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Jaučiuosi paralyžiuota. Nebežinau, kas manęs laukia.  
Ir tikrai nežinau, kuris kelias veda pirmyn.

KAREN SWAN (Karen Svon), 20 tarptautinių bestselerių au-
torė, yra puikiai pažįstama lietuvių skaitytojams – jau išleisti 
devyni jos romanai. Rašytojos kūryba gretinama su Lucindos 
Riley, Santos Montefiore, Noros Roberts kūriniais, yra nuo-
lat perleidžiama dideliais tiražais ir daugybe kalbų. K. Swan, 
anksčiau dirbusi mados žurnaliste, jau atrado savo romanų for-

mulę: dėmesio centre – meilės istorija, į kurią įpinamas istorinis kontekstas, o 
skrupulingai ištyrinėta veiksmo vieta skaitytojus nukelia į įvairiausius pasau-
lio kampelius („Ispaniška vasara“, „Paryžiaus paslaptis“, „Pabėgimas į Graikiją“, 
„Žvaigždės virš Romos“).

Autorė taip pat dievina Kalėdas – kone kasmet pasirodo naujas kalėdinės te-
matikos romanas, laukiamas įvairių šalių skaitytojų ir toks tinkamas ilgiems 
žiemos vakarams („Kalėdų šviesos“, „Tobula dovana“, „Apsnigtos Kalėdos“, 
„Kalėdų dovana“). Būtent romano „Kalėdų dovana“ tęsinys yra romanas „Va-
sara Kornvalyje“, jame pasakojama apie Kesės Freizer gyvenimą prabėgus ke-
leriems metams.

Iš pirmo žvilgsnio Kesė ir Henris džiaugiasi idilišku gyvenimu mažame 
bute Londone: juos supa mylimi draugai ir artimieji, o po dvejų metų kartu po-
ros kasdienybė vis dar primena medaus mėnesį. Henris nori žengti dar žingsnį 
pirmyn ir vesti Kesę. Tačiau Kesė, prisimenanti, kiek skausmo ir kartėlio atne-
šė žlugusi pirmoji santuoka, atidėlioja vestuvių planus. Ji žino, kad Henris –  
jos gyvenimo meilė, tačiau baimė kartoti praeities klaidas kone paralyžiuoja. 
Veriantis vis didesnei prarajai tarp Kesės ir Henrio, šis iškeliauja, duodamas 
Kesei tris mėnesius apsispręsti: arba jie tuokiasi, arba nutraukia santykius. Nu-
sprendusi vasarą praleisti atokioje sodyboje Kornvalyje, Kesė nė neįtaria, kad į 
jos duris pasibels buvęs mylimasis.

Romane „Vasara Kornvalyje“ pasakojama apie tai, kokius gilius randus pa-
lieka gniuždantys išsiskyrimai, galintys apnuodyti naujus kuriamus santykius, 
ir kaip skaudi patirtis trukdo siekti asmeninės laimės. Autorė ragina nebijoti 
ryžtis pokyčiams, kad ir kaip jie gąsdintų, ir visuomet įsiklausyti, ką sako širdis. 
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Pirmas skyrius

Kovo pabaiga, Niujorkas

Kesė vėl pažvelgė į baltąjį lokį. Jis stovėjo ant užpakalinių letenų, 
priekines iškėlęs virš galvos tarsi boksininkas kumščius, juodos 
lūpos prašieptos tarsi urgztų, ir Kesė negalėjo atitraukti akių nuo 
rūstaus jo nereginčių akių žvilgsnio, alsuojančio tokia grėsme. 
Lokys buvo dviejų su puse metro ūgio – bauginanti didybė, ir 
jos nė kiek nemenkino tai, kad žvėris sustingęs šioje kovos po-
zoje jau daugiau nei aštuoniasdešimt metų, – lokys neabejotinai 
buvo visos salės valdovas. Kita sukosi aplink jį it palydovai, ir 
žmonių akys vis grįždavo prie jo, pagarbiai žvelgdamos viršum 
raižyto krištolo stiklinių, prabangaus aksomo ir šlamančios taf-
tos, bet niekas negalėjo lygintis su puriu sniego baltumo kai-
liu; kelios pro šalį einančiųjų safyrais žieduotos rankos švelniai 
braukė per kailį.

Šviesa nuo sietynų liejosi tarsi skystas gintaras, prie medi-
niais paneliais apkaltų sienų mirgėjo žvakės, mesdamos šešė-
lius ant lubų su sijomis, po kojomis – išblukę, nors dar minkšti 
kilimai, dažniau trypiami kojų, apautų alpinistų batais su kap-
liukais, botais ar minkštais sandalais su neperšlampomis koji-
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nėmis. Šiandien juos mindė lengvesni, iki blizgesio nuvalyti odi-
niai batai. 

Kesė vėl pažvelgė į Henrį. Po baltojo lokio jis buvo kitas pa-
trauklus subjektas kambaryje, visi sveikinosi spausdami ranką, 
plekšnojo per nugarą, linksėjo galvomis ir įsijautę, surauktais ant-
akiais aptarė pėsčiųjų turistinį žygį į Kuramos kalnagūbrį Uzbe-
kistane; pagaliau Henris buvo priimtas į šią draugiją – šlovingąjį 
Tyrinėtojų klubą, ir šį šaltą kovo vakarą jis subūrė čia juos visus. 

Už langų įstrižai krito šlapdriba, girdėjosi prislopintas Rytų 
70-osios gatvės triukšmas, taip nederantis prie nenutylan-
čio murmesio kambaryje. Lankytojai vaikščiojo tarp trofėjų  – 
dramblių iltys, išrikiuotos apibus židinio, sėlinantis leopardas, 
sustingęs vidury žingsnio ant stalo, – dabar tai tik senojo pasau-
lio reliktai, o kažkada išpranašavo naują pasaulį, naujas ribas. Ši 
ironija neliko Kesės nepastebėta – jie buvo memento mori, pa-
tvirtinimas, kad reikia judėti į priekį. Gyvenimas nelauks nė vie-
no. Niekas ir nė vienas ilgai neišlieka naujas ar jaunas. Žmonės, 
susirinkę šiame kambaryje, veikiausiai žinojo tai geriau nei visas 
likęs miestas kartu sudėjus. Apačioje veikiausiai atsidarė durys, 
nes vėjelis suraukšlėjo didžiulę vėliavą, kabančią it gobelenas ant 
sienos priešais. Ryškiai mėlynas, baltas ir raudonas įstrižas pieši-
nys su kompaso rože viduryje ir raidėmis T ir K iš abiejų pusių, 
Kesei vėliava buvo gerai pažįstama. 

– Ar žinai, kad šią vėliavą patys pirmieji tyrinėtojai nunešė 
į abu ašigalius, į giliausią vandenyno vietą, į Everesto viršūnę ir 
į Mėnulį?  – paklausė su gėrimais grįžęs Bretas, pasekęs Kesės 
žvilgsnį. 

– Na, ne būtent šią,  – patikslino ji ir šypsodamasi paėmė 
šampaną. – Aišku, žinau. Kokia sužadėtinė būčiau, jei nežino-
čiau? Henris toli gražu manęs taip nemylėtų, jei nežinočiau Ta-
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džikistano sostinės, Peru valiutos, pirmo nusileidimo Mėnulyje 
datos ar Naujosios Gvinėjos kombajų genties mitybos ypatumų. 
Ar šios vėliavos istorijos. 

Kelė sukikeno. 
– Jis mylės tave, net jei neatpažintum Jungtinės Karalystės 

vėliavos, bent jau kol pažadėsi vilkėti šią suknelę. 
Ir linktelėjo į „Valentino“ suknelę, iki žemės, raudoną kaip 

pašto dėžutė, šedevrą iš taftos, be rankovių ir su tvarkingų kas-
pinėlių šleifu, kabančiu per vidurį korsažo. Kesė vis dar negalėjo 
patikėti, kad Henris, vos išvydęs suknelę butiko vitrinoje Madi-
sono aveniu, griebė ją už rankos ir ryžtingu žingsniu nusitempė 
vidun. Jis niekada taip nesielgdavo, negalėjo sau leisti. Tyrinė-
tojai negaudavo į banko sąskaitą atlyginimo kas mėnesį, jiems 
mokėjo pagal verslo modelį „tai nieko, tai viskas iš karto“, ir nors 
šis vakaras buvo didžiulė garbė, niekas nesumokės už juos būsto 
nuomos – bent jau kol Henris negaus šimto dvidešimties tūks-
tančių dolerių kitam savo projektui, povandeninio filmavimo 
ekspedicijai Arktyje. Jungtinių Tautų Aplinkosaugos programa 
ketino prisidėti, jei sukurtą dokumentinį filmą būtų galima pa-
rodyti Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje – jie laukė 
atsakomojo skambučio, – ir Henris tikėjosi, kad jų ekspedicija, 
pateikusi naują filmuotą medžiagą bei surinktus duomenis, pa-
darys projektą vertą Tyrinėtojų klubo vėliavos ir bus finansuoja-
ma, kad galiausiai būtų galima judėti į priekį. 

– O, ačiū. Paprastai niekada nevilkiu raudonos. 
– Visuomet vilkėk raudoną. Tai tavo spalva,  – pabrėžtinai 

ištarė Kelė. 
Ji buvo apsirengusi juodai. Nepripažino jokių šios spalvos at-

spalvių – su retomis išimtimis, kai pasirinkdavo grafito ir tam-
siai mėlyną,  – ir šiandien, su juodutėle blizgančia Aleksandro 
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Vango tiesaus kirpimo suknele ir suvarstomais aukštakulniais, 
Kelė buvo tobulas urbanistinio stiliaus elegancijos pavyzdys. 
Ilgi tamsūs plaukai visada tiesutėliai, vienintelė ryški spalvota 
dėmė – raudonai padažytos lūpos. Nė viena pasaulio moteris – 
būtų ji iš Osakos, Otavos, Omano ar Ohajo – nesuabejotų, kad 
Niujorkas yra Kelės gimtasis miestas: ji spinduliavo tą miestą 
kalbėdama, judėdama, net juokdamasi. 

Bet nepasakytum, kad Kelė daug juokėsi šį vakarą. Tiesą sa-
kant, abu jie – Kelė ir Bretas, jau dveji metai jos vyras, buvo ap-
niukę, ta veido išraiška dingdavo tik tada, kai pajusdavo įbestą 
kieno nors žvilgsnį. Kesė taip pat jautė sunkumą kažkur žemai 
pilve. Pati ką tik išsiskyrusi, Kesė puikiai atpažino tą įtampą, 
kuri tempė žemyn sutuoktinių lūpų kampučius, kiek per daug 
išplėstas akis kaskart, kai jų žvilgsniai susitikdavo, ir kad mieliau 
jie žiūrėjo į aplinkinius nei vienas į kitą. 

Kesė tiesiog neturėjo laiko su Kele apie tai pasikalbėti. Per tas 
tris dienas, kurias su Henriu viešėjo mieste, jie dalyvavo dvejuose 
pietuose, penkiuose vakarėliuose, ir ši bus jau trečia jų vakarienė 
ne namuose. Kesė atrodė pavargusi, nepaisant šviežumo teikian-
čios keturių tūkstančių dolerių vertės suknelės, šviesūs plaukai 
buvo stilingai sušukuoti atgal ir surišti į glotnią uodegėlę – dėl to 
reikėjo dėkoti jos geriausiam draugui Basui ir jo neįtikėtiniems 
profesionalo įgūdžiams naudotis šukomis ir plaukų džiovintuvu. 
Kesė siaubingai kankinosi dėl laiko juostų kaitos, ir tas jausmas 
buvo negailestingas, nesitraukė nė viename vienas po kito vyks-
tančiame viešame sambūryje, kuriuos rengė Bretas su Kele, var-
gino ir Henrio darbotvarkė, nes jis susitikinėjo su pažįstamais ir 
kontaktiniais asmenimis, nuolat ieškodamas galimų rėmėjų. Ry-
toj jie grįžta į Londoną ir Kesė jau dabar žinojo, kad, užuot visą 
skrydį žiūrėjusi vieną po kito filmus, kaip norėtų, ji miegos. 
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– Atrodai pavargusi, – ištarė Kelė, žiūrėdama, kaip Kesė iš 
paskutiniųjų stengiasi užgniaužti žiovulį. 

– Aš? Ne, man viskas gerai, – patikino Kesė. Per tuos keturis 
mėnesius, kai dirbo čia prieš dvejus metus, puikiai įsiminė, kad 
nuovargis – tai sunkus nusikaltimas. 

– O aš nusikamavau. Nemanau, kad išstovėsiu ant šių aukš-
takulnių dar pusvalandį. 

Kesė – ir Bretas – nustebę sužiuro į Kelę. Nuovargis? Skau-
dančios kojos? Bretas gal būtų mažiau nustebęs, jei žmona būtų 
atsisukusi ir paprašiusi vadinti ją Bobu. 

– Hm... – Bretas atrodė suglumęs. 
– Klausykit, jei jūs, bičiuliai, pavargote, eikite. Nereikia likti 

dėl manęs. Tiesą sakant, jaučiuosi puikiai, palauksiu Henrio. Jis 
ilgai netruks, o aš, šiaip ar taip, baigsiu pokalbį su vaikinu, šalia 
kurio sėdėjau per vakarienę. Regis, jis ką tik grįžo iš kelionės po 
visus aštuonis pasaulio ašigalius. 

– Ar jų aštuoni? – Bretas atrodė dar labiau nustebęs. 
Kesė gūžtelėjo. 
– Kas žino, ar ne? – ir uždėjo delną Kelei ant rankos. – Gerai 

jautiesi? 
– Žinoma. Tiesiog buvo ilga savaitė, – Kelė atrodė išblyškusi, 

įtampa lūpose persidavė ir į akis. 
– O, iškilmių kaltininkas, – džiugiai ištarė Bretas.
– Sveiki! – Henris apkabino liauną Kesės liemenį ir pasi-

lenkė pabučiuoti į skruostą, paskui, pamatęs perdėtas visų 
šypsenas, išsitiesė, veide atsispindėjo įtarumas. – Kas nors ne-
gerai? O Dieve, jums nuobodu? Ar senis Meihju įkyrėjo savo 
pasakojimais apie ekspediciją į Čimborasą? Žinau, tik labai ne-
daug kam iš tikrųjų rūpi, ar tai tolimiausias taškas nuo žemės 
centro...



12

K a r e n  S w a n  ◆  Va s a r a  K o r n v a l y j e

– Visiškai ne! – tvirtai paneigė Kelė. – Čia per vakarą sutikau 
daugiau įdomių žmonių nei savo darbe per dešimtmetį. Anie 
tenori kalbėtis vien apie naują „Aman“* atostogų viešbutį. Tavo 
draugija daug šaunesnė, Henri, – mirktelėjo ji. 

Bet Henrio tai neapkvailino. 
– Tai atrodote tokie įtartini kaip lapės vištidėje, nes?..
Bretas nusijuokė. 
– Geriau pasakyk, kaip Vėliavos reikalai? Yra gerų žinių? 
Henris plačiau nusišypsojo ir Kesė pajuto, kaip atsipalaiduo-

ja. Palengvėjo vien jį pamačius – šviesūs plaukai kiek garbanoja-
si prie ausų ir apykaklės, prie smilkinių sukasi šelmiški verpetai, 
neįtikėtinai ilgos blakstienos išryškino mėlynas akis, kurios tu-
rėjo galios skaityti jos mintis, ir jo oda nuolat buvo įdegusi dėl 
gyvenimo lauke... Visa tai ir šypsena, regis, skiriama tik jai vie-
nai, ir vidurnakčio mėlynumo aksominis smokingas – nenuos-
tabu, kad Kesei pasidarė lengviau kvėpuoti. 

Ji susirado Henrio ranką ir prigludo prie jo tarsi žiemos mie-
gu užmigusi miegapelė, pajuto, kaip sužadėtinis stipriau suspau-
džia pirštus – bežodis garbininimo, meilės ir pažado ženklas. 

– Susitarėme dėl susitikimo Londone birželį. Yra dar vienas 
Vėliavos vertas pasiūlymas, bet jie nori pasidalyti tuo tarp drau-
gų, nes aš čia naujokas... – Henris pritildė balsą kone iki kuž-
desio, ir tas diskretiškas žvilgsnis, kuriuo nužvelgė visus iš po 
blakstienų, leido suprasti, kad jau laimėjo. 

– Prakeikimas, tai puiku,  – nušvito Bretas, atrodė nuošir-
džiai apsidžiaugęs. Kaip „Cantor“** pardavimo vadybininkas, jis 
per metus uždirbdavo keturis kartus daugiau nei Henris, bet vis 

* „Aman Resort International“ – prabangių viešbučių grupė. Visos pastabos vertėjos.
** „Cantor Fitzgerald“ – Amerikos finansinių paslaugų bendrovė.
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tiek gerte gėrė kiekvieną anekdotą ir istoriją apie nutrūktgalviš-
ką Henrio darbą tarsi tai būtų grynas deguonis. 

Kelė uždėjo savo ranką ant rankos vyrui tarsi prilaikydama. 
– Jau beveik bijau, kad Bretas mes savo darbą ir išvyks sa-

vanoriu kartu su tavim tyrinėti Arkties gelmių. Jei tik apie tai 
užsimins, juk nedelsdamas praneši man, ar ne?  – nusišypsojo 
Kelė. – Mes. Pasiėmę. Paskolą, – priminė vyrui, akcentuodama 
kiekvieną žodį, tarytum bendrautų su juo per neperšaunamą 
stiklą. 

– Ei! Žinau savo įsipareigojimus. Henris galėtų padaryti 
karjerą ir be šių Indianos Džonso nuotykių, o man, jei atvirai, 
trūksta charizmos. Jei kam pasakyčiau, jog ketinu vykti į giliau-
sią vandenyno vietą, jie užkabintų man ant kojos grandinę su 
svarmeniu ir stipriai stumtelėtų, o ne duotų šimtą tūkstančių 
dolerių. 

Visi nusijuokė. 
– Ne viskas taip gražu, kaip atrodo, bičiuli, – atsakė Henris 

su jam būdingu kuklumu. – Juk žinai, saugi darbo vieta turi di-
delę vertę. Buvo šaunu, kai buvau jaunesnis – tarp darbų galėjau 
tenkintis vien skrebučiais ir lova Suzės ir Arčio bute. Bet dabar...

– Dabar, kai turi nuostabią sužadėtinę, kuri pripratusi prie 
geriausio... – ištarė Kelė ir pažvelgusi į Kesę mirktelėjo. – Jei jau 
prakalbome  – ar jau numatėte datą, ar ir toliau paliksite mus 
nežinioje? 

Kesė sudejavo. 
– O Dieve. Ne. Dar ir tu! 
– O ką? – nusijuokė Kelė. – Man reikia naujos suknelės, su-

pratai? 
– Patikėk, sužinosite iškart, kai žinosime mes. 
Kelė pažvelgė į Henrį ir kilstelėjo antakius. 
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– Neįtikėtina. Ji su tavimi susižadėjusi ir vis dar vaidina ne-
prieinamą.

– Lyg nežinočiau, – ištarė Henris kreivai šypsodamasis. 
Kesė atsisuko į jį. 
– Ar dar turi su kuo nors pasikalbėti? 
– Juk sąmoningai nenukreipi temos, ką?  – paklausė Kelė, 

velniškai šypsodamasi. 
– Ne! Tik noriu išsiaiškinti, ar jau galime eiti. Šiaip ar taip, tai 

juk tu virsti iš kojų! 
Kelė melodramiškai susiraukė, tarsi būtent Kesė būtų apie tai 

užsiminusi pirma. 
– Žinojau! Jūs siaubingai praleidote laiką, – ištarė Henris vi-

siškai rimtai, purtydamas galvą. 
Ir išgirdo choru ištariamą „Ne!“
– Lažinuosi, jog tai Kornelis įkyrėjo jums kalbomis apie bio- 

mus prie Ženevos ir Baikalo ežerų, tiesa? Tik atsakykit atvirai. 
Ir dar vienas „Ne!“
– Mes beprotiškai tavimi didžiuojamės, – patikino Kelė, svir-

dama prie jo, ir paplekšnojo per petį. – Šį vakarą ketinau prisi-
valgyti už kelis mėnesius. 

Henris atsiduso, atrodė susidrovėjęs. 
– Šiaip ar taip, apsidžiaugsite sužinoję, kad mano darbas čia 

baigtas. Turiu dailų naują kaklaraištį, – jis išsitraukė iš švarko 
kišenės Tyrinėtojų klubo kaklaraištį. – Skrandyje vakarienė ir į 
banko sąskaitą tuoj įkris apvali sumelė. Ką pasakytumėt, jei visi 
nueitume kur išgerti? Žinau puikią vietelę Vilidže, bare jie turi 
penkiasdešimties metų vieno salyklo viskio. 

– Nuostabu, – atsakė Kelė ir gūžtelėjo, buvęs jos nuovargis 
išgaravo. 

Kesė pažvelgė į draugę prabangia suknele iki žemės ir pagal-
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vojo, kaip jų aprangos kodas bus sutiktas paprastame bare, bet 
jau suprato, kad dėl to neverta jaudintis, – kartą Jemene Henris 
sugebėjo užkalbėti dantį vyrui, kuris laikė atkišęs į jį automatą.

– Puiku, – nusišypsojo Kesė, spustelėjo Henriui pirštus ir pa-
vargusi atsirėmė į jį. 

Bretas išėjo pirmas, vildamasis pagauti pravažiuojantį tak-
si, Henris paėmė jų paltus. Kelė buvo paskolinusi Kesei mažytį 
dirbtinio kailio bolero, kuris visiškai nešildė, bet lauke jie bus tik 
kelias akimirkas, kol įlips į automobilį, o bolero bent jau dengė 
rankas. 

– Bičiuliai! – išgirdo šaukiant Bretą, kai jie stovėjo Jokūbo 
stiliaus namo tarpdury, žiūrėdami į šviesų išmargintą naktį. 

Henris prilaikė duris ir apie juos apsisuko vėjo gūsis, Kelė 
pirmoji nulipo laipteliais prie laukiančio taksi. Glotnus šaligat-
vis spindėjo gatvės žibintų šviesoje, pro šalį lėkė geltoni taksi su 
išjungtomis stogo lempelėmis ir iš po ratų tiško purslai. Gilią 
naktį net purtė kaip buvo šalta, kitaip nei Kesė tikėjosi, ir lauk-
dama, kol ant užpakalinės sėdynės su savo siaura suknele slys-
telės Kelė, sudrebėjusi stipriau apglėbė save rankomis. Kol jie 
vakarieniavo, pakilo šuoringas vėjas, ir Kesė pusiau nusijuokė, 
pusiau aiktelėjo, kai jos suknelės sijonas prilipo prie kojų, o iš 
užpakalio ėmė plaikstytis tarsi raudona burė. 

– Dieve! Na ir oras! – suspigo ji. 
Kitą akimirką, tarsi dangui įsikišus, pečius staiga užliejo šilu-

ma ir pirštais ji užčiuopė minkštą aksomo audinį – Henris siautė 
ją savo švarku. Ji laiminga pasuko galvą ir Henris pabučiavo jai 
kaklą – mažas gestas, kad ji išgelbėta, ir Kesė atsipalaidavusi už-
simerkė. 

– Nėra tokio dalyko kaip blogas oras... – sumurmėjo Henris, 
karštu alsavimu nutvilkydamas nuogą Kesės kaklą. 
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– Tik netinkami drabužiai, – užbaigė ji už sužadėtinį, lengvai 
atpažinusi citatą, ji priklausė Henrio viso gyvenimo dievaičiui 
serui Ranulfui Fainsui*. Kesė labai gera sužadėtinė. 

Henris nusijuokė – Kesė padarė jam įspūdį, ir ji patenkinta 
savimi nerūpestingai išlenkė antakį. Pasisuko lipti į automobilį, 
kai pro šalį lėtai praplaukė kitas taksi, jo aplytame stikle atsispin-
dėjo veidas – jos. 

Kesė sukrėsta apmirė, o taksi dingo naktyje. Ne. Šiame mies-
te daugiau nei devyniolika milijonų žmonių. Neįmanoma. Ne-
gali būti, kad ten nuvažiavo tas vienas žmogus, kurio ji nenori 
matyti. Jokiu būdu. Lijo per stipriai, naktis per tamsi, kad gerai 
įžiūrėtų, ji vos spėjo užmesti akį, gal tiesiog pasivaideno. 

Ir vis tik... Kesė žinojo, kad gali atpažinti draugus pažvelgusi 
vien akies krašteliu, iš jų eisenos. 

– Kese? Viskas gerai? 
Ji atsigręžė į Henrį, kuris ramiai stebėjo ją, uždėjęs ranką 

ant alkūnės. Kesė susivokė, kad stovi vietoje, sustingusi vidury 
žingsnio. 

– Žinoma, – silpnu balsu patikino, stengdamasi nusijuokti 
dėl sužadėtinio rūpesčio, ir galop klestelėjo šalia Kelės. Durys 
dunkstelėjusios užsidarė, prie kojų prisiglaudė šilta Henrio šlau-
nis, bet šaltis jau persismelkė į kaulus, ir Kesė ėmė nevaldomai 
drebėti.

– Kažkas pašiurpino? – mirktelėjo Kelė. 
Ji nenutuokė, kaip arti tiesos buvo. 

* Ranulph Fiennes, garsus britų keliautojas, Gineso rekordų knygoje pavadintas žy-
miausiu visų laikų šiandien gyvu tyrinėtoju. 



K a r e n  S w a n  ◆  Va s a r a  K o r n v a l y j e

17

Antras skyrius

Po trijų mėnesių

Rytas išaušo – Kesė suprato iš melodingo dviejų šimtų zylių či-
renimo laukinėje obelyje už atviro lango. Nestipriai pasirąžė, 
pailsėjusi, nors vis dar apsunkusiomis galūnėmis, nuoga oda 
nuvilnijo švelnus vėjelis tarsi atodūsis. Henrio ranka gulėjo jos 
liemens linkyje, jai sujudėjus pirštai išsiskėtė, Kesės kūnas su-
stangrėjo po jo pirštų galiukais, paskui atsipalaidavo ir visai su-
glebo – tokį jos kūną Henris dievino. 

Kesės akių vokai suvirpėjo, keliskart atsimerkė ir užsimerkė, 
tarsi plazdėtų džiūgaujančio drugelio sparnai, kol išryškėjo žy-
dinčio medžio vaizdas. Jiedu niekada neužtraukdavo užuolaidų 
ir Kesei nereikėjo prieiti prie pakeliamo lango, kad sužinotų, jog 
kažkur tupi Vėjas, pono Dženkinso iš buto apačioje katinas, ir 
laukia, kol bent vienas mažas paukštelis per ilgai užsibus ant še-
šėliuotos žolės. 

Jau matė, kad dangus žada būti mėlynas, siauri debesys suk-
damiesi nyko ore, saulė kilo vis greičiau, Krantinėje garsėjo eis-
mo triukšmas. Visa tai Kesei buvo taip įprasta, ji mieguistai at-
siduso. 
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Nuvilnijo dar vienas šilto vėjelio gūsis ir sušnarino pluoštą 
popierių, bet kaip sumestų ant krūvos knygų ant grindų, keli la-
pai nuskriejo ir nugulė ant kokoso pluošto kilimėlio tarsi brastos 
akmenėliai. Apsiblaususios akys tingiai klaidžiojo po kambarį. 
Ant geležinio lovos rėmo kojūgalyje buvo sumesta drabužių krū-
va, dengė jį visą; paveikslas, kurį nusipirko meno mugėje Bater-
sio parke, tebestovėjo atremtas į galinę sieną, laukdamas, kol jį 
pakabins, jei tik Henris nepamirš nupirkti vinių; šviesiai rausvos 
rožės, kurias sužadėtinis padovanojo jai prieš savaitę, tebestovė-
jo ant komodos, gaivios ir rasotos; šviesiai melsvų sienų spalva 
buvo visai kaip dangaus, bent jau šią ankstyvą valandą. Kesės 
žvilgsnis sustojo ties nuotrauka ant naktinio staliuko – prieš be-
veik dvejus metus juos nufotografavo per Kelės ir Breto vestu-
ves, tuomet jie su Henriu galop tapo pora, ir tai mėgstamiausia 
jų nuotrauka – Kesės rankos stipriai apkabinusios jo kaklą, abu 
juokiasi, akys žiba kaip tigrų; atsitiktiniam stebėtojui galėjo pa-
sirodyti, kad tai jų vestuvės. 

Kesė vėl užsimerkė, lūpose sustingo šypsena. Namai. Nega-
lėjai pasakyti, kad jie tobuli. Butas pernelyg mažas – dabar net 
ji tai pripažino, – tačiau dešimtmetį šeimininkavusi didžiuliame 
Škotijos kaimo dvare, ji įsimylėjo intymų būsto žavesį, „jauku-
mą“– taip ji vadino viską, kas gera: malkomis kūrenamą židinį, 
Henrio megztinius, burbuliuojantį puodą aštraus troškinio. Kai 
pirmą kartą pamatė šį butą, prisiekė, kad jos gyvenimas visiš-
kai pasikeis. Jie gyvens minimalistiškai, pareiškė Kesė, jai nerei-
kia „daiktų“, skyrybos su Gilu parodė, kiek nedaug džiaugsmo 
jie teikia, kai sugriaunamas tavo pasaulis, pamažu, trupinėlis 
po trupinėlio – mano kėdė, mano lempa, tavo veidrodis, mano 
sidabras... Henris didžiuodamasis laikė save žmogumi, kuris 
pirmenybę teikia patirčiai, ne turtui (nors tai nereiškė, kad ne-
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brangino savo PS4 žaidimų konsolės ir plazminio ekrano tele-
vizoriaus, kuris užėmė svetainėje kone visą sieną, ir šeštadienio 
vakarais Kesei atrodė, kad jų butas lyg dėžutė Henrio mėgstamų 
„Twickers“ šokoladinių batonėlių). 

Tuo metu jų ketinimai buvo nuoširdūs ir geranoriški, tačiau 
dviem žmonėms sunku kurti gyvenimą kiek didesniame nei 
septyniasdešimties kvadratinių metrų bute, kad ir viename ge-
riausių Londono rajonų, jau nekalbant apie abiejų karjeras, kur 
neapsieisi be tam tikros griozdiškos mantos. Henris, profesiona-
lus tyrinėtojas, buvo apsikrovęs ledkirčiais ir alpinisto batų kap-
liukais, kurie gulėjo sukišti po sofa, ir metrais fluorescencinės 
laipiojimo virvės, jos ritiniai kabojo bet kaip sukabinti ant visų 
sienų viršuje, ant vinių, sukaltų išilgai bėgių paveikslams. Kesė 
buvo „Eat & Mess“ – vintažinių piknikų rengimo kompanijos – 
bendraturtė, visuomenės elito renginiuose jie patiekdavo maistą 
senoviškose iškylų pintinėse, ir visa tai lėmė, kad – panašiai kaip 
jos viengungės butuke Manhatane – kašmyro megztiniai buvo 
laikomi nenaudojamoje orkaitėje; spintos skyriuje džinsams su-
dėtos kepimo skardos; vietoje skrybėlių dėžių naudojamos dė-
žutės pyragaičiams; kosmetiką Kesė laikė stalo įrankių stalčiuje; 
virtuvėje nebuvo stalo, tik dailiai sustumtos kvadratinės pintinės 
su didžiule „Eat & Mess“ reikmenų kolekcija: porcelianiniais ar-
batos servizais ir velsietiškais patiesalais, ir dėl to jie su Henriu 
„vakarieniaudavo“ ant gaisrininkų kopėčių, lėkštes pasidėję ant 
kelių, sėdėdami ant apverstų terakotinių vazonų (bet ypač mėgs-
tamas buvo apverstas didelis geltonas kibiras), ir tuo išgarsėjo 
tarp visų kaimynų ir net jų draugų. 

Taip, tai buvo nedidelis butas, bet Kesė vis tiek sugebėjo pa-
versti jį nuostabiais mažais namais. Pasterizuotos grietinėlės 
spalvos svetainę apšviesdavo vakaro saulė, ir ant kiekvienos iš 
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keturių palangių žaliavo prieskonių darželis: baziliką Henris 
laikė ant miegamojo palangės iš lauko pusės, sakė, kad jis pri-
mena Italiją ir metą, kai jie beveik, nors dar ne visai buvo tapę 
pora, kad niekada nenorėtų pamiršti, kaip kentėjo gyvendamas 
nežinioje: kai lyg ir turėjo ją, bet kažkur toli; levandos primi-
nė mamos darželį, kur jų santykiai galiausiai pajudėjo, ir stovėjo 
vonios kambaryje; ramunėlės, kurių arbatą Kesė mėgo ir kurios 
tapo pirmuoju jų meilės ženklu, puošė svetainės palangę, o čiob-
relis ir rozmarinas – virtuvės. 

Kesei patiko jų butas. Ir ji mylėjo Henrį. Jų sujauktas, gau-
sus įvykių gyvenimas buvo viskas, ko ji norėjo. Henris prie šono 
pasimuistė, švelniai prisitraukė ją artyn, kol tarp jų neliko ir to 
mažo tarpelio, jie vėl lietėsi nuo galvos iki kojų, kad niekas, net 
vėjelis, negalėjo tarp jų įsibrauti. 

Kesė vėl norėjo užsimerkti, kai ant žadintuvo šalia lovos pa-
matė, kiek laiko. 

– O, velnias! – sušuko sėsdamasi. – Henri, mes pramiego-
jome! 

– Kas per...  – suniurnėjo jis mieguistai, kai Kesė nubloškė 
pūkinę antklodę ir nuogutėlė nubėgo per kambarį prie staliuko 
koridoriuje, kur laikė savo apatines kelnaites. 

Kaip tai galėjo nutikti? Tai jau trečias kartas per penkias die-
nas. Jiems reikia pradėti anksčiau gultis. Abu jau įžengė į ket-
virtą dešimtį, ne trečią. Jau ne tie žydintys jaunuoliai. Jei kuris 
nors iš jų dirbtų biure, jau būtų atleistas dešimt kartų. 

– Kelkis! Tu vėluoji!  – šūktelėjo per petį, pagalvojusi, kad 
nori turėti komodą kaip visi normalūs žmonės. Kritiniais atve-
jais būtų lengviau viską surasti. 

Henris atsisėdo, balta antklodė nukrito, apnuogindama jo 
nuostabius pečius ir lygų pilvą, tik veidas buvo miglotas nuo mie-
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gų. Tada pamatė, kiek valandų, ir kaipmat išsibudinęs iš siaubo 
išplėtė akis. 

– O, mėšlas! – suriko šokdamas iš lovos ir tą pat akimirką 
paslydo ant popieriaus lapo, atpūsto prie lovos krašto. Griebė-
si durų pasilaikyti, bet šios nuo jo svorio tik labiau prasivėrė ir 
Henris liko negražiai pusiau išsirietęs virš naktinio staliuko. 

– Prakeikimas! – piktai suriko, paskui išsitiesė ir pasičiupi-
nėjo, ar nepasitempė klubo raumens. 

– Gaudyk! – šūktelėjo Kesė, mesdama jam per kambarį šva-
rias trumpikes. 

Laimei, Henris jau iš vakaro atskirai pasikabino savo kos-
tiumą ir marškinius, tad kol Kesė susirado švarius marškinius – 
raudonus languotus, derančius prie džinsų, – jis jau buvo apsi-
rengęs ir taisėsi kaklaraištį. 

– Kese, greičiau, – ištarė nekantriai, dirstelėjęs į rankinį laik-
rodį. – Turėsiu eiti be tavęs. Juk žinai, kad negaliu laukti. 

– Viskas gerai. Jau baigiau. Ateinu,  – šnopšdama atsiliepė, 
baigdama susiveržti „Converse“ sportbačius, ir atsistojo. Abu 
nubėgo per kambarį iki lauko durų. 

– Patiko ši naktis?  – išsišiepė Henris ir mirktelėjo, prilai-
kydamas jai duris, ir Kesė nušuoliavo per keturias laiptų pako-
pas. – Nes tai tikrai buvo kai kas...

– Užsičiaupk! – nusijuokė ji. 
Kai atvažiavo pavėlavę vienuolika minučių, visi jau laukė. Iki 

išvykimo buvo likę vos devyniasdešimt sekundžių. 
– Jėzau Kristau, spėjote minutės tikslumu, – ištarė Arčis pa-

klaikusiomis akimis, kai Kesė su Henriu pasirodė „Viktorijos“ 
metro stotyje, „District“ linijos vakarinėje platformoje, sutartoje 
susitikimo vietoje; Arčio rudi plaukai plaikstėsi į visas puses – 
jam verkiant reikėjo apsikirpti. 
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Aplinkui buvo dar trisdešimt ar keturiasdešimt vyrų su kos-
tiumais ir sportbačiais, jie laukė traukinio, atvykstančio keturios 
minutės po aštuonių. 

– Privesi mane iki širdies priepuolio, kodėl gi ne, žinoma! 
Jau maniau, kad reikės tvarkytis vienam. 

– Niekada nepaliksiu tavęs vieno, bičiuli, – mirktelėjo Hen-
ris, nuoširdžiai plekšnodamas Arčiui per petį. 

– Ne dėl to nerimauju, – atsakė Arčis, tikrindamas, ar tvirtai 
prigludusios raudonos petnešos, paskui atlaisvino kaklaraištį. – 
Ne iš įgeidžio paprašiau Suzės mane lydėti. 

Henris nusijuokė – ne dėl to, kad jo sesuo Suzė – Arčio žmo-
na – stovėjo niūriu kaip griaustinis veidu, bandydama nulaikyti 
spurdančią dvejų metukų dukrelę Velvetą, kuri, deja, dabar iš-
gyveno kandžiojimosi tarpsnį ir alkanai dairėsi į aplink šmėžuo-
jančias kojas.

Traukinys, žviegdamas stabdžiais, įvažiavo į stotį, durys 
šnypšdamos atsidarė ir visi sugužėjo vidun, vagonai buvo pa-
laimingai tušti, nes važiavo ne piko metu, ir traukinys pasiruošė 
riedėti priemiesčių link. 

Kesė pasveikino Suzę bučiniu ir paėmė iš jos Velvetą, ši su-
spigo „Teta Kis kis“ ir ramiai įsitaisė jai ant kelių.

– Vėl pramiegojote?  – šyptelėjusi paklausė Suzė. Ji puikiai 
nutuokė, kodėl Kesė su Henriu nuolat negirdi žadintuvo. 

Kesė be garso ištarė „cha cha“, traukinys trūktelėjęs pajudėjo. 
Vagone vyko nebylus kivirčas, nes vyrai su kostiumais ir sport-
bačiais dominavo: kai kurie, vedami Arčio, pradėjo traukti jūrei-
vių dainas (kodėl, Kesė nesuprato), kiti lengvai risnojo vietoje, 
darė rankų ir kaklo raumenų tempimo pratimus – nuolatiniai 
keleiviai žiūrėjo į juos sutrikę, bet tylėjo. 

– Dieve, čia kaip paskutiniame traukinyje į Braitoną, – pa-



K a r e n  S w a n  ◆  Va s a r a  K o r n v a l y j e

23

sakė Suzė suraukdama nosį, nes pro šalį praplaukė makdonaldo 
pusryčių kvapas. – Jei atvirai, kiekvienais metais vis tas pats ir 
kiekvienais metais prisiekiu, kad daugiau niekada...

Kesė atjausdama pakraipė galvą. 
– Bet Arčis taip pasiryžęs tai padaryti. Jis taip stengiasi, būtų 

siaubinga, jei praleistum. 
– Jam niekada nepavyks, Kese, – dusliai ištarė Suzė. – Jam 

treniruotė – tai nubėgti ristele iki alinės. 
Kesė tvirtai papurtė galvą.
– Ne. Šiais metais viskas bus kitaip, jaučiu. 
– Bent viena iš mūsų. 
Kesė pasūpavo kojas, tyliai niūniuodama Velvetai temą iš 

„Miegančiosios gražuolės“, jos mėgstamiausio filmuko, trauki-
nys dardėjo per tunelį, siūbuodamas į šalis tamsoje, kol laips-
niškai ėmė inkšti stabdžiai, pro langus prašvilpė jau ikona tapęs 
Londono metro ženklas, neįskaitomas judant tokiu greičiu, ne-
trukus jis ėmė mažėti, kaip kad lėtėja ruletės ratas, tad ji jau ga-
lėjo matyti užrašą raudonomis raidėmis „Pietų Kensingtonas“. 

Durys vėl atsidarė ir dauguma keleivių platformoje, metę akį 
į margą kompaniją su marškiniais ir sportbačiais – kai kurie pa-
bandė sušokti haką*, – perėjo į kitus vagonus. 

– Jau netoli, – ištarė Arčis traukiniui vėl pajudėjus. Jis padarė 
kelis abejotinus tempimo pratimus, paskui ėmė šokinėti ir straz-
danota ranka švelniai sušiaušė šviesius Velvetos plaukus. – Vel-
veta, pabučiuok tėvelį sėkmei, – paprašė ir pasilenkė teatrališkai 
atkišęs lūpas, tada laukė – laukė ir laukė, – kol mažylė teiksis.

Suzė, vis taip pat nenoriai, krapštėsi prie Arčio spaustukų, 
kuriais jis susisegė kelnes, kad sumažintų „vėjo pasipriešini-

* Apeiginis maorių šokis. 
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mą“, tada pataisė petnešas ir patikrino, ar išsitepė vazelinu spe-
nelius. 

– Juk nenorime, kad pasikartotų praėjusių metų istorija, ar 
ne? – paklausė ir garsiai pakštelėjo jam į lūpas. 

– Bičiuli, pasirengęs? – paklausė Henris ir pasiraitojo ran-
koves, pabučiavęs Kesę, padavė jai švarką ir portfelį. Bakstelėjo 
smiliumi jai į nosies galiuką, akių neatitraukdamas nuo lūpų, ir 
tuo metu traukinys visiškai sustojo. – Lauk čia, – pasakė mirk-
telėjęs, tada apsisuko ir ėmė brautis pro marškiniuotas nugaras 
prie durų. 

– Kurgi ne, – atsiduso ji pati sau, stipriau suspausdama jo 
švarką. 

Sušnypštusios durys atsidarė ir minia išvirto lauk, vyrai riau-
mojo, mankštino rankų raumenis, kaklaraiščiai plaikstėsi vėjyje. 
Kesė negalėjo susilaikyti: atsistojo su Velveta ant rankų ir nuly-
dėjo juos akimis. Henris, žinoma, buvo priekinėje grupėje, už-
bėgo laiptais, prasidedančiais iškart prie jų vagono, Arčis vilkosi 
gale ir atrodė, kad gaus trūkį nepasiekęs viršutinio laiptelio. Po 
minutės jie dingo iš akių, buvo girdėti tik balsai. 

Kesė nėrė atgal į vagoną. Tik prieš kelias sekundes sausakim-
šas, dabar jis buvo tuščias ir tylus, likę keleiviai lengviau atsidusę 
vėl įniko į savo laikraščius ir išmaniuosius telefonus, nauji įli-
pusieji puolė taisytis į vietas, nes stoties prižiūrėtojas jau pakėlė 
lazdelę ir papūtė švilpuką. 

Suzė pakėlė sunkų krepšį su vaiko reikmenimis, daug di-
desnį, nei kad reikėjo tokio amžiaus, nuo sėdynės, kurią laikė 
„užimtą“, ir Kesė vėl atsisėdo, atidavė Velvetą ir rūpestingai su-
lankstė ant kelių Henrio švarką. Traukinys pajudėjo. Patikrino 
sužadėtinio portfelį, norėjo įsitikinti, jog per skubėjimą nepa-
miršo įsidėti iPado, kur buvo jo užrašai. 
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– Kada susitikimas? – paklausė Suzė. 
– Devintą.
– Devintą? Kaip jis spės iki to laiko grįžti į miestą? 
– Jis negrįš. Jie susitinka per pusryčius Herlingeme. – Priva-

tus klubas buvo įsikūręs Fulamo pakraštyje, iš vienos pusės tą 
vietą juosė Temzė ir ji buvo tik per dvi metro stoteles nuo ten, 
kur turėjo baigtis šis beprotiškas renginys. 

Suzė papurtė galvą.
– Tu visiškai nuprotėjusi. Maniau, sakei, kad šis susitikimas 

yra lemiamas Arkties ekspedicijai? 
– Taip ir yra,  – sumurmėjo Kesė, tikrindama, ar iPadas 

įkrautas. 
– Ir vis tik Henris užsimanė sublizgėti kaip koks „Ugnies 

vežimų“* herojus prieš pusvalandį iki susitikimo? 
Kesė nusišypsojo. Abi žinojo, kad bėgimas skirtas Banisterio 

laimėjimo metinėms, kai jis įveikė mylią per mažiau nei ketu-
rias minutes. Paprastai tai vykdavo tikrąją metinių datą, gegužės 
6-ąją, tačiau Henris, kaip organizatorius, turėjo perkelti jį kelio-
mis savaitėmis anksčiau, nes pats daug keliavo, rinko komandą 
ekspedicijai ir kalbėjosi su iškiliais politinio ir aplinkosaugos pa-
saulio asmenimis, kuriems patiko tai, ką jis veikia. Negalėjo sau 
leisti nukelti susitikimo dėl šio renginio, ypač kai ekspedicija jau 
taip greitai ir jis vėl išvyks iš šalies. 

– Henris tikisi, kad rėmėjai supras, jei pavėluos. 
– Jau geriau tegu taip ir būna. Ar kas nors dar pretenduoja į 

dotaciją?
– Taip, bet viskas gerai. Tiesiog jie privalo laikytis tam tikros 

procedūros, nors viskas jau suderinta. 

* Filmas apie du britų bėgikus. 
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Suzė nutilo, tik šiek tiek aprimusi. 
– Taip, bet aš asmeniškai manau, kad jūs kvaištelėję.
– Žinau, – Kesė instinktyviai ištiesė ranką ir paglostė apva-

lainą Velvetos skruostą. Mergytė išties atrodė kaip svajonių vai-
kas, paveldėjo tėvo duobutes skruostuose ir išskirtinius šviesius 
mamos plaukus bei tamsiai rudas akis. (Būtent dėl tų sodrių, 
aksominių akių ją vadino antruoju vardu, ne pirmu – Klemen-
sė – ir ne mažylės mėgstama pravarde Keksiukas.)

– Tu žiauriai prislėgta, – išsišiepė Suzė. 
Kesė energingai sumosavo ranka.
– Visai ne! – piktai atsikirto, tarsi draugė būtų pasakiusi: „Tu 

žiauriai bjauri.“
– Tuomet kas...
– Paprasčiausiai kurpiu planą, kaip pavogti tavo nuostabią 

dukterį ir parduoti Verai Vong, kad ant podiumo paskui modelį 
nuotakos suknele neštų puokštę. 

– Cha! Tik nemanyk, kad aš apie tai negalvojau! – ir Suzė 
aštriai nusijuokė, tačiau dėl kažko jos balse Kesės galvoje tarsi 
suvibravo kamertonas. 

– Kaip tavo darbas? 
Suzės vestuvių planavimo agentūra Pimlike prisiviliodavo 

ištaigingiausias, labiausiai kosmopolitiškas vieno iš madingiau-
sių Londono rajonų nuotakas, ir tai reiškė, kad jų reikalavimai 
buvo už proto ribų, ir Suzė dažnai iki išsekimo stengėsi suteikti 
joms tą tobulumą, kurio jos siekė. Vis tik pastaruoju metu ji at-
rodė nebūdingai aprimusi.

Ilgokai abi tylėjo, Suzė šmaižiojo akimis po vagoną, tarsi ieš-
kodama šnipų.

– Mes turime problemų, – galiausiai ištarė ir šįkart švelniai 
nužvelgė Kesę. 
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– Kokių problemų?
– Didžiausia problema ta, kad nesuvokiau, kaip viskas blo-

gai,  – ir Suzė papurtė galvą, bandė prasiblaškyti žaisdama su 
Velvetos plaukų sruoga. – Prisimeni, kad paskutinė Arčio kalė-
dinė premija buvo kelnės? 

– Taip. 
Kaip jie galėjo pamiršti? Suzė siautėjo kaip sužeistas bulius 

dėl šitos labai aiškios banko žinutės, jog jos vyrui laikas nešdin-
tis, Henris tada nusivedė Arčį į alinę, kad šis paskandintų savo 
širdgėlą. 

– Supranti, tada maniau, kad jam užteks paskambinti porai 
žmonių. Bet, patikėk, Arčis turėjo daugiau susitikimų su kvali-
fikuotų kadrų ieškotojais nei su klientais, ir vis dar nieko. Rinka 
mirusi ir jis patiria siaubingą įtampą. 

Kesė negalėjo apsimesti, jog ką nors išmano apie finansų pa-
saulį ar kas yra pagal riziką įvertintas turtas.

– Bet žmonės vis tiek tuokiasi, ar ne? Turiu omeny, juk tavo 
darbe viskas gerai?

Kesė suprato, jog traukinys sustojo, kai vagonas akivaizdžiai 
tuštėjo, ir apsidairė, kur jie yra. Earls Kortas. Jau? Pravažiavo 
Glosterio kelią jai net nepastebėjus. 

– Klausyk, nesuvokiau, kokia prasta Arčio padėtis. Jis sten-
gėsi nuo manęs nuslėpti, ir aš buvau taip užsiėmusi Velveta... – 
Suzė vėl pabučiavo dukters galvutę ir akys nuo mažylės kvapo 
nevalingai užsimerkė. – Vis atsisakydavau darbų, stengiausi at-
rasti tą garsiąją darbo ir gyvenimo pusiausvyrą,  – draugė pa-
žvelgė į Kesę, didelės rudos akys, kaip gyvūno patelės, žvelgė su 
baime. – Šį kartą bandžiau mokytis iš savo klaidų. Supranti, ne-
norėjau taip visiškai išsekti, kaip prieš gimstant Velvetai. 

Kesė švelniai paglostė draugės ranką; traukinys vėl pajudėjo. 
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– Žinoma, kad nenorėjai. Pasielgei teisingai, Velveta ir turi 
būti svarbiausia. – Suzės perdėtas rūpestis ruošiantis Kelės ves-
tuvėms baigėsi tuo, kad Velveta gimė keliomis savaitėmis anks-
čiau. 

– Juk taip, ar ne? Kese, jau kelios savaitės telefonas nebe-
skamba ir nėra jokių naujų užsakymų. Manau, pasklido gandas, 
kad nesiimu naujų darbų, priešingai nei anksčiau, kai užsikrau-
davau per daug. Dabar tik parenku spalvas „Marie“ žurnalui, ir 
paskutinė mano nuotaka išteka kitą savaitę, šeštadienį. Paskui 
nieko. 

– Nieko? – Kesė nesugebėjo nuslėpti nuostabos balse. 
Suzė papurtė galvą ir sunkiai atsiduso. 
– Čia dar ne viskas. Mes... – ji nutilo. – Yra bėdų dėl būsto 

paskolos. Arčis mano, kad turime jį parduoti. 
Kesė sugriebė draugę už riešo. 
– Ach, Suze, ne! 
– Tik niekam nesakyk – nei Arčiui, nei Henriui, – skubiai su-

šneko Suzė. – Jei Arčis norės apie tai pasikalbėti, pats tai padarys. 
Leisk jam pačiam. Užmuš mane, jei sužinos, kad tau pasakiau. 

– Žinoma. Nė žodžio. 
Abi kiek laiko sėdėjo tylėdamos, linguodamos į traukinio 

ritmą. 
– Tai ką ketini daryti? – paklausė Kesė. 
– Dar nežinau. Gal atsistoti prie „Londono akies“ ir dalyti 

savo vizitinę kortelę visiems, kas išeina su raudona rože ir tuščiu 
šampano buteliu? 

– Esu tikra, kad tavo pažįstami ir tiekėjai galėtų užtarti tave 
žodeliu.

– Suprask, prieš susisiekdami su tiekėju ar floristu, visi jau 
turi vestuvių planuotojus. 
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– Ach taip, tu teisi,  – prikando lūpą Kesė.  – Turėsiu tave 
omeny. Rytoj būsiu Askoto žirgų lenktynėse, paskui polo „Auk-
sinė taurė“. Lažinuosi, kad ten galima sulaukti daug užsakymų! 
Padėsiu ant staliuko krūvą tavo vizitinių kortelių. 

Suzė kilstelėjo antakį. 
– Ar galėtum paskubėti ištekėti už mano brolio? Būtent šias 

vestuves mirštu kaip noriu organizuoti. 
– Šiuo metu mes per daug užsiėmę, kad imtumės ko nors pa-

našaus. Henris jau ketina sprukti į Arktį, aš penkeriems metams 
užsakyta tiekti maistą Askoto žirgų lenktynėse. 

Dabar atėjo Suzės eilė uždėti delną Kesei ant rankos. 
– Būtent dėl to tokie žmonės kaip tu ir samdo tokius žmones 

kaip aš.
Kesė nenorom nusišypsojo. 
– Suze, pažadu, kad mano vestuvių neorganizuos niekas ki-

tas, tik tu. Net ne aš. Net ne mano mama, – Kesė susiraukė. – 
Tiesą sakant, ypač ne mano mama – ji aprėdytų mane auksu. 

– Nežinau, Kese, – liūdnai atsiduso Suzė, – kaip galiu tikėtis 
prisivilioti kitų nuotakų, jei negaliu apvesdinti savo nenorma-
laus gražuolio brolio?

Kesė gūžtelėjo. 
– Tai ne todėl, kad jo nemylėčiau, juk žinai. 
– O, taip! Mes visi gerai žinome, kaip jūs mylite vienas kitą, 

užtenka vien pažiūrėti į tas nesibaigiančias glamones.
Traukinys vėl sustojo. Vakarų Bromptonas. Dabar jie buvo 

ant žemės, Kesė dairėsi į Londono stogus, ant kaminų tupinčius 
balandžius, dangumi plaukiančius purius baltus debesis, tarsi 
plazdėtų neklusnios paklodės. 

Dabar vagone liko tik jos trise, jei neskaitytum poros paaug-
lių gale, susikėlusių kojas ant sėdynių, – pasisekė, kad Suzė jų 
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neužsipuolė: ji nekentė nešvarių batų kaip Kirstė Alsop* šiukš-
lių, – ir vyro su kostiumu už dviejų sėdynių, įnikusio į „Candy 
Crush“ vaizdo žaidimą iPade. Kesė pasvarstė, ar jis nepravažiavo 
savo stotelės. Vietovė darėsi vis labiau ir labiau gyvenama. 

Dabar Velveta pradėjo muistytis Suzei ant kelių, smagumo 
keliauti viešuoju transportu mažėjo kartu su keleivių skaičiumi. 
Suzė kyštelėjo ranką į savo krepšį, išėmė „Tupperware“ indelį 
su morkų lazdelėmis ir padavė vieną nekantraujančiai dukrytei. 

Durys užsidarė ir traukinys vėl trūktelėjo iš vietos. Kesė te-
besėdėjo paskendusi mintyse apie draugės problemas. 

– Tai Askotas jus pasamdė? Sakei, renginys labai didelis, – 
paklausė Suzė. 

– O... taip. Turėsime padengti šešiasdešimt vietų ir tris ats-
kirus stalus: pusryčiai su šampanu, pietūs ir vakarienė. Šiandien 
turiu iškepti šimtą aštuoniasdešimt eklerų, tad po šio bėgimo 
dar turėsiu pasiimti automobilį. 

Kreminis Kesės „Morris Minor“ vėl stovėjo garaže. Hen-
ris perspėjo dėl generatoriaus ir radiatoriaus, bet ji užsispyrė, 
kad viskas automobiliui gerai (kaip kad gerai atrodė ir jų mažy-
tis butas) – toks spindintis! toks pokarinis! – pernai per iškylą 
jis stovėdavo šalia jų apvalios palapinės ir taip patiko, kad Kesė 
nesusilaikė ir nusipirko jį vietoje žadėto golfo. Dabar kiekvieną 
mėnesį jį vis reikėdavo „paremontuoti“ ir Džimį, mechaniką, ji 
pažinojo taip gerai, kad per jo žmonos gimtadienį padovanojo 
kelias skardines naminių visų vaivorykštės spalvų makarunų. 

– Kaip Džimis?
– Labai patenkintas. Kaila pateko į tą mokyklą, kurią pasi-

rinko pirmiausia. 

* Kirstie Allsopp, Didžiosios Britanijos televizijos laidų vedėja.
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– Taip? Puiku,  – išsiblaškiusi sumurmėjo Suzė apie šeimą, 
kurios niekada nebuvo mačiusi. 

Traukinys vėl lėtino greitį ir jie sustojo „Fulam Brodvėjuje“, 
jų atvykimo vietoje. 

– Atvažiavome, – ištarė Kesė, atsistojo ir nužingsniavo prie 
durų. 

– Taip, bet kaip jie? – paklausė Suzė traukiniui visai sustojus. 
– Hm, nematau jų, – pasakė Kesė, prispausdama veidą prie 

stiklo.  – O, palauk!  – staiga nusijuokė pamačiusi, kaip į regos 
lauką įneria Henris, tarsi būtų katapultuotas, šviesūs plaukai ne-
tvarkingai plaikstėsi ant pakaušio, ant peties kaip vėjarodis pla-
kėsi kaklaraištis, jis perbėgo tiltą ir nusileido laiptais iškart per 
tris pakopas, ir sustojo tiksliai tada, kai atsidarė durys. Ir vėl pa-
sisekė. 

Akimirką jie žiūrėjo vienas į kitą, Henris sunkiai alsavo, pas-
kui nusišypsojo. 

– Ko taip ilgai užtrukote,  – paklausė jis, pabučiavo Kesę į 
lūpas ir pasitaisė kaklaraištį, žengdamas į vagoną, iš kurio iš-
lipo prieš keturias stoteles. Misija baigta. Jis laimėjo „Žaibišką 
metro“ bėgimą šeštus metus iš eilės. 

Pasigirdo kitų bėgikų gagenimas, visi rungėsi dėl antros vie-
tos, įsiveržė į akiratį po kelių sekundžių, šokinėjo per laiptus tar-
si žiogai – per keturias pakopas – ir įpuolė į vagoną riaumoda-
mi iš džiaugsmo, pliaukšėjo vienas kitam per pečius, nes jie irgi 
sėkmingai įveikė dvidešimt septynis kelius, keturias metro sto-
teles ir pralenkė tūkstančius pėsčiųjų, nubėgo pusantros mylios 
ir spėjo į traukinį. 

– Jėzau, kur Arčis?  – paklausė Suzė, jau susitaikiusi persi-
metė per petį krepšį ir atsistojo, pakeldama ir Velvetą. Bėgikams 
reikėjo atsisėsti labiau nei jai. – Kas nors jį matė? 
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