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D

Dzustas

ˆ 1

žustas turėjo dvi problemas: mėnulį ir ūsus.

Užuot ėjęs sargybą prie Hėdės namų, jis pastarąsias 

penkiolika minučių sukinėjosi aplink pietrytinę sodo sieną, ban-

dydamas sugalvoti, ką šmaikštaus ir romantiško pasakyti Aniai.

O, kad Anios akys būtų mėlynos kaip jūra arba žalios kaip 

smaragdai. Bet jos rudos – mielos, svajingos... rudos kaip ištirpęs 

šokoladas? Rudos kaip triušio kailiukas?

– Tiesiog pasakyk, kad jos oda skaisti kaip mėnesiena, – patarė 

jo draugas Piteris. – Merginoms tai patinka.

Puikus sprendimas, bet Keterdamo oras buvo nepalankus. Tą 

dieną nuo uosto nepadvelkė nė menkiausias vėjelis, o miesto ka-

nalus ir kreivus skersgatvius apgaubęs dulsvas tirštas rūkas smel-

kė žvarba. Net čia, tarp prabangių Geldstrato namų, ore tvyrojo 

troškus žuvies ir sudvisusio triumų vandens kvapas, dūmai, ky-

lantys iš išorinėse salose įsikūrusių rafinavimo fabrikų, aptrau-

kė nakties dangų melzgana ūkana. Mėnulio pilnatis priminė ne 

brangakmenį, o gelsvą pūslę, kuri tuoj pratrūks.
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Gal jis galėtų pagirti Anios juoką? Tik kad niekada negirdėjo 

jos juokiantis. Pokštininkas iš jo ne per geriausias.

Vaikinas žvilgtelėjo į savo atspindį dvigubų durų, vedančių į 

sodą, stikle. Mama buvo teisi. Net su nauja uniforma vis dar at-

rodo kaip vaikas. Jis lengvai perbraukė pirštu viršutinę lūpą. Kad 

nors ūsai greičiau išdygtų. Lūpa neabejotinai atrodė šiurkštesnė 

nei vakar.

Nepraėjo nė šešios savaitės, kai Džustas pradėjo tarnauti 

miesto sargyboje, bet tarnyba pasirodė ne tokia įdomi, kaip tikė-

josi. Manė, kad gaudys vagis Statinės rajone arba patruliuos uos-

te ir tikrins krovinius, iškraunamus dokuose. Bet nuo to laiko, kai 

rotušėje buvo nužudytas ambasadorius, Pirklių taryba skundėsi 

dėl saugumo. Ir kur jis atsidūrė? Vaikšto ratu aplink kažkokio pir-

klio namus. Nors ne kažkokio. Tarybos narys Hėdė užima labai 

aukštą padėtį Keterdamo valdžioje, kokią tik gali užimti žmogus, 

darantis karjerą.

Džustas išlygino apsiaustą, pasitaisė šautuvą, paskui patapš-

nojo sunkią kuoką prie šono. Gal Hėdė atkreips į jį dėmesį. „Žvi-

triaakis ir puikiai valdo vėzdą, – pasakys pirklys. – Tas vaikinas 

nusipelno paaukštinimo.“

– Seržantas Džustas van Pėlis, – sušnibždėjo jis, mėgaudama-

sis žodžių skambesiu. – Kapitonas Džustas van Pėlis.

– Liaukis į save vėpsojęs.

Vaikinukas kaistančiais skruostais staiga apsisuko, – į sodą 

įėjo Henkas ir Rutgeris. Jie buvo vyresni už jį, aukštesni, plates-

nių pečių. Šie vyrai ėjo sargybą name kaip asmeniniai tarybos na-

rio Hėdės tarnai. Abu vilkėjo žalsvomis livrėjomis, turėjo puikius 

Novyj Zemo ginklus ir niekada neleisdavo Džustui pamiršti, kad 

jis tik niekingas miesto sargybos eilinis.
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– Glostomas tas pūkelis nepradės augti greičiau, – garsiai nu-

sijuokęs tarė Rutgeris.

Džustas bandė išsaugoti orumą.

– Turiu baigti apeiti teritoriją.

Rutgeris kumštelėjo Henkui.

– Tai reiškia, kad jis ketina užsukti į grišų dirbtuves, pamatyti 

savo merginą.

– Ak, Ania, ar negalėtum panaudoti grišų magijos, kad mano 

ūsai užaugtų? – pasišaipė Henkas.

Džustas liepsnojančiais skruostais apsisuko ant kulnų ir nu-

žingsniavo palei rytinę namo sieną. Hėdės tarnai erzina jį nuo to 

laiko, kai jis pradėjo tarnybą. Jei ne ta mergina, tikriausiai papra-

šytų kapitono perkeliamas kitur. Jis tik retkarčiais su Ania persi-

mesdavo keliais žodžiais, apeidamas teritoriją, bet ji visada buvo 

geriausia budėjimo dalis.

Vaikinas turėjo pripažinti, kad jam taip pat patiko Hėdės na-

mai, kiek sugebėjo pamatyti pro langus. Patarėjas turėjo vienus 

prabangiausių rūmų Geldstrate – grindys išklotos žvilgančiomis 

juodomis ir baltomis akmeninėmis plytelėmis, tamsios medinės 

sienos spindi nušviestos pūsto stiklo sietynų, lyg medūzos plū-

duriuojančių prie kesoninių lubų. Kartais Džustui patiko įsivaiz-

duoti, kad tai jo namas, kad jis turtingas pirklys, išėjęs pasivaikš-

čioti po savo nuostabų sodą.

Prieš pasukdamas už kampo, sargybinis giliai atsiduso. „Ania, 

tavo akys rudos, kaip... medžio žievė?“ Ką nors sugalvos. Šiaip ar 

taip, jam geriau pavyksta spontaniškai.

Van Pėlis nustebo išvydęs atidarytas grišų dirbtuvių stiklines 

duris. Tos dirbtuvės buvo kur kas tikresnis Hėdės turtų įrodymas 

nei ranka tapytos melsvos plytelės virtuvėje ar židinių atbrailos, 
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apstatytos vazonais su tulpėmis. Grišos, tarnaujantys pagal su-

tartį, kainavo nepigiai, o pirklys turėjo jų trejetą. 

Bet Jurijus nekniūbsojo prie ilgo darbo stalo ir Anios niekur 

nebuvo matyti. Tik Retvenka, vilkintis tamsiai mėlynais apdarais, 

sėdėjo išsidrėbęs krėsle, užmerktomis akimis, ant krūtinės pasi-

dėjęs atverstą knygą.

Džustas pamindžikavo tarpduryje, paskui kostelėjo.

– Šitos durys naktį turi būti uždarytos ir užrakintos.

– Karšta kaip krosny, – neatsimerkdamas tingiai sumurmėjo 

Retvenka su ryškiu ravkietišku akcentu. – Pasakyk Hėdei – duris 

uždarysiu, kai nustosiu prakaituoti.

Retvenka buvo škvalinis, vyresnis už kitus čia dirbančius gri-

šas, pasidabruotais plaukais. Sklido gandai, kad Ravkos pilieti-

niame kare jis kovėsi pralaimėjusiųjų pusėje ir po kovų pabėgo 

į Kerčą.

– Mielai perduosiu jūsų nusiskundimus patarėjui Hėdei, – pa-

melavo Džustas. 

Tas namas visada buvo peršildomas, tarsi Hėdė būtų įsiparei-

gojęs sudeginti kuo daugiau anglies, bet sargybinis neketino apie 

tai užsiminti.

– Ligi tol...

– Gal turi žinių apie Jurą? – nutraukė jį Retvenka, galų gale 

praplėšęs apsunkusius vokus. 

Džustas susirūpinęs žvilgtelėjo į dubenis su raudonomis vy-

nuogėmis ir burgundiško aksomo rietimus ant darbo stalo. Ju-

rijus stengėsi ponios Hėdės užuolaidoms perteikti vynuogių 

raudonį, bet prieš kelias savaites sunkiai susirgo, ir nuo to laiko 

sargybinis jo nematė. Ant aksomo jau buvo nugulusios dulkės, o 

vynuogės puvo.
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 – Nieko apie jį negirdėjau.

– Žinoma, negirdėjai, esi per daug užsiėmęs, stypčiodamas 

aplink su ta kvaila raudona uniforma.

Kuo bloga jo uniforma? Ir kodėl Retvenka čia sėdi? Jis asmeni-

nis Hėdės škvalinis ir dažnai keliaudavo su vertingiausiais pirklio 

kroviniais, pasirūpindamas palankiais vėjais, saugiai ir greitai nu-

plukdančiais laivus į uostą. Kodėl jis dabar ne jūroje?

– Manau, Jurijus karantine.

– Labai padėjai, – pasišaipė Retvenka. – Liaukis tiesęs kaklą 

lyg pavasarinis žąsinas, – pridūrė jis. – Anios nėra.

Džusto veidas vėl nukaito.

– Kur ji? – paklausė, stengdamasis, kad balsas skambėtų val-

dingai. – Sutemus turėtų būti čia.

– Prieš valandą ją išsivedė Hėdė. Lygiai taip pat naktį jis atėjo 

Juros.

– Ką reiškia jis atėjo Juros? Jurijus susirgo.

– Hėdė ateina Juros, Jura grįžta sirgdamas. Po dviejų dienų jis 

visai dingsta. Dabar Ania.

Visai? 

– Gal buvo skubus iškvietimas? Jei kažką prireikė gydyti...

– Pirma Jura, dabar Ania. Kitas būsiu aš, ir niekas nepastebės, 

išskyrus vargšą kareivėlį Džustą. Dabar išeik.

– Jei patarėjas Hėdė...

Retvenka pakėlė ranką ir vėjo gūsis bloškė Džustą atgal. Jis, 

įsikibęs durų staktos, stengėsi išsilaikyti ant kojų.

– Sakiau dabar. 

Retvenka nubrėžė ore ratą, ir durys užsitrenkė. Sargybinis vos 

spėjo atitraukti pirštus ir neišlaikęs pusiausvyros nuvirto į sodą.
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Jis susigėdęs pašoko ir paskubomis nusivalė nuo uniformos 

dulkes. Durys užsitrenkė taip smarkiai, kad įskilo stiklas. Pro jį 

vaikinas pamatė pašaipią škvalinio grimasą.

– Nuostoliai bus išskaičiuoti iš jūsų atlyginimo, – Džustas pa-

rodė į stiklą. 

Pyko, kad balsas toks plonas ir apgailėtinas.

Retvenka mostelėjo ranka ir durys suvirpėjo. Sargybinis neno-

romis žengtelėjo atatupstas.

– Marš patruliuoti, sargini šuneli! – šūktelėjo Retvenka.

– Šauniai pasikalbėjot, – sukikeno Rutgeris, atsirėmęs į sodo 

sieną.

Kiek laiko jis ten stovi?

– Negi daugiau neturi ką veikti, kad visur mane sekioji? – pik-

tai atšovė Džustas.

– Visiems sargybiniams įsakyta prisistatyti į elingą. Netgi tau. 

Ar esi per daug užsiėmęs, megzdamas draugystes?

– Prašiau jo uždaryti duris.

Rutgeris papurtė galvą. 

– Neprašyk. Įsakyk. Jie tarnai. Ne gerbiami svečiai.

Džustas žingsniavo šalia jo, nuo pažeminimo vis dar maudė 

krūtinėje. Blogiausia, kad Rutgeris teisus. Retvenka negalėjo taip 

su juo kalbėti. Bet ką jis turėjo daryti? Net jei jam būtų pakakę 

drąsos susikauti su škvaliniu, tai būtų tas pats, kaip peštis su bran-

gia vaza. Grišos ne šiaip tarnai; jie brangiausia Hėdės nuosavybė.

Vis dėlto, ką Retvenka turėjo omenyje, sakydamas, kad Jurijų 

ir Anią išsivedė? Užstojo ją? Grišų samdiniai namuose laikomi ne 

šiaip sau. Vaikščiodami gatvėmis be apsaugos jie rizikuotų pa-

kliūti vergų pirkliui į nagus ir daugiau jų niekas nebematytų. „Gal 

Ania su kuo nors susitinka?“ – liūdnai spėliojo Džustas.
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Jo mintis nutraukė ryški šviesa ir sujudimas elinge, prie kana-

lo. Kitapus sargybinis matė daugiau puikių pirklių namų, grakš-

čiai besistiebiančių aukštyn, dailūs stogai tamsiais siluetais ryš-

kėjo naktinio dangaus fone, sodus ir elingus nušvietė skaisčiai 

degantys žibintai. 

Prieš kelias savaites jam buvo pasakyta, kad Hėdės elingas 

remontuojamas, todėl čia patruliuoti nereikia. Kai juodu su Rut-

geriu įėjo, jis neišvydo nei dažų, nei pastolių. Palei sienas buvo 

išrikiuoti irklai ir gondolos. Ten susirinko ir kiti namų apsauginin-

kai jūros bangų spalvos livrėjomis, taip pat vaikinas atpažino du 

miesto sargybinius raudonomis uniformomis. Didžiąją patalpos 

dalį užėmė milžiniška dėžė, primenanti plieninę kalėjimo kame-

rą, su didžiuliu langu sienoje, per siūles sutvirtintą daugybe knie-

džių. Pro išgaubtą stiklą jis pamatė prie stalo susigūžusią mergi-

ną raudono šilko apdarais. Jai už nugaros stovėjo sargybinis. 

„Ania“, – krūptelėjo ją atpažinęs van Pėlis. Rudos merginos 

akys buvo išgąstingai išplėstos, veidas išblyškęs. Priešais ją sėdin-

tis berniukas atrodė dar labiau išsigandęs, susivėlusiais plaukais, 

tarsi pažadintas iš miego. Vaikas nervingai tabalavo kojomis.

– Kodėl čia sukvietė visus sargybinius? – paklausė Džustas.

Elinge jų susirinko daugiau nei dešimt. Ten buvo ir tarybos 

narys Hėdė, kartu su jam nepažįstamu pirkliu. Abu vilkėjo juo-

dai. Vaikinas labiau išsitempė, pastebėjęs, kad tiedu kalbasi su 

miesto sargybos kapitonu. Jis tikėjosi nuo uniformos nusivalęs 

visas sodo dulkes. 

– Kas čia dedasi?

Rutgeris gūžtelėjo pečiais.

– Kam rūpi? Rutinos paįvairinimas.

Džustas vėl pažvelgė pro stiklą. Ania žiūrėjo tiesiai į jį nere-

ginčiu žvilgsniu. Tą dieną, kai jis atvyko į Hėdės namus, ji išgydė 
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sumušimą jam ant skruosto. Ten buvo smulkmena – baigianti iš-

nykti gelsvai žalsva mėlynė, atsiradusi po smūgio, per treniruotę, 

bet Hėdė ją pastebėjo ir nenorėjo, kad jo sargybiniai atrodytų 

kaip banditai. Džustą nusiuntė į grišų dirbtuves, o Ania pasodi-

no jį vėlyvos žiemos saulės ryškiai apšviestame kvadrate. Vėsiais 

piršteliais palietė odą, ir nors niežulys buvo siaubingas, vos po 

kelių sekundžių mėlynės neliko nė ženklo. 

Kai Džustas padėkojo, Ania jam nusišypsojo, ir jis prapuolė. 

Vaikinas suvokė, kad atvejis beviltiškas. Net jei mergina būtų juo 

susidomėjusi, jis niekada negalėtų išpirkti iš Hėdės jos sutarties, 

ir ji negalėtų ištekėti be pirklio leidimo. Vis dėlto tai netrukdė jam 

užsukti pasisveikinti ar nunešti jai dovanėlių. Labiausiai Aniai 

patiko Kerčo žemėlapis, keistas jų šalies atvaizdas, apsuptas Ti-

krojoje jūroje plaukiojančių undinių ir laivų, kuriuos per bangas 

ginė vėjai, pavaizduoti kaip papūstžandžiai žmogučiai. Tai buvo 

pigus suvenyras, kokius turistai perka Rytų Šule, bet ją, rodos, 

pradžiugino.

Dabar van Pėlis išdrįso pasisveikinti kilstelėdamas ranką. 

Ania nereagavo. 

– Ji tavęs nemato, idiote, – nusijuokė Rutgeris. – Stiklas iš 

vienos pusės veidrodinis. 

Džusto skruostai nuraudo.

– Iš kur galėjau tai žinoti?

– Prasikrapštyk akis ir pagaliau sutelk dėmesį. 

„Iš pradžių Jura, paskui Ania.“

– Kam jiems prireikė grišų gydytojos? Negi tas berniukas su-

žeistas?

– Man jis atrodo sveikas.

Kapitonas ir Hėdė, rodos, dėl kažko susitarė.
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Džustas pro stiklą pamatė pirklį, įėjusį į kamerą ir padrąsi-

namai tapšnojantį berniukui per petį. Kameroje tikriausiai buvo 

angų, nes jis išgirdo Hėdę sakant:

– Būk narsus, vyruti, ir gausi keletą krugių.

Paskui pirklys rudomis dėmėmis nusėta ranka paėmė Anią už 

smakro. Ji įsitempė, o Džustui suspaudė paširdžius. Hėdė kres-

telėjo Aniai galvą. 

– Daryk, kaip liepta, ir viskas greitai baigsis, ja?

Mergina nervingai šyptelėjo.

– Žinoma, Onkle.

Pašnibždėjęs kelis žodžius sargybiniui, stovinčiam Aniai už 

nugaros, jis išėjo. Garsiai trinktelėjo uždaromos durys, o Hėdė 

užšovė sunkų skląstį.

Jis ir kitas pirklys atsistojo tiesiai priešais Džustą su Rutgeriu.

Tas, kurio vaikinas nepažino, tarė:

– Tu įsitikinęs, kad tai išmintinga? Šita mergina korporalkė. Po 

to, kas atsitiko tavo fabrikatoriui...

– Jeigu čia būtų Retvenka, nerimaučiau. Bet Ania švelnaus 

būdo. Ji gydytoja. Nelinkusi į agresiją.

– O dozę sumažinai?

– Taip, bet sutariam, – jeigu rezultatas bus toks pat kaip su 

fabrikatorium, taryba man atlygins nuostolius. Negaliu taip iš-

laidauti. 

Kai pirklys linktelėjo, Hėdė davė ženklą kapitonui.

– Pradėkit.

„Toks pat rezultatas kaip su fabrikatorium.“ Retvenka tvirtino, 

kad Jurijus dingo. Ar jis tai turėjo omenyje?

– Seržante, ar jūs pasiruošęs? – paklausė kapitonas.

Sargybinis kameroje atsakė:
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– Taip, sere, – ir išsitraukė peilį.

Džustas sunerimo.

– Pirmas bandymas, – tarė kapitonas.

Palinkęs į priekį sargybinis liepė berniukui atraitoti rankovę. 

Tas pakluso ir ištiesė ranką, įsikišęs kitos rankos nykštį į burną. 

„Jis tam jau per didelis“, – pamanė vaikinas. Bet berniukas ti-

kriausiai buvo labai išsigandęs. Džustas beveik iki keturiolikos 

miegojo su meškiuku, padarytu iš kojinės, dėl to vyresnieji broliai 

iš jo negailestingai šaipėsi.

– Tik truputėlį dilgtelės, – tarė sargybinis.

Vaikas linktelėjo išplėtęs akis, neištraukdamas iš burnos nykščio.

– Tai tikrai nebūtina... – prabilo Ania.

– Prašau tylos, – nutraukė ją Hėdė.

Sargybinis patapšnojo berniukui per petį, tada brūkštelėjo 

peiliu aukščiau riešo ir iš žaizdos ėmė sunktis kraujas. Vaikas 

pravirko.

Ania bandė pakilti nuo kėdės, bet sargybinis sulaikė ją už peties.

– Viskas gerai, seržante, – tarė Hėdė. – Leiskit jai išgydyti 

berniuką.

Mergina palinko į priekį, švelniai paėmė jį už rankos.

– Ššš, – tyliai ramino. – Leisk man tau padėti.

– Ar skaudės? – kūkčiodamas paklausė berniukas.

Ji nusišypsojo.

– Visai ne. Tik truputį niežės. Ar pasistengsi ramiai pasėdėti?

Džustas nejučiomis palinko arčiau. Jis dar nebuvo matęs 

Anios, gydančios ką nors kitą.

Ji išsitraukė iš rankovės nosinaitę ir nušluostė plūstantį krau-

ją. Paskui pirštais atsargiai perbraukė žaizdą. Van Pėlis nustebęs 

žiūrėjo, kaip oda pamažu keičiasi, o žaizdos kraštai susijungia.
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Po kelių minučių berniukas plačiai nusišypsojo ir iškėlė ranką. 

Oda buvo šiek tiek paraudusi, bet lygi, be rando.

– Ar čia magija?

Ania bakstelėjo jam į nosį.

– Kažkas panašaus. Ta pati magija, kuria naudojasi tavo kū-

nas, kai žaizda aptvarstoma, tik jam reikia šiek tiek daugiau laiko.

Berniukas atrodė kone nusivylęs.

– Puiku, puiku, – nekantriai ištarė Hėdė. – Dabar paremas.

Džustas susiraukė. Niekada negirdėjo šito žodžio.

Kapitonas davė ženklą seržantui.

– Antras bandymas.

– Ištiesk ranką, – vėl paliepė seržantas berniukui.

Tas papurtė galvą.

– Nenoriu.

– Daryk, kas liepta.

Vaiko apatinė lūpa ėmė virpėti, bet jis ištiesė ranką. Sargybi-

nis vėl jam įpjovė. Paskui jis padėjo ant stalo priešais Anią mažą 

vaškuoto popieriaus voką.

– Išgerk pakelio turinį, – nurodė jai Hėdė.

– Kas čia? – paklausė ji drebančiu balsu.

– Tai ne tavo rūpestis.

– Kas čia? – pakartojo ji klausimą.

– Nuo jo nenusinuodysi. Mes paprašysim tavęs atlikti keletą 

paprastų užduočių, reikia įvertinti preparato poveikį. Seržantas 

pasirūpins, kad darytum tai, kas tau liepta ir ne daugiau, supratai?

Merginos veidas sustingo, bet ji linktelėjo.

– Niekas tau nepakenks, – patikino Hėdė. – Bet atmink, jeigu 

tu sužeisi seržantą, iš šitos kameros neišeisi. Durys užrakintos iš 

išorės.
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– Kas ten per daiktas? – pašnibždomis paklausė Džustas.

– Nežinau, – atsakė Rutgeris.

– Ką tu apskritai žinai? – sumurmėjo jis.

– Pakankamai, kad laikyčiau liežuvį už dantų.

Van Pėlis piktai dėbtelėjo į jį.

Ania drebančiomis rankomis paėmė ir atplėšė vokelį.

– Išgerk, – paragino tarybos narys.

Ji atlošė galvą ir prarijo miltelius. Akimirką sėdėjo ir laukė, 

tvirtai sučiaupusi lūpas.

– Ar čia tik džurda? – su viltimi paklausė mergina. 

Džustas irgi to tikėjosi. Džurdos nėra ko bijoti, šį stimuliatorių 

kramto miesto sargybiniai, kad naktinėje pamainoje išliktų žvalūs.

– Koks skonis? – paklausė Hėdė.

– Kaip džurdos, tik saldesnis, jis...

Ania staiga giliai įkvėpė, įsikibo į stalą, o vyzdžiai taip išsiplė-

tė, kad akys atrodė beveik juodos. 

– Ak, – atsiduso mergina. 

Kone sumurkė. 

Sargybinis tvirčiau suspaudė jai petį.

– Kaip jautiesi?

Ji žiūrėjo į veidrodį ir šypsojosi. Pro baltus dantis matėsi liežu-

vis, tarsi išteptas rūdimis. Džustas staiga pašiurpo.

– Lygiai tas pats, kaip su fabrikatorium, – sumurmėjo pirklys.

– Išgydyk berniuką, – sukomandavo jis.

Ania beveik atsainiai mostelėjo ranka ir pjūvis vaiko rankoje 

tuoj pat užsitraukė. Kraujas smulkiais raudonais lašeliais pakilo 

nuo odos ir dingo. Oda tapo tobulai glotni, be kraujo ir raudonu-

mo žymių. Berniukas nudžiugo.

– Čia tikrai magija.

Nepaprastų gabumų Kazas Brekeris gyvena
kriminaliniame pasaulyje, jam pasiūloma įvykdyti

mirtinai pavojingą apiplėšimą – įsilaužti į Ledo rūmus,
neįveikiamą karinę tvirtovę, į kurią dar niekam

niekada nebuvo pavykę prasmukti. Privalu ištraukti
ten laikomą įkaitą, kurio žinios amžiams pakeistų
grišų valdomą magiją. Jei viskas pasisektų – Kazas
taptų nesvietiškai turtingas, bet vienam tai atlikti

būtų pernelyg sunku…

Šeši pavojingi atskalūnai. Vienas neįmanomas pagrobimas.
Kartu jie nesustabdomi – jei tik pirmiau nenugalabys vienas kito.

Nuteistasis, trokštantis keršto.
Snaiperis, nesiliaujantis lažintis.

Pabėgėlis su privilegijuota praeitimi.
Šnipė, žinoma Šmėklos vardu.

Širdininkė, naudojanti magiją, kad išgyventų lindynėse.
Vagis, apdovanotas talentu įvykdyti mažai tikėtinus pabėgimus.

Tai pirmoji dvilogijos dalis.

„Oušeno vienuoliktukas“ perkeltas į „Sostų karų“ pasaulį…
Įtraukianti, įelektrinanti proza.
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