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Šie apdarai, kaip ir senos nuotraukos, buvo tik blankūs 
šešėliai gyvenimo, kurio dalis jie kadaise buvo, sustingę 

liudininkai to, kas negrįžtamai praėjo.

KAREN WHITE (Karen Vait, g. 1964 m.) – JAV rašytoja, 
dvidešimt aštuonių bestselerių autorė. Šiuo metu 
K. White su šeima gyvena Džordžijos valstijoje, JAV 
pietuose, kur ir vyksta daugumos jos romanų veiksmas. 
Lietuviškai jau išleistos rašytojos knygos „Stiklo 
skambesys“, „Pakrantės medžiai“, „Naktis, kai užgeso 
šviesos“, „Prarastos valandos“ ir „Svajonių medis“. 
„Paskutinė naktis Londone“ – pirmasis K. White istorinis 
romanas, aprėpiantis ištisus dešimtmečius nuo Anglijos 
mados lauko Antrojo pasaulinio karo išvakarėse iki 
pasivaikščiojimų po šių dienų Londono apartamentus.

1939-ieji. Dvi šviesiaplaukės manekenės atvyksta į Londoną ir netrukus 
ima dalintis vieno buto raktais bei viltimis įsisukti į sunkiai pasiekiamą 
aukštuomenės gyvenimą. Darbas madam Luštak madų salone leidžia 
merginoms prisiliesti prie prabangių suknelių ir susižavėjusių vyrų žvilgs-
nių, tačiau silpnybė gražiems daiktams vienai iš draugių greitai taps mir-
tinai pavojinga. Londoną pasiekia karas. Aviacijos antpuoliai, slėptuvės 
namų rūsiuose, stiprėjančios nacių bei britų žvalgybos pajėgos ir iškil-
mingi pokyliai, tampantys savotišku priešnuodžiu aplinkui tvyrančiai 
mirties nuojautai. Madam Luštak salone darbo nestinga – ore sklandant 
bombonešiams ruošiamasi naujam pokylių sezonui. 

2019-ieji. Laisvai samdoma žurnalistė Medisona Vorner atvyksta į iš-
taigius namus Londone pasimatyti su Žana Diubua – devyniasdešimt de-
vynerių metų buvusia manekene, galinčia jai papasakoti apie madą Antrojo 
pasaulinio karo metais. Tačiau Medisona nė neįtaria, jog ponia Diubua pati-
kės jai ne tik įspūdingą drabužių kolekciją, bet ir ilgametes paslaptis, pasuk-
siančias jos rašomą straipsnį kita linkme. Kas iš tiesų nutiko lemtingaisiais 
karo metais, negrįžtamai nutraukusiais dviejų jaunų moterų draugystę? 

„Paslaptys, pavojai ir meilė maišomi į vieną svaiginantį kokteilį, kuris privers 
skaitytojus kunkuliuoti iš smalsumo iki pat paskutinio puslapio, o galiausiai pa-
liks juos ištroškusius ir norinčius daugiau. Bravo!“ – Pam Jenoff, New York Times 
bestselerio „Dingusios Paryžiaus merginos“ autorė.

Romanų „Stiklo skambesys“, „Pakrantės medžiai“, 
„Naktis, kai užgeso šviesos“, „Prarastos valandos“, 

„Svajonių medis“ autorė
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Prologas

L O N D O NA S
1941 metų kovas

Vėsi giedra naktis sudrebėjo, paskui ir sudejavo, kai tylą sudraskė 
chaotiškas šimtų motorų gaudesys. Lėktuvų eskadrilė it debesis 
piktų širšių skriejo aptemusiu dangumi virš miesto, kuris jau vil-
kėjo juodu apdaru, ruošdamasis neišvengiamam gedului.

Grumdydamasi minioje į slėptuvę bėgančių atsilikėlių, ji jau-
tė galugerklyje dulkių ir karštų pelenų skonį. Vyras sugriebė ją už 
rankos, tarsi būtų norėjęs nukreipti teisinga linkme, tačiau spro-
gimas netoliese privertė jį atleisti gniaužtą ir bėgti paskui minią. 
Ji patogiau suėmė lagaminėlį glėbyje, nuo jo spaudimo į krūtinę 
darėsi sunku kvėpuoti. Nuovargis ir skausmas gniuždė kūną, bet 
ji su tuo susitaikė, ir tai stelbė neapsakomą sielvartą. Svirduliuo-
dama ėjo į priekį, koja ir kakta nesulaikomai kraujavo, stiprus 
sprogmenų tvaikas maišėsi su aštriu mirties kvapu.

Ji nedrąsiai judėjo aptemdyta pagrindine gatve, tokia pa-
žįstama dienos šviesoje, tačiau dabar svetima. Nakties dangų 
nušvietė ugnys ir raudonos pašvaistės – tai priešlėktuviniai pa-
būklai atsakė į šmėklišką mirtį pranašaujančių pavojaus sirenų 
kaukimą. Prisispaudusi prie sienos, tarsi taip galėtų pasislėpti 
nuo triukšmo, gaudesio ir siaubo, ji užmerkė akis. Mėnesienos 
sonata. Kažkas, ji negalėjo prisiminti kas, gal kokiame nors ne-
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legaliame klube jai pašnibždėjo šitaip vadinantis naktinių bom-
bardavimų muziką. Tada pamanė: koks nuostabus požiūris, pui-
kus būdas išpešti ką nors gera iš to, kas taip šiurpu. Bet tada ji 
buvo jaunesnė. Ir labiau linkusi pripažinti, kad pasauliui vis dar 
reikia grožio, nors aplinkui vien smilkstantys degėsiai, o pastatai 
be stogų it išbadėję paukščių jaunikliai tiesia pražiotus snapus į 
niekam tikusį dangų.

Netoliese nukrinta dar viena padegamoji bomba. Į viršų pa-
kyla dar vienas ugnies kamuolys. Dar vienas pastatas, dar vieni 
namai, dar vienas gyvenimas sunaikinamas, tarsi visiškai atsitik-
tinai į tą vietą būtų dūręs nerūpestingo likimo pirštas. Po kojomis 
sudreba šaligatvis, ji klupinėdama žengia į gatvę ir kone išmeta iš 
rankų brangųjį nešulį. Pasigirdo veriamas aviacijos antskrydžių 
inspektoriaus švilpimas, garsas, jau beveik nustumtas į užmarštį 
griausmingo motorų riaumojimo virš galvos. Jai bėgant, kūdikis 
gulėjo ramiai, lagaminėlio dangtis saugojo jį nuo pelenų, kurie 
krito degant pastatams.

Ji nubėgo į priedurį, kvailai džiaugdamasi, kad liepsnos ap-
šviečia kelią. Įsitikinusi, kad yra Makfareno gatvėje, prisiplojo 
nišoje prie durų ir pamanė girdinti prie jos artėjančius žingsnius. 
Privalėjo bėgti, kol pasieks savo tikslą. Nežinojo, ką darys paskui, 
bet apie tai pagalvos vėliau.

Virš galvos pasirodė dar viena lėktuvų eskadrilė, jų motorų 
gaudesys smelkėsi jai į kaulus. Kilo noras susmukti prie slenksčio 
ir taip tūnoti iki aušros arba mirties, tos, kuri ateis pirma. Tačiau 
to daryti negalėjo. Vėl pajuto lagaminėlio svorį glėbyje, silpną 
krustelėjimą jame, primenantį, kodėl negalima pasiduoti.

Ji stovėjo plačiai prasižergusi – ir dėl pusiausvyros, ir dėl ap-
gaulingos stiprybės, kurios, regis, tokia stovėsena teikė. Pasauliui 
drebant po kojomis, ji kabinosi į tą menkutę kibirkštėlę savyje, 
vidinę jėgą, neleidžiančią sustoti. Ta jėga išstūmė ją atgal į gatvę 
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ir privertė judėti už nugaros stiprėjant sparčiai artėjančios naujos 
eskadrilės gaudesiui.

Lėktuvai artinosi prie Oksfordo gatvės ir mėtė bombas, ir ji 
pasislėpė kitame prieduryje. Nuo lagaminėlio svorio skaudėjo 
pečius ir rankas. Kaip gali tokia mažutė būtybė tiek daug sverti? 
Tačiau sustoti nevalia. Dar nevalia. Ypač po viso to, kas nutiko. 
Dar vienos netekties ji nepakeltų, tai būtų didžiausias ir paskuti-
nis lašas, perpildęs jos gyvenimo taurę.

Nuo iš dangaus krintančios pražūtingos krušos spengė ausy-
se, burna prisipildė variu atsiduodančio kraujo iš lūpos, į kurią 
ji suleido dantis, kad nedrebėtų. Jeigu virš galvos sprogtų kokia 
atsitiktinė bomba, jos brangųjį nešulį, nors jis ir nebuvo tikra-
sis taikinys, permainingo likimo rankos galėjo nežinia kur nu-
blokšti.

Vengdama aviacijos antskrydžių inspektorių ir visų kitų, ga-
linčių priversti ją pakeisti kryptį, ir toliau bėgo į priekį, kol pasie-
kė Deiviso gatvę ir kvartalą su nuostabiais Jurgių stiliaus vienbu-
čiais namais, dabar aptrauktais juodomis marškomis, jų tamsūs 
langai priminė užmerktas akis. Ji žinojo tą namą, netgi lankėsi 
jame. Žinojo, kad jo rūsys paverstas atskira slėptuve nuo bombų, 
joje yra elektra, maisto produktų atsargų, minkštų čiužinių ir ap-
klotų. Bet ne dėl to ji ten ėjo. Nepasiliks ten.

Žybčiodamas baltais pirštinių atšvaitais, aviacijos antskry-
džių inspektorius mostu kvietė dvi moteris, apsirengusias taip, 
tarsi jos ką tik būtų ištemptos iš vakarėlio; jiedvi klupinėdamos 
artėjo prie jo, o inspektorius stengėsi nukreipti jas į viešą slėptu-
vę. Tvirčiau glausdama prie savęs lagaminėlį, ji prisispaudė prie 
kaltinės geležies tvoros, juosiančios namą, ir nunarino galvą, 
slėpdama veido blyškumą. Kai trijulė dingo iš akiračio, ji atsar-
giai nuslinko palei tvorą ir atšovė vartelių sklendę. Neskubėda-
ma nulipo laipteliais iki pat apačios ir pasuko durų rankenos 
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bumbulą; iki to laiko nė nepagalvojo, ką darys, jeigu duris ras 
užrakintas.

Durys atsivėrė į negyvenamą kambarį, pilną čiužinių ir pa-
galvių, sukrautų palei sienas ir langus, virpančioje gaisro švieso-
je iš lauko ji pamatė kambario gale uždarytas duris. Įsidėmėjusi 
kelią, uždarė laukujes duris ir paniro į visišką tamsą. Artėdama 
girdėjo iš kitapus durų sklindančius tylius balsus. Priėjusi sustojo 
ir pakėlė ranką pasibelsti, bet sustingo sukalbėti senos maldos, 
kurią prisiminė dar iš vaikystės, kreipėsi į Dievą, nors nebetikėjo, 
kad jis klauso. 

– Amen, – baigusi sušnibždėjo ji į tamsą ir smarkiai pabeldė 
krumpliais į medį.

Balsai nutilo, išgirdusi artėjančius žingsnius ji sulaikė kvapą.
– Kas ten? – moters balsas, gražus ir aiškus. Anglės.
Iš palengvėjimo jai pakirto kojas.
– Čia aš. Prašau įleisti.
Durys staigiai atsivėrė ir ji išvydo kambarėlį su tvarkingomis 

lovelėmis pasieniais ir krištolo lempele, žėrinčia ant apskrito po-
liruoto stalo lenktinėmis kojomis. Jeigu ji nebūtų buvusi tokia 
nusikamavusi, tikriausiai būtų nusikvatojusi iš tokio absurdiško 
vaizdo: krištolas ir prabangūs baldai tokioje vietoje ir tokiu metu, 
kai pasaulis aplinkui dūsta nuo pelenų ir kraujo. Būtybė, kokia ji 
buvo anksčiau, tikriausiai būtų nusijuokusi. Tačiau ji nebebuvo 
toji būtybė.

Moteris pažvelgė į užtemdytą gatvę, tarsi tikėdamasi išvysti 
dar du žmones, ieškančius bėglės.

– Aš viena. Daugiau nieko nėra.
Moters veide šmėstelėjo užuojauta ir sielvartas, ji linktelėjo ir 

ištiesino pečius.
– Tu sužeista,  – tarė, puiki jos oda švytėjo lyg alebastras 

lempelės šviesoje. Tada ištiesė išpuoselėtas rankas skaisčiai rau-
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donais nagais ir paragino: – Įeik. Greičiau. Mes turime gydy- 
toją.

Ji papurtė galvą.
– Negaliu. Privalau eiti. – Pirmą kartą ji atlaisvino glėbį. Nu-

leidusi lagaminėlį, išėmė kūdikį, švelnus kūnelis mieguistas su-
judėjo jos rankose. Priglaudusi lūpas prie glotnios jo kaktos ji 
giliai įkvėpė ir košmariškos nakties dvoką nustelbė saldus naujos 
gyvybės aromatas. Ji pakėlė galvą ir ištiesė kūdikį moteriai, kol 
dar nepersigalvojo ir nepražudė jų abiejų.

Moteris apstulbusi išplėtė blyškias akis, supratingai paėmė 
kūdikį ir priglaudė prie krūtinės, ore pakibo neištartas klausimas.

– Turiu grįžti atgal. Jis... – ji beviltiškai mostelėjo ranka. – Gal 
dar ne per vėlu... – neviltis išsiveržė jai iš krūtines ir įstrigo bur-
noje.

– Tu negali išeiti. Dabar negalima. Bombarduoja...
– Privalau. Daugiau nieko nėra. – Ji užgniaužė raudą. – Turiu 

pamėginti. – Akys nukrypo į besimuistantį ryšulėlį, tačiau ji iš-
kart atplėšė žvilgsnį.

Moteris į tai nieko neatsakė, tik staigiai įtraukė oro. Susitvar-
džiusi tarė:

– Tu sužeista. Tikrai gali pabūti dar penkias minutes.
– Ne, – ji papurtė galvą. – Jau ir taip per ilgai užtrukau. – Su-

stiprindama savo žodžius, ji žengtelėjo žingsnį atatupsta. – Ma-
nau, jie veikiausiai manęs jau ieško.

– Juo labiau turėtum pasilikti čia. Mes galime tave apsaugoti. 
Galime gauti tau reikiamus dokumentus.

– Tu pasirūpinsi kūdikiu? – paklausė ji, tarsi moteris nieko 
nebūtų pasakiusi.

– Žinoma, bet...
– Gerai.
Moteris su kūdikiu ant rankų atrodė neapsakomai miela švie-
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sos atspindžių nubertos sienos fone. Ji pasielgė teisingai čia atei-
dama.

– Būk atsargi, – perspėjo moteris. – Bet aš su tavimi neatsi-
sveikinu. Kai visa tai baigsis, mes vėl susitiksime.

– Tikiuosi, – tarė ji, dar akimirką leidusi sau pažvelgti į blyškų 
kūdikio skruosto apskritimą. Tada vėl žengtelėjo atgal. – Kai visa 
tai baigsis. – Ji nusisuko, išėjo pro laukujes duris ir grįžo į sužeistą 
naktį.

Išėjusi pro vartus, ji nuskubėjo link gatvės kampo, stabtelėjo 
tik atgauti kvapo, nors žinojo privalanti bėgti toliau. Vos sekun-
dei leido sau užsimerkti ir paskutinį kartą sielos akimis pamatyti 
kūdikio veidą.

Orą perskrodęs stiprus šaižus garsas privertė atsimerkti. Krū-
tinė sunkiai kilnojosi po sprogimo, kai bomba pataikė į namą 
kitapus gatvės ir plytos, stiklai, tinkas pakilo į viršų tarsi aikštin-
go vaiko išmesti žaislai. Kažkoks sunkus daiktas smogė į nugarą, 
tarp menčių, parbloškė ją ant šaligatvio, parklupdė keturpėsčią. 
Stebint it sulėtintame filme aplinkui krintančias nuolaužas, de-
gančią gėlėto sienų apmušalo skiautę nusklendžiant žemyn ir 
užgęstant ant šaligatvio, šmėstelėjo nerišli mintis, kad ji niekaip 
nesugebės pataisyti savo sugadintų drabužių.

Ji pamėgino atsistoti, skausmas sklido po kūną lyg karščio 
bangos, ne iškart pastebėjo, kad kraujuoja nubrozdinti delnai ir 
kakta. Dešinė koja nelaikė, kelis lenkėsi kažkaip keistai. Ne, ne, 
ne. Tik ne dabar. Tik ne taip. Įtraukusi oro, ji ėmė šliaužti į prie-
glaudą, blunkanti viltis apsisaugoti vertė judėti į priekį, prapultis 
alsavo į nugarą.

Akyse temo, tamsa vylingai kvietė pas save. Ji priešinosi, iš 
paskutiniųjų kabindamasi rankomis užgriuvo ant vartelių, atšovė 
sklendę ir pajutusi, kad pavyko, stengėsi neprarasti sąmonės. Pa-
sistūmėjusi alkūnėmis griuvo nuo laiptų, su trenksmu susmuko 
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prie durų ir atsuko dangui nuolankiai maldaujantį veidą. Trum-
pą akimirką įsivaizdavo, kaip brenda per smėlį, o orą virpina 
vandenyno ošimas tolumoje. Namai. Jie buvo čia, kaip visada, 
ranka pasiekiami.

Meldžiu! Šis žodis nuaidėjo galvoje, tačiau lūpos liko neby-
lios, ją apgaubė tamsa, o dangaus aukštybėse blaškėsi tūkstančiai 
neišklausytų maldų.
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1 skyrius

L O N D O NA S
2019 metų gegužė

Lėktuvas šoktelėjo ir nuriedėjo kilimo ir tūpimo taku Hitrou oro 
uoste, įprastas apniukusio Londono lietus purškė į langus, baikšti 
saulė iš visų jėgų stengėsi prasibrauti pro debesis. Pagaliau lėktu-
vas sudrebėjo ir sustojo, kelionės išvarginti keleiviai, susigrūdę 
eilėse tarp sėdynių, iš dėžių virš galvų ėmė traukti bagažą, už-
trauktukų zirzimas ir sagčių žvangėjimas it dirigentui mostelėjus 
lazdele pranešė apie kelionės pabaigą. Aš likau sėdynėje, vis dar 
panirusi į sapną, traukdama iš atminties vaizdus: seną magno-
lijos medį, aukštas baltas tetos Kesės namo kolonas ir raudonas 
gėles, kurių ji kasmet pasodindavo prie paradinių laiptų mano 
motinos atminimui.

Mandagus kostelėjimas atkreipė mano dėmesį į tarpueilį ir 
vorą keleivių, laukiančių, kol aš pakilsiu. Dėkodama linktelėjau, 
išsitraukiau iš po sėdynės priešais kuprinę ir nulingavau prie 
durų, mintimis vis dar kabindamasi į vietą, kurią pirmus aštuo-
niolika gyvenimo metų vadinau savo namais, o spaudžiama pa-
sakyti, iš kur esu, atsakau, kad iš ten. Iš tikrųjų tai kvaila. Aš jau 
septynerius metus gyvenau Niujorke, pastaruosius trejus nesi-
lankiau Džordžijoje ir artimiausiu laiku neketinu ten grįžti.

Eidama pasiimti bagažo, įsijungiau mobilųjį telefoną. Jis pra-
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nešė, kad gavau penkias žinutes: nuo tėvo, nuo pamotės Suzanos, 
nuo sesers Saros Frensės, nuo tetos Kesės, o naujausia – nuo Ara-
belos, draugės iš tų laikų, kai mokiausi užsienyje, buvau Oksfor-
do universiteto trečio kurso studentė, ir dėl kurios dabar atskri-
dau į Londoną.

Pirmiausia atsidariau Arabelos žinutę ir pati sau nusišypso-
jau pamačiusi, kad draugė, naudodamasi mobiliąja programėle, 
sekė mano skrydį, žino, jog lėktuvas nusileido, ir dabar laukia 
manęs trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelėje. Perėjusi 
pasų kontrolės punktą, turėjau išsiųsti žinutę, kad ji galėtų mane 
pasiimti prie 2 terminalo. Tokia jau ta Arabela: iš tų žmonių, ku-
rių organizaciniai gebėjimai naudingi, bet kartu ir erzina. Ji pa-
darė svaiginančią karjerą ir tapo britų Vogue mados redaktore, 
tačiau atrodė, kad jos pagrindinis darbas – organizuoti begalės 
savo draugų dienotvarkę ir gyvenimą.

Nusprendusi, jog kitos žinutės gali palaukti, įsimečiau telefo-
ną į kuprinę, įsiliejau į srautą atvykėlių, einančių per pasų kont-
rolės ir muitinės patikros punktą, o atsidūrusi lauke ėmiau rašy-
ti žinutę Arabelai. Vos surinkusi pirmą žodį, išgirdau nekantrų 
automobilio signalą. Pakėlusi akis išvydau savo draugę, sėdinčią 
BMW nuleidžiamu stogu – kadaise gavo jį iš motinos ir vairavo 
studijuodama koledže. Nepaisant atgrasaus oro, stogas buvo nu-
leistas, šviesios garbanos lyg aureolė gaubė į fėjos panašų jos vei-
dą. Arabela priminė lėlę Barbę, tokį įvaizdį ji puoselėjo slėpdama 
aštrų, tiesiog stulbinamą protą.

Sumirksėjau vairuotojo sėdynėje išvydusi didžiulį gyvūną, 
mano protas stengėsi apdoroti vaizdą, kol galų gale prisiminiau, 
kad britai vairuoja sėdėdami ne toje automobilio pusėje ir važiuoja 
jie ne ta gatvės puse, – susivokiau, jog tas šuo iš tikrųjų nevairuoja.

– Mede! – šūktelėjo man draugė, kai, stabdžiams suspiegus, 
automobilis staigiai sustojo ir atsidarė durelės. Demonstruoda-
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ma visai ne britišką entuziazmą, ji pribėgo prie manęs ir apka-
bino. – Šimtas metų! – Ji ilgokai laikė mane glėbyje, paskui kiek 
atsitraukė ir plačiai nusišypsojo. – Vis dar žavi, Mede. Ir vilki vis 
tokią pat uniformą: džinsus ir vyriškus marškinius.

Išsišiepiau ir atsitraukiau.
– Tu taip kalbi iš pavydo, nes ryte aš apsirengiu per penkias 

minutes.
– Ak, Mede,  – ištarė ji su tuo manieringu akcentu, kurį aš 

mėgdavau parodijuoti nė kiek ne mažiau, negu Arabela – pamėg-
džioti mano pietietišką tartį. – Ir ką man su tavimi daryti? – Ji 
pažvelgė už manęs ir susiraukė pamačiusi ten stovintį nedidelį 
lagaminą. – Kur kitas tavo bagažas?

Slėpdama susižavėjimą nužvelgiau jos leopardo kailio raštais 
išmargintą kombinezoną ir aukštakulnius. Man patiko madingi 
drabužiai... kai juos vilkėdavo kiti. Žvilgsniu išmatavau draugės 
batų kulniukų aukštį ir iš užuojautos man sugėlė kojų pirštus.

– Nešiojamąjį kompiuterį ir fotoaparatą įsimečiau į kuprinę, 
o drabužiai lagamine. Nesirūpink. Visi džinsai švarūs, be to, pa-
siėmiau ir vieną suknelę. Sakei, neturėčiau užtrukti ilgiau nei dvi 
savaites, bet apatinių dėl visa ko pasiėmiau trims.

– Na, Žana Diubua buvo Paryžiaus Koko Šanel mados namų 
manekenė. Jeigu apsirengtum taip, kad atrodytų, jog tai tau svar-
bu, tikriausiai būtų lengviau su ja bendrauti.

– Man rūpi... kuo daugiau sužinoti ir parašyti kuo geresnį 
straipsnį. Ne tai, kuo esu apsirengusi ruošdama kokio nors as-
mens interviu. Beje, Žanai Diubua – devyniasdešimt devyneri. 
Abejoju, kad ji išvis pastebės, kuo vilkiu.

Vis dar raukydamasi Arabela atvėrė automobilio bagažinę. 
– Daryk, ką nori, tik nepavadink jos sena. Jai tai nepatinka. 

Pažįstu ją visą savo gyvenimą, net kai buvau vaikas, ji man neat-
rodė sena. Bet ji tavo giminaitė, tai tikriausiai jau žinai.
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– Labai tolima giminaitė, aš jos nė akyse nesu mačiusi, gal pa-
miršai? Jos šeima tuoj po Pilietinio karo iš Džordžijos persikėlė 
gyventi į Tenesį, tad negaliu tvirtinti, jog mūsų ryšiai artimi. Tie-
są sakant, jeigu sesuo nebūtų atkūrusi giminės genealoginio me-
džio ir jos aptikusi, būčiau nė nenutuokusi apie mūsų giminystę. 
Panelė Diubua man yra ketvirtos eilės antros kartos ar panašiai 
pusseserė, vadinasi, turiu teisę kalbėti apie ją kaip apie seną, nes 
mudvi ne tik giminaitės, bet ir pietietės. Ji pasakys „prakeikimas“ 
ir kalbėsis toliau. – Įkėliau savo lagaminėlį į nedidukę bagažinę, 
o kuprinę pasilikau.

– Na, aš nesu girdėjusi jos sakant „prakeikimas“. Užtat klausi-
mą „Tu tikrai nori tai vilkėti?“ girdėjau daugybę kartų, nemalonu 
net prisiminti. – Arabela užtrenkė bagažinės dangtį. – Tikriausiai 
jautiesi pervargusi. Sėsk, nuvešiu tave į butą pas panelę Diubua, 
galėsi prigulti. Norėjau, kad apsistotum pas mane, tačiau panelė 
Diubua nenusileido. Jos butas didelis, ji retai išeina iš savo kam-
barių. Ją ištisą parą prižiūri slaugos specialistė, tau nieko nereikės 
daryti, tik klausinėti apie tuos laikus, kai ji dirbo manekene, ir 
apie žavius vintažinius drabužius, kurių pritempėme iš sandėlio. 
Priekinėje svetainėje yra dailus rašomasis stalas, galėsi įsitaisiu-
si prie jo rašyti. Parodos atidarymas muziejuje – liepos mėnesį, 
norėčiau, kad straipsnis kaip tik tuo metu ir pasirodytų. Termi-
nas nėra labai griežtas, bet nenorėčiau ilgai laukti. – Ji patylėjo. – 
Mede, panelės Diubua sveikata ne per geriausia, kuo greičiau tu-
rėsime tą straipsnį, tuo bus geriau. Aš jau sugalvojau pavadinimą 
parodai ir straipsniui, tačiau rašysi tu, todėl galėsi pakeisti, jeigu 
manasis nepatiks.  – Ji kostelėjo.  – „Kailiniai, suknelės, unifor-
mos: mados vaidmens pokyčiai karo metais“. 

– Kiek griozdiškas, bet skamba prasmingai, – pasakiau eida-
ma prie automobilio iš šono. – Ar tinka, sužinosiu pasikalbėju-
si su panele Diubua ir pradėjusi rašyti. Kaip supratau, gyvensiu 
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ramiai, man niekas netrukdys, todėl greitai atliksiu užduotį. Aš 
užbaigiau visus savo darbus, ankstesnius užsakymus, taigi niekas 
nevers skubėti.

– Puiku. Bet yra vienas dalykas... – Arabela nutilo ir nusišyp-
sojo.

– Koks dalykas? – paraginau ją.
– Na... – Arabela nuėjo prie vairuotojo durelių, įsitaisė prie 

vairo, o aš likau spoksoti į didžiulį gyvūną ant keleivio sėdynės – 
pati nesupratau, arklį ar šunį, – kurio iškištas liežuvis vertė mane 
laikytis pagarbiu atstumu.

– Ar man sėstis ant užpakalinės sėdynės? – pasiteiravau drau-
gės už tamsiai rudais gaurais apžėlusios to padaro galvos.

– O, velnias, atleisk.  – Arabela pasisuko į gyvūną.  – Nagi, 
Džordžai, – paragino ištiesusi ranką ir patapšnojusi delnu užpa-
kalinę sėdynę.

Šuo išleido į atodūsį panašų garsą, apsuko galingą kūną virš 
automobilio valdymo pulto ir, prasispraudęs tarp priekinių sėdy-
nių atlošų, įsitaisė ant juokingai mažos užpakalinės sėdynės.

– Džordžas? – paklausiau, su visa kuprine įsirangiusi į vidų ir 
segdamasi saugos diržą.

– Kaip princo Džordžo... jie maždaug tokio pat amžiaus. Ko-
linas nusprendė, kad mažojo princo ir šio šuns panaši veido iš-
raiška.

– Kolinas?  – perklausiau, nepasirengusi nuostabos šuorui, 
kurį sukėlė šis vardas. – Tavo pusbrolis Kolinas, mudviejų uni-
versiteto laikų draugas? Tas Kolinas, kuris manęs vengdavo?

– Formaliai, man regis, jis yra mano antros eilės pusbrolis. Jo 
senelis Deividas... jo senelės iš tėvo pusės, Sofijos, sutuoktinis... ir 
mano senelė Violeta buvo brolis ir sesuo. – Arabela vengė žiūrėti 
į mane, visą dėmesį buvo sutelkusi į pavarų perjungimo svirtį. – 
Nekvailiok, Mede. Kolinas tavęs vengė, nes tu aiškiai parodei ne-



K a r e n  W h i t e   Pa s k u t i n ė  n a k t i s  L o n d o n e

21

norinti turėti su juo nieko bendra. Judu tiesiog... Na, jūs labai skir-
tingi, bet aš manau, kad tiesiog nesugebėjote suprasti vienas kito.

– Cha. Galima pagalvoti, jog aš vienintelė kalbėjau su akcentu.
Arabela metė į mane kreivą žvilgsnį.
– Turiu pasakyti, kad Kolinas kiek įsižeidė, kai išvažiuodama 

iš Oksfordo su juo nė neatsisveikinai. Manė, bent iš mandagumo 
turėjai tai padaryti.

Aš sunkiai atsidusau.
– Tai nebuvo prieš jį nukreiptas veiksmas... aš su niekuo ne-

atsisveikinau. Tau pasakiau „sudie“ vien todėl, kad nuvežei mane 
į oro uostą. Abejoju, ar jis dar prisimena, jog neatsisveikinau... ir 
mane pačią. Praėjo septyneri metai.

– Taip, ką gi... Jis savaitei su draugais buvo išvykęs į Devoną... 
į Solkomą, tiesą sakant, į nediduką viešbutį pakrantėje, ir paprašė 
manęs pasirūpinti Džordžu. Kadangi... – Arabela nutilo, tarsi tik 
dabar būtų susivokusi, ką ketina pasakyti.

– Kadangi?..
Arabela surengė dėmesio sutelkimo spektaklį: įsiliejo į eis-

mą, vos per plauką neužkliudžiusi taksi. Dėl saugumo leidau jai 
išvingiuoti iš oro uostą paliekančių automobilių grūsties, palau-
kiau, kol atsidūrėme A4 greitkelyje, ir pakartojau:

– Kadangi – kas?
Sekundę patylėjusi ji paleido žodžių tiradą, tarsi greitai kal-

bėdama galėtų sutrukdyti man juos suprasti:
– Kadangi Kolinas gyvena pas panelę Diubua, pamaniau, vie-

nu šūviu du zuikius nušausiu: nuvešiu tuo pat metu ir tave, ir 
Džordžą.

Mane išmušė šaltas prakaitas.
– Atsiprašau? Kolinas ten gyvena? Tame pačiame bute, kuria-

me aš apsistosiu?
– Taip. Juodu labai artimi... Panelė Diubua jam visada buvo 
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kaip antra senelė. Ji beprotiškai jį myli... o jis netgi vadina ją mo-
čiute.

Buvo sunku įsivaizduoti akmenveidį Koliną ką nors taip mei-
liai vadinant. Aš, pavyzdžiui, jam visada buvau tik Medisona, ir 
tos akmeninės sienos niekada nebūčiau galėjusi įveikti.

– Butas priklausė Sofijai, Kolino senelei, – tęsė Arabela. – Jai 
mirus, jį paveldėjo Kolino tėvai. Tačiau dar būdama gyva So-
fija leido panelei Diubua jame apsigyventi. Dar prieš karą jie-
dvi buvo geriausios draugės. Matai, panelė Diubua neištekėjo ir 
neturėjo vaikų, tad draugės šeimą priėmė beveik kaip savo. Kai 
praėjusį mėnesį ji papuolė į ligoninę ir gydytojai patarė ruoštis 
blogiausiam, panelė Diubua paprašė Kolino atsikraustyti, kad 
juodu galėtų kartu praleisti daugiau laiko, o jis sutvarkytų jos 
finansinius reikalus. Jis finansų srities specialistas, tad viskas su-
prantama.

– Sakei, jos prasta sveikata. Ar ji serga?
– Nėra jokios konkrečios ligos, tačiau panelei Diubua – de-

vyniasdešimt devyneri. Jos silpna širdis, be to, pasak gydytojų, ir 
kūnas jau po truputį pasiduoda. Bet atrodo ji dar visai neblogai. 
Turi gerai įsižiūrėti, kad jais patikėtum.

– Vadinasi, panelė Diubua, slaugytoja, Kolinas ir aš gyvensi-
me tame pačiame bute. Kartu.

– Būtent. Nepamiršk dar ir Džordžo. Butas labai didelis, o 
Kolinas paprastai vėlai grįžta iš darbo, taigi judu veikiausiai nė 
nesusitiksite, – Arabela nutilo, tarsi jau būtų pasakiusi viską, kas 
svarbiausia.

– O tu nepagalvojai man apie tai pasakyti anksčiau... tarkim, 
kai sutikau čia atvažiuoti? Kaip reagavo Kolinas, kai jam pasakei?

Arabela tylėjo įsmeigusi akis į kelią prieš save.
– Negali būti! Tu jam nepasakei, jog aš atvažiuoju?
– Pasakiau, kad viename iš laisvųjų kambarių kokias dvi sa-
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vaites pagyvens nepriklausoma žurnalistė, mano nusamdyta pa-
ruošti interviu su panele Diubua. Kolinas to nesureikšmino.

– Tačiau nepasakei jam, jog ta žurnalistė esu aš.
Arabela papurtė galvą.
– Neišėjo iš kalbos.
– Jam tikrai nešovė į galvą, kad tai gali būti žmogus, pažįsta-

mas iš universiteto laikų. – Aš užverčiau akis, nors draugė nega-
lėjo to matyti.

Leopardo kailio raštais išmargintu apdaru pridengti jos pe-
čiai kiek nulinko.

– Taip nutiko dėl to, kad panelė Diubua primygtinai reika-
lavo apgyvendinti tave pas ją, o paprašyti Koliną išsikelti ne taip 
paprasta. Juk tik porai savaičių... gal ilgiau, jeigu tu norėsi dar 
pabūti. Esu tikra, tiek laiko judu įstengsite draugiškai elgtis vie-
nas su kitu.

Atsirėmiau pakaušiu į sėdynės atlošą ir trumpam užsimerkiau.
– Tikiuosi, kad jis manęs neprisimins. Aš apie jį nepagalvojau 

ištisus septynerius metus. – Tai buvo ne visai tiesa, bet Arabela 
to niekada nesužinos. Jos laki vaizduotė, iš degtuko ji visada pri-
skaldo vežimą. Ne kartą jai sakiau, kad pasirinko ne tą profesiją: 
užuot dirbusi žurnalo redaktore, verčiau kurtų kvapą gniaužian-
čius detektyvinius romanus. – Vadinasi, Kolinas nė neįtaria, kad 
jau greitai pasirodysiu ant jo namų slenksčio.

– Bus staigmena, tiesa?
Prieštaraudama papurčiau galvą.
– Ne, bus tikra katastrofa. Man regis, jis nemėgsta amerikie-

čių. O gal tik  pietinių valstijų gyventojų.
Arabela nusijuokė.
– Nekvailiok. Gal pamiršai, jog ir panelė Diubua yra iš Ame-

rikos pietų... o Kolinas ją dievina.
Nenorėjau pripažinti, kad mane domina ši šimtametė ameri-
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kietė, kad mudvi esame tolimos giminaitės ir pirmą kartą susitik-
sime Londone. Aš nenorėjau sužinoti, kad Kolinas ją dievina ir 
vadina močiute. Norėjau važiuoti atgal į oro uostą, grįžti į ramų, 
netgi nuobodų gyvenimą, kurį susikūriau Niujorke, ir pasekti 
tetos Kesės pėdomis. Nors ji dirbo reklamos srityje, o aš buvau 
laisvai samdoma žurnalistė, mudvi nusivalėme nuo batų padų 
raudonas Džordžijos valstijos miestelio dulkes ir ėmėme kurti 
naują gyvenimą dideliame mieste. Ji pratempė dešimt metų, aš 
buvau nusiteikusi viršyti jos rekordą.

Arabela pasisuko į mane plačiai šypsodamasi.
– Bus smagu.
– Arba nebus, – atšoviau, bet mano žodžius prarijo staigus 

vėjo šuoras: Arabelai paspaudus akceleratorių, automobiliukas 
šovė į priekį ir mes nušvilpėme greitkeliu.

Užmerkusi akis užuodžiau šuns iškvepiamo oro ir kailio kva-
pą, vėjas čaižė man veidą. Kad ir kokią baimę kėlė ši kelionė į Lon-
doną, draugei sėdint prie vairo, ji tikrai nublanks išvydus Kolino 
Elioto reakciją, kai jis pamatys mane prie savo namų slenksčio.
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2 skyrius

Kai įvažiavome į patį miestą ir vis didesnės spūstys gatvėse prilė-
tino mūsų judėjimą į priekį, aš paleidau durų rankeną, už kurios 
laikiausi įsitvėrusi. Vėjo ištaršyti Arabelos plaukai labai priminė 
plieno drožles, o Džordžas atrodė lyg įelektrintas.

Arabela įkišo ranką į didžiulę rankinę ant grindų man prie 
kojų ir išsitraukė „Hermès“ šalikėlį. Dailiai apsirišusi juo plaukus 
tarė:

– Kolino mama, teta Penelopė, nekantrauja su tavimi susitik-
ti. Man regis, ji mažumėlę nerimauja, kad tu apsigyvensi pas pa-
nelę Diubua, tačiau ją užtikrinau gerai tave pažįstanti, pasakiau, 
jog esi patikima ir maloni moteris. Tai padėjo jai pasijusti geriau, 
bet kada nors turėsime ją aplankyti.

– Žinoma, – atsakiau. 
Kolino tėvus aš buvau mačiusi tik iš tolo ir miglotai prisi-

miniau, kad jau prieš septynerius metus man jie atrodė senyvo 
amžiaus... mažiausiai dešimt ar penkiolika metų vyresni už gim-
dytojus mano draugų, su kuriais bendravau namuose ir koledže. 
Kolinas buvo jų vienturtis vaikas, motina dažnai atsiųsdavo jam 
su meile suruoštų siuntinių, įdėdavo vitaminų, šiltų šalikų ir vil-
nonių kojinių, tarsi gyvendamas atskirai nuo tėvų jis nesugebėtų 
savimi pasirūpinti. Pamenu, juokiausi, pirmą kartą pamačiusi di-
džiulę dėžę, tada pareiškiau Kolinui esanti iš šešių vaikų šeimos 
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ir mums tekdavo pakovoti už vietą prie pietų stalo. Žinoma, kiek 
pagražinau savo istoriją, pasakiau, jog kartais būdavo praliejama 
kraujo, o pusė iš mūsų per tokius kivirčus yra netekę dantų.

Tai buvo grynas melas (mano mamos teta Liusinda visada 
gausiai nukraudavo stalą), tačiau siuntinių iš namų aš gaudavau 
retai. Žinoma, nepriekaištaudavau dėl to tėčiui nei Suzanai, jie 
turėjo pasirūpinti dar penkiais vaikais. Vis dėlto, žiūrėdama į 
Kolino kojines ir rankomis megztus šalikus, pajusdavau atgyjant 
ankstesnį sielvartą, kurį buvau sulanksčiusi, padėjusi į slaptą vie-
tą ir prislėgusi storais neigimo ir nesilankymo namuose sluoks-
niais. Tada pykdavau ant Kolino, kad jis taip atsainiai žiūri į savo 
motinos meilę ir rūpestį.

Arabela sulėtino greitį ir, neparodžiusi posūkio, įsuko pro ge-
ležinius vartus į grįstą įvažiuojamąjį kelią, vedantį link įspūdingų 
karaliaus Edvardo laikotarpio smiltainio rūmų su daugybe durų 
priekinėje pusėje. Stogą juosiantys dailūs karnizai priminė pa-
gražinimus ant torto.

Ieškodama laisvos vietos automobiliui Arabela murmėjo po 
nosimi:

– Kolinas paprastai naudojasi savo močiutės automobilio sto-
vėjimo vieta, nes ši neturi ko joje statyti. Bet šiandien žadėjo ją 
užleisti man. – Ji ėmė barbenti ilgais raudonais nagais į vairą. – 
Man tik reikia prisiminti, kur yra ta vieta.

Pasiėmiau kuprinę ir pažvelgiau į lauką.
– Gražus pastatas.
Arabela linktelėjo.
– Jis vadinamas Harlio apartamentais,  – paaiškino ji ir per 

staigiai pasukusi kliudė šaligatvio kraštą. – Pastatytas tūkstantis 
devyni šimtai trečiaisiais tarnams airiams, dirbantiems didžiu-
liuose namuose netoliese. – Ji pavažiavo kiek toliau. Ant šaligat-
vio saugiu atstumu sustojo vyras su šunimi. – Argi ne juokinga? 
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Ilgainiui čia įsikūrė daugybė įžymių žmonių... iš kino pasaulio, 
rašytojų... ir panašiai. Šiame name yra gyvenę Klifas Ričardsas ir 
Mikas Džageris. Aktorė Džoana Kolinz.

Iš stovėjimo vietos priešais mus pajudėjo juodas jaguaras, 
Arabela staigiai nuspaudė stabdį ir aš įsikandau į lūpą.

– Dabar jame daugiausia gyvena amerikiečiai ekspatriantai, 
yra vienas atsitiktinai užklydęs rusų oligarchas. – Ji ėmė atbulom 
važiuoti į laisvą vietą, mėgindama įsisprausti tarp dviejų auto-
mobilių. Sulaikiau kvapą, lyg tai galėtų padėti. – Labai tikiuosi, 
kad čia kaip tik ta vieta, nes abejoju, ar antrą kartą pavyktų tai 
padaryti. – Patenkinta savo darbu, Arabela išjungė variklį ir pasi-
sukusi pakasė Džordžui tarp ausų. – Teta Brangutė gyveno šiame 
name ir anksčiau, ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje, dar prieš 
karą... esu tikra, ji viską tau papasakos apie tai. Tada Marilebonas 
dar nebuvo toks prašmatnus, bet vis tiek puikus rajonas gyventi... 
netoli yra parduotuvių ir restoranų. Žinoma, ir Regento parkas. – 
Arabela atsisegė saugos diržą.

– Brangutė? – paklausiau. – Pagal mano sesers genealoginį 
medį, jos vardas ir pavardė – Žana Diubua.

– Oi, atleisk... maniau, kad tau sakiau. Brangutė  – panelės 
Diubua pravardė. Jos tikrasis vardas Žana. Kalbama, kad jai gi-
mus slaugė žvilgtelėjo į jos mažą veidelį ir pasakė: brangutė. Nuo 
tada visi ją taip ir vadino. Man regis, tai žavu.

– Vaikui tinka, bet aš neįsivaizduoju, kad seną moterį būtų 
galima vadinti Brangute.

– Tik ne...
– Nevadink jos sena, – užbaigiau jos sakinį. – Nepamiršau. 

Tačiau man gali būti sunku vadinti ją pravarde. Nors, gerai pagal-
vojus, aš užaugau vadinama Žirniuku ir Smirdale, tai gal nebus 
taip neįmanoma, kaip atrodo.

Čiupau savo lagaminą iš automobilio bagažinės; Arabela  
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keistai pažiūrėjo į mane. Nusekiau paskui ją ir Džordžą prie antro 
korpuso ir plačiais laiptais užkopiau iki žvilgančių tamsaus me-
džio dvivėrių durų. Jos buvo įstatytos nišoje po plačia arka, tarp 
dviejų margo marmuro jonėniškųjų kolonų. Mums priartėjus, 
pro duris išėjo aukštas vyriškis.

Džordžas garsiai suinkštė, šoko į priekį ištraukdamas pavadį 
Arabelai iš rankos ir kone užgriuvo ant vyro. Uždėjo letenas jam 
ant pečių ir milžinišku liežuviu ėmė laižyti veidą.

Sumirksėjusi atpažinau smėlio spalvos plaukus, kurie, dar 
mažumėlę paauginti, būtų pasklidę bangomis. Ir ryškiai mėlynas 
akis, žvelgiančias į mane taip, tarsi jis būtų negalėjęs patikėti tuo, 
ką mato. Trumpą nuostabos žybsnį jose akimirksniu pakeitė man 
į atmintį įstrigęs atsargumas.

– Sveikas, Kolinai, – ryžtingai pasisveikinau. – Šimtas metų.
Jam iš karto neatsakius, įsiterpė Arabela:
– Tu juk pameni Medę Vorner, tiesa? Iš Oksfordo laikų.
Mudu nepatikliai žiūrėjome vienas į kitą. Mėlynos jo akys 

saulėje įdegusiame veide atrodė dar mėlynesnės, kūnas tebebu-
vo lieknas ir raumeningas. Prisiminiau, kad studijuodamas Oks-
forde Kolinas irkluodavo  – akivaizdu, jog nemetė sporto ir po 
studijų. Dar prisiminiau, kad jis mėgo šunis ir Žvaigždžių karus. 
Ir kad griežtai paisė saugumo reikalavimų: veždamas mus savo 
automobiliu, visada primindavo užsisegti saugos diržus. Aš, ži-
noma, niekada neparodžiau jam, kad tai pastebėjau.

– Medisona, – lyg kirviu nukirto jis. – Aš tave prisimenu. Šiek 
tiek. Tu mėgai labai šaltą alų ir turėjai nemenkas atsargas keistų 
frazių, kurių niekas nesuprasdavo. Per pokalbius mėtydavaisi jo-
mis lyg granatomis. Krėsdavai vaikiškas išdaigas, tarkim, į cukri-
nę pripildavai druskos. Be to, tu nemėgsti atsisveikinti, todėl to 
ir nedarai. – Jis pasilenkė, pakasė Džordžui tarpuausį ir nukreipė 
žvilgsnį į Arabelą. – Ar turiu suprasti, kad ji – toji žurnalistė, ke-
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tinanti rašyti straipsnį apie močiutę? – priverstinai mandagiame 
Kolino balso tone buvo girdėti tramdomo susierzinimo gaidelė.

– Argi ne miela? Bus toks nedidukas mokyklos draugų susiti-
kimas. Nieko tau nesakiau, nes norėjau padaryti staigmeną.

Kolinas atsitiesė, paėmė Džordžo pavadį.
– Padarei, puiku. Nors niekaip nesuprantu, kodėl nepakvie-

tei jos atvažiuoti, kai aš atostogavau. Bute bus ganėtinai ankšta, 
nemanai?

– Nekvailiok, Kolinai. Čia labai daug vietos. Be to, kai užsimi-
niau, kad žurnalistė apsistos pas jus, tu neprieštaravai.

Jis dirstelėjo į mane.
– Taip, bet negavau išsamios informacijos. Visa laimė, kad 

šįryt nusprendžiau padirbėti iš namų, tad išvengiau šoko, kurį 
būčiau patyręs, kai grįžęs vakare po ilgos darbo dienos būčiau ra-
dęs savo bute Medisoną. – Kolinas ištiesė ranką, tarsi norėdamas, 
kad ją paspausčiau, ir paklausė: – Galima?

Sutrikusi spoksojau į jį, kol Arabela ištraukė lagaminą man iš 
rankų ir padavė Kolinui.

– Kolinas neatsiklausys priekaištų, jeigu jo mama arba teta 
Brangutė sužinos, kad jis leido tau pačiai įsinešti lagaminą, – tarė ji.

Man nespėjus paprieštarauti, Kolinas atidarė vienas iš durų ir 
įėjęs palaukė, kol mudvi paskui jį įžengsime į vestibiulį.

Mus pasitiko aukštos lubos, didžiulis žalvarinis šviestuvas ir 
nepakurtas tamsiu medžiu aprėmintas židinys. Prieš mus buvo 
senovinis elevatorius (arba „liftas“, pataisiau mintyse – taip sa-
koma Romoje ir panašiose vietose), pro stačiakampį langelį jo 
duryse buvo matyti tuščia šachta.

Kolinas paspaudė iškvietimo mygtuką ir mes keletą minučių 
laukėme, klausydamiesi senovinio įrenginio skundų ir dejonių. 
Liftui galų gale nusileidus, Kolinas atvėrė duris, suskleidė klos-
tuotą juodo metalo atitvarą ir pamojo mudviem su Arabela ženg-
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ti į medinėmis lentelėmis iškaltą kambarėlį. Prie jo užpakalinės 
sienos buvo pritaisytas odinis suolas. Elevatoriui pajudėjus, man 
toptelėjo viltinga mintis, kad tas suolas skirtas ne pasnausti, kol 
būsime šiaip ne taip užkelti į mums reikiamą aukštą. Slinkome 
lėtai lyg sraigės per asfaltą po lietaus.

– Kodėl nelipome laiptais? – paklausiau prisiminusi kilimi-
niu taku išklotus laiptus vestibiulyje: laiptatakis elevatoriui iš kai-
rės vedė į viršų, o iš dešinės – į apačią.

Kolinas susikišo rankas į kišenes.
– Man regis, amerikiečiai nemėgsta vargintis, pamaniau, kad 

ir tu mieliau kelsiesi liftu.
– Tu juk žinai, kas atsitiko kalakutui, kai jis ilgai galvojo, tiesa?
– Liaukitės judu, – sudraudė Arabela. – Man nepatinka būti 

aukle, todėl malonėkite elgtis kaip dera suaugusiesiems.
Liftas dzingtelėjo, tačiau pro metalinio atitvaro tarpus buvo 

matyti, kad dar nepasiekėme savo aukšto. Tylėdami klausėmės, 
kaip senovinis liftas stena ir dūsauja lyg senas žmogus. Vis dėlto 
jam kažkaip pavyko sustoti trečiame aukšte.

– Puiku, – tarė Arabela ir palaukė, kol Kolinas atidarys duris 
į nedidelį prieškambarį baltais ir juodais langais išmargintomis 
grindimis. Abiejuose jo galuose dunksojo masyvios tamsaus me-
džio durys su vitražiniais viršulangiais, Arabela pasuko į kairę 
nuo lifto, prie durų, kurių viduryje puikavosi auksaspalvis skai-
čius 64. – Nepamirškite, – tarė ji, atsigręžusi į Koliną ir mane. – 
Elkitės kaip pridera. – Tada paspaudė skambutį. – Kad joms ne-
būtų netikėta, – paaiškino nuleidusi ranką.

Viduje pasigirdo šuns lojimas ir artėjantys žingsniai. Durims 
staigiai atsivėrus, mes išvydome patrauklią vidutinio amžiaus 
tamsiaplaukę su akiniais vėžlio kiauto rėmais ir linksma balta-
dante šypsena.

Moteriai pro kojas pralėkė gauruotas įtartinos veislės pilko 
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ir balto kailio šunytis stačiomis ausimis ir ėmė įnirtingai uostyti 
mūsų batus, o Džordžas džiugiai skalydamas įtempė pavadį.

– Oskarai, – sudraudė jį moteris, – jie neatvežė tau ėdalo.
Man pasirodė, kad šunelis atsiduso, tada sudribo prie moters 

kojų.
– Labas, Lora, – šiltai ištarė Kolinas. – Žinoma, ir tu, Oska-

rai. – Jis pritūpė ir nusišypsojo su tokia šiluma, kokios man nie-
kada nerodė. Šunelis šoko jam į glėbį tarsi senam draugui. Juodu 
žvelgė vienas į kitą taip žavėdamiesi, kad turėjau pripažinti: tai 
pakeitė mano nuomonę apie Koliną.

– Lora, noriu pristatyti jums Medisoną Vorner, žurnalistę, 
apie kurią pasakojau, – tarė Arabela ir priėjusi prie Loros bičiu-
liškai ją apkabino. – Ji atvyko rengti Brangutės interviu.

Lora linktelėjo.
– Malonu susipažinti. Svečių kambarys jums paruoštas. 

Brangutė šiandien prastokai nusiteikusi, bet aš žinau, kad ji ne-
kantrauja su jumis susitikti.

Arabela numojo ranka.
– Ak, nesijaudinkite. Medė greitai privers ją pasijusti geriau. 

Ji visiems patinka.
Aš tuo metu nusprendžiau paglostyti Oskarą, kuris žvelgė į 

Koliną meilės kupinu žvilgsniu ir laižė jam smakrą. Šunytis stai-
giai pasuko galvą į mane ir suurzgė.

– Nekreipkite į tai dėmesio, – tarė Lora. – Oskaras myli Koli-
ną. Tikriausiai pamanė, kad jūs bandote juos išskirti. – Ji ištiesė 
man ranką. – Esu Lora Alen, panelės Diubua slaugė, nors jai la-
biau patinka mane vadinti kompanione, nes žodis slaugė ją blo-
gai nuteikia.

Lora šiltai nusišypsojo ir aš pamaniau: jeigu man reikėtų drau-
gės, mielai su ja susidraugaučiau. Paspaudžiau jos ištiestą ranką.

– Medė Vorner, – pasakiau. – Ar jūs amerikietė?
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– Deja, taip. Atrodo, mūsų visur pilna. Atvykau manydama, 
kad tai bus trumpalaikė sutartis: sutikau slaugyti Kolino senelę 
Sofiją paskutiniais jos gyvenimo metais. Kai ji iškeliavo į amžiny-
bę, Penelopė paklausė, ar galėčiau pasilikti ir pasirūpinti panele 
Diubua. Netrukus pati įsitikinsite, kad ja rūpintis nelabai reikia, 
ji to net nenori, nors neseniai pabuvojo ligoninėje, o jos sveikata 
prastėja. Todėl neklauskite jos apie sveikatą.

– Supratau. – Nusižiovavau ir prisidengiau burną atgalia ranka.
– Jūs pavargusi, – tarė Lora ir paėmusi už alkūnės nusivedė 

mane į vidų. – Jau buvau benešanti panelei Diubua arbatos. Pa-
ruošiu ko nors ir jums.

Mes įėjome į erdvią fojė su didžiuliu raudonmedžio spalvos 
židiniu, regis, jau nebenaudojamu. Aukštos lubos ir puošnūs lip-
diniai priminė graikų atgimimo stiliaus namą, kuriame užaugo 
mano mama ir teta Kesė. Iki žvilgesio išblizgintame parkete atsi-
mušė žalvarinio šviestuvo, nukarusio nuo įmantraus medaliono 
lubose, metama šviesa. Mano žvilgsnį patraukė lenkta siena su 
suveriamaisiais vitražiniais langais, globiančiais vienišą krėslą ir 
stalelį, ant kurio stovėjo telefono aparatas su diskiniu numerio 
rinkikliu.

Namai tikrai darė įspūdį, tokį ir įsivaizdavau karaliaus Edvar-
do stiliaus butą Londone. Niekur nė dulkelės, priėjusi arčiau, tik-
riausiai būčiau pamačiusi savo pavargusio veido juodais paakiais 
atvaizdą ant žalvarinių durų detalių. Keista... sustabdžiusi minčių 
srautą paklausiau savęs, kas privertė mane prisiminti tą ypatingą 
metą po mamos mirties, kai dienos ir naktys susiliejo į pilką rūką 
ir prislėgė mus visus.

Ir štai. Sulaikai kvapą, nekantrauji prieš įjungdamas šviesą tam-
siame kambaryje. Senoviniai baldai ir telefonas, regis, tik ir laukia, 
kad kas nors nutiktų, kad pasirodytų lankytojas. Kad paskambintų. 
Kas nors, ilgai čia nebuvęs, įžengtų pro paradines duris.



Paskutinė naktis
Londone

Paskutinė 
naktis

Londone

Šie apdarai, kaip ir senos nuotraukos, buvo tik blankūs 
šešėliai gyvenimo, kurio dalis jie kadaise buvo, sustingę 

liudininkai to, kas negrįžtamai praėjo.

KAREN WHITE (Karen Vait, g. 1964 m.) – JAV rašytoja, 
dvidešimt aštuonių bestselerių autorė. Šiuo metu 
K. White su šeima gyvena Džordžijos valstijoje, JAV 
pietuose, kur ir vyksta daugumos jos romanų veiksmas. 
Lietuviškai jau išleistos rašytojos knygos „Stiklo 
skambesys“, „Pakrantės medžiai“, „Naktis, kai užgeso 
šviesos“, „Prarastos valandos“ ir „Svajonių medis“. 
„Paskutinė naktis Londone“ – pirmasis K. White istorinis 
romanas, aprėpiantis ištisus dešimtmečius nuo Anglijos 
mados lauko Antrojo pasaulinio karo išvakarėse iki 
pasivaikščiojimų po šių dienų Londono apartamentus.

1939-ieji. Dvi šviesiaplaukės manekenės atvyksta į Londoną ir netrukus 
ima dalintis vieno buto raktais bei viltimis įsisukti į sunkiai pasiekiamą 
aukštuomenės gyvenimą. Darbas madam Luštak madų salone leidžia 
merginoms prisiliesti prie prabangių suknelių ir susižavėjusių vyrų žvilgs-
nių, tačiau silpnybė gražiems daiktams vienai iš draugių greitai taps mir-
tinai pavojinga. Londoną pasiekia karas. Aviacijos antpuoliai, slėptuvės 
namų rūsiuose, stiprėjančios nacių bei britų žvalgybos pajėgos ir iškil-
mingi pokyliai, tampantys savotišku priešnuodžiu aplinkui tvyrančiai 
mirties nuojautai. Madam Luštak salone darbo nestinga – ore sklandant 
bombonešiams ruošiamasi naujam pokylių sezonui. 

2019-ieji. Laisvai samdoma žurnalistė Medisona Vorner atvyksta į iš-
taigius namus Londone pasimatyti su Žana Diubua – devyniasdešimt de-
vynerių metų buvusia manekene, galinčia jai papasakoti apie madą Antrojo 
pasaulinio karo metais. Tačiau Medisona nė neįtaria, jog ponia Diubua pati-
kės jai ne tik įspūdingą drabužių kolekciją, bet ir ilgametes paslaptis, pasuk-
siančias jos rašomą straipsnį kita linkme. Kas iš tiesų nutiko lemtingaisiais 
karo metais, negrįžtamai nutraukusiais dviejų jaunų moterų draugystę? 

„Paslaptys, pavojai ir meilė maišomi į vieną svaiginantį kokteilį, kuris privers 
skaitytojus kunkuliuoti iš smalsumo iki pat paskutinio puslapio, o galiausiai pa-
liks juos ištroškusius ir norinčius daugiau. Bravo!“ – Pam Jenoff, New York Times 
bestselerio „Dingusios Paryžiaus merginos“ autorė.

Romanų „Stiklo skambesys“, „Pakrantės medžiai“, 
„Naktis, kai užgeso šviesos“, „Prarastos valandos“, 

„Svajonių medis“ autorė
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