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Ką jaučia moteris, važiuodama pas vyrą, su kuriuo nesikalbėjo  
septynerius metus, pas tėvą, kurio sūnus beveik užaugo be jo?  

Kokie bus jų pirmieji žodžiai? 
Ar Hanos fiziniai pokyčiai padės jam suprasti, kiek laiko prarasta?  

Ar jis žino, kad dingo beveik dešimt jo gyvenimo metų?

KAREN SWAN (Karen Svon) – buvusi mados žurnalistė, 
metusi viską, kad galėtų rašyti romanus. Ir tai jai pavyko! 
Dabar ji – tarptautinio pripažinimo sulaukusi populiarių 
romanų autorė, trijų vaikų mama, gyvenanti miškuose 
prie Sasekso ir rašanti knygas namelyje medyje. Lietuvių 
skaitytojai jau pamėgo jos romanus „Paryžiaus paslaptis“, 

„Žvaigždės virš Romos“, „Pabėgimas į Graikiją“, „Ispaniška vasara“ bei 
kalėdinių romanų „Kalėdų dovana“, „Tobula dovana“, „Kalėdų šviesos“ ir 
„Apsnigtos Kalėdos“ ciklą.
 
Naujasis Karen Swan romanas „Slaptoji įlanka“ pasakoja apie Belą, jau- 
ną anglę, Stokholme dirbančią pasiturinčioje Mogertų šeimoje. Hana ir 
Maksas Mogertai – laiminga pora, auginanti devynmetį Linusą ir padūku-
sias dvynukes Elizę ir Tildę. Auklės darbas Belai – atgaiva ir puikus būdas 
pabėgti nuo asmeninių rūpesčių. Viskas pasikeičia vieną lemtingą rytą, kai 
ruošdama vaikus į mokyklą ji atsiliepia Mogertų namų telefonu. Po septy-
nerių metų iš komos pabudo Hanos vyras, ir jis nė neįtaria, kad to gyveni-
mo, iš kurio buvo išplėštas, jau nebėra.

Dėl vaizdingų vietovių aprašymų Karen Swan romanai primena kelionių 
memuarus. Šįkart autorė nukelia skaitytojus į idilišką Stokholmo salyną, 
švedų pamėgtą poilsiavietę, kurioje Mogertai su vaikais leidžia vasaras. Uo-
los, tyli bangų mūša ir švelnus brizas nuo Baltijos jūros kuria apgaulingą 
foną bręstančiam šeimos konfliktui. Į salą atvyksta teisėtas Hanos vyras. 
Atostogos netrukus virs pavojingu žaidimu, kuriame Bela nejučia prisiims 
pagrindinį vaidmenį.

„Neužmirštama kelionė“, – Sunday Express
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Prologas

Stokholmas, 2013, kovas

Paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis jis regėjo jos veidą. 
Vaizdai sukosi ir sukosi jo sąmonėje: kaip saulė žaidžia jos švie-
siuose plaukuose, kaip ji atmeta galvą ir dar labiau išryškėja ilgas 
kaklas, kaip prisimerkia iš svaigaus malonumo. Ji buvo jo šviesa 
ir švenčiausia palaima, lyg būtų ne žemiška, o dangiška būtybė 
iš galybės žvaigždžių dulkių, nusileidusių iš dangaus ir įgijusių 
gyvą, tobulą pavidalą...

Regėdamas visa tai, jis daug ko nepastebėjo – ankstyvo ru-
dens balos, mirgančios tamsiais, giliais atspindžiais, už jo va-
žiuojančio elektrinio tramvajaus, skleidžiančio žemą aiškų gau-
desį,  – jis neišgirdo ir vienišo klyksmo, nuskardėjusio ore ir 
perplėšusio miesto dangų. Viso to jis nematė ir negirdėjo.

Jis regėjo tik šviesą.
O tada stojo tamsa.



P I R M A  D A L I S
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Pirmas skyrius

Stokholmas, 2019, gruodis

Bela prašvilpė pro šviesoforą, stovėdama ant pedalų, susikišusi 
kelnių klešnes į kojines, vis dar uždususi po paskutinės kalvos. 
Ji buvo viena iš nedaugelio dviratininkų kelyje, kurie iš tikrųjų 
mynė pedalus, kiti aplink ją važiavo į darbą elektriniais dvira-
čiais ir mopedais – atrodė labiau susikaupę ir ne itin vėluojan-
tys. Laimė, stiprus vėjas nuo Baltijos, prieš dešimt minučių kone 
sustingdęs, vos išėjus iš buto, dabar pūstelėdavo tik retkarčiais, 
todėl jos skruostai buvo įraudę veikiau nuo pastangų.

Ji staigiai pasuko dešinėn į siaurą gatvelę ir, smarkiau užgu-
lusi rankenas, ėmė kilti į nedidelę, bet stačią kalvą, nuo kurios 
po kelių minučių teks leistis. Abipus kelio rikiavosi juodi žvil-
gantys automobiliai, kai kuriuose jau sėdėjo vairuotojai  – tai 
buvo ambasadų rajonas, kuriame stovėjo dailūs sublokuoti na-
mai, nudažyti ryškiais rūdos, umbros ir terakotinės raudonos 
atspalvių dažais. 

Uždususi pasiekė viršūnę ir galų gale vėl atsisėdo ant sėdy-
nės, žinodama, kad likusį kelią nuo čia nuskries lengvai. Piko 
valandos ūžesys pritilo, paukščiai čiulbėjo vis garsiau, gaudė 
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besisukantys ratai, į šalis lyg vėduoklė skleidėsi jau platesnės ir 
šviesesnės gatvės.

Prie paprastų, bet didelių sublokuotų namų stovintys vol-
vai, audinės, jaguarai liudijo, kad šiame rajone gyvena šeimos, – 
kaip, beje, ir žaidimų aikštelė, įrengta ant keistos kalvelės aikštės 
viduryje; miestui plečiantis šios uolienų atodangos nepavyko iš-
lyginti buldozeriais, tad teko statyti aplink ją. Belai patiko ši pa-
slaptinga anomalija – dantyta ketera, įsibrovusi į lygų, tvarkingą 
miesto peizažą, tokia laukinė ir dvelkianti gilia senove. Tikras 
gamtos kampelis. Turbūt todėl šiame rajone šeimos pirmiausia 
ir apsigyveno. Nerastum Stokholme vaiko, kuriam nepatiktų bė-
gioti ir laipioti ant kalvos; o paaugliai čia paslapčiomis pirmą 
kartą užsitraukdavo cigaretę ir pasibučiuodavo su mergaitėmis...

Ji apvažiavo Uolą ir pamatė namą, kuris tapo jai antraisiais 
namais. To namo ant kampo kvartale buvo neįmanoma nepaste-
bėti – tai tvirtas keturių aukštų pastatas su erkeriniais „Crittall“ 
langais, išdėstytais žemyn palei centrinę koloną, jo tamsios, nuo 
laiko pajuodusios plytos išsiskyrė ryškaus varinio mansardos sto-
go ir žalia patina pasidengusių lietvamzdžių fone. Aukšta sodo 
tvora slėpė stebėtinai ūksmingą, mielą vidinį kiemelį, ant tvoros 
tupėjo Odžobas, rainas šeimos katinas, ir stebėjo savo karalys-
tę. Privažiavusi arčiau Bela pamatė, kaip prasiveria sodo tvoros 
vartai. Negi ji ne vienintelė šiandien vėluoja? Pro vartus išriedė-
jo elektrinis paspirtukas  – jį stūmė akiniuotas vyriškis tamsiu, 
melsvai žaliu vidutinio ilgio paltu, kaklą apsivyniojęs dryžuotu 
„Missoni“ šaliku ir persimetęs per krūtinę rudą krepšį, ant tam-
sių, kiek žilstelėjusių plaukų pūpsojo stulpeliais megzta kepuraitė.

– Labas, Maksai, – sušvokštė ji, stabdžiai tyliai cyptelėjo, kai 
sustabdė dviratį, nukeldama žemyn kairę koją, o kita primindama 
pedalą.



K a r e n  S w a n  ◆  S l a p t o j i  į l a n k a

15

– Labas rytas, Bela, – pasisveikino jis, prilaikydamas atvirus 
vartelius, ir ji žvitriai nėrė pro juos tarsi patyrusi šokėja.

– Kaip ten reikalai šiandien? – paklausė ji, atremdama dvi-
ratį į sodo tvorą ir nusitraukdama kepurę su bumbulais, jos ilgi, 
tamsūs plaukai iškart įsielektrino ir pasišiaušė.

Jis vartydamas akis papurtė galvą.
– Ten tikras beprotnamis. Aš dar sveiko proto, tai dingstu, 

kol galiu.
Ji nusijuokė.
– Matyt, todėl man čia ir patinka. Savo sveiką protą jau se-

niai praganiau, – ji nusišypsojo ir užbėgusi laipteliais atidarė už-
pakalines, iki pat grindų stiklines duris. Pirmas namo aukštas 
buvo įrengtas keli metrai virš žemės, kad į pusrūsį apačioje pa-
tektų daugiau šviesos. 

– Labas rytas visiems, – linksmai pasisveikino, įeidama į vir-
tuvę ir suimdama plaukus į kuodelį juostele, kurią turėjo ant rie-
šo. Automatiškai nužvelgė neplautus pusryčių indus kriauklėje, 
šylančias apelsinų sultis ant virtuvės stalo ir nė nesusimąsčiusi 
padėjo sultis į šaldytuvą.

– O, Bela, ačiū Dievui, tu čia. Turiu bėgti. Sulaukiau skubaus 
iškvietimo, klientas jau manęs laukia. 

Hanos balsas gal ir išdavė skubėjimą, bet ji pati anaiptol ne-
skubėjo vilkdamasi pritrenkiamą uogų spalvos paltą, išryškinantį 
jos blyškiai šviesius plaukus, ir net porą kartų nužvelgė save veid-
rodyje. Kaip visada, buvo meistriškai pasidažiusi, nors makiažas 
vos pastebimas, nestyrojo nė vienas išsipašęs plaukelis. Hana vi-
sada atrodė tobulai – per tuos trejus metus, kol dirbo Mogertų 
šeimoje, Bela nematė jos atrodančios kitaip. Bet jau jos virtuvė...

Pajutusi trūktelėjimą ties blauzdomis, Bela pažvelgė žemyn ir 
pamatė Elizę, vyresniąją iš dvynių, gimusią vos devyniomis mi-
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nutėmis anksčiau, – nepritariamai susiraukusi mergaitė traukė jos 
klešnes iš kojinių. Net tokia mažytė  – vos trejų metų su trimis 
ketvirčiais – jau turėjo įgimtą, iš motinos paveldėtą stiliaus pojūtį.

– Ačiū, Elize, – nusišypsojusi tarė Bela. – Nereikės man pa-
čiai to daryti. Na, ar išsivalei dantukus, nusiprausei veiduką?

Elizė linktelėjo.
Bela pasilenkė ir pirštu švelniai nuvalė nuo putlaus mergytės 

skruostuko uogienės dryžį. Tada parodė pirštą Elizei, nutaisiusi 
vieną iš tų nuostabos kupinų žvilgsnių, kuriais garsėjo.

– Tikrai nusiprausei?
Elizė aiktelėjo ir išbėgo iš kambario, negalėdama patikėti, 

kad jos gudrybė permanyta.
– Tai bent nenaudėlė, – sukikeno Hana, imdama nuo virtu-

vės taburetės ploną odinį aplanką. – Ar nepamiršai, kad Maksas 
šiandien negrįš pietų?

– Nepamiršau. Gaminsiu mėsos kukulius, o likučius užšal-
dysiu, – pasakė Bela, tikrindama, ar tikrai šaldytuve yra reikalin-
gų produktų. Atrodo, baigėsi bruknių uogienė.

– Nuostabu. Ir dar aš turėčiau šįvakar eiti į tėvų susirinkimą 
su Linuso mokytoja, bet dėl to skubaus iškvietimo visas tvar-
karaštis gali nueiti velniop. Gal žiūrėkim, kaip išeis, blogiausiu 
atveju, gal tu galėtum nueiti už mane?

– Uch, – ji ketino vakare vėl susitikti su Ivanu. Tai jų trečiasis 
pasimatymas ir, kaip tikėjosi, toji naktis. 

Bela pažvelgė į devynmetį berniuką, stebintį jiedvi iš už 
virtuvės stalo. Jis buvo angeliško veido  – nenusakomo atspal-
vio šviesios garbanėlės, didelės pilkšvai žalios akys, strazdanų 
kruopelės ant nosies. Buvo gerai išauklėtas, mylėjo gyvūnus ir 
gamtą, bet turėjo ir šelmišką humoro jausmą – tą galėjai įžvelgti 
jo žibančiose akyse, – be to, jau ėmė ryškėti pirmieji brendimo 
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ženklai: vaikis norėjo riedlentės, šaunesnių kedų, „Snapchat“ 
paskyros. Bela mirktelėjo jam. 

– Žinoma. Jokių problemų.
Ji stebėjo, kaip Hana nuliuoksėjo prie berniuko, garsiai pakš-

telėjo į skruostą, priversdama jį susiraukti iš paniekos, sumišu-
sios su pasitenkinimu.

– Myliu tave, mano Lini... Ir ačiū, Bela, tu – mano gelbėto-
ja! – tarė, dėkingai bakstelėdama į ją pirštu, ir pasiuntusi Linu-
sui dar vieną bučkį grakščiai išplaukė pro užpakalines duris.

Jai iš paskos trinktelėjo durys, bet Blofeldas, kitas šeimos 
katinas, spėjo įsmukti vidun ir nutapnojo per virtuvę. Bela vėl 
pažvelgė į Linusą ir pamatė jį stebint motiną, kol ši, nusileidu-
si laiptais, dingo iš akių. Kai ji išeidavo, kambaryje kažkas pa-
sikeisdavo, lyg ore būtų pakitęs deguonies ir azoto santykis; ji 
kažkaip gebėjo būti visokia – elegantiška, bet chaotiška, švelniai 
kalbanti, bet vadovaujanti.

– Na, vyruti, pasiruošęs lėkti? Vienas iš mūsų pramiegojo šį 
rytą, o šiandien tau matematikos kontrolinis. Juk mes nenori-
me pavėluoti, – išbėrė Bela, nurinkinėdama nuo stalo nešvarias 
lėkštes ir kraudama jas į kriauklę, kad neerzintų, kol galės jas 
suplauti.

– Aš nenoriu eiti, – tarė jis, stebėdamas, kaip Bela popieriniu 
rankšluosčiu valo nuo stalo išvarvėjusį medų.

– Vis tiek eisi, – tai kartojosi kiekvieną trečiadienio rytą, nes 
matematika nėra jo mėgstamiausia. – Kiek bus aštuoni kart ke-
turi?

– Trisdešimt du, – sudvejojo tik akimirką. Šią savaitę jie mo-
kėsi daugybos lentelės kiekvieną rytą, eidami į mokyklą, ir kiek-
vieną popietę, grįždami namo.

– Devyni kart aštuoni? – Ji žiūrėjo į berniuką, tuo pačiu metu 
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skubiai dėdama į šaldytuvą pakelį ožkų pieno, uogienę, sūrį ir 
marinuotus agurkėlius.

– Septyniasdešimt du.
Ji linktelėjo – teisingas atsakymas padarė įspūdį. Linusas ne-

mėgo didesnių skaičių.
– Vienuolika kart aštuoni?
– Per lengva, – papriekaištavo jis. – Tai apgavystė.
Ji gūžtelėjo pečiais.
– Jei taip manai, esi visiškai pasiruošęs. Šiandien visiems nu-

šluostysi nosį ir ta auksinė žvaigždė bus tavo.
– Nilsas įveiks mane. Jis visada mane įveikia.
– Tik ne šį kartą. Dabar laimėsi tu. Jis jau išmoko dauginti iš 

keturių, septynių ir trijų, bet tu moki dauginti iš penkių, šešių ir 
devynių. O dabar dar atsiskaitysi ir už daugybą iš aštuonių.

Jis spoksojo į Belą. Ar gali taip būti? Ar jis iš tiesų gali nuga-
lėti savo nuolatinį varžovą? Ji linktelėjo, tyliai patvirtindama, ir 
berniukas nuslydo nuo kėdės.

– Tu – šaunuolis, eik apsiauk batus. Ir pasakyk seserims, kad 
pasiimtų kepuraites. Ir jokių ginčų. Šįryt lauke šaltoka.

Išpuolęs iš virtuvės, Linusas nuskuodė laiptais ir šūktelėjo 
nurodymus dvynėms, o Bela praskalavo kavos aparato kapučino 
plaktuvą, kol ant jo nesusidarė stangri pieno plutelė. Po dvide-
šimties sekundžių pasigirdo mažų kojyčių trepsėjimas laiptais.

– Nagi, pažiūrėkim, – tarė Bela, kai jiedvi čiūžtelėjo priešais 
ją ir plačiai išsišiepė, rodydamos savo švytinčius pieninius dan-
tukus. – Labai gerai, – nusišypsojo ir, nubraukusi dantų pastos 
trupinėlį, prilipusį Tildei burnos kamputyje, paėmė iš jos plaukų 
šepetį. – Na, kuriai šiandien supinti kasytes?

– Man! – Elizė pirmoji staigiai pakėlė ranką.
Hana ir Maksas neprieštaravo, kad mergaitės dėvėtų tokius 
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pačius drabužius, kaip jos ir buvo pratusios, bet pageidavo, kad 
plaukai būtų šukuojami nevienodai, taip parodant, jog jos skir-
tingos. Tokiomis pratybomis jie siekė skatinti mergaičių indi-
vidualumą, bet tai buvo ir naudingas skiriamasis ženklas išori-
niam pasauliui, mat jos tikrai buvo identiškos dvynės. Pradėjusi 
čia dirbti, Bela tik po kelių savaičių ėmė skirti, kuri iš dvynių yra 
kuri, bet dabar ji jau lengvai jas skyrė. Abi buvo, Makso žodžiais 
tariant, „išsprogusiomis“ mėlynomis akimis, turėjo ilgas rankas 
bei kojas, bet Elizė paveldėjo iš motinos santūrią Monos Lizos 
šypseną ir pasitikėjimą savimi, o Tildės šypsnys krypo šiek tiek 
kairėn ir kairė koja buvo šleivoka  – galbūt nežymi spazminio 
paralyžiaus pasekmė? Dvyniams taip būna.

Nekreipdama dėmesio į dramatiškus protesto klyksmus, Bela 
greitai įgudusiais judesiais iššukavo Elizės balkšvas, miegant susi-
vėlusias garbanas ir supynė kasytes. Tildei surišo plaukus į arklio 
uodegą mėlyna gumyte, puošta languoto audinio kaspinėliais.

– Gerai, šaunumėlis. O dabar aunamės batus. Dedamės ke-
puraites. Maunamės pirštines. Greitai greitai greitai.

Grįžo Linusas, jau apsirengęs ir su kuprine ant pečių. Jo lū-
pos be garso judėjo – vėl kartojosi daugybą iš aštuonių.

– Penki kart aštuoni? – paklausė Bela, rišdama mergaitėms 
šalikus.

– Keturiasdešimt aštuoni.
Bela kilstelėjo antakį, užtraukdama kepuraites dvynukėms 

ant ausų.
– Keturiasdešimt! Penki kart aštuoni yra keturiasdešimt, – 

skubiai pasitaisė Linusas, jo balse aiškiai jautėsi panika.
– Šaunuolis. Nesijaudink. Tu tik truputį apsirikai. Nepa-

miršk kvėpuoti.
Jis susierzinęs dėbtelėjo į ją. Devynmečiai berniūkščiai ne 
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itin vertina prasmingus priminimus, pavyzdžiui, kad nepamirš-
tų kvėpuoti.

– Gerai. Ar mes jau pasirengę? – ji greitai nužvelgė vaikus. 
Visi buvo švarūs ir šiltai aprengti. – Tvarka, žengte marš. Turim 
paskubėti, jei nenorim vėluoti.

– Bela, ar tu vėl pramiegojai? – paklausė Elizė.
Bela suglumusi nusišypsojo.
– Akiplėša... Na, taip, pramiegojau.
– Aš galiu pasiimti riedlentę ir varyti į priekį, – iškart pasi-

siūlė Linusas, lyg norėdamas padėti.
Dabar atėjo Belos eilė mesti į jį reikšmingą žvilgsnį. Jis pui-

kiai žinojo, ką motina mano apie važinėjimą riedlente, dėl tų 
kalnelių kaimynystėje.

– Gerai jau, – sumurmėjo, eidamas prie užpakalinių durų, ir 
atidarė jas iš paskos žengiančioms dvynėms – nenuorama jau-
nas džentelmenas, bet vis dėlto džentelmenas.

– Dvylika kart aštuoni? – paklausė Bela, rakindama duris, o 
mergaitės, nusileidusios laiptukais, nubėgo pažiūrėti, ar paukš-
čiai sulesė nors kiek sėklų, kurias vakare paliko ant užkandžių 
stalo. Vis dar smarkiai šalo  – jų ketvertas labai nusiminė aną 
rytą ant žemės radę nudvėsusį žvirblį.

Name suskambo telefonas – kaip tik tada, kai Bela jau traukė 
raktą iš spynos. Ji atsiduso ir dvejodama apžvelgė iš pažiūros tvar-
kingą virtuvę – neplauti indai paslėpti toliau nuo akių, trupiniai 
per maži, kad juos įžiūrėtum ant stalų. Bet visur galėjai pastebėti 
pakriko, sunkiai suvaldomo gyvenimo ženklų: iš skalbyklos at-
neštas krepšys su paruoštais lyginti skalbiniais, lietpaltis, džiūs-
tantis po vakarykštės liūties, užmestas ant kanapių pluošto krėslo 
atkaltės, o ne pakabintas ant tam skirto kabliuko, ir, žinoma, po 
juo jau prilašėjusi vandens balutė. Savaitgalio laikraščiai, atnešti 
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iš svetainės, bet taip ir nenukeliavę į šiukšlių dėžę. Pastebėjo, kad 
stiklinėje vazoje su lelijomis jau beveik nėra vandens ir reikia jo 
greičiau pripilti...

Bela neryžtingai trypčiojo, girdėdama skambant telefoną 
anapus stiklinių durų. Jei atsilieps, jie pavėluos, tačiau telefonas 
visada skamba taip primygtinai, taip atkakliai. Savo mobiliojo 
telefono skambučiui ji pasirinko vyturio giesmę, nekeliančią 
tiek... įtampos. O jei skambina Hana ar Maksas? Gal jie ką pa-
miršo? Hana juk skubėjo dėl to iškvietimo...

– ...devyniasdešimt keturi.
Ką? Ji pažvelgė į stalą lauke. Mergaitės, klūpodamos ant baro 

kėdžių, pirštų galiukais krapštė prišalusias saulėgrąžų sėklas. Ji 
mintyse priminė sau, kad reikės įspėti mergaites, jog nusiplautų 
rankas, jei lies viščiukus, neseniai išsiperėjusius jų darželyje; da-
bar, kai viščiukai jau buvo kelių savaičių, vaikams buvo leidžia-
ma juos glostyti.

– Dvylika kart aštuoni yra devyniasdešimt keturi... – Linusas 
susiraukė. – Ne, pala...

– Aš tik greitai atsiliepsiu, – nekantriai atsiduso ji, vėl kišda-
ma raktą į spyną. Jie užgaiš kokią minutę, bet juk būtų kiaulystė, 
jei Hanai ko nors iš tiesų prireikė, ir ji turėtų dar kartą čia grįž-
ti. – Gal mama skambina.

Atrakinusi namus įlėkė vidun, nenuleisdama akių nuo tele-
fono ir melsvai švytinčio skaitmeninio ekrano. Skambutis bus 
įrašytas balso pašte, jei...

– Alio? – sušnopavo, vos spėjusi atsiliepti.
– Hana? Hana Mogert?
Jos pečiai nusileido.
– Ne, atsiprašau, jos čia nėra. Atleiskit, o kas skambina? – 

skubiai paklausė švedų kalba.
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– Aš – gydytoja Sorensen iš Larnos klinikos, – moters balsas 
buvo oficialus ir tvirtas. Kaip psichoterapeutė Hana bendradar-
biavo su daugybe įvairių institucijų ir įstaigų, nors ši Belai ne-
buvo žinoma. – Mėginau ką tik prisiskambinti jai į mobilųjį, bet 
nepavyko.

– Taip, ji skuba į darbą. Turbūt negirdėjo telefono, skamban-
čio rankinėje. Gal galėčiau ką nors perduoti? – ji stengėsi, kad 
balsas neišduotų nekantravimo. Žvilgtelėjusi atgal pamatė Linu-
są ant viršutinės pakopos – jo dailų veiduką temdė panikos iš-
raiška, lūpos greitai judėjo kartodamos daugybos lentelę.

– Devyniasdešimt šeši, – be garso pasufleravo Bela.
– Geriausia būtų pasikalbėti su ja pačia. Tai skubu.
Bela užgniaužė atodūsį.
– Na, jūs galite mėginti jai prisiskambinti. Tačiau ją iškvietė 

dėl skubaus atvejo, tad nesu tikra, ar šį rytą pavyks su ja susisiekti.
Ragelyje stojo pauzė – matyt, buvo svarstomi, sveriami, at-

metami ir priimami galimi sprendimai.
– O su kuo aš kalbu?
– Aš jų šeimos auklė.
– Seniai dirbate?
Bela susiraukė. Ar ją tardo?
– Trejus metus.
– Suprantu. – Matyt, praėjo patikrą. – Tada, prašau, jei galite, 

perduoti jai žinutę.
– Taip. Sakėte, kad jūs – gydytoja Sorensen... – sumurmėjo 

ji, imdama tušinuką, paliktą ant pusiau išspręsto kryžiažodžio, ir 
rašydama pavardę ant laikraščio. – Iš...

– Larnos klinikos. Ji turi mano numerį. 
– Gerai.
– Tai iš tiesų labai skubu. Jei galėtumėte jai perduoti...
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Linusas žengė per slenkstį – akys didelės, tuoj tuoj pasipils 
ašaros.

– Bela, aš nebeprisimenu. Visi skaičiai išgaravo.
– ...kuo greičiau ji čia atvyks, tuo geriau.
Ką? Bela automatiškai mirktelėjo Linusui, mat du pranešimai 

tuo pačiu metu su trenksmu susidūrė jos smegenyse, ir kiekvie-
nas reikalavo dėmesio. Nusisuko nuo Linuso, neabejodama, kad 
blogai išgirdo telefonu kalbančios moters žodžius.

– Atsiprašau, tai beprasmiška. Matyt, surinkote ne tą nu-
merį... – ir susiraukė, vos ištarusi tuos žodžius – gydytoja juk 
aiškiai klausė Hanos Mogert. – Alio?.. Gydytoja Sorensen?.. Ar 
jūs dar čia?
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Antras skyrius

Diena slinko sunkiai. Kažkaip Belai pavyko nuvesti vaikus į mo-
kyklą ir į darželį tik kelios minutės po skambučio; kažkaip pa-
vyko sutvarkyti virtuvę, nupirkti bruknių uogienės, pagaminti 
pietus, išlyginti skalbinius, po to paimti mergaites iš darželio ir 
pamaitinti jas priešpiečiais. Kažkaip pavyko mergaitėms padai-
nuoti, paskaityti kelias istorijas ir, o tai dar nuostabiau, pavyko 
netgi priversti jas susitvarkyti savo miegamąjį. Bet jai nepavyko 
susisiekti su Hana.

Ninė, Hanos sekretorė, atskleidė, kad Hana dirba su pa-
cientu, kurį ištiko psichozės priepuolis, bet jei reikalas susijęs su 
vaikais, ji dėl Belos galinti su Hana susisiekti. Nors ir nenoriai, 
Bela to atsisakė. Reikalas nebuvo susijęs su vaikais, ir ji nema-
nė, kad pranešimas Hanai, kad ir koks gluminantis, galėtų būti 
svarbesnis negu kažkieno poreikiai, ištikus ūmiai psichikos ne-
laimei. Ką jau kalbėti apie tai, kad čia galėjo būti ir klaida. Gal 
gydytoja Sorensen mėgino susisiekti su kita Hana Mogert, su ta, 
kuriai ši žinutė turi prasmę.

Prieš pietus su klientu paskambino Maksas pasikalbėti su 
vaikais; ir nors ta žinutė sukosi Belai ant liežuvio galo, nors la-
bai magėjo ja pasidalinti ir taip sumenkinti, išstumti iš minčių, 
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paaiškinti, išsiaiškinti ir iš jos pasijuokti, Bela tylėjo. Galbūt 
Maksas yra paskutinis asmuo, kuriam ji turėtų tai pasakyti.

Spausdama kavos puodelį šaltomis rankomis, ji sunerimu-
si jau kokį tūkstantąjį kartą pažvelgė į virtuvės laikrodį. Kad ir 
kiek kartų žiūrėjo į laikrodį, negalėjo priversti mažyčių rodyklių 
judėti greičiau. Po penkių dvidešimt penkios. Linusas prislėgtas 
žiūrėjo televizorių žaidimų kambaryje. Jis pralaimėjo daugybos 
iš aštuonių varžybas ne Nilsui, o mažajai tylenei Brigitei Karlson.

Pokalbis su jo mokytoja turėjo prasidėti maždaug po pusva-
landžio ir Bela, nesulaukusi nė žodžio iš Hanos, paliko savo va-
karo planus likimo valiai. Parašė žinutę Ivanui, prašydama pasi-
matymą atidėti, bet žinojo, kad nebus lengva išsivesti mergaites 
po pietų ir priversti ramiai sėdėti, kol ji klausysis ataskaitos apie 
Linuso mokymąsi. Reikės sugalvoti, kuo jas užimti, – Elizė buvo 
baisi nenuorama, o Tildė pavalgiusi paprastai tapdavo vangi.

Belos ranka slydo purvinos pilkšvai žalsvos spalvos turėklu, 
kai ji paskubomis leidosi laiptais pro gausią nespalvotų šeimos 
fotografijų galeriją – nors ir rūpestingai įrėmintos, viena ar dvi 
nuotraukos nuolat kabodavo kreivai. Ji stabtelėjo ir ištiesino ne-
didukę nuotrauką, kurioje buvo įamžinti Hana ir Linusas, dar 
kūdikis: jie sėdi ant smėlio paplūdimyje, skruostais prigludę vie-
nas prie kito, prisimerkę nuo skaisčios saulės, abu šviesiais, to-
kio pat atspalvio plaukais, taršomais vėjo. Ši pagauta džiaugsmo 
akimirka, kaip ir visos kitos nuotraukose, bylojo tą patį – kad tai 
laiminga šeima.

Ar tikrai?
Ji susiraukusi nulipo į rūsį. Skalbyklos kairėje tyliai dūzgė 

skalbimo mašina – suko ir vartė, muilino ir skalavo drabužius, 
kuriuos vaikai išpurvino vakar žaisdami parke.

Pro praviras duris, vedančias į mažytį tualetą, buvo matyti 
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raštuotos marokietiškos keraminės plytelės, kuriomis Hana su-
sižavėjo keliaudama su Maksu po Marakešą.

Bela užmetė akį į žaidimų kambarį. Langai buvo aukštai, 
tegul dėl to dienos šviesa ir neužtvindydavo kambario, bet jos 
tikrai netrūko, įspūdį stiprino baltutėlės sienos ir šviesios mau-
medžio grindys. Jai palengvėjo pamačius, kad kambarys vis dar 
tvarkingas. Stengdamasi prisijaukinti šią erdvę, joje praleido 
daugiau gyvenimo dienų, negu norėtų, bet bent jau dabar teptu-
kai ir pieštukai tebebuvo puodeliuose ant žaliosios citrinos spal-
vos „Ikea“ rankdarbių stalelio, dėlionės ir knygos sudėtos pagal 
spalvas ant lentynų per visą sieną, o ant ryškaus raštuoto kilimo 
nesimėtė „Sylvanian Families“ žaisliukai, tik ir laukiantys, kol 
ant jų kas nors užmins basa koja.

Linusas išsidraikiusiomis garbanomis tįsojo ant raudono 
sėdmaišio, jam ant pilvo gulėjo pakelis rūgščių persikų skonio 
saldainių. Kiek toliau mėtėsi krūvelė „Lego“ kaladėlių ir pusiau 
sukonstruotas „Formulės 1“ automobilis, kuriam užbaigti ne-
abejotinai pritrūko vienintelės, bet svarbiausios detalės.

Jis žiūrėjo serialą „Daktaras Kas“ anglų kalba; visi Mogertų 
vaikai buvo dvikalbiai ir kalbėjo beveik be akcento, o tai, kad Bela 
yra anglė, buvo viena iš priežasčių, dėl ko Mogertai taip norėjo 
ją samdyti, nors anksčiau ir nedirbo aukle. Hana ir Maksas prašė 
visą laiką kalbėtis su vaikais angliškai, nors Bela laisvai kalbėjo 
švediškai – jos močiutė, kilusi iš Geteborgo vakarinėje pakrantė-
je, iki pat savo mirties – tuo metu Belai buvo dvylika – atkakliai 
reikalavo, kad su ja būtų kalbama gimtąja kalba.

– Ei!
Jis žiūrėjo į ją, atkraginęs galvą, o jo akys žemyn galva atrodė 

dar didesnės.
– Tu pasirengęs? Turim išeiti po kelių minučių.
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– Na... turbūt, – jis vėl nusuko akis į televizorių – įsitempęs 
kūnelis spinduliavo nusivylimą. Linusas buvo perfekcionistas ir 
dažnai nerimaudavo – regis, visada tiek daug tikėdavosi iš savęs.

Ji priėjo prie Linuso ir kaip įmanydama atsargiau pritūpė ant 
sėdmaišio, bet šis po berniuku vis vien išsipūtė kaip suflė.

– Viskas bus gerai, supranti? – ramino ji, švelniai sukdama 
smiliumi vieną jo garbanėlę. – Pamiršk apie šiandieną; tu – vie-
nas iš šauniausių berniukų klasėje ir labai patinki panelei Olson. 
Eiti vakare į susitikimą su mokytoja yra kaip... žaisti su šuniu-
kais. Labai malonus užsiėmimas.

Linusas skeptiškai pašnairavo į ją.
– O štai tavo išdykėlė sesutė...
Tai patraukė jo dėmesį.
– Ką ji dabar iškrėtė? – sunerimęs paklausė, nė nesivarginda-

mas aiškintis, apie kurią mergaitę kalbama.
– Pažadi niekam nesakyti?
Kadangi tarp jo ir mergaičių buvo penkerių metų skirtumas, 

ir dvynukes siejo labai tvirtas ryšys, Bela suprato, kad Linusas 
dažnai jausdavosi nereikalingas: per didelis ir per stiprus kai ku-
riems jų žaidimams, o kiti jam nusibosdavo – jis buvo tiesiog 
tikras berniūkštis. Kartais Bela pasidalydavo su juo istorijomis, 
norėdama paryškinti jo amžiaus pranašumus ir sustiprinti jų-
dviejų, jau „suaugusiųjų“, ryšį.

– Pažadu, – noriai patvirtino jis.
Ji ėmė kalbėti tyliau, tarsi jie būtų sąmokslininkai.
– Na, juk žinai, kad viščiukai išsiperėjo?
Jis linktelėjo. Kaip galėtų pamiršti? Pastarąsias savaites visi 

namiškiai tik apie tai ir kalbėjo pusryčiaudami ar gerdami ar-
batą.

– Kai pasiėmiau mergaites per priešpiečius, auklėtoja mane 
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pasivėdėjo į šoną ir pasakė, kad Elizė slapčia išsinešė vieną viš-
čiuką kišenėje...

Jis apstulbęs išsižiojo, nežinodamas, ar baisėtis, ar juoktis, 
kol nesužinojo, kuo tai baigėsi viščiukui.

–...nudažė žaliai...
Jam atvipo žandikaulis.
–...ir apibarstė blizgučiais.
Akimirką padvejojęs Linusas visgi nusprendė, kad viščiu-

kas – nesvarbu, gyvas ar jau nebe – iš esmės nebuvo sužeistas, ir 
jo akyse sužibo susižavėjimas.

– Negali būti! – nusijuokė jis.
– Ir dar kaip gali. Matyt, ji nutarė, kad viščiukas norėtų būti 

viščiuku-undinėle.
Jis dar garsiau nusijuokė ir Bela nusišypsojo, mėgaudamasi 

jo džiaugsminga reakcija.
– Taigi, va dėl to tai bus įdomus tėvų susirinkimas. O kaip 

tavo? – ji gūžtelėjo pečiais. – Tikrai ne toks smagus.
– Ji visai išprotėjusi!
– Na, su ja tikrai nenuobodu, – Bela pakuteno Linusui pilvą, 

priversdama jį vėl juoktis ir rangytis. – Eime, čempione. Išgirsi-
me, koks tu puikus, – ji pūkšdama atsikėlė nuo sėdmaišio. – Aš 
išruošiu mergaites, o tu per tą laiką surink „Lego“ kaladėles.

Bela bėgte užbėgo laiptais, pakeliui pataisė dar vieną nuot-
rauką – šįkart metaliniais rėmeliais, tą, iš kurios žvelgia putlūs, 
šlapi vonioje besimaudančių Linuso ir dvynukių veidukai.

– Elize, Tilde! – sušuko, žengdama į koridorių ir žvelgdama 
aukštyn per siaurą įvijų laiptų tarpą. Mergaičių kambariai buvo 
trečiame aukšte, todėl ji ne itin troško bėgti ten ir paskui vestis 
mergaites žemyn. – Nagi, metas... – jos akys išsiplėtė iš nuosta-
bos. – Hana! Jūs grįžote.
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Hana žvelgė iš pirmojo aukšto laiptų aikštelės, jos plaukai 
karojo kaip linų verpalų sruoga. 

– Ką tik grįžau.
– Aš... aš negirdėjau, kaip įėjote.
– Manau, tu buvai rūsyje. Tikėjausi bent penkias minutes pa-

ilsėti, bet... – ji gūžtelėjo pečiais. – Šiaip ar taip, dabar jau aš pati 
viskuo pasirūpinsiu. Gali eiti. Tavo diena ir taip buvo ilga.

Atrodo, ir Hanos diena buvo ilga. Bela įsistebeilijo į ją ir ma-
tydama nuovargį veide susimąstė, ką reiškia bendrauti su psi-
chozės apimtu žmogumi. Nevalingai kilo mintys apie haliucina-
cijas, smurtą, šėlsmą, ašmenis, kraują. Prastas laikas susitikti su 
mokytojais.

– Dar kartą ačiū, Bela. Iki rytojaus, – Hana nusisuko ir dingo 
savo miegamajame. 

– Hana, palaukite, – sušuko Bela ir šuoliais per dvi pakopas 
užbėgusi laiptais puolė prie durų.

Žvilgtelėjo į vidų. Kambarys buvo didelis ir spinduliavo tai, 
ką Bela vadino vyriška energija. Sienos buvo baklažanų spalvos, 
dekoruotos specialiu laku, o ant natūralaus medžio lentų, kurio-
mis buvo išklotos grindys visame name, gulėjo didžiulis juos-
vai pilkšvas it anglis avikailis. Hana stovėjo prie lovūgalio – lova 
buvo su dailiu keturių stulpų remiamu baldakimu ir sunkiomis 
lininėmis dramblio kaulo spalvos užuolaidomis – ir stengėsi vie-
na koja numauti batą nuo kitos, kartu pešdama palaidinę iš kel-
nių. Dabar atrodė dar labiau išvargusi nei ten, ant laiptų.

– Visą dieną bandžiau susisiekti su jumis.
– Ak, atsiprašau, – iš nuovargio jos balsas skambėjo dusliai 

ir tyliai. – Teko išjungti mobilųjį, – ji staiga pažvelgė viršun su 
nerimu veide. – Kas nors...

– Ne, ne, vaikams viskas gerai, – skubiai nuramino ją Bela, 
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žengdama į kambarį. Turbūt geriau, jei vaikai netyčia to nenu-
girstų. – Bet šįryt, vos kelios minutės po jūsų išėjimo, aš atsilie-
piau į telefono skambutį, ir pranešimas buvo skubus.

Hana vėl atsipalaidavo.
–Na? – ji atsisegė kelnes, išlipo iš jų ir perėjusi per kambarį 

pakabino drabužį ant pakabos, į spintą. Tada apsimovė džinsus. 
Bela nė nemirktelėjo – jau spėjo priprasti, kad švedai nelinkę 

varžytis. Hana ir Maksas dažnai vaikščiodavo vienais apatiniais – 
žinoma, viršuje, – ir jūroje prie vasarnamio jie visi maudydavo-
si nuogi (Bela paprastai atsiprašydavo, teisindamasi, kad skubiai 
reikia nupirkti pieno. Ar duonos. Ar lazdyno riešutų.)

– Taip, eee... jums skambino iš Larnos klinikos, – tyliai tarė 
Bela ir pamatė, kaip Hana sustingo, vos paminėjus tą pavadi-
nimą.

– Tikrai? – neryžtingai pasitikslino Hana. – Ir ko ji norėjo?
Ji? Hana suprato, kad skambino gydytoja Sorensen? Taigi, 

Hana iš tiesų ją pažįsta. Tai ne sutapimas ir ne klaida. Tai gali 
būti... galėtų būti tiesa? 

Bela išsižiojo, norėdama kažką pasakyti, bet neišleido nė 
garso. Kaip pakartoti pranešimą, ištarti tuos žodžius, kai jie vi-
siškai beprasmiai?

Hana atsisuko į Belą – vos prieš kelias sekundes atrodžiusi 
taip, lyg visos energijos atsargos būtų išeikvotos, dabar ji spin-
duliavo virpančią įtampą. Lūpos virto plonu brūkšniu, išryškėjo 
kaklo gyslos, bet žvilgsnis buvo nuožmiai įdėmus.

– Bela? Ko norėjo gydytoja Sorensen?
– Ji norėjo, kad žinotumėte... – bet Bela niekaip neįstengė to 

pasakyti. Negalėjo suformuluoti. Tai absurdiška. Beprasmiška.
Staiga Hana išdygo priešais ją. Buvo aukšta, mažiausiai ketu-

riais coliais aukštesnė už Belą, ir rankomis suėmė jos rankas, lyg 
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būtent jai reikėtų paguodos. – Pasakyk man. Ką ji norėjo man 
pranešti?

Bela pakėlė į ją akis, nujausdama, kad viskas tuoj pasikeis, 
lyg po žemės drebėjimo.

– Jūsų vyras pabudo.
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metusi viską, kad galėtų rašyti romanus. Ir tai jai pavyko! 
Dabar ji – tarptautinio pripažinimo sulaukusi populiarių 
romanų autorė, trijų vaikų mama, gyvenanti miškuose 
prie Sasekso ir rašanti knygas namelyje medyje. Lietuvių 
skaitytojai jau pamėgo jos romanus „Paryžiaus paslaptis“, 
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Naujasis Karen Swan romanas „Slaptoji įlanka“ pasakoja apie Belą, jau- 
ną anglę, Stokholme dirbančią pasiturinčioje Mogertų šeimoje. Hana ir 
Maksas Mogertai – laiminga pora, auginanti devynmetį Linusą ir padūku-
sias dvynukes Elizę ir Tildę. Auklės darbas Belai – atgaiva ir puikus būdas 
pabėgti nuo asmeninių rūpesčių. Viskas pasikeičia vieną lemtingą rytą, kai 
ruošdama vaikus į mokyklą ji atsiliepia Mogertų namų telefonu. Po septy-
nerių metų iš komos pabudo Hanos vyras, ir jis nė neįtaria, kad to gyveni-
mo, iš kurio buvo išplėštas, jau nebėra.

Dėl vaizdingų vietovių aprašymų Karen Swan romanai primena kelionių 
memuarus. Šįkart autorė nukelia skaitytojus į idilišką Stokholmo salyną, 
švedų pamėgtą poilsiavietę, kurioje Mogertai su vaikais leidžia vasaras. Uo-
los, tyli bangų mūša ir švelnus brizas nuo Baltijos jūros kuria apgaulingą 
foną bręstančiam šeimos konfliktui. Į salą atvyksta teisėtas Hanos vyras. 
Atostogos netrukus virs pavojingu žaidimu, kuriame Bela nejučia prisiims 
pagrindinį vaidmenį.

„Neužmirštama kelionė“, – Sunday Express
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