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Į Raudonąjį vienuolyną Maresi atvyksta trylikos, per bado žiemą.
Apie šią paslaptingą vietą tebuvo girdėjusi legendose. Pasaulyje, kuriame 

mergaitėms draudžiama mokytis, keliauti ir turėti savo nuomonę,
sala, kurioje laisvai gyvena vien moterys, skamba neįtikėtinai.

Bet atsidūrusi čia, Maresi įsitikina, kad legendos nemelavo. Ji saugi. 

Tačiau vieną dieną į vienuolyną laivu atplaukia Jaja, susivėlusiais šviesiais 
plaukais, purvu apkepusiais drabužiais ir randų išvagota nugara. Į šią salą 
mergina pabėgo nuo siaubingo pavojaus ir protu nesuvokiamo žiaurumo. 

Jają nuskriaudę vyrai viską atiduos, kad tik ją surastų. Raudonojo vienuolyno 
moterys ir merginos privalo pasitelkti savo galias ir senovės seserų žinias, 

kad nugalėtų užpuolikus, trokštančius nušluoti vienuolyną nuo
žemės paviršiaus. O Maresi teks stoti akistaton su savo

baisiausiomis, juodžiausiomis baimėmis.

Tai pasakojimas apie draugystę ir išgyvenimą, magiją ir stebuklus, grožį ir 
siaubą – „Maresi“ prikaustys ir kerės iki paskutinio puslapio.

Maria Turtschaninoff gimė 1977 metais, jau būdama penkerių pradėjo 
rašyti pasakas, o dabar yra sukūrusi daugybę knygų apie magiškus

pasaulius. Autorė pelnė Švedijos YLE literatūros premiją ir buvo dusyk
apdovanota „Svenska litteratursällskapet“ premija. 2017 metais rašytoja 

nominuota Astridos Lindgren apdovanojimui ir „CILIP Carnegie“ medaliui. 
„Maresi“ – pirmoji „Raudonojo vienuolyno“ trilogijos dalis. Serija išversta į 

daugiau nei 24 kalbas, o teises ekranizuoti kūrinį įsigijo „The Bureau“. 
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A N O  VA R D A S  M A R E S I  E N R E S D O T E R , 
rašau šiuos žodžius devynioliktais trisde-
šimt antrosios Motinos valdymo metais. Ke-
tverius metus pra leidau čia, Raudonajame 

vienuolyne, per tą laiką perskaičiau beveik visus senuosius 
tekstus apie vienuolyno istoriją. Sesuo O sako, kad šis mano 
pasakojimas bus padėtas prie kitų raštų. Kaip keista. Aš dar 
tik novicė1, ne abatė, ne išsimokslinusi sesuo. Tačiau, anot se-
sers O, svarbu, kad kaip tik aš užrašyčiau, kas nutiko. Aš vis-
ką regėjau savo akimis. O pasakojimais iš antrų lūpų nevalia 
pasikliauti.

Nesu istorijų pasakotoja. Dar ne. Bet jei lauksiu, kol ja pa-
tapsiu, kol išmoksiu tinkamais žodžiais nupasakoti tai, kas 
įvyko, viską būsiu pamiršusi. Todėl prisiminimus užrašau 
dabar, kol viską aiškių aiškiausiai regiu prieš akis. Nedaug 
laiko praėjo, vos vienas pavasaris. Atminty šviežia ir tai, ką 
mieliau pamirščiau. Kraujo kvapas. Trupantys kaulai. Neno-

M

1 Vienuolyno naujokė (vertėjos pastaba).
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riu šių prisiminimų iškelti į dienos šviesą. Bet privalau. Apie 
mirtį rašyti sunku. Tačiau vien todėl, kad sunku, negalima 
imti ir pamiršti. 

Pasakoju, mat antraip vienuolynas užmirš. Pasakoju ir 
tam, kad pati suprasčiau, kas įvyko. Skaitydama istorijas vi-
sados geriau suprantu pasaulį. Tikiuosi, kad taip bus ir už-
rašius savąją.

Vis galvoju apie žodžius. Kokie žodžiai geriausiai perteiks 
įvykius, neiškreipdami ir nepagražindami vaizdo? Kiek tie 
žodžiai sveria? Iš visų jėgų stengsiuosi aprašyti tik tai, kas 
svarbu šiai istorijai, nutylėsiu, kas nereikalinga, te Deivė atlei-
džia, jei ne visad eisis sėkmingai. 

Sunku nuspręsti, kur istorijos prasideda, o kur baigiasi. 
Nežinau, kur šiosios pabaiga. Su pradžia lengviau. Viskas 
prasidėjo į vienuolyną atvykus Jajai. 
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Ą PAVA S A R I O  R Y T Ą, K A I  AT K E L I AV O  J A J A , 
paplūdimyje rinkau moliuskus. Prikrovusi puspil-
nį krepšį atsisėdau ant akmens valandėlę pailsėti. 

Paplūdimys skendėjo šešėliuose, saulė dar neperkopusi Bal-
tosios damos kalno, kojos šalo nuo jūros vandens. Po padais, 
į taktą su jūros mūša, girgždėjo apvalūs akmenukai, vandens 
pakraščiu šokinėjo raudonkojis paukštis koanas – irgi ieško-
damas moliuskų. Kaip tik šiam sėjikui ilgu snapu pačiupus 
kriauklę, netoli aukštų, siaurų uolų, vadinamų Dantimis, iš-
niro nedidelis laivas. 

Būčiau apie jį antrąsyk nė nesusimąsčiusi, šiuose vande-
nyse kas mėnesį pasirodo ne vienas žvejų laivas, tačiau šis at-
plaukė keisčiausia kryptimi. Su mumis prekiaujantys žvejai 
paprastai atvyksta iš žemyno šiaurėje arba iš turtingų žvejybi-
nių vandenų aplink salas rytuose. Jų laivai visai kitokie, maži, 
baltai dažyti, su dangaus mėlio burėmis ir dviejų, trijų vyrų 
įgula. Iš žemyno atsargas, o kartais ir novices, plukdo pilvoti 
ir lėti laivai. Šie dažniausiai atplaukia su palyda, saugančia 
nuo piratų. Kai prieš ketverius metus pati atplaukiau tokiu 
laivu, pirmąsyk regėjau jūrą.

T
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Bet šito laivo, išnirusio iš už artimiausio Danties ir patrau-
kusio tiesiai į krantą, pavadinimo nežinojau. Keletą kartų 
buvau mačiusi panašių. Jie atplaukia iš tolimų kraštų vaka-
ruose – Emelio ir Samitros arba dar toliau.

Tie laivai paprastai traukia nuo žemyno, panašia kryptimi 
kaip žvejų laiveliai. Buriuoja pakrantėmis ir tik labai prisirei-
kus suka į gilesnius vandenis. Mūsų sala labai maža, pasirin-
kus neįprastą maršrutą, sunkiai randama. Sesuo Loeni sako, 
kad tai Pramotė slepia šią salą, bet sesuo O iš tokių kalbų juo-
kiasi ir murma apie nevykėlius jūrininkus. Man atrodo, kad 
sala slepiasi pati. Tačiau šis laivas apiplaukė Dantis tiesiai iš 
vakarų – ir salą visgi atrado. Ir burės, ir laibas korpusas buvo 
pilki. Tokias spalvas sunku pastebėti plieninėje jūroje. Šis lai-
vas garsiai apie save nesiskelbė.

Pastebėjusi, kad laivas traukia į mūsų mažąjį uostą, pašo-
kau ir nulėkiau akmenuotu paplūdimiu. Bijau, kad net krepšį 
su moliuskais palikau. Už tokias eibes sesuo Loeni mane ir 
bara. Tu per daug impulsyvi, Maresi, sako ji. Imk pavyzdį iš 
Motinos. Ar ji šitaip mestų nebaigtus darbus? 

Ne, Motina šitaip nepasielgtų. Kita vertus, Motina, pasi-
raitojusi kelnes, jūržolėmis aplipusiomis kojomis, dvilinka ir 
moliuskų nerankiotų. Ko gero, kadaise dirbdavo tokius dar-
bus, kai buvo jauna novicė kaip aš. Bet negaliu įsivaizduoti 
Motinos – jaunos mergaitės. Tiesiog neįmanoma. 

Seserys Verka ir Numelė išėjo į prieplauką pasitikti laivo. 
Žvelgė į pilkąsias bures ir manęs nė nepastebėjo. Tyliai, at-
sargiai prisėlinau arčiau, kad tik girgždančios lentos manęs 
neišduotų. Įdomu, ką čia veikia sesuo Numelė. Sesuo Verka 
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