tokios VBE gildijos taisyk-
lės. Kada nors gausiu VBE pažymėjimą ir galėsiu išeiti 
laukan kada panorėjusi, tada niekas manęs nesulaikys.

Man regis, raketų konstravimas – tikrai šaunus dar-
bas. Tikiuosi, kad jį gausi.

O aš nenoriu dirbti. Užaugusi norėčiau būti turtuolė.


