
Šis namas – tai ne tik plytos ir seni baldai. 
Tai ryšys su praeitimi, su tais, kurie gyveno iki mūsų. 

Tai dalelė istorijos, prie kurios gali prisiliesti.

KAREN WHITE (Karen Vait, g. 1964 m.) – 
JAV rašytoja, dvidešimt aštuonių bestselerių 
autorė. Jos kūriniai leidžiami penkiolika 
kalbų. Lietuvių skaitytojai jau pamėgo 
autorės romanus „Stiklo skambesys“, 
„Prarastos valandos“, „Pakrantės medžiai“, 
„Naktis, kai užgeso šviesos“, „Svajonių 
medis“ ir „Paskutinė naktis Londone“. 

  
„Namas Trado gatvėje“ – pirmoji naujos K. White knygų se-
rijos dalis, persmelkta JAV pietų valstijų kultūros ir pasako-
jimo tradicijų. Romanas nukelia skaitytojus į vieną seniau-
sių Pietų Karolinos miestų, Čarlstoną, kuriame atgyja ne tik 
miesto architektūros šedevrai, tampantys lygiaverčiais pasa-
kojimo personažais, bet ir senųjų miesto šeimų gyvenimai. 
Į herojų kasdienybę įpinami misticizmo elementai priverčia 
suabejoti, ar praeities šmėklos visuomet noriai atsisveikina 
su gyvųjų pasauliu. 

Senasis Vanderhorstų namas Čarlstone, kurį paskutinis 
šios giminės atstovas svarsto parduoti, laikomas išskirtiniu 
pietietiškos architektūros pavyzdžiu. Tačiau nekilnojamojo 
turto agentė Melanija Midlton, praktiška mergina, sudūlė-
jusį namą mato ne kaip romantizuojamos praeities reliktą, o 
kaip milžiniškų pinigų švaistymą. Viskas apsiverčia aukštyn 
kojomis Melanijai netikėtai paveldėjus senąjį Vanderhorstų 
namą ir turtą. Jos norą kuo greičiau atsikratyti netrokštamos 
senienos temdo viena iš paveldėjimo sąlygų – bent metus iš-
gyventi šiame name.

 Lyg to nepakaktų, netrukus į Melanijos duris pasibeldžia 
skandalingas praeities istorijas medžiojantis gražuolis rašyto-
jas Džekas Trenholmas. Pasinaudodamas savo žavesiu jis įti-
kina Melaniją kartu atskleisti Vanderhorstų šeimos paslaptį.
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Pirmas skyrius

Blankūs skaisčiai raudonos kinrožės atspindžiai šiek tiek nuspal-
vino purvinus namo langus ir atrodė tarsi mieli jaunystės pri-
siminimai, įkalinti seno žmogaus kūne. Langų frontonai buvo 
suskilinėję, ir namas atrodė it nuolat susiraukęs. Tačiau saulės 
šviesa, prasiskverbianti pro medžių lajas ir krintanti ant aptru-
pėjusių korintiškųjų orderių, išsirikiavusių šoninėse verandose, 
tapė vilčių teikiančio namo paveikslą. Tarsi namas lauktų ste-
buklo, pamaniau. 

Apžiūrinėjau namą, stengdamasi nekilnojamojo turto agentės 
akimis įžvelgti, kas liko iš praeities. Tai buvo tipiškas Čarlstono 
vienbutis namas, stovintis statmenai į gatvę, trumpuoju šonu besi-
remiantis į šaligatvį. Paradinės durys su puošniu karnizu ir itališko 
filigrano kronšteinais vedė į verandą, atsiveriančią į sodą, kur, bu-
vau tikra, rasiu pagrindinį įėjimą į namą. Suraukiau nosį, užuodusi 
įprastą dūlančio namo tvaiką, kuris pasitiko mane užėjus į vidų. 
Nors namas stovėjo pavydėtinoje vietoje – Pietų Brodo rajone, ta-
čiau tas, kas pasiryžtų jį pirkti, turėtų būti arba aklas, arba visiškas 
kvailys. Remdamasi didele patirtimi parduodant istorinį nekilno-
jamąjį turtą šiame mieste, linkčiau prie pastarojo varianto.

Drėgną ir tvankų Čarlstono rytmečio orą dar labiau pabrėžė 
ritmiškas į medžio žievę besitrinančios virvės girgždėjimas. Gar-
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sas patraukė mano dėmesį ir pastūmėjo prieiti prie apsilaupiusios 
kaltinės tvoros pasidairyti po sodą. Kodėl sustojau, nežinau – gal 
iš smalsumo, o gal dėl to, kad nesinorėjo žengti toliau. Nekenčiau 
senų namų. Keista, nes jie buvo pagrindinis mano pardavinėja-
mo nekilnojamojo turto objektas. Bet vėlgi – gal ne taip ir keista 
žinant, kodėl. Kad ir kaip ten būtų, senų namų nemėgau dėl dau-
gelio priežasčių. Pirma, jie dvokė citrinų aliejumi, bičių vašku ir 
naftalinu. Paprastai šie kvapai visada lydėdavo šlepsintį senolį, 
dėl garbaus amžiaus nebepajėgiantį rūpintis namais, bet užsi-
spyrusį nė už ką jų nepaleisti. Tarsi šeimininkas būtų nebetekęs 
vilties ateity rasti ką nors geresnio nei tai, kas buvo praeity. Išties 
labai liūdna. Galų gale – tai tik seni baldai ir tinkas.

Nieko nesimatė, tad stumtelėjau vartelius, apsivijusius tankiu 
žvaigždiniu jazminu, ir surūdiję vyriai nenorom pasidavė. At-
sargiai žengiau sutrūkinėjusių plytelių taku, vedančiu per sodą, 
kadaise, matyt, buvusį šeimininkų pasididžiavimu, stengdamasi, 
kad aukštakulniai neįstrigtų kokiame nors plyšyje ar kad aukštos 
dygios piktžolės nesudraskytų kojinių ir neužkabintų mano šilki-
nio kostiumėlio.

Staiga sodo gale sujudėjo šešėlis. Nors prakaitas upeliu sru-
vo palaidinės iškirpte, atsargiai žengiau per piktžoles, kad geriau 
matyčiau.

Peraugusių gėlių klomba juosė fontaną, o jo viduryje sėdėjo 
sustingęs cherubinas, pro akmenines lūpas amžinai purškiantis 
netekantį vandenį. Fontanas buvo tankiai apaugęs liemenį sie-
kiančiomis piktžolėmis, kurios taikėsi nustverti cherubiną už 
kulkšnių. Iš plyšio pamatuose išniro driežas ir šmurkštelėjo pa-
kraščiu tolyn. Tvirtai laikydama rankoje odinį portfelį, nežinia 
kodėl nusekiau paskui jį už fontano. Per sprandą tekėjo prakai-
tas ir aš pakėliau ranką jo nusišluostyti. Prisilietusi pajutau, kad 
pirštai šalti kaip ledas – tarsi perspėjimas, kurį išmokau atpažinti 
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dar vaikystėje. Stengiausi nukreipti mintis nuo kūnu perbėgusių 
šiurpulių, kurie vertė įsiklausyti į tai, ko aš nenorėjau, o kiti žmo-
nės negalėjo girdėti.

Nekantravau sprukti, tačiau stabtelėjau pastebėjusi raudoną 
dėmę, o mano gražiųjų brangių itališkos odos batelių kulniukai 
susmigo į storą mulčo sluoksnį. Nedidelėje išravėtoje pusapvalė-
je lysvėje, šviežiai padengtoje kedro drožlėmis, augo keturi veš-
lūs rožių krūmai su tokio sodraus raudonio žiedais, kokio man 
dar neteko regėti. Jie priminė ryškiais drabužiais pasipuošusias 
merginas, sėdinčias galiniuose senos bažnyčios klauptuose, o ro-
žių aromatas atrodė tiesiog nederamas tokiame apleistame sode. 
Nusigręžiau pajutusi liūdesį, kuriuo, rodės, buvo persisunkęs net 
oras šiame kiemo kampe.

Nors buvo slegiamai tvanku, pajutau šaltuką, ir man ėmė 
trūkti oro, lyg būčiau ilgai bėgusi. Staiga suklupau pavėsy po ža-
liuojančiu ąžuolu. Atsišliejau į kamieną ir užvertusi galvą sten-
giausi atgauti kvapą sode, kuris, rodės, buvo sugėręs ne tik orą, 
bet ir laiką. Ant senų medžio šakų it šaliai draikėsi tilandsijos. 
Masyvios šakos bylojo apie ilgą medžio gyvenimą šioje žemė-
je; jo šaknys buvo nutįsusios iki pat namo. Užžėlusiame sode be 
perstojo girgždėjo sūpynės, ir pasukusi galvą akies krašteliu vėl 
pastebėjau judantį šešėlį. Minutėlę pamaniau, kad matau moterį 
senamadiška suknute: ji supo nuo ąžuolo šakos nuleistą tuščią 
sūpynių lentą, tačiau neryškus vaizdas blanko, kol visai išnyko.

Ir vėl pajutau sprandą badant adatėles, tad greitai apsisukau 
ir nebesijaudindama nei dėl pėdkelnių, nei dėl ko nors kito nu-
skubėjau per sodą į verandą, kad tik kuo greičiau atlikčiau savo 
užduotį.

Perėjau marmuru grįstą verandą ir stipriai įspaudžiau durų 
skambutį, paskui dar kartą, kad paskubinčiau jas atidaryti. Praėjo 
beveik visa amžinybė, kol pasigirdo neskubus šlepsėjimas, o už 
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raštuoto stiklo durų pamačiau kažką judant. Per stiklą, ant kurio 
buvo išgraviruotas vijoklinių rožių motyvas, skverbėsi šviesa bei 
spalvos ir dalijo kitapus durų stovintį žmogų į tūkstančius šukių.

Atsidusau, nes puikiai žinojau, jog senolis užtruks dar penke-
tą minučių, kol atrakins visas spynas, paskui dar dvidešimt, kol 
jam išaiškinsiu, ko čia atėjau. Žinojau ir tai, jog atsigręžusi į tą 
pusę, iš kur sklinda sūpynių girgždesys, nieko nepamatysiu.

Staiga plačiai atsivėrė durys ir iš nuostabos žengtelėjau ata-
tupsta, prieš save išvydusi didžiules rudas akis, kurias dar labiau 
padidino stiklai, panašūs į dviejų kokakolos butelių dugnus, įsta-
tytus į vielinius akinių rėmelius. Vyras buvo mažiausiai metro 
devyniasdešimties, nors ir gunktelėjusiais pečiais, išryškėjusiais 
po krakmolytais baltos medvilnės marškiniais bei tamsiu švar-
ku, kurio kišenėlėje kyšojo dailiai sulankstyta lininė nosinaitė.

Išsitraukiau vizitinę kortelę ir ištiesiau senoliui.
– Pone Vanderhorstai, aš esu Melanija Midlton iš Hender-

sono nekilnojamojo turto agentūros. Vakar kalbėjomės telefonu.
Vyras nė nekrustelėjo ir per storus akinių stiklus įdėmiai ste-

beilijosi į mane.
– Mes tarėmės šiandien susitikti ir aptarti jūsų namo reikalus.
Jis elgėsi taip, lyg būtų manęs neišgirdęs.
– Mačiau jus sode.
Jis ir toliau mane tyrinėjo, o aš susigūžusi ėmiau trinti rankas, 

tarsi lauke būtų minus vienas, o ne plius trisdešimt šeši.
– Tikiuosi, jūs neprieštaraujate. Norėjau apžiūrėti sklypą.
Grįžtelėjau sodo pusėn, lyg norėdama patvirtinti savo žo-

džius, ir tada supratau, kad sūpynės nutilo vos prasivėrus durims. 
Kaip senamiestyje šis sklypas buvo neįprastai didelis, ir, kaip gai-
la, pamaniau, kad namui priklauso tiek daug žemės, juk kur kas 
naudingiau būtų ją panaudoti netoliese esančių parduotuvių bei 
restoranų automobilių stovėjimo aikštelėms.
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– Ar ją matėte?
Jo balsas mane pribloškė: jis buvo žemas ir labai tylus, lyg ma-

žai kalbančio žmogaus. Ir senolis nė nenutuokė, kiek kvapo jam 
prireiks kiekvienam žodžiui ištarti.

– Ką taip?
– Moterį, stumdančią sūpynes.
Šįkart jis klausėsi manęs įdėmiai. Pažvelgiau į jo išpūstas 

akis.
– Ne, ten nieko nebuvo. Ar jūs ko nors laukiate?
Užuot atsakęs jis atsitraukė, plačiau atidarė duris ir manda-

giai mostelėjo ranka.
– Gal užeitumėt? Prisėskite svetainėje, o aš išvirsiu kavos.
– Ačiū, bet tikrai nereik...
Tačiau jis jau buvo nusisukęs ir šlepsėjo pro mūrinę arką, ski-

riančią holą nuo laiptų. Sienos buvo išklijuotos nublukusiais gels-
vais kiniškais apmušalais. Iš pradžių jie atrodė elegantiški, gra-
žūs, bet labai trumpai, kol priėjusi artyn pamačiau, jog jie atšokę 
ir nusilupinėję; mintyse greitai primečiau, kiek kainuotų atkurti 
ranka pieštus sienų apmušalus.

Žengiau pro duris su dailiu frontonu į pono Vanderhorsto 
nurodytą kambarį ir atsidūriau didelėje svetainėje aukštomis iš-
dailintomis lubomis, įrėmintomis įmantriu kambarį juosiančiu 
karnizu. Svarbiausias kambario akcentas buvo dulkėtas krištoli-
nis sietynas, kurio išlikusius krištolinius pakabučius iš pažiūros 
telaikė storas voratinklių sluoksnis. Sudėtinga gipso rozetė virš 
sietyno dar labiau sustiprino pirmąjį įspūdį, kad kambarys atro-
do lyg vestuvinis tortas, per ilgai laikytas šiltoje patalpoje.

Kambaryje tvyrojo seno bičių vaško kvapas, ir aš vėl susi-
raukiau, lygindama šiuos namus su savo naujutėlaičiais netolie-
se, Maunt Plezante, nuomojamais daugiabučio apartamentais 
švariomis baltomis sienomis, su kilimine danga ir centrine oro 
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kondicionavimo sistema. Niekada nesuprasiu tų, kurie manosi 
esą privilegijuoti, nes gali mokėti nežmoniškus pinigus už tokį 
termitų knibždantį šlamštą kaip šis, o paskui dėl brangaus jo iš-
laikymo bankrutuoja. Vien nuo minties pašiurpau ir džiaugiausi, 
kad kariškas mano auklėjimas neskatino noro kur nors suleisti 
šaknis ar silpnybės senovinei architektūrai.

Dairiausi po kambarį saugodamasi prie nieko neprisiliesti, 
kad nesusitepčiau rankų ar rūbų. Visi baldai, greičiausiai antik-
variniai, buvo apklostyti apsauginiais uždangalais, išskyrus išblu-
kusį kryžiuku siuvinėtą Liudviko XIV stiliaus krėslą ir priderintą 
minkštasuolį bei milžinišką švytuoklinį raudonmedžio laikrodį. 
Ant minkštasuolio susirangęs gulėjo juodmargis šuo. Jis pažvelgė 
į mane didelėmis rudomis akimis, lygiai tokiomis pat kaip šei-
mininko. Taip pagalvojusi šyptelėjau, o tada tinkuotoje sienoje 
pamačiau didžiulį plyšį, besirangantį nuo grindjuostės iki pat 
sutrūkinėjusio karnizo svetainės kampe. Mano žvilgsnis nuo di-
delės šlapios dėmės ant apsilupinėjusių lubų nuslydo žemyn prie 
įlinkusių medinių grindų. Staiga netekau jėgų, tarsi mane būtų 
persmelkusi dūlančio kambario senatvė.

Priėjau prie vieno iš langų per visą sienos aukštį vildamasi, 
kad dienos šviesa nors kiek praskaidrins nuotaiką. Atitraukiau 
išblukusią sodriai raudoną damasto portjerą ir dusdama nuo įsi-
senėjusių dulkių suabejojau, ar tik tie smulkūs raižiniai, kuriuos 
anksčiau buvau pastebėjusi ant sienų, nebus mikroskopiniai tin-
ko įtrūkiai. Pasilenkiau artyn ir prisimerkiau, gailėdamasi, kad 
nepasiėmiau akinių. Šviesi pilka linija kilo nuo grindjuostės 
aukštyn daugiau kaip metrą. Linija buvo sužymėta brūkšneliais 
maždaug kas 2,5 centimetro ir ties kiekvienu jų smulkia rašy-
sena buvo nurodytas skaičius. Norėdama geriau įsižiūrėti, pri-
tūpiau ir tuomet supratau, kad ant sienos pažymėtas ūgis: šalia 
linijos buvo užrašyti inicialai MŠV ir metai pradedant nuo vienų. 
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Braukdama pirštu per liniją sumojau, kad ši baigiasi ties aštuntais 
MŠV metais.

– Tai mano, – pasigirdo balsas tiesiai man už nugaros.
Krūptelėjau stebėdamasi, kaip jam pavyko taip tyliai prisė-

linti.
– Bet juk šie inicialai... ne jūsų, pone Vanderhorstai?
Jis įdėmiai žiūrėjo į pieštuko žymes ant sienos, ir tuomet pa-

stebėjau, kad senovinis rašomasis stalas, slėpęs šiuos ženklus, ati-
trauktas nuo sienos ir dabar stovi beveik kambario vidury.

– MŠV reiškia „mano šaunusis vyrutis“. Taip mane vadindavo 
mama.

Švelnus jo balsas priminė manąjį balselį, kai būdama maža 
įsivaizduodavau pokalbį telefonu su nesančia mama. Aš nusigrę-
žiau. Ant neužtiesto stalelio stovėjo padėklas su porcelianiniais 
puodeliais ir lėkštute, ant kurios buvo pridėta pralinė su karijo-
mis. Eidama link stalelio, ant jo išvydau įrėmintą didoką rusvą 
berniuko, sėdinčio prie fortepijono, nuotrauką.

Ir vėl pono Vanderhorsto balsas suskambo ties mano ausimi:
– Tai aš, kai buvau kokių ketverių. Mano mama buvo fotogra-

fė mėgėja. Jai patikdavo mane fotografuoti.
Jis nušlepsėjo pro mane ir nudengęs apdulkėjusį užtiesalą 

nuo švelnaus Šeridano krėslo pasiūlė sėstis.
Prisėdau ir ant grindų prie kojų pasidėjau portfelį, tuomet 

pasilenkusi įsidėjau į kavą keturis gabalėlius cukraus ir šliūkšte-
lėjau grietinėlės. Ant puodelio pastebėjau rožių piešinį. Tikėjausi 
pamatyti populiarų senovinį baltą su mėlynais raštais Kantono 
porceliano servizą, kokį galima rasti daugumoje istorinio Čarls-
tono rajono namų. Tačiau ant šio servizo rožės buvo skaisčiai 
raudonos, stambiais žiedais, su keliais žiedlapių sluoksniais  – 
beveik tokios pat, kokias mačiau apleistame sode. Paėmiau pra-
linė ir pasidėjau ant mažos rožėmis išdabintos lėkštutės, paskui, 
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jausdama pono Vanderhorsto žvilgsnį, paėmiau dar vieną. Ner-
vingai siurbtelėjau kavos.

– Tai Luizos rožės – mano mamos vardu pavadinta hibridinė 
veislė. Ji augino tokias, kaip matėte sode. Kadaise jos buvo labai 
populiarios, net įvairūs žurnalai atsiųsdavo savo žmones jų foto-
grafuoti. – Jis įsispitrijo į mane per savo storus akinių stiklus tarsi 
laukdamas mano reakcijos. – Tačiau dabar jos niekur pasaulyje 
nebeauginamos, tik mano sode.

Linktelėjau nekantraudama apie tai sužinoti daugiau.
– Ar jūs sodininkaujate, panele Midlton?
– Hm, atvirai sakant, ne. Tiksliau tariant, žinau, kas yra rožė 

ir kaip atrodo ramunė, bet tuo ir baigiasi mano sodininkystės ži-
nios, – nedrąsiai nusišypsojau.

Ponas Vanderhorstas atsisėdo ant minkštasuolio priešais 
mane ir virpančiamis rankomis paėmė puodelį.

– Kai mano mama buvo gyva, čia vešėjo nuostabus sodas. 
Deja, nesugebėjau jo išsaugoti. Vos pajėgiu prižiūrėti tą rožynėlį 
prie fontano. Mama jį labiausiai mėgo.

Vėl linktelėjau prisiminusi keistą rožyną ir sūpynių garsą, 
tada vėl gurkštelėjau kavos.

– Pone Vanderhorstai, kaip vakar telefonu jums minėjau, aš 
esu nekilnojamojo turto agentė, ir mano agentūra labai norėtų 
jums pagelbėti parduodant namą. 

Padėjau puodelį ir ėmiau naršyti po savo portfelį atmintinės 
apie šio rajono namų vertę, taip pat brošiūros, aiškinančios, ko-
dėl mano agentūra yra geresnė už tuziną kitų šiose apylinkėse.

– Jūs esate Augusto Midltono vaikaitė, ar ne? Tikriausiai ži-
note, kad jūsų senelis ir mano tėvas kartu mokėsi Harvardo tei-
sės mokykloje. Iš pradžių jie netgi dirbo toje pačioje advokatų 
kontoroje, be to, Augustas buvo vyriausiasis pabrolys mano tėčio 
vestuvėse.



K a r e n  W h i t e   N a m a s  T r a d o  g a t v ė j e

15

Man įskaudo ranką belaikant ponui Vanderhorstui ištiestą bro-
šiūrą, į kurią jis nekreipė jokio dėmesio. Galiausiai padėjau leidi-
nius ant stalelio priešais mus ir vėl pasiėmiau savo kavos puodelį.

– O, ne. Nežinojau, kad mūsų šeimos buvo pažįstamos. Koks 
mažas pasaulis, – gurkštelėjau kavos.  – Taigi, kaip ir minėjau, 
mano agentūra yra labai susidomėjusi...

– Jie dėl kažko susipyko, kai man buvo aštuoneri. Nuo tada 
nebesikalbėjo. Retkarčiais susitikdavo teismo posėdžių salėje, bet 
nebeištarė vienas kitam nė žodžio.

Stengiausi nuryti kavą neužspringdama, giliai kvėpuoti ir su-
tvardyti savo drebančią koją. „Prakeikimas!“ Nejaugi ponas Van-
derhorstas pasisodino mane čia vien tam, kad papasakotų apie 
mano senelį Gasą? Gal jis mane išprašys? Negi negalėjo to pasa-
kyti telefonu? Būčiau nesivarginusi!

– Nors jiedu ir nesutarė, mano tėtis visada laikė jį vienu gar-
bingiausių kada nors sutiktų žmonių.

– Na taip, jis mirė, kai mano tėčiui tebuvo dvylika, taigi nieko 
negaliu apie jį pasakyti.

– Žinote, jūs labai į jį panaši. Kaip ir jūsų tėtis, nors niekada 
nesu jo matęs. Retsykiais laikraščiuose matydavau jo ir jūsų ma-
mos nuotraukas. Jūs nė kiek į ją nepanaši.

„Viešpatie!“ Jeigu jis pradės kalbėti apie mano motiną, atsi-
stosiu ir išeisiu. To jau būtų per daug, nes buvau pasirengusi tik 
susitarti dėl namo pardavimo.

– Pone Vanderhorstai, manęs laukia dar vienas susitikimas, 
todėl norėčiau pratęsti pokalbį apie...

Jis ir vėl mane nutraukė, tarsi manęs nė nebūtų girdėjęs. Dirs-
telėjo į du pralinė mano lėkštutėje ir šyptelėjo.

– Jūsų senelis irgi garsėjo kaip saldumynų mėgėjas.
Prasižiojau norėdama tai paneigti, tačiau ponas Vanderhors-

tas tarė:
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– Ar jums patinka seni namai, panele Midlton?
Akimirką dingtelėjo mintis, ar tik čia nėra paslėptų kamerų, 

kad mane nufilmuotų, o vėliau parodytų kuriame nors kvaila-
me realybės šou. Jutau, kaip žiopčioju, bandydama apsispręsti, ar 
kalbėti atvirai. Šunelis, tarsi nenorėdamas girdėti įžūlaus melo, 
nušoko nuo minkštasuolio ir metęs į mane niekinamą žvilgsnį 
išbidzeno iš kambario.

– Jie, hm, na, kaip čia pasakius, seni. Ir tai puiku. – „Genia-
lu!“ – Tiksliau tariant, dabar seni namai labai populiarūs nekil-
nojamojo turto rinkoje. Kaip jau tikriausiai žinote, nuo aštuntojo 
dešimtmečio, kai Istorinio Čarlstono fondas parėmė Ansonboro 
rajono restauravimą, kainos ir susidomėjimas istoriniu nekilnoja-
muoju turtu labai išaugo. Senus pastatus žmonės laiko puikia in-
vesticija, juos sutvarko, paskui parduoda ir gauna gražaus pelno.

Išdrįsau gurkštelėti kavos, tikėdamasi, kad šįkart jis nenu-
kreips kalbos į šoną. Spoksojau į pralinė lėkštutėje, taip mano ir 
nepaliestus, bet nusprendžiau, kad jei bent vieną paimsiu, suteik-
siu ponui Vanderhorstui progą vėl pakeisti temą.

– Kaip minėjau telefonu, jūsų advokatas ponas Dreitonas su-
sisiekė su mumis, kad paskelbtume apie jūsų namo pardavimą. 
Supratau, kad ketinate kraustytis į senelių namus ir kad neturite 
giminaičių, kurie norėtų perimti jūsų namą.

Man bekalbant, ponas Vanderhorstas atsistojo ir palikęs ne-
paliestą kavą ir pralinė nužingsniavo prie vieno iš aukštų langų 
į sodą. Iš ten, kur sėdėjau, galėjau matyti dalį seno ąžuolo. Aš 
nutilau laukdama, kol jis patvirtins tai, ką jam ką tik pasakiau, ir 
pasinaudodama proga atsikandau juodojo šokolado pralinė.

Kai pagaliau jis vėl prabilo, jo balsas buvo tylus.
– Šiuose namuose aš gimiau ir gyvenau visą gyvenimą, panele 

Midlton. Kaip ir mano tėvas, senelis ir jo senelis. Šiuose namuose 
Vanderhorstai gyvena nuo 1848-ųjų.
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Gerklėje užstrigo šokoladas. „Na, štai. Jis nė nesiruošia par-
duoti namo, tik sugaišau visą pusdienį.“ 

Nurijau kąsnį ir laukiau, ką jis sakys toliau, mane ėmė graužti 
sąžinė prisiminus, kad kartą beveik tą patį man sakė mama. Ta-
čiau tai buvo labai labai seniai, ir aš nebebuvau ta mergaitė, kuri 
klausytųsi kupina vilties širdyje.

– O dabar likau tik aš. Kaip sunkiai dirbo karta po kartos, kad 
tik išlaikytų šį namą šeimos rankose. Net ir po Pilietinio karo, kai 
nebuvo pinigų, jie pardavė visą sidabrą ir papuošalus, badavo, 
kad tik išsaugotų savo tėvoniją. – Jis pasisuko į mane, tarsi prisi-
minęs, kad kambaryje esu ir aš. – Šis namas yra daugiau nei tik 
plytos, tinkas ir seni baldai. Tai ryšys su praeitimi ir tais, kurie 
gyveno prieš mus. Tai prisiminimai ir šaknys. Tai namai, kuriuo-
se gimė vaikai ir mirė senoliai, o už namo sienų pasaulis keitėsi. 
Tai dalelė istorijos, prie kurios gali prisiliesti.

Norėjau pridurti: „Tai nepakeliama skolų našta ant jūsų kaklo, 
traukianti žemyn iki bankroto“, bet tylėjau, nes staiga pono Van-
derhorsto veidas išbalo, jis susvirduliavo. Pašokau ir pasodinau jį 
į krėslą, paskui pastūmiau jam arčiau kavos puodelį.

– Gal iškviesti gydytoją? Jūs prastai atrodote. – Puodelį pri-
stūmiau dar arčiau ir paėmiau už rankos, galvodama apie jo žo-
džius. Gal man tai tik plytos ir tinkas, bet jam tai visas gyvenimas: 
gyvenimas, artėjantis į pabaigą, be palikuonių, kurie atgaivintų 
sodą ar gėrėtųsi porcelianiniu servizu su rožėmis. Tai mane nu-
liūdino, o aš to nenorėjau, tačiau tvirtai laikiau jo ranką.

Jis užmiršo kavą.
– Ar matėte ją? Sode... Ar matėte ją? Žinote, ji pasirodo tik 

tiems, kurie jai patinka.
Niekaip negalėjau apsispręsti, ar atsakyti į jo klausimą, ar 

kviesti gydytoją. Bet tai, ką jis pasakė, buvau jau kartą girdėjusi, 
ir kažkada, prieš daugybę metų, tuo tikėjau patiklia mažo vaiko 



18

K a r e n  W h i t e   N a m a s  T r a d o  g a t v ė j e

širdele. „Tai dalelė istorijos, prie kurios gali prisiliesti.“ Pažvel-
giau jam į akis, nebijodama pamatyti jo ilgesio ir skausmo.

Giliai įkvėpiau ir tariau:
– Taip. Aš ją mačiau. Bet nemanau, kad todėl, jog aš jai patin-

ku. Aš... atrodo, aš dažnai matau dalykus, kurių nėra.
Staiga pono Vanderhorsto veidas nušvito. Jis pasilenkė ir pa-

tapšnojo man per kelius.
– Tai gerai,  – tarė jis.  – Puiki žinia.  – Tada atsilošė, trimis 

gurkšniais išgėrė savo kavą ir lyg niekur nieko atsistojo. 
– Tikiuosi, neprieštarausite, jeigu staiga nutrauksiu malonų 

mudviejų susitikimą, nes turiu šį tą nuveikti, kol nespėjo atvykti 
mano advokatas. – Jis paėmė nuo padėklo švarią lininę servetėlę, 
padėjo ant jos porcelianinę lėkštutę su rožėmis, į ją sudėjo prali-
nė, paskui surišo į ryšulėlį ir ištiesė man.

Stovėjau apstulbusi, jo elgesys man atėmė žadą. Pagaliau atsi-
kvošėjusi tariau:

– Bet mes juk net neaptarėm... – Laikiau rankose jo įbruktą 
man ryšulėlį. – Negaliu paimti jūsų lėkštutės. Nežinau, kada vėl 
grįšiu čia, kad galėčiau ją grąžinti.

Jis atsainiai mostelėjo ranka.
– Ak, dėl to nesirūpinkite. Ji atsidurs čia anksčiau, negu įsi-

vaizduojate.
Regis, turėjau pykti dėl beprasmio susitikimo sugaišusi visą 

pusdienį, tačiau pažvelgus į ryšulėlį su lėkštute mane apėmė keis-
tas gailestis. Kodėl? „Tai dalelė istorijos, prie kurios gali prisiliesti.“ 
Ir vėl pasijutau septynmete mergaičiuke, įsikibusia mamai į ranką, 
tik stovinčia priešais kitą seną namą. Giliai širdyje supratau, apie 
ką kalba ponas Vanderhorstas, ir, nors ir labai bei ilgai stengiausi 
to išsiginti, šiam senoliui pajutau nesuvokiamą švelnumą.

Ponas Vanderhorstas pasilenkė ir švelniai pabučiavo man į 
skruostą.



K a r e n  W h i t e   N a m a s  T r a d o  g a t v ė j e

19

– Ačiū, panele Midlton. Savo apsilankymu šiam seniui šian-
dien suteikėte daug džiaugsmo.

– Na, ką jūs, – atsakiau netikėtai susigraudinusi. Jau seniai kas 
nors mane bučiavo į skruostą, ir beveik norėjau paprašyti, kad 
leistų dar truputėlį pabūti, drauge valgyti saldainius, gerti kavą ir 
šnekučiuotis apie senus vaiduoklius – gyvus ir mirusius. Bet po-
nas Vanderhorstas nekantravo atsisveikinti, ir ši proga jau praėjo. 
Persimečiau per petį portfelį ir rūpestingai nešdamasi ryšulėlį nu-
sekiau poną Vanderhorstą iki laukujų durų. Einant per muzikos 
kambarį su milžinišku fortepijonu vidury prisiminiau mažo ber-
niuko, sėdinčio ant fortepijono suolelio, nuotrauką.

Neturėjau kada net stabtelėti, nes stėbėtinai tvirta pono Van-
derhorsto ranka man ant nugaros stumte stūmė tiesiai link lau-
kujų durų. Vyras, kuris, regis, vos šlepsėjo, buvo ryžtingai nusi-
teikęs kuo greičiau manimi atsikratyti. Nė kiek neprieštaravau, 
nes ir taip sugaišau ganėtinai daug laiko.

Išėjusi į verandą atsigręžiau atsisveikinti. Dabar jis švytėjo, o 
akys už storų stiklų spindėjo kaip du blizgantys pensai.

– Sudie, pone Vanderhorstai. Buvo malonu su jumis susipa-
žinti.

Nustebau supratusi, kad tai tikra tiesa.
– Ne, panele Midlton. Tai man buvo malonu su jumis susi-

pažinti.
Žingsniavau veranda gatvės vartelių link, jausdama įdėmų jo 

žvilgsnį. Priėjusi duris, prisiminiau, kad rankose laikau lėkštutę. 
Atsigręžusi supratau, kad ponas Vanderhorstas, stebintis mane 
nuo slenksčio, yra neatsiejama šio namo dalis, kaip ir verandos 
kolonos bei langų vitražai.

– Kai tik galėsiu, grąžinsiu jums lėkštutę.
Net neįsivaizdavau, kaip nekantriai lauksiu kito apsilankymo.
– Aš tuo net neabejoju, panele Midlton. Sudie.
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Atidariau duris, paskui užvėriau jas sau už nugaros ir ėjau 
jausdama, kaip jis seka mane žvilgsniu iki pat sodo vartelių, kol 
pranykau iš jo akiračio. Į sodą nė karto negrįžtelėjau, nors vėl 
girdėjau virvę besitrinant į seno medžio žievę, garsą, kuris dar 
labiau paryškino tvankų rytmečio orą.



K a r e n  W h i t e   N a m a s  T r a d o  g a t v ė j e

21

Antras skyrius

Po dviejų dienų šaižus telefono skambutis privertė pašokti iš mie-
go. Piktai žvilgtelėjau į laikrodį ir siekdama akinių pašnibždom 
nusikeikiau: be jų neįžiūrėjau valandų. Dar nebuvau susitaikiusi su 
mintimi, kad man tikrai jų reikia, tad retai nešiodavau ir jie daž-
niausiai gulėdavo dėkle stalčiuje. Prisimerkusi dar kartą įsižiūrėjau 
į laikrodį: pusė septynių. Prakeikimas! Kaip galėjau taip pramigti? 
Paprastai nusistatydavau žadintuvą šeštai, kad žvali pradėčiau dar-
bo dieną, o dabar jau pusvalandis nuėjo niekais.

Pliaukštelėjau per telefono ragelį kaltindama save, kad vakar 
vėlokai nuėjau gulti ir užmiršau apie žadintuvą. Tačiau taip bu-
vau įnikusi tvarkyti knygų lentynas svetainėje, kad praradau lai-
ko nuovoką.

– Klausau!
– Sveika, Melanija. Atleisk, kad taip anksti skambinu, bet po-

nas Hendersonas sakė, kad svarbu kuo greičiau tave surasti. Nie-
kaip nesuprantu, kodėl jis pats tau nepaskambino ir neleido man 
pamiegoti, bet juk suprantama – jis žino, kad šeštadieniais anksti 
ryte einu žaisti golfo.

Švelnus mūsų biuro sekretorės čiauškėjimas pusę septynių 
šeštadienio rytą ypač erzino, tačiau išgirdus viršininko pavardę 
išlakstė visi miegai. Ji atsikrenkštė.
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– Ar aš tave pažadinau?
– Ne, Nense. Turėjau tik atsikelti ir atsiliepti.
Palaukiau, norėdama įsitikinti, ar sekretorė pastebės mano 

ironiją. Nensė Flaherti puikiai išmanė savo darbą, tačiau niekam 
nebuvo paslaptis, kad jos mintys sukasi vien apie golfą ir moky-
mąsi smūgiuoti. Taigi ironijos ji nė nepastebėjo.

– Puiku, nes ponas Hendersonas suplanavo tavo ir pono Drei-
tono susitikimą šįryt devintą ir norėtų, kad nevėluotum. Tai kaž-
kaip susiję su pono Vanderhorsto turtu.

Iš nuostabos išsižiojau ir kaipmat atsisėdau, nes žodžiai suko-
si galvoje lyg vanduo kriauklėje. 

– Su jo turtu? Nori pasakyti, kad jis?..
– Taip. Atrodo, jis mirė miegodamas. – Stojo trumpa pauzė, 

buvo girdėti tik tylus alsavimas, ir aš įsivaizdavau Nensę miegama-
jame su telefono ausinėmis, besimokančią smūgiuoti riedmuša. – 
Kokia rami mirtis, ar ne?

– Bet juk aš jį mačiau vos prieš porą dienų. – Nesupratau, kodėl 
staiga nuliūdau dėl senolio mirties. Įsivaizdavau jį tokį, kokį pasku-
tinįsyk mačiau: stovintį priešais langą išblukusioje svetainėje ir žvel-
giantį į ąžuolą, kuris augo ten dar iki jo gimimo ir vis dar tebeauga.

– Nieko nesuprantu... Ar jis paaiškino, kodėl ponui Dreitonui 
manęs prireikė?

– Juk pati žinai, kad pasakyčiau, jeigu tik žinočiau, tiesa?
– Taip, tiesa, – gumulas užspaudė gerklę. – Bet juk šiandien 

šeštadienis... Kodėl tai negali palaukti iki pirmadienio?
– Nežinau, Melanija. Aišku tik tiek, kad ponas Hendersonas 

tikisi, jog būsi ten šiandien.
Atsidususi paklausiau:
– Gal gali pasakyti, kur vyks tas susitikimas?
Užsirašiau Nensės duotą adresą, padėjau ragelį ir penkias mi-

nutes nejudėdama į jį spoksojau.
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Greitai nusiprausiau ir apsirengusi susitikimui advokatų kon-
toroje tinkamu klasikinio kirpimo sijonu bei palaidine iš namų 
Maunt Plezante nuskriejau per naująjį Kuperio upės tiltą ir pa-
stačiau automobilį man skirtoje vietoje, už biuro Pietų Brodo 
gatvėje. Pakeliui į kontorą užsukau į kepyklėlę ir nusipirkau dvi 
spurgas bei didelį puodelį latės su plakta grietinėle. Šeimininkė 
Ruta, vos mane pamačiusi pro langą, puolė pakuoti spurgas ir 
įjungė kavos aparatą, man įėjus, jis jau ūžė.

– Labas rytas, Ruta.
Ji nusišypsojo parodydama auksinį priekinį dantį, dar labiau 

paryškintą jos pieno baltumo odos.
– Vieną dieną, panele Melanija, aš paruošiu jums sveikus 

pusryčius. Tik duokite man kelias minutes, girdit?
Padėjau pinigus ant prekystalio ir pasiėmiau maišelį su spur-

gomis. Šypsodamasi jai atšoviau:
– Aš neturiu kelių minučių, antraip sutikčiau. – Stvėriau puo-

delį su late ir žengdama link durų lyžtelėjau nuo viršaus grietinėlę.
– Į jus pažvelgus, mergyt, – vieni kaulai ir oda. Taip negerai, 

ypač žinant, kaip maitinatės. Reikia daržovių ir vaisių, trupučio 
mėsos ir kiaušinių, kad sveikai priaugtumėte svorio.

– Gal kitą kartą, – atsakiau, atidarydama duris. – Geros dienos.
Advokatų kontora buvo už kelių kvartalų Karaliaus gatvėje, 

bet nusprendžiau eiti pėsčiomis, kad prašviesėtų galva ir būčiau 
pasirengusi bet kokioms staigmenoms. Patraukiau šiaurės kryp-
timi, perėjau pirmąjį kvartalą, kur stovėjo šiuolaikiškas automo-
bilių garažas ir biurų kompleksas – du pastatai, kuriuos nemažai 
čarlstoniečių, girdėjau, apibūdina kaip „grubų“ ir „niūrų“. Nors 
galvoje sukosi įvairių minčių, bet man buvo svarbiau pastatų 
funkcionalumas ir racionaliai panaudota erdvė. Kaip buvau įpra-
tusi, nesigrožėjau istoriniais pastatais, tvarkingai išrikiuotais Ka-
raliaus gatvėje, vadinamoje „gražiausia Amerikoje parduotuvių 
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gatve“. Taip, pastatai gal ir buvo savotiškai gražūs pinigus ryjan-
čiu senoviškumu, tačiau dėl to, ką kartais pamatydavau įdėmiai 
žvelgiant į mane iš senų parduotuvių vitrinų, praeidavau pro juos 
nesidairydama. Tas pats būdavo ir ligoninėje. Turėdavau įsidėti 
ausines, kad negirdėčiau balsų žmonių, kuriuos matydavau tik aš.

Eidama pro siaurą verandą, iš kurios laiptai vedė aukštyn į ki-
tados buvusią gyvenamąją namo dalį, kai jame dar veikė parduo-
tuvė, ant apatinio laiptelio pamačiau išblyškusią mergaitę, beveik 
užstotą vijoklinės kinrožės, tvirtai prikibusios prie sienos nutru-
pėjusiais dažais. Jau buvau bepraeinanti pro šalį, bet dingtelėjo, 
kad jos oda beveik permatoma, o suknelė  – praėjusio amžiaus. 
Kai atsigręžiau, jos nebebuvo, tik didžiulis raudonas kinrožės žie-
das lingavo, tarsi paliudydamas, kad jos čia ką tik stovėta. Žiūrė-
dama tiesiai į kelią, praėjau pro naująjį Justicijos centrą, kurio ar-
chitektūrinis sprendimas sukėlė daug triukšmo, ir kitame kvartale 
radau advokatų kontorą „Dreitonas, Dreitonas ir Dreitonas“. Ka-
dangi buvo šeštadienis, prie didelio priimamojo stalo vestibiulyje 
buvo tuščia. Stovėdama prie jo svarsčiau, ką daryti, bet tada staiga 
prasivėrė plačios dvigubos durys ir išlindo kiaušinio formos gal-
va. Mane pamatęs pusamžis vyras susiraukė, o aš pajutau, kaip 
skrandyje sugurgė dvi spurgos bei didelis puodelis latės.

– Panelė Midlton? – jis atkišo išpuoselėtą ranką ir mudu pasi-
sveikinome. – Aš esu Džonatanas Dreitonas. Ačiū, kad atvykote. 
Prašom užeiti.

Sekdama paskui poną Dreitoną į posėdžių kambarį, slapčia 
nosinaite nusišluosčiau lūpas, kad netyčia nebūtų cukraus pud-
ros likučių. 

Aplink stalą sėdėjo keletas žmonių, dauguma, kaip supratau, 
palaikymo komanda. Iš ankstesnių verslo sandorių atpažinau ga-
lustalėje sėdintį vyriausiąjį Dreitoną. Prieš atsistodamas, jis man 
santūriai šyptelėjo.
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– Panele Midlton, kaip malonu jus vėl matyti. Prašom sės-
tis, – jis parodė kėdę kitame stalo gale.

Dvejodama priėjau prie kėdės, ūmai sunerimusi, kodėl aš 
čia ir kodėl turiu sėdėti stalo gale. Nejaugi tokį sujudimą sukėlė 
vien tai, kad pavyko gauti sutikimą parduoti seną namą Trado 
gatvėje? Atsisėdau, ties kulkšnimis sukryžiavau kojas ir ant kelių 
sunėriau rankas, stipriai prispausdama, kad kojos nejudėtų kaip 
paprastai iš jaudulio. 

Ponas Dreitonas vėl atsisėdo, o Džonatanas Dreitonas įsitai-
sė priešais jį. Kambarys nuščiuvo, o mane nutvilkė bloga nuo- 
jauta.

Pirmas prabilo ponas Dreitonas:
– Panele Midlton, dovanokite, kad pasikvietėme jus šeštadie-

nį, tačiau padėtis itin... neįprasta, todėl pamaniau, kad niekam 
nebus naudinga, jeigu lauksime iki pirmadienio.

– Padėtis? – stipriai sukandau dantis, kad nekalentų.
– Tikrai taip. Suprantat, ponas Vanderhorstas, tesiilsi jis ra-

mybėje, buvo ne tik ilgametis mūsų kontoros klientas, bet ir... 
brangus bičiulis.

Visiškai nieko nesupratau, todėl tylėdama spoksojau į jį ir 
kaip įmanydama stengiausi neatrodyti it automobilio žibintų 
apakinta elnė.

Ponas Dreitonas atsikrenkštė ir tęsė:
– Kiek žinau, prieš dvi dienas jūs lankėtės pas poną Vander-

horstą aptarti namo pardavimo sąlygų. Tiesa?
Linktelėjau jausdamasi kaip vaikas, sėdintis virtuvėje prie 

stalo ir nusiteikęs, kad tuoj tėvas išbars.
– Ar jis leido jums kaip nors suprasti, kad nori parduoti namą? 
– Atvirai kalbant, nemanau, kad tokia mintis buvo šovusi jam 

į galvą. Aš net nežinau, kodėl jis apskritai mane pasikvietė. Pama-
niau, kad galbūt jautėsi vienišas ir norėjo draugijos. – Nudelbiau 
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akis į savo rankas prisiminusi porceliano lėkštutę, priklausiusią 
jo motinai. – Jis buvo nepaprastai malonus.

– Gal prisimenate, apie ką judu tądien kalbėjotės?
Prisiminusi moterį prie sūpynių sode ir kad ponas Vander-

horstas irgi žinojo, jog ji ten yra, atsakiau:
– Jis užsiminė, kad jo tėvas ir mano senelis buvo artimi drau-

gai ir kartu mokėsi Harvardo teisės mokykloje. Be to, paminėjo, 
kad mano senelis buvo vyriausiasis pabrolys jo tėvo vestuvėse.

Staiga abu vyrai lyg susitarę susižvalgė. Suglaudžiau per ke-
lius sulenktas kojas ir išskleidusi rankas įsikibau į stalą. „Kas čia 
vyksta? Nejaugi jis sutiko parduoti namą?“

Dabar prabilo Džonatanas Dreitonas:
– Melanija, ar jums patinka seni namai?
„Jau antrąkart per dvi dienas to paties manęs klausia“, – paju-

tau giliai gerklėje kylant juoką, bet tvirtai jį užgniaužiau, išsigan-
dusi, kad gali pratrūkti laukiniu klyksmu.

– Ne. Tikrai ne. O jei atvirai, man visada atrodė, kad tai gry-
nas pinigų ir erdvės švaistymas.

Ponas Dreitonas pasilenkė link manęs.
– Bet argi jūsų motina neaugo Priolo giminės name Legaro 

gatvėje?
– Taip, bet...
– Ar ji nepardavė jo po jūsų senelės mirties ir skyrybų su jūsų 

tėvu?
– Taip, bet... 
– Ar tai jums nesukėlė apmaudo, kad netekote savo teisių į tą 

turtą?
–Teisių? Kokių... – Aš atsistojau, kėdės koja užkliuvo už kili-

mo, ir staiga man pasirodė, kad patekau į kažkokį kreivų veidro-
džių kambarį. – Kas čia vyksta? Nesuprantu, kuo čia dėta mano 
motina ir jos namas?
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Ponas Dreitonas išsiviepė manydamas, kad tokia jo šypsena 
mane nuramins.

– Dovanokite, panele Midlton. Prašom sėstis. Atsiprašau, jei-
gu jums visa tai skamba keistai, bet aš tebesu sukrėstas netikėtos 
savo bičiulio mirties ir noriu viską išsiaiškinti. Kai išgirsite, kodėl 
šįryt jus čia pakvietėme, suprasite, kaip mums svarbu įsitikinti, ar 
jūs nesiėmėte kokių nors prievartos veiksmų.

– Prievartos? – vos nesusijuokiau. – Kad ir kokia mano repu-
tacija šiame versle, būsimiems savo klientams rankų nesukinėju, 
ypač jei jie yra garbaus amžiaus, jeigu tą turite minty. – Sėsdamasi 
piktai į jį dėbtelėjau ir pažvelgiau į du vyriškius, laukdama, ką pa-
sakys. – Na, tai ar galiu skelbti, kad šis namas parduodamas?

Jie abu atsikrenkštė, susižvalgė ir tada Džonatanas Dreitonas 
tarė:

– Ne visai. Pasirodo, ponas Vanderhorstas namą ir visą turtą 
užrašė jums.

Pasilenkiau į priekį tikėdamasi, kad jei geriau įsiklausysiu, 
šiame netikėtai klaustrofobiškame kambaryje išgirsiu grojant 
muziką iš serialo „Prieblandos zona“.

– Negali būti.
– Tiesą sakant, gali.
– Tai klaida. Jis arba buvo ne viso proto, arba kažkas nutiko.
Ponas Dreitonas linktelėjo į mane.
– Ne, tai ne klaida. Aš pats surašiau pono Vanderhorsto tes-

tamentą iškart po jūsų apsilankymo ketvirtadienio rytą. Jis buvo 
visiškai blaivaus proto. – Advokatas dirstelėjo į savo sūnų, paskui 
vėl pažvelgė į mane. – Na, tik tiek, kad pasakė, jog jo motina tam 
pritartų. Jei atvirai, tikėjausi aplankyti jį kitą savaitę ir nuo to at-
kalbėti. Kaip jau minėjau, viskas labai neįprasta.

Pasitryniau tvinksinčius smilkinius.
– Jo giminės užginčys testamentą.
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– Jis neturi giminių.
– Raskite.
Abu Dreitonai vienu metu atsistojo. Džonatanas žengė į priekį.
– Panele Midlton, žinau, kokia netikėta jums ši žinia... kaip 

ir mums... Tačiau ponas Vanderhorstas užsispyrė, kad jo turtas 
atitektų jums.

Ponas Dreitonas per stalą pastūmė man užklijuotą voką. Ant 
jo pamačiau užrašytą savo vardą ir pavardę, net su antrojo mano 
vardo inicialu P viduryje, – visai kaip mano vizitinėje kortelėje, 
kurią buvau palikusi ponui Vanderhorstui.

– Panele Midlton, ponas Vanderhorstas numanė, kad jūs no-
rėsite tam tikro paaiškinimo, todėl įdavė man šį laišką, kad po jo 
mirties perduočiau jums. Tik nesitikėjau, kad viskas taip greitai 
įvyks.

Ilgai spoksojau į laišką, kol ryžausi jį paimti nuo poliruoto 
raudonmedžio stalo. Laikydama rankose jaučiau prabangaus 
laiškų popieriaus svorį, bet neatplėšiau.

Žvelgdama į abu vyrus tariau:
– Aš to nenoriu. Laiške tikrai nebus nieko, kas priverstų mane 

pakeisti nuomonę.
– Melanija... Ar galiu jus vadinti vardu? Jus ištiko šokas. Kai 

nusiraminsite ir atidžiau apžiūrėsite namą, suvoksite, kokį lobį 
paveldėjote, – ponas Dreitonas neva nuoširdžiai šyptelėjo.

– Pone Dreitonai, jau mačiau tą namą. Tai laužas. Aš veikiau 
jį nugriaučiau, ir baigtųsi jo vargai.

Ponas Dreitonas atrodė sunerimęs.
– Ką jūs, panele Midlton! Negalite to daryti. Visas senamies-

tis yra saugomas.
– Bet namas visiškai negyvenamas! Turėčiau elgetauti gat-

vėje, tikėdamasi nenumirti iš bado, kol baigčiau jį restauruoti, 
kad būtų pakankamai saugus parduoti. 



Šis namas – tai ne tik plytos ir seni baldai. 
Tai ryšys su praeitimi, su tais, kurie gyveno iki mūsų. 

Tai dalelė istorijos, prie kurios gali prisiliesti.

KAREN WHITE (Karen Vait, g. 1964 m.) – 
JAV rašytoja, dvidešimt aštuonių bestselerių 
autorė. Jos kūriniai leidžiami penkiolika 
kalbų. Lietuvių skaitytojai jau pamėgo 
autorės romanus „Stiklo skambesys“, 
„Prarastos valandos“, „Pakrantės medžiai“, 
„Naktis, kai užgeso šviesos“, „Svajonių 
medis“ ir „Paskutinė naktis Londone“. 

  
„Namas Trado gatvėje“ – pirmoji naujos K. White knygų se-
rijos dalis, persmelkta JAV pietų valstijų kultūros ir pasako-
jimo tradicijų. Romanas nukelia skaitytojus į vieną seniau-
sių Pietų Karolinos miestų, Čarlstoną, kuriame atgyja ne tik 
miesto architektūros šedevrai, tampantys lygiaverčiais pasa-
kojimo personažais, bet ir senųjų miesto šeimų gyvenimai. 
Į herojų kasdienybę įpinami misticizmo elementai priverčia 
suabejoti, ar praeities šmėklos visuomet noriai atsisveikina 
su gyvųjų pasauliu. 

Senasis Vanderhorstų namas Čarlstone, kurį paskutinis 
šios giminės atstovas svarsto parduoti, laikomas išskirtiniu 
pietietiškos architektūros pavyzdžiu. Tačiau nekilnojamojo 
turto agentė Melanija Midlton, praktiška mergina, sudūlė-
jusį namą mato ne kaip romantizuojamos praeities reliktą, o 
kaip milžiniškų pinigų švaistymą. Viskas apsiverčia aukštyn 
kojomis Melanijai netikėtai paveldėjus senąjį Vanderhorstų 
namą ir turtą. Jos norą kuo greičiau atsikratyti netrokštamos 
senienos temdo viena iš paveldėjimo sąlygų – bent metus iš-
gyventi šiame name.

 Lyg to nepakaktų, netrukus į Melanijos duris pasibeldžia 
skandalingas praeities istorijas medžiojantis gražuolis rašyto-
jas Džekas Trenholmas. Pasinaudodamas savo žavesiu jis įti-
kina Melaniją kartu atskleisti Vanderhorstų šeimos paslaptį.
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