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PROLOGAS 
TIUMENĖ, SIBIRAS

Amerikietis įėjo į užeigą „Pas Anatolijų“ penkios minutės po 
pirmos nakties. Stabtelėjęs prie durų apsidairė viduje, paskui 
prisėdo savo įprastoje vietoje baro gale. 

Jis žinojo, kad liepsnojančio židinio šiluma maloniai glostys 
veidą, kai šis pagaliau atitirps. Šiąnakt užeigoje nebuvo kitų vė-
lyvų klientų – jam tai visiškai tiko. Sugavęs jo žvilgsnį barmenas 
linktelėjo parodydamas, kad po minutės atneš įprastą gėrimą. 
Svečias turėjo laiko nusivilkti viršutinius drabužius ir įsitaisyti 
patogiau.

Pirmiausia jis nusimovė pūstas pirštines, paskui didelę kai-
liu pamuštą ausinę kepurę. Pasidėjęs jas ant suolo šalia, atsi-
sagstė storą dygsniuotą striukę. Išsirangęs iš sunkaus drabu-
žio užmetė jį ant suolo. Galiausiai nusivilko megztinį ir leido 
ugnies šilumai smelktis į galūnes. 

Jį dažnai aplankydavo mintis, kad labiausiai kamuoja ne šal-
tis. Bent jau ne pats savaime. Šaltį dar galima ištverti, jei tik 
esi pasiruošęs. Labiausiai erzino ta nuolatinė ruoša: būtinybė 
prisitaikyti, rūpintis, kruopščiai apsivilkti ir nusivilkti drabužių 
sluoksnius vien tam, kad išgyventum ir galėtum funkcionuoti 
šioje aplinkoje šiuo metų laiku. Nuolatinis budrumas, kurio rei-
kėjo vien norint išgyventi. 
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Prieš porą dienų jis per kažkurį vietinį kanalą žiūrėjo doku-
mentinę laidą apie kosmines lenktynes. Savaime suprantama, 
buvo pasakojama iš sovietų perspektyvos, Gagarinui ir Tereš-
kovai skiriant daugiau dėmesio nei Glenui ir Armstrongui, bet 
kai kurie dalykai buvo universalūs. Vyras manėsi šiek tiek įsi-
vaizduojantis, ką reiškia būti kosmonautu: ruoštis pabuvoti ten, 
kur žmonėms neskirta būti. Vėlyvą neseniai prasidėjusio gruo-
džio vakarą norom nenorom piršosi mintis, kad tą pat galima 
pasakyti ir apie Tiumenę. 

Barmenui šiaip ne taip prisiruošus prileisti iš krano alaus 
sugirgždėjo durys ir vidun plūstelėjo stingdančio oro gūsis. Pa-
kėlęs galvą vyriškis pamatė įėjus du žmones. Kiek buvo galima 
suprasti iš jų žieminių drabužių, abu vyrai, aukštoki. Buvo ke-
purėti ir su striukėmis, tokiomis pat storomis kaip jo. Daugiau 
ko nors apie juos pasakyti buvo neįmanoma, – amžiaus, svorio, 
net rasės, – kol nenusirengs. 

Barmenas neskubėdamas priėjo prie vyriškio nekreipdamas 
dėmesio į naujuosius svečius. Jis buvo žaliūkas armėnas su dygs-
niuotais languotais marškiniais, iš po kurių ant kaklo ir plašta-
kų matėsi tatuiruotės. Atrodė kaip metinis jautukas su barzde-
le. Barmenas pastatė alų priešais svečią, amerikietis linktelėjo. 

– Spasibo, – padėkojo. 
Vyriškis vogčiomis stebėjo naujuosius svečius. Iš pirmo 

žvilgsnio jie neatrodė įtartini. Tikriausiai tik vietiniai vyrai, bai-
gę pamainą kurioje iš gretimų gamyklų. Jie nė nedirstelėjo jo pu-
sėn. Bet vis tiek vertėtų nenuleisti akių. Todėl jis visada ir sės-
davosi čia, kur niekas neužstoja durų. Apdairumas. Gyvenimas 
atsižvelgiant į aplinkybes. 

Vyriškis gurkštelėjo alaus ir susiraukė šimtąjį kartą prisimi-
nęs, kaip pasiilgo namų. Ar bet kurios kitos vietos kuo toliau nuo 
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čia. Vasarą, kai jis atvyko, Tiumenėje nebuvo taip jau blogai, pa-
lyginti šilta. Už darbą gerai mokėjo, o kontraktas neterminuotas. 
Užduotis nelabai sudėtinga: šiek tiek asmens apsaugos, šiek tiek 
tyrimo, kartais kokia grubesnė užduotėlė. Susidoroja užsimerkęs. 

Du svečiai beveik baigė varginantį lauko aprangos nusivil-
kimo procesą, ir amerikietis jau matė, kad abu yra baltaodžiai, 
jauni, geros formos. Jo vidinė saugumo sistema pakėlė jų įver-
tinimą keliais balais. Nebuvo prasmės nuolatos stebėti aplinką, 
visada sėstis taip, kad matytum duris, jei nevertinsi visų galimų 
pavojų. Vyriškis turėjo vertinimo skalę iki dešimties balų ir pa-
gal ją vertindavo visus sutiktus žmones. Šie du nekėlė daug ne-
rimo, bent jau kol kas. Dabar juos vertintų kokiais trimis balais. 
Vyrai beveik be abejonės buvo tie, kas ir atrodė. Amerikietis 
kiekvieną mėnesį sutikdavo bent kelis žmones, kuriuos įvertin-
davo trimis ar keturiais balais. 

Jis vėl atsigėrė alaus ir pasižiūrėjo į televizorių ant sienos. 
Rodė „Russia Today“. Žinias, vertas rodyti. Ar bent jau tas, ku-
rias Putinas norėjo, kad rodytų. Tai buvo reportažas apie trauki-
nio avariją Maskvoje, bet iš tiesų jis nesiklausė. Susikaupęs akies 
krašteliu stebėjo tuodu vyrus. Jei tie juo ir susidomėjo, to nepa-
rodė. Vienas žiūrėjo televizorių, kitas bandė atkreipti barmeno 
dėmesį – šis tyčia šluostė stiklinę versdamas juos laukti. Ameri-
kietis čia lankėsi jau ne kartą ir pastebėjo, kad barmenas niekada 
taip uoliai neblizgindavo stiklinių kaip klientams laukiant. 

Bet tada vienas iš vyrų išsitraukė kažką iš kišenės. Didelę si-
dabrinę gertuvę. Pastūmė ant stalo gulinčią kepurę, kad užstotų 
nuo barmeno, ir pasuko gertuvę šonu. Tokiu kampu, kad galė-
tų stebėti amerikietį atspindyje tiesiai į jį nežiūrėdamas. Senas 
triukas. Ar tik sutapimas? 

Penki pagal skalę. 
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Jis nusisuko nuo televizoriaus. Pasirausęs kišenėje išsitrau-
kė telefoną. Paprastą seną „Nokia“. Mygtukai vietoj jutiklinio 
ekrano, be interneto, be integruotos GPS. Pasižiūrėjęs į ekraną 
dirstelėjo į duris, lyg lauktų vėluojančio sugėrovo. Leido akims 
užkliūti už tų dviejų vyrų  – nė vienas nežiūrėjo į jį. Jie buvo 
apsirengę kaip ir visi kiti vyrai nuo dvidešimties iki šešiasde-
šimties, kuriuos matė lankantis šiame bare: džinsai, darbiniai 
marškiniai, sunkūs batai. Ne... ne visai. Jis surizikavo dar kartą 
žvilgtelėti į batus. Abu buvo apsiavę vienodai, bet batai nė kiek 
nepriminė vietinių darbininkų. Buvo brangūs. 

Amerikietis nebesivargino pridėti dar vieno balo savo ska-
lėje. Tiesiog padėjo ant stalo prie nebaigto alaus penkių šimtų 
rublių banknotą ir pakilęs apsivilko striukę. Palikęs megztinį 
ant suolo, čiupo pirštines ir kepurę ir nudrožė prie durų. Su-
ėmęs rankeną, už nugaros išgirdo balsą: 

– Tovarišč. 
Vienas iš vyrų. Jis nekreipė dėmesio. 
– Šiltai apsirenkite, – rusiškai tęsė kalbantysis. – Lauke šalta. 
Amerikietis nekreipė į jo žodžius dėmesio, bet pastebėjo, 

kad akcentas beveik tobulas. Beveik. 
Vos išėjus į naktį subarktinis šaltis kirto jam it botagas, 

draskė atvirą rankų ir veido odą. 
Džipas stovėjo už dvidešimties metrų, kitapus gatvės. Ame-

rikietis nuskubėjo įstrižai per ją prie automobilio ir kyštelėjęs 
ranką į striukės kišenę išsitraukė raktus, vos nulaikė juos šalty-
je. Šiaip ne taip išjungė centrinį užraktą ir suėmęs durų rankeną 
dirstelėjo į barą. 

Du vyrai stovėjo tarpdury. Jie spėjo vėl šiltai apsirengti, tad 
neskubėjo, bet dabar tai buvo akivaizdu. Jie domisi juo. 

Jis atidarė džipo duris ir įlipęs atsisėdo. Lengviau atsiduso, 
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kai pasukus spynoje raktelį variklis atgijęs suurzgė. Temperatū-
rai nukritus žemiau minus trisdešimties toli gražu nebuvo ga-
rantijos, kad automobilis užsives. Porą kartą jau buvo jį nuvy-
lęs. Laimei, ne šįvakar. 

Vyras įjungė valytuvus džiaugdamasis, kad šerkšnas ant stik- 
lo dar nespėjo sustingti. Tada išsuko į gatvę ir nuvažiavo taip 
greitai, kaip tik drįso per sniegą, dairydamasis į galinio vaizdo 
veidrodėlyje tolstantį barą ir du nepažįstamuosius. 

Pagrindiniu keliu važiavo apie pusantro kilometro, paskui 
pasuko į šalutinę gatvelę. Butas buvo netoli, bet jis nenorėjo ten 
važiuoti, kol neįsitikins, kad jo neseka. Negalėjo rizikuoti nu-
vesti juos pas Niką. 

O kas būtent buvo tie jie? Jei jam labai pasisekė, tai tik gangs-
teriai. Dabartinio jo darbdavio konkurento samdiniai, bandan-
tys pašalinti vieną iš jo apsaugos grandžių. O jei nepasisekė...

Dirstelėjęs į veidrodėlį pamatė besivejant žibintus. Jie buvo 
įsimintinos kampuotos formos, kaip suploti trikampiai. 

Bandant nusikratyti uodegos šiame mieste bėda buvo ta, 
kad dvi upės ir Transsibiro geležinkelis dalijo Tiumenę į izo-
liuotas zonas ir gerokai ribojo judėjimo keliais pasirinkimą. 
Amerikietis staigiai pasuko vairą į kairę, paskui iškart į dešinę, 
į tokį siaurą skersgatvį, kad vos tilpo šoniniai veidrodėliai. Išsu-
kęs į kitą gatvę pervažiavo tiltą per Turą ir įvažiavo į pagrindinį 
E22 kelią, vedantį iš miesto į vakarus. Padidinęs greitį žvilgčiojo 
tai į kelią, tai į veidrodėlį. 

Už jo iš skersgatvio išsuko automobilis. Tos pačios trikam-
pės lempos, it nemirksinčios drakono akys. 

Mėšlas. Ne vietiniai gangsteriai; tai jie. 
Suvokimas smogė jam į paširdžius. Jie nesunkiai galėjo pri-

lipdyti prie jo džipo sekimo prietaisą, kol jis sėdėjo bare. Tai pa-
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aiškintų, kodėl nepažįstamieji taip neskubėjo. Velnias, galbūt jie 
sekė jį visą dieną, gal ir dar ilgiau. 

Jau praėjo penkeri metai. Kodėl dabar? 
Jis nieku gyvu negalėjo grįžti į butą. Ne dabar, ne šiuo auto-

mobiliu. Ir vis dėlto privalėjo. Nes bute už netikros sienos buvo 
paslėptas vienintelis dalykas pasaulyje, kuris galėtų jį apsaugoti 
nuo to, kas jo laukė. 

O gal ir ne. Jei jie nusitaikė į jį dabar, po tiek laiko, galbūt 
niekas jo nebeišgelbės. 

Artėjant prie miesto ribos namai abipus gatvės žemėjo ir 
tolo vieni nuo kitų. Jis negalėjo parvesti jų pas Niką. Vylėsi, kad 
jie apie ją dar nežino. Vienintelė galimybė – pabandyti atsikra-
tyti jų tyruose už miesto, tada kaip nors apsukti kilpą ir pra-
dingti. Bet kur dingti? Tiumenė ir taip jau atrodė kaip pasaulio 
pakraštys – jei jie rado jį čia...

Šiaip ar taip, pamanė amerikietis, mintimis grįžęs prie da-
bar laukiančio pavojaus, nepakaks tiesiog jų atsikratyti. 

Laisvąja ranka atidaręs daiktadėžę išsitraukė „Smith & Wes-
son Governor“ revolverį, suvyniotą į du skudurus. Jis buvo už-
taisytas šešiais .45 kalibro ACP šoviniais. Iškratęs pistoletą iš 
skudurų pasidėjo ant keleivio sėdynės. 

Pravažiavęs degalinę, žyminčią tolimiausią vakarinę Tiu-
menės ribą, dar šiek tiek paspaudė pedalą. Prieš akis driekėsi 
E22 greitkelis. Iš abiejų pusių jį supo sustingę, užsnigti laukai. 
Miestas jau rodėsi toli už nugaros. Šen bei ten matėsi mažos 
gyvenvietės ir apleisti buvę sovietiniai kolūkiai, įskaitant vie-
ną, kurį jis žinojo esant prie pat plento, už šešių kilometrų nuo 
miesto. Galima sakyti, kad nusižiūrėjo jį panašiai situacijai. Vi-
sai kaip su šalčiu, pagalvojo. Kurdamas planus visada į jį atsi-
žvelgi, kad ir pasąmoningai. 
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Kito automobilio žibintai sekė tiesiu keliu atsilikę per kokį 
kilometrą, persekiotojai nesistengė labai lipti ant uodegos. 
Jiems ir nereikėjo. Turėjo marias laiko. 

Priekyje kelias leidosi į daubą. Vyras metė žvilgsnį į matinį 
juodą ant keleivio sėdynės gulinčio revolverio korpusą ir suri-
zikavo dar šiek tiek padidinti greitį. 

Ėmus leistis šlaitu, šviesos veidrodėlyje pradingo ir tada jis 
dešinėje už penkiasdešimties metrų pamatė posūkį į kolūkį. 
Vyras neplanavo jų nusikratyti. Net jei jie nebuvo pritaisę prie 
džipo siųstuvo, bus akivaizdžiai matyti, kad jis nusuko nuo ke-
lio ir kur. Bet jam ir nereikėjo nuo jų bėgti. Pakaks laimėti šiek 
tiek laiko.  

Jis sulėtino prieš posūkį, pajuto, kaip storos padangos slys-
telėjo įsukus į keliuką. Jos atlaikė. Priekyje stovėjo kelios darži-
nės ir tamsūs ūkiniai pastatai. Vyras labiau pasikliovė atminti-
mi nei regėjimu. Tamsūs statiniai vos išsiskyrė naktyje, šiek tiek 
ardė dangaus liniją horizonte. Jis sustojo prie vieno iš pastatų 
ir išlipo palikęs įjungtą variklį ir degančias lempas. Užtrenkęs 
duris apibėgo daržinę. Iškart prisiminė, kad kepurę ir pirštines 
paliko džipe. Nesvarbu. Pirštinės, šiaip ar taip, per storos, kad 
pirštas tilptų į gaiduko svirtelės lankelį ar kad su jomis galėtų 
taikliai šaudyti, be to, jis neturės progos mirtinai sušalti. Arba 
netrukus grįš į džipą ir paleis šildytuvą visu galingumu, arba 
šaltis jam neberūpės. Pasigirdo perjungiant pavaras – kitas au-
tomobilis tingiai išsuko iš pagrindinio kelio ir ėmė artintis. 

Jis pasislėpė už tolimojo daržinės krašto, kad galėtų stebė-
ti privažiavimo keliuką, laikėsi pasilenkęs. Jam dingtelėjo, ar 
šitie statiniai ir yra tokie apleisti, kokie atrodo, ir nusprendė, 
kad tikriausiai taip, turint omeny, jog atvažiuodamas nema-
tė jokių gyvybės ženklų. Šitoje daržinės pusėje vėjas košė visa 
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jėga, ir temperatūra, kuri, kaip manė, negalėtų būti žemesnė, 
dar nukrito. Tikriausiai buvo kokie trisdešimt du laipsniai že-
miau nulio. Jo rankos ir veidas jau visiškai sustiro. Teks pasi-
kliauti, kad pirštų sąnariai darys, ką jiems lieps smegenys, nors 
pats nejautė galintis juos pajudinti. Bent jau buvo apsivilkęs  
striukę. 

Galiausiai pasirodė jo persekiotojai, neskubėdami sustojo 
netoli džipo. Jie vairavo sidabrinį „Mitsubishi Outlander“. Šiek 
tiek per naują ir per daug blizgantį, kad derėtų, visai kaip jų ba-
tai. Amerikietis vylėsi, kad jie manys, jog jis tebėra automobily-
je, bet žinojo, kad persekiotojai elgsis atsargiai. Iš „Mitsubishi“  
išlipo vyrai iš baro, rankose laikė pistoletus. Žibintų šviesoje 
buvo matyti, kad abu mūvi plonas taktines žiemines pirštines. 
Jam teliko svajoti, kad pats būtų taip pasiruošęs. 

Jie sekundę pastoviniavo prie savo automobilio, veikė nuo-
sekliai, dairėsi aplinkui. Tas kelias akimirkas jis turėjo prieš 
juos pranašumą. Savaime suprantama, persekiotojai žino, kad 
jis kažkur netoli, bet nežino, ar jis džipe, ar slepiasi kuriame 
nors ūkiniame pastate. Vyras todėl ir pasirinko šitą vietą, nes 
čia buvo kelios galimos slėptuvės. Jis galėjo būti trijose ar ketu-
riose vietose, o jie jas turėjo patikrinti dviese. 

Su žieminiais drabužiais pora atrodė identiškai. Išlipusysis 
vairuotojo pusėje linktelėjo savo partneriui nebyliai duodamas 
ženklą. Tas pakėlęs ginklą žengė prie džipo, o kitas mikliai su-
kiodamas pistoletą tikrino aplinkinius pastatus. Dairėsi, nė vie-
non pusėn nežiūrėdamas ilgiau kaip porą sekundžių. 

Metas rizikuoti. 
Amerikietis žengė iš priedangos antrajam vyrui kaip tik be-

nusisukant. Pakėlęs revolverį šovė, ketindamas nukauti taikinį 
šūviu į galvą. Ginklas šoktelėjo rankoje. Nuo šalčio jis vos pa-



M A S O N  C R O S S   M E T A S  Ž U D Y T I

15

juto atatranką. Taikinys susmuko ant žemės, bet neatrodė, kad 
šūvis būtų kliudęs galvą, gal tik užkabino petį. 

Negaišdamas laiko įsitikinti, jis nukreipė taikiklį į antrąjį 
vyriškį, besisukantį nuo džipo, prie kurio ėjo, ir priklaupiantį 
ant kelio. Amerikietis buvo tam pasirengęs – nuleido vamzdį 
žemiau ir dukart nuspaudė svirtelę. Šį kartą pataikė tiksliai, su-
varė dvi .45 kalibro kulkas į krūtinę. Vyras išsitiesė ant žemės. 

Jis jau sukosi atgal į pirmąjį taikinį, bet pavėlavo. Tįsančios 
žmogystos pusėje pastebėjo žybtelint liepsną, tada pajuto kul-
ką. Neskaudėjo, tik aštriai nudiegė papilvę dešinėje. Amerikie-
tis užbaigė darbą – kelis kartus paspaudė svirtelę ir suvarė į gu-
lintįjį dar bent tris kulkas. 

Tada numetė revolverį ir prasegė striukę, nutirpę pirštai vos 
lankstėsi, nenorėjo klausyti. Kyštelėjęs vidun ranką užčiuopė 
perplėštą audinį ir pačią žaizdą. Nereikėjo jos pamatyti, kad ži-
notų, jog yra blogai. Tai suprato iš pirštais plūstančio kraujo. 
Kaire ranka užspaudė skylę ir žengė link džipo spėliodamas, ar 
išgyvens kelionę iki ligoninės. 

O tada prasidėjo tikrosios jo bėdos. 
Tolumoje išgirdo pažįstamą triukšmą, prieš posūkį lėti-

nantį automobilį. Atsisukęs pasižiūrėti į greitkelį pamatė dar 
dviejų į keliuką sukančių automobilių šviesas. Pažįstami tri-
kampiai žibintai. 

Amerikietis užspaudė žaizdą ir kiek kojos įkerta pasileido 
į atvirus laukus. Jis nebegalvojo. Žinojo tik tiek, kad nebegali 
laukti ir kovoti, beginklis ir sužeistas. Galbūt jam pakaks laiko 
atitrūkus apsukti ratą iki pagrindinio kelio, kol persekiotojai jo 
ieškos. Gal jam pasiseks ir nespėjus mirtinai sušalti sustos koks 
pravažiuojantis automobilis. 

Sniegas po kojom buvo purus, apsunkino ir taip netvirtus 
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žingsnius. Vyrui dingtelėjo, ar nepalieka kruvinų pėdsakų, bet 
buvo per silpnas patikrinti. Jei sustos pasižiūrėti atgal, gali ir 
nebepajudėti. Kvėpuoti darėsi vis sunkiau, ryte ryjamas šaltas 
oras draskė plaučius. Galvoje tvinkčiojo širdies dūžiai. Jis žino-
jo, kad širdžiai plakant greičiau netenkama daugiau kraujo. Bet 
jei pajėgs nesustoti, galbūt jam pavyks ištrūkti. 

O tada išgirdo šunis. 
Nirtų lojimą, greitai per sniegą tapsinčias letenas. Atsisukęs 

pamatė atlekiančius du juodus dobermanus. Didesnysis šoko 
pirmas, lengvai jį pargriovė. Nasrai sugriebė kairį riešą, po se-
kundės antri įsikibo į kulkšnį. Jis ir dabar nepajuto skausmo, tik 
spaudimą. 

Vyriškis prarado laiko nuovoką, tik gulėjo sniege spoksoda-
mas į juodą dangų, klausydamasis nuožmaus šunų urzgimo. Po 
kelių sekundžių – o gal po dešimties minučių – išgirdo balsą. Šį 
kartą žodžiai buvo angliški. 

– Neblogai sekėsi. Bet jau viskas baigta. 
Virš jo pasirodė balso savininkas. Kaip ir jo pirmtakai, vil-

kėjo striukę, mūvėjo plonomis taktinėmis pirštinėmis. Su aki-
niais. Amerikietis veido neatpažino, bet tai nieko nereiškė. Jis 
puikiai žinojo, kas tas vyras ir kodėl jis čia. 

Gulintysis išgirdo švilptelėjimą ir caksėjimą – tai prižiūrėto-
jas pakvietė savo šunis ir tie jį paleido. Jis nesijudino. Jau išeik-
vojo paskutines jėgas. 

– Užbaik, – tarė. 
Vyriškio su akiniais lūpose šmėstelėjo šypsenėlė, bet tuoj 

pat pradingo. 
– Netrukus. Žinai, ko pirma norime. 
– Eik velniop. 
Akiniuotis dar akimirką vėrė jį žvilgsniu, tada gūžtelėjęs link-
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telėjo vienam iš vyrų. Sprendžiant iš garso, jie buvo bent trise. 
Regėjimo lauke pasirodė kitas, aukštesnis, vyras, laikė rankoje te-
lefoną. Jis pritūpė šalia ir parodė ekraną, kad amerikietis matytų. 
Iš pradžių jis neįžiūrėjo, ką jam rodo, paskui suprato, kad ekrane 
šviečia nuotrauka. Iš arti, šviesūs plaukai. Kamera šiek tiek atsi-
traukė, tada ranka nubraukė plaukus į šoną ir parodė veidą.

Jam užgniaužė gerklę. Nika. 
Ji buvo užsimerkusi, ant skruostų blizgėjo ašaros. Kamera vėl 

pasisuko ir parodė jai prie smilkinio prispaustą pistoleto vamzdį. 
Vyriškis su akiniais pritūpė šalia ir dirstelėjo į ekraną, pas-

kui laukiamai pasižiūrėjo į jį.
Jis šaukė jiems bjauriausius žodžius, bandė atsistoti, bet 

aukštesnysis nesunkiai sulaikė prispaudęs krūtinę batu. Jis dar 
pašūkavo. Paskui pasakė. Pasakė jiems viską. Ne todėl, kad 
manė, jog tai jį išgelbės, o tam, kad išgelbėtų Niką. 

Akiniuotis išklausęs linktelėjo. 
– Ačiū. 
– Dabar paleiskite ją. Ji nieko nežino...
Vyras su akiniais ištiesė pirštinėtą ranką, o kitas padavė jam 

telefoną. 
– Ortega? 
Per mobiliojo garsiakalbį pasigirdo tylus ginklą Nikai prie 

galvos laikančio vyro balsas. 
– Klausau. 
– Gali ją užmušti. 
Amerikietis suklykė per telefoną išgirdęs du greitus šūvius, 

vieną po kito. Pasimuistė bandydamas išsivaduoti iš po krūti-
nę spaudžiančio bato, o tada prieš akis pamatė žiojintį pistoleto 
vamzdį. 

Žybtelėjo šviesa, ir nebeliko nieko. 
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1 
SANIVEILIS, KALIFORNIJA

Pramerkęs akis akimirką maniau, kad vis dar bėgu. 
Porą kartų sumirksėjęs apsidairiau aplink: viešbučio lova, 

pakeltos žaliuzės, kambaryje šviesu nuo giedro žydro dangaus. 
Prireikė sekundės susigaudyti, kad bėgimo iliuziją sukūrė tai, 
jog vis dar sunkiai šnopavau po sapno. 

Atsisėdau lovoje. Viešbučio kambario kondicionierius plu-
šo visu pajėgumu, ir mane nusmelkė šaltukas, kai nuslydu-
si antklodė apnuogino prakaito išmuštą krūtinę. Prireikė kelis 
kartus giliai įkvėpti pro nosį ir valios pastangomis sulėtinti šir-
dies plakimą iki gyvybiškai saugesnio. 

Suvaldęs kvėpavimą ir pulsą, mintyse tebetikrindamas kaukš- 
telėjau sau per galvą. Oho. Jau senokai nesapnavau nieko pana-
šaus. Paskutinį kartą – netrukus po Los Andželo įvykių. Kažin, ar 
prisidėjo tai, kad šis miestas netoli? Pirmą kartą nuo tada atsidū-
riau taip arti Los Andželo, ir nors pastaruoju metu buvau perne-
lyg užsiėmęs, kad daug apie tai galvočiau, regis, už mane tai darė 
pasąmonė. 

Mano darbas yra rasti žmones, kurie nenori būti rasti. Pa-
prastai mano paslaugas užsako trečioji šalis, bet tą kartą padariau 
išimtį. Serijinis žudikas, kurį žiniasklaida pakrikštijo Samariečiu, 
Los Andžele grobė ir žudė vienišas vairuotojas. Kai kurios žurna-



22

M A S O N  C R O S S   M E T A S  Ž U D Y T I

listų nutekintos tyrimo smulkmenos man priminė Diną Krouže-
rį, vyrą, su kuriuo dirbau prieš daug metų. Mes tarnavome labai 
efektyvioje, itin slaptoje karinės žvalgybos organizacijoje, ku-
riai mūsų talentai buvo itin naudingi. Buvau labai suinteresuo-
tas laikytis kuo toliau nuo mūsų buvusių darbdavių, todėl buvo 
nelengva apsispręsti pasiūlyti savo paslaugas Los Andželo poli-
cijos departamentui. Bet galų gale sprendimas buvo neišvengia-
mas. Mano baimės pasitvirtino abiem atžvilgiais: Dinas Krouže-
ris buvo Samarietis ir aš ne vienintelis pastebėjau ryšį tarp jų.  

Prisiminiau vyrą su akiniais. Šaltą jo žvilgsnį laikant pistole-
tą. Veidas buvo nepažįstamas, bet jis žinojo, kas aš. 

„Gal aplinkybės pasikeitė“, – pasakė jis. 
Bet aš išsikapsčiau iš tos situacijos, ir nuo tada viskas buvo 

ramu. Tik širdies kertelėje tebelaukiau atoveiksmio. 
Pasigirdo tylus gegutės kukavimas, lydimas mano mobiliojo 

vibravimo, jis pamažu vis garsėjo. Rytinis žadintuvas. Pasiver-
tęs ant šono jį išjungiau. 

Nusiprausiau po dušu, nusiskutau ir apsirengiau susitiki-
mui. Tamsiai pilkas dviejų sagų „Brooks Brothers“ kostiumas 
ir šviesiai mėlyni medvilniniai marškiniai. Įsidėjau nešiojamąjį 
kompiuterį ir išėjau palikęs kambarį tokį, kokį radau. Laiptais 
nusileidau į pirmą aukštą, nuo pusryčių stalo pačiupau beigelį 
ir išsiregistravau iš viešbučio. 

Išėjus į lauką dangus atrodė dar žydresnis. Kaip Kalifornijoje 
diena buvo šalta, bet nebuvau iš tų, kurie sausį skųstųsi dešimčia 
laipsnių šilumos. Grynas oras nuramdė galvos skausmą, užsili-
kusį po košmaro, vyliausi, kad prieš akis dar šmėžuojantys vaiz-
dai taip pat netrukus išblės. Prie viešbučio stovėjo trijų taksi eilė, 
sėdau į pirmąjį. Vairuotojui pasakiau, kad man reikia į „Muno-
los“ buveinę. Nespėjus pasakyti adreso vairuotojas linktelėjo ir 
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išsuko į gatvę. Matyt, Silicio slėnio taksi vairuotojai pratę iš vieš-
bučių važinėti į vienas ar kitas technologijų bendroves. 

Atsidaręs nešiojamąjį kompiuterį, dar kartą žvilgtelėjau į par-
sisiųstus dokumentus apie bendrovę, kurioje netrukus apsilan-
kysiu. Darbas atrodė gana paprastas, bet jie visi iš pradžių to-
kie atrodydavo. Turėjau laiko permesti akimis porą straipsnių 
apie „Munolą“ technologijų žurnaluose ir vieną „New York Ti-
mes“, kol pasiekėme rajoną, kuriame buvo mano kelionės tikslas. 

Aplinka atrodė kaip prabangaus koledžo miestelio iš ateities 
po dvidešimties metų. Daug kruopščiai prižiūrimų vejos lopi-
nėlių ir lapuočių medžių. Visi pastatai buvo plačios dviaukštės 
ar triaukštės matinio stiklo ir plieno konstrukcijos, prie dauge-
lio lauke stovėjo skoningos skulptūros ar fontanėliai. Beveik nė 
vienas neturėjo tokių neskoningų smulkmenų kaip namo nu-
meris ar ženklas su bendrovės pavadinimu. Užtat prisižiūrėjau 
įvairiausių logotipų, meniškai įkomponuotų monogramų ir pa-
našios simbolikos. Pravažiuojant vairuotojas parodė kelis pa-
žįstamus pavadinimus: „Yahoo!“ ir „Google“. Džiaugiausi, kad 
jis žino, kur važiuoja, nes man būtų buvę sunku rasti kelią hie-
roglifų labirinte. Mano darbas reikalauja puikių gebėjimų rasti 
daiktus, bet viskam yra ribos. 

Pavyzdžiui: bendrovė, kurios ieškojau, vadinosi „Munola“. 
Jos buveinė buvo dar vienas išsidriekęs stiklo ir plieno statinys, 
nuo kitų tesiskiriantis karikatūriniu besišypsančios karvės pie-
šinėliu. Kelias sekundes bandžiau įminti logotipo ir pavadini-
mo ryšį, bet paskui supratau, kad tikriausiai tam dedu daugiau 
pastangų nei bendrovės rinkodaros komanda. 

– Čia? – paklausiau vairuotojui sustojus ant juodo skalūno 
luitais grįsto takelio, vedančio prie įėjimo. 

– Mhm, – patvirtino tas ir pasižiūrėjęs į taksometrą pasakė 
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kainą. – Neatrodo, kad jums čia būtų vieta, – pridūrė man pa-
davus pinigus. 

– Per senas? – paklausiau spėdamas, kad vidutinis progra-
mavimo guru amžius tikriausiai apie dvidešimt dvejus.

– Pernelyg išsipuošęs. 
Žvilgtelėjau į savo kostiumą. Net ir turint omeny natūralų 

mano polinkį neryšėti kaklaraiščių, jis tikriausiai buvo teisus. 
Eidamas keliuku visur mačiau stebėjimo kameras. Įeinama 

buvo pro dvigubas stiklines duris, ant matinio stiklo plokščių 
puikavosi atkartotas karvės motyvas. Paveikslėlis ant priekinių 
durų kūrė svetingumo įspūdį, kurį, deja, šiek tiek gadino kame-
ros ir ženklas, įspėjantis visus lankytojus užsiregistruoti, prime-
nantis visiems pateikti leidimą ir EITI PO VIENĄ. Prie durų 
kabojo vidaus telefonas. Paspaudžiau mygtuką ir tuoj pat išgir-
dau moterišką balsą. 

– „Munola“ – kuo galiu jums padėti?
Prisistatęs pasakiau, kad atvykau susitikti su Džonu Stafordu, 

ir ji įleido mane vidun. Įėjau į nedidelį vestibiulį su laiptais į antrą 
aukštą. Laiptai buvo iškloti kilimu, visas pastatas dvelkė nauju-
mu. Pjaustyto medžio ir šviežių dažų kvapas. Laiptų viršuje buvo 
dar vienos užrakintos durys su langeliu į priimamąjį, pro kurį 
mane matė administratorė. Ji man pamojo, išgirdau spragtelėji-
mą, kai nuotoliniu būdu atrakino duris. Priimamasis buvo nedi-
delis, žemomis lubomis ir be langų. Administratorė – trečią de-
šimtį įpusėjusi blondinė juoda bliuzele. Ji sėdėjo už aukšto stalo. 

Moteris svetingai man nusišypsojo, bet jai nespėjus tarti nė 
žodžio dešinėje išgirdau balsą: 

– Karteris Bleikas?
Pasisukęs pamačiau tolyn į pastatą vedančias duris. Tarpdury 

stovėjo žemas vyriškis su  džinsais ir „Led Zeppelin“ marškinė-
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liais. Ant kaklo kabojo dirželis su balta kortele – spėjau, kad tai 
apsaugos leidimas, tik nusuktas. Vyrukas buvo tamsiaplaukis, su 
akiniais ir barzdos kuokšteliu po apatine lūpa. 

– Taip, – atsakiau. – Jūs su ponu Stafordu? 
Man buvo nurodytas Džono Stafordo vardas. Vakar ryte, 

kai jį išgirdau, vardas man nieko nesakė, bet trumpa paieška 
gugle atskleidė, kad jis yra jauna kylanti žvaigždė programinės 
įrangos pasaulyje. Ne Markas Zakerbergas ar panašaus kalibro, 
bent jau kol kas, bet toks vyrukas, kuris per kelerius ateinančius 
metus pateks ant „Wired“ viršelio, o dar po metų ir ant „Forbes“. 

Vyriškis su barzdele atsiduso, lyg būtų įpratęs, bet dar šiek 
tiek širstų dėl to, jog didžiausiu jo pasiekimu laikomas bendra-
darbiavimas su Stafordu. 

– Aš Gregas. Džonas apačioje. Eime. 
Jis jau sukosi grįžti pro duris, bet tada įsiterpė administratorė: 
– Jam reikia svečio leidimo. 
– Dar nedavėte jam leidimo? 
– Aš tik...
– Heile, duokite jam leidimą. 
Supratingai žvilgtelėjau į Heilę, kai parodė man, kur pasi-

rašyti, tada ji padavė raudoną kredito kortelės dydžio leidimą 
laikiklyje su dirželiu. Jį paėmęs padėkojau. 

– Saugumas visų svarbiausia, – tariau.
Gregas purkštelėjo: 
– Kurgi ne. Labai mums padėjo. 
Nusekiau paskui jį pro duris ir nuėjome koridoriumi, paskui 

pro kitas apsaugines duris, tada nusileidome laiptais. Akivaizdu, 
dekoruotojus samdė padirbėti tik viešai matomoje zonoje. Ei-
nant giliau į pastatą funkcionalumas paėmė viršų prieš formą: 
nebebuvo kilimų, sienos iš šlakbetonio plytelių, dienos šviesos 
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lempos. Čia buvo panašiau į bunkerį. Na, tam tikra prasme taip 
ir buvo. 

Praėjome eilę durų, girdėjau tykų grumėjimą, tarsi kruizi-
nio laivo variklį. Gregas pastebėjo mane žvalgantis ir linktelėjo 
į vienas duris. 

– Čia ne viskas mūsų. Priėmėme ir porą dešimčių kitų bend-
rovių. 

– Visos gauna po kambarį? 
– Bent jau didžiosios. 
Per dar vienas apsaugines duris – jei teisingai suskaičiavau, 

jau penktą kartą teko perbraukti leidimą – įžengėme į ne ką už 
telefono būdelę didesnę erdvę. Gregas palaukė, kol durys, pro 
kurias įėjome, užsidariusios spragtelėjo. 

– Kitų durų neatidarysi, kol neužsirakins pirmosios. Tai griež-
čiausio saugumo zona. Kitoje patalpoje yra „Munolos“ serveriai. 

– Gal įsivaizduojate, kur jis galėjo pradingti? – paklausiau 
palaikydamas pokalbį. 

Regis, mano klausimas Gregui nepadarė įspūdžio. 
– Ar ne to išsiaiškinti čia ir atvykote? 
Neatsakiau. Paskutiniame skydelyje spragtelėjusi įsižiebė 

žalia šviesa, ir Gregas perbraukė savo leidimu. 
Įėjome į „Munolos“ serverių patalpą. Buvo sunku suprasti 

jos matmenis, nes kad ir kur žiūrėtum, visur buvo pristatyta už-
rakintų didžiulio šaldytuvo aukščio narvų. Kiekviename narve 
buvo serveriai. Čia buvo daug triukšmingiau, taip triukšminga, 
kad kitų Grego žodžių neišgirdau. Spėjau, kad sakė ką nors atsai-
naus ir nereikšmingo. Salėje buvo gerokai šilčiau, nepaisant lu-
bose įtaisytų oro kondicionierių, dar pridedančių triukšmo. Nu-
sivilkau švarką ir persimetęs per ranką nusekiau paskui Gregą. 

Kelis kartus pasukome eidami gilyn į labirintą. Jis man kaži 
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kodėl atrodė anachroniškas; daugybė skardinių dėžių, slapta 
dūzgiančių už blizgančių glotnių prietaisų, kuriuos šiuo metu 
laikome neatskiriama savo gyvenimo dalimi. Po kelių akimirkų 
priėjome, kaip supratau, mūsų tikslą. 

Priešais atvirą serverio spintą stovėjo vyriškis chaki spal-
vos riedlentininko šortais ir teniso marškinėliais. Jis tarškino 
didžiulio, rodos, iš serverių bokšto išlindusio juosmens lygy-
je kompiuterio klaviatūrą. Gregas šūktelėjo jam, bet jo balsas 
paskendo triukšme. Ištiesęs ranką patapšnojo vyrui per petį, 
bet tas nekreipdamas į jį dėmesio tęsė savo darbą, kad ir ką ten 
spausdino. Po dešimties minučių jis spustelėjo „enter“, užlenkė 
kompiuterio ekraną ir įstūmė atgal į vietą. Uždarė skylėtas prie-
kines spintos duris ir užrakinęs įsidėjo raktą į kišenę. Tik tada 
galų gale atsisuko į mus. 

Pažinau jį iš interneto svetainėje ir daugybėje straipsnių 
apie bendrovę matytų nuotraukų. Bet visose iki vienos nuo-
traukose jis šypsojosi savim patenkinto žmogaus šypsena, tik 
per plauką nuo pasipūtėliškos. Dabar jis nesišypsojo. Po šypse-
nos nuotraukose į akis krisdavo žydros akys, savim pasitikin-
tis žvilgsnis, bet šiandien jos išsiskyrė labiausiai. Tik dabar tos 
akys žvelgė kitaip – įskaudintos, bet ryžtingos. Tankūs, tamsūs 
vyriškio antakiai buvo susimetę į krūvą virš tų akių. Po dienos 
šviesos lempomis blizgančia skusta galva jis žengė prie manęs ir 
ištiesė ranką. Paspaudžiau ją. 

– Džonas Stafordas. 
– Karteris Bleikas, – atsakiau. – Ko iš manęs norite? 
Jis atsakė nė nesudvejojęs. 
– Noriu to kalės vaiko pautų. Ant savo stalo. 
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MASON CROSS (Meisonas Krosas) – britų 
autorius, išgarsėjęs trilerių serija apie Karterį 
Bleiką – žmogų, kuris neturi nei vardo, nei tapa-
tybės, tik talentą rasti tuos, kurie daro viską, kad 
jų būtų neįmanoma rasti. Lietuviškai jau išleis-
tos pirmosios dvi Karterio Bleiko serijos knygos: 
„Žudymo sezonas“ ir „Samarietis“. Trečiajame 
trileryje „Metas žudyti“ Bleikas iš persekiotojo 
tampa medžiojamuoju.

Tai atrodė kaip įprasta užduotis: surasti programų projektuotoją, pavogu-
sį programą „MeTime“; ji turėjo tapti nauja socialinių tinklų sensacija ir 
atnešti turtus jos savininkui, tačiau… dingo be pėdsakų. Karteris Bleikas 
ima sekti projektuotojo Skoto Brajanto pėdomis. Ir tuomet supranta, jog 
kažkas seka jį patį. Jį pasivijo kruvina praeitis.

Prieš penkerius metus Bleikas dalyvavo ypač slaptoje vyriausybės opera-
cijoje kodiniu pavadinimu „Ilgoji žiema“. Su šiuo daliniu keliai išsiskyrė 
pasiekus susitarimą: jis tylės apie tai, ką jie veikė, o už tai bus paliktas ra-
mybėje. O jei ne, Bleikas panaudos savo slaptą derybų svertą. Tačiau tokį 
pat svertą turėjo ir buvęs Bleiko bendražygis Martinesas, su kuriuo buvo 
be gailesčio susidorota. Vadinasi, Bleikui galas. Jam pavyko išlikti nemato-
mam kelerius metus – kol išsidavė, padėdamas policijai surasti serijinį žu-
diką, pramintą Samariečiu. Jam puikiai sekėsi rasti žmones, kurie nenorėjo 
būti rasti, ir beveik visko jis išmoko „Ilgojoje žiemoje“. Jei kas nors ir gali 
rasti Bleiką, tai tik jie. 

Užuot ieškojęs kitų, jis turi sutelkti visas jėgas, kad paspruktų nuo tų, kurie 
yra tokie pat gudrūs kaip jis. Tik jų daug, o jis vienas… Sėkmingai medžio-
jęs kitus, dabar jis pats tampa žvėrimi, kuris turi būti sunaikintas. 

Nes šie medžiotojai nepripažįsta pasigailėjimo.
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