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I DALIS

Virusas  – neląstelinės sandaros infekcinis patogenas, negalintis 
augti ir daugintis už šeimininko ląstelės ribų, dauginasi tik tada, 
kai įsiskverbia į gyvas ląsteles. Lotyniškai žodis „virus“ reiškia 
„nuodas“. Virusai yra mažesni už bakterijas. Jie negamina ener-
gijos, nereaguoja į dirgiklius ir yra labai paprastos sandaros orga-
nizmai, todėl vadinami neląsteline gyvybės forma. 

(pagal Vikipediją)
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– 0101 –
– Man jos reikia, – telefonu savo sekretorei aiškino garsus 

anglų režisierius. – Ji mane tiesiog apsėdo... Aš turiu pagal jos 
knygą pastatyti filmą apie Jėzų.

– Bet, Maiklai... Ši tema jau tiek kartų gvildenta, kad ką nors 
naujo parodyti turbūt net nebeįmanoma. O pačios autorės lei-
dimo galim ir negauti. Kol šis apsėdimas dar šviežias, įstengsi jo 
atsikratyti. Perskaityk kokį kitą scenarijų ar knygą. Esu įsitiki-
nusi, kad apims kitas apsėdimas. Lengvesnis ir ne toks rizikingas. 

– Eva, žinau, kad visada esi geriausia mano patarėja, bet 
šį kartą man tikrai to reikia. Surask ją, iškask iš po žemių. Šį 
kartą ženklai tokie stiprūs, kad negaliu jų nepaisyti. 

Ragelyje Maiklas išgirdo gilų pašnekovės atodūsį, kuris 
reiškė, kad jo ištikima draugė ir didžiausia pagalbininkė atlyžo 
ir padarys, ko prašoma, net jei jos pačios širdis tam priešinsis.

– Gerai, Maiklai, pasistengsiu gauti kokį nors jos kontaktą...
– O tu pati skaitei? – pasitikslino režisierius. 
– Ne, šitos dar neskaičiau. Visi jos bestseleriai puikūs, tikiu, 

kad verta statyti filmą, bet ar tikrai pasirinkai teisingai? Gal 
kokia šiuolaikiškesnė tema būtų paklausesnė? 

– Paskaityk, Eva. Tu suprasi. Kas gali būti aktualiau? Ir pa-
skubėk. Bijau, kad mes būsime ne vieninteliai, norintys gauti 
teisę į ekranizaciją...

– Gerai. Pažadu šiandien pat įsigyti tą knygą. 
– Iškart pradėk ieškoti ir autorės.
– O tai bus tikrai sunku... Maiklai, tu juk žinai, kad ji sle-

piasi. Nėra nė vieno jos interviu, nė vienos nuotraukos... Jokio 
interneto puslapio. Gal toks slaptumas yra reklaminis triukas? 
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Tai intriguoja žmones, todėl jie geriau perka jos knygas? Kaip 
manai?

– Sunku būtų patikėti. Jaučiu, kad yra kita priežastis. Ne-
manau, kad jos knygoms reikia reklamos. Greičiau patikėčiau, 
kad ši moteris vertina privatumą, kurio garsenybės ilgainiui 
netenka. Fotoaparatų blykstės, autografų kolekcionieriai per-
sekioja, net medžioja. Visur. Nepasislėpsi, neatsipalaiduosi... 
Pati žinai. 

– Na, bet nors laikraščiams galėtų duoti interviu, bent in-
ternetu. O dabar visiškai nieko. Vienintelė žiniasklaidos nau-
jiena apie ją – jokių žinių. Kas ji, kiek jai metų, kaip atrodo, 
kokia šeiminė padėtis... Gal ji iš kokio kalėjimo savo kūrinius 
siunčia leidyklai...

– Tikrai ne iš kalėjimo, nesijaudink. Čia ne tokio tipo są-
monė... Čia kažkas kito. Greičiau sakyčiau, kad ji gyvena kur 
nors labai atokiai, gamtoje, vienumoje. Greičiausiai yra kokia 
atsiskyrėlė. Turtinga atsiskyrėlė...

– Turėtų būti... – nusijuokė Eva. – Tokia sėkmė! Geri pi-
nigai. Jei ir rasiu ją, ar nebijai, kad pareikalaus nežmoniškos 
sumos už teisę ekranizuoti?

– Esu pasiruošęs sumokėti, kiek tik ji paprašys. 
– Maiklai, tu man duodi per daug sudėtingą užduotį. Prisi-

mink, kaip kiti režisieriai bandė ją surasti, norėdami pastatyti 
filmus pagal pirmąsias jos knygas. Jie autorės paprasčiausiai 
nerado. O leidyklos atstovai dievagojosi net ir patys niekada 
rašytojos gyvos nematę. Viską derina tik internetu.

– Vadinasi, jos ieškoti ir reikia internetu. Kai ką vis dėlto 
apie ją žinom...

– Ką? – nustebo Eva.
– Ji rašo lietuviškai, vadinasi, yra lietuvė. Be to, naudojasi 

internetu. Reikia gauti jos elektroninio pašto adresą. Parašy-
sime jai.

– Taip, kiti režisieriai tai jau išbandė. Leidykloje kažkas par-
davė jos elektroninį adresą už gerus pinigus, bet ji nė vienam 
neatsakė.

– Gal ji nemoka angliškai... Parašysime jai lietuviškai, – nu-
sijuokė Maiklas.

– Galvoji, kad kiti režisieriai to nebandė? Juk nebūtų tokie 
kvaili... Manau, ji gavo laiškus, bet paprasčiausiai neatsakė į 
juos.

– Klausyk, man kažkas skambina. Turiu atsiliepti. O tu už-
siimk tuo reikalu. Kai tik ką turėsi, skambink.

– Gerai. Iki,  – dar ištarė Eva, bet šių žodžių Maiklas jau 
nebegirdėjo, atsijungė.

Moteris susmuko savo supamajame krėsle ir pro langą įsi-
stebeilijo į sodą, kuris pamažu budo iš žiemos miego. Maloni 
pavasario saulė šildė Evos kūną ir jos mintys trumpam nu-
klydo – dienos šyla ir jau greit bus galima imtis tvarkyti sodo 
gėlynus. Šitai ji labai mėgo.

Vėl pažvelgė į dar karštą išmanųjį telefoną ir prisiminė nau-
ją užduotį. Atvėrė Google ir surinko Mila Mazalaitė. Permetė 
akimis visus galimus pasirinkimus. Knygų anotacijos, atsilie-
pimai, vertimai į begalę užsienio kalbų, recenzijos... Bet jokio 
asmeninio puslapio, jokių nuorodų į kontaktus. Leidykla Lie-
tuvoje. Matyt, tai vienintelė įstaiga, kuria Mila pasitiki. Ji tar-
pininkauja platinant knygas, verčiant į kitas kalbas... Teigiama, 
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kad viskas derinama tik internetu. Kas belieka. Pirmiausia rei-
kia pabandyti civilizuotu būdu. 

Eva pasidėjo ant kelių kompiuterį ir greit surezgė laišką lei-
dyklai. Labai pagarbų ir su užuomina į tai, kad pinigai nėra 
problema, kad režisierius labai garsus ir labai labai reikia kon-
taktų. Paminėjo ir tai, kad leidyklai nubyrėtų tikrai nemažai, 
jei tarpininkautų derybose... Paspaudė siųsti ir atsiduso. 

Tą pačia akimirką jos dėmesį patraukė kompiuterio laikro-
dis, rodantis 14.14. Geras ženklas. Ji tikėjo tokiais ženklais. 
Pastebėjo, kad žvilgsnis visada pagauna besikartojančius skai-
čius, jei daro ką nors svarbaus.

– Na gal kas nors ir išeis... – tarė pati sau.
Tuoj pat pyptelėjo kompiuteris. Atėjo naujas laiškas.
– Jie ką, ten sėdi ir laukia, kada kas nors parašys? – vėl pati 

sau ištarė. Eva nesitikėjo atsakymo sulaukti taip greit. Atvėrė 
laišką, jis buvo labai trumpas.

Atsiprašome, bet Mila Mazalaitė yra kategoriškai nurodžiusi 
neduoti jos kontaktų ir nesitarti dėl ekranizacijų. Už kiekvieną 
bandymą papirkti ji sumoka leidyklai dvigubą sumą, nei siūlo 
ieškovai. Tad mes visada esame labiau suinteresuoti vykdyti jos 
valią, o ne ieškovų. Geros dienos.

Evai net kraujas užvirė. Kokia gudri... Pati sumoka dvigu-
bai. Tada nesiūlysiu nieko. Ji greit surinko tekstuką atsakyda-
ma ir prašydama bent jau perduoti panelei Milai ankstesnį 
laišką. Gal vis dėlto ją sudomins. Paspaudė siųsti. 

Vadinasi, teks ieškoti kitų būdų. Tikras detektyvas. Galvoje 
jau sukosi planas, kaip iš kitų režisierių gaus nupirktą Milos 
elektroninio pašto adresą, ir paskui kompiuterių meistrai, o 

gal net pats Interpolas padės atsekti, iš kur ji siunčia laiškus 
leidyklai. Eva sugundys pareigūnus pareikšdama, kad pagaliau 
reikia atskleisti paslaptį! Visa Anglija, o ir visas pasaulis turi 
žinoti bent jau tai, kaip atrodo ši garsi rašytoja... 

Eva kantriai laukė atsakymo į paskutinį laišką, bet buvo 
aišku, kad šis bus ignoruojamas. Ji vėl pažvelgė pro langą į 
sodą ir danguje išvydo besisukančius penkis gandrus. Mo-
teris net aiktelėjo iš nuostabos. Pirmiausia, tai buvo pirmas 
kartas šį ankstyvą pavasarį, kada pamatė šiuos paukščius. Bet 
daug keisčiau buvo tai, kad gandrai šiuose kraštuose negyvena. 
Čia nėra nei lizdų... Nei varlių, kuriomis galėtų maitintis šie 
paukščiai. Juk miestas! Padėjusi kompiuterį ant žemės ji pa-
kilo nuo supamojo krėslo ir priėjo arčiau lango. Ilgai stebėjo 
neįtikėtiną vaizdą. Paskui atsipeikėjo ir puolė jį filmuoti savo 
mobiliuoju telefonu. Maiklas nepatikės...

Netrukus Eva susiruošė į knygyną. Šeštadieniais ji ir be 
konkrečios užduoties mėgdavo pasivaikščioti tarp knygų, per-
žvelgti naujausias, stebėti, ką žmonės perka labiausiai. Kam? 
Ji juk Maiklo patarėja, turi žinoti, kas paklausu. Kad ir kokio 
subtilaus scenarijaus šis režisierius imdavosi, Eva patardavo, 
kokių elementų įterpti, kad filmas būtų perkamas, kad pri-
trauktų kuo platesnę auditoriją. Šį kartą Kristaus tematika jai 
pasirodė beviltiška. Ką dar galima iš to išspausti?.. Jau tiek 
yra pastatymų... Melas Gibsonas net žmogaus žiaurumo ribas 
perlipo, filmuodamas Kristaus kančią. Kuo dar nustebinti žiū-
rovą? Gal iš šios istorijos padaryti komediją? Visi kiti žanrai 
jau išbandyti... 
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Perkamiausių knygų stende naujausias Milos Mazalaitės 
romanas „Vienatinė tiesa tarp milijono abejonių“ puikavosi 
pačiame viduryje. Eva stabtelėjo ir susimąsčiusi žvelgė į viršelį, 
kuriame pamatė danguje sklendžiantį gandrą. Koks sutapi-
mas! Ji prisiminė, kaip šiandien filmavo šiuos paukščius pro 
savo langą. Tuo pat metu dėmesį patraukė mažytė mergytė, 
kuri, matyt, pernelyg nutolo nuo savo mamos. Ji stovėjo su 
čiulptuku burnoje ir įdėmiai žvelgė į Evą. Moteris apsidairė. 
Aha, netoliese, šalia kito knygų stendo, stovėjo moteris su 
tuščiu vežimėliu. Ji vartė kažkokią knygą ir vis pažvelgdavo į 
dukrą, kad ši kur nedingtų.

Eva vėl atsigręžė į mažylę, kuri stebeilijo būtent į ją. Net 
nejauku pasidarė. Pati nelabai mėgo vaikus... Gal reiktų užkal-
binti, paguguoti, bet juk tai kvaila... Nutarė tiesiog ignoruoti. 
Vėl žvilgsnis nukrypo į knygas. Paėmė vieną ir pradėjo vartyti. 
Perskaitė vieną kitą sakinį atsitiktinai atverstuose puslapiuose. 
Pajuto meistrišką autorės žodį ir bandė įsivaizduoti, kaip galė-
tų tai perteikti filmo vaizdais. Mintys nušuoliavo į ateitį, kaip 
reiks rasti geriausią scenaristą veiksmo scenoms sudėlioti...

Permetė akimis dalį knygos įvado:
Vienas Dievo spindulys pasaulyje materializuojasi suskildamas 

mažiausiai į dvylika dalių – dvylika giminiškų dvasių. Patekusios 
į materijos apvalkalą visos jos pradeda evoliucijos kelią. Nors jos ir 
egzistuoja atskirai, bet jų keliai visada persipina bendroje veikloje, 
vieningoje misijoje, kuri ir yra – atpažinti vieniems kitus, susi-
jungti ir realizuoti save kaip vieną dievišką spindulį. 

Visos dvylika dalių keliauja kartu. Jos gimsta viename lai-
ko pjūvyje, susitinka kaip draugai arba priešai, kaip seneliai ir 

anūkai, kaip mokytojai ir mokiniai, kaip bendradarbiai arba 
konkurentai... O kartais – kaip visiškai svetimi ir nepažįstami 
žmonės. Bet jų giminystė tokia stipri, kad vieni be kitų jie negali 
realizuotis. Visos dvylika dalių kiekvieną naktį, nuo 23 iki 3 va-
landos, kai kūnai giliai miega, susitinka subtilioje erdvėje ir apta-
ria tolesnį veiksmų planą. Susitikdamos šios dvasios susijungia ir 
išspinduliuoja daug meilės, todėl jų materialieji kūnai įsikrauna 
ir pailsi. Atėjus mirčiai, galutinai palikusios fizinį kūną, šios dva-
sios laukia vienos kitų. Tik tada, kai visi fiziniai kūnai miršta, 
jos vėl vieningai pagal numatytą evoliucijos planą kartu įsikūnija.

Dieviškojo spindulio dalelės kiekviename įsikūnijime gauna vis 
naują vaidmenį, kurį lengva iliustruoti astrologiniais simboliais. 
Vieną kartą tu karingas Avinas, kitą – taikdarės Svarstyklės. Kar-
tą tu gyvenimo malonumus mėgstantis Jautis, o kitą – kenčiantis 
Skorpionas. Viename gyvenime tu amžinas moksliukas Dvynys, 
kitame – visažinis švietėjas Šaulys. Kartą tu jautri motina Vėžys, 
kitą – kategoriškas tėvas Ožiaragis. Tai tu intymiai mylintis Liū-
tas, tai – laisvamanis Vandenis. Galiausiai gali būti materialistė 
Mergelė, o paskui jau nuo realybės nuplaukusi Žuvis. 

Visos Dieviškojo spindulio dalelės gimsta begales kartų. Yra 
dvylika didžiųjų įsikūnijimo ratų, per kuriuos kiekviena dalelė 
gali realizuoti save visose dvylikoje sferų. Kiekvienas įsikūnijimų 
ratas baigiasi tobulu spektakliu, kuriame kiekvienas atlieka savo 
konkretų vaidmenį. 

Kiekviena tobula istorija turi dvylika pagrindinių veikėjų... 
Staiga Evą į realybę grąžino nukritusios knygos garsas. Tai 

mažylė netyčia numetė vieną iš Milos knygų. Dabar ji atsitū-
pusi mažyčiais seilėtais pirštukais čiupinėjo atverstus puslapius 
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ir negrabiai juos glamžė. Rodos, keli net įplyšo. Tą pat akimir-
ką pripuolė mergaitės mama:

– Ką tu darai! Negalima taip. Tuoj pardavėja lieps sumokėti 
už suplėšytą knygą... O mes ją jau turime, kur dėsim antrą?

Ji atsitūpusi bandė sutvarkyti apgadintą leidinį, bet buvo 
aišku, kad knyga taip ir liks brokuota. Tuoj prisistatė salės dar-
buotoja.

– Ponia, negalima palikti vaikų be priežiūros... Ką dabar 
darysime? Jei būtumėte dūžtančių indų parduotuvėje, juk 
nesielgtumėte taip neatsakingai... Jums teks sumokėti už šią 
knygą...

– Labai atsiprašau, – teisinosi mama, – bet mes ją jau turi-
me. Nieko baisaus nenutiko, vos keli puslapiai susiglamžė, bet 
jei juos ištiesinsime, suspausime, jie išsilygins...

– Ne ne, štai keli puslapiai įplėšti, ponia,  – ginčijosi dar-
buotoja. 

Nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, jei nebūtų įsikišusi Eva:
– Kaip tik ketinau pirkti šią knygą, paglamžyti puslapiai 

man netrukdys... Duokite ją man ir nebesipykite.
– Ačiū jums,  – nuoširdžiai ištarė mergaitės mama.  – Jūs 

nesigailėsite, tai viena iš pačių geriausių knygų, kokias tik yra 
tekę skaityti. 

– Džiaukitės, kad viskas baigėsi šitaip, – gana griežtai pasa-
kė darbuotoja. – Ir pasistenkite prižiūrėti dukrą, kad tai nepa-
sikartotų.

Eva pajuto, kad ši dalykiška moteris vaikų nemėgsta dar 
labiau nei ji. Rankose laikomą knygą Eva padėjo atgal į len-
tyną ir paėmė apgadintąją. Pagalvojo, kad vėliau papasakos 

Maiklui, kaip padarė dar vieną gerą darbą... Menkas nesusi-
pratimas, visgi jis galėjo sukiršinti žmones. Eva džiaugėsi, kad 
galėjo įsikišti ir išsklaidyti įtampą. 

Grįžusi namo, išsivirė arbatos ir įsitaisiusi supamajame 
krėsle pradėjo skaityti naujausią Milos šedevrą. Žinoma, pir-
miausia apžiūrėjo, ar kartais nėra kokių autorės kontaktų. Da-
bar rašytojai dažnai taip daro – nurodo bent savo interneto 
puslapį. Deja, nieko. Paskui puslapį po puslapio versdama ji 
net nepajuto, kaip įsigilino į romano veiksmą, įsiliejo savo iš-
gyvenimais. Kūrinys stebino savo įtaiga ir nepaaiškinamu mei-
lės kupinu pojūčiu. Staiga ji sustojo. 

Naujas puslapis buvo pustuštis. Jo viduryje į akis krito pa-
rašyti vos keli sakiniai:

Tau pasisekė. Tavo svajonė gali išsipildyti, nes Dievas tave pasi-
rinko. Būk Teatro aikštėje Klaipėdoje prie Anikės skulptūros lygiai 
dešimtą valandą balandžio 1 dieną ir stebuklas įvyks. Atsinešk šią 
knygą. Vienintelė sąlyga – niekam neprasitark apie šį puslapį.

– Nagi nagi, koks įdomus triukas, – pati sau ištarė Eva.
Ji mąstė, gal Mila nori, kad balandžio 1 dieną vienoje vie-

toje susirinktų visi gerbėjai? Visgi ji trokšta pripažinimo... O 
kuriais metais? Juk knygą skaitys ir po daugelio metų... Kaip 
gudriai sugalvota! Vadinasi, kasmet jos gerbėjai rinksis Klaipė-
doje vienu metu... Gera mintis. O ar ji pati ateis į tuos susibū-
rimus? Niekas nėra jos matęs, tad gali įsilieti į minią ir tyliai 
džiaugtis gerbėjų gausa. O ką gali žinoti, juk lengvatikius ne-
sunku įtikinti, kad jų svajonės tikrai išsipildys, o tada pasklis 
mitai apie galių turinčią rašytoją... Tai tikrai gerai apgalvotas 
triukas!
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Eva nužvelgė puslapį iš abiejų pusių. Jo net numeris ki-
toks – 75B. Antroje pusėje buvo visiškai tuščia. Kitame lape, 
76 puslapyje, lyg niekur nieko tęsėsi knygos pasakojimas. 
Reiks šį fenomeną aptarti su Maiklu. Galima ir filme įdėti 
kokį kadrą – pokštą. 

– 0102 –
– Pripažįstu, Maiklai, knyga gera. Jokio tragizmo, jokių 

priekaištų, jokio pamokslavimo, vien meilė, – telefonu savo 
įspūdžius pasakojo Eva.  – Ir visgi, išlaikyta dieviška didybė. 
Įdomus kūrinys. Bet reiks geros reklamos. Intriguojančios. Ir 
dar... Kažin, kaip patys krikščionys tai įvertins? 

– Pateiksim taip, kad patenkinti liktų visi. Toks kūrinys 
negali likti nepastebėtas... – atsakė Maiklas. – O kaip sekėsi 
ieškoti Milos?

– Kol kas niekaip. Bet turiu minčių... Duok man laiko.
– Kiek?
– Nežinau... Aš tikrai nemiegu. Kuriu planą, tad nespausk 

manęs. 
– Gerai, nespausiu kol kas, bet man reikia rezultatų. Jei ką, 

statysim be jos leidimo.
– Tu ką, išprotėjai? Po teismus tave užtampys ir nerealius 

pinigus prisiteis. 
– Esu tam pasiruošęs. Jei reikia, tegul ir į kalėjimą pasodina. 

Jaučiu, kad turiu tai padaryti bet kokia kaina.
– Negaliu tau to leisti... – paprieštaravo Eva. – Nukentėtų visa 

komanda. Tokiomis aplinkybėmis niekas pas tave net vaidinti neis.
– Turi eiti,  – entuziastingai ištarė Maiklas.  – Jaučiu, kad 

Dievas mane pasirinko.
– Ar tik ne 75B puslapis tave taip įkvėpė...  – nusijuokė 

Eva. – Koks vis dėlto tu patiklus. Tai tik reklaminis triukas.
– Nelabai suprantu, apie ką tu kalbi, Eva, bet man skambi-

na kita linija, turiu atsiliepti. Gal Kristianas sutiko su mano 
pasiūlymu vaidinti Kristų.
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– Kristianas! – sušuko Eva. – Ar tu visai išprotėjai?!
Paskutinių Evos žodžių Maiklas nebegirdėjo.
– Kristianai! – džiaugsmingai sušuko jis.
– Maiklai, – rimtai pasisveikino pašnekovas. – Džiaugiuosi, 

kad prisimeni mane, bet negaliu priimti tavo pasiūlymo. 
– Kodėl? Nagi, čia bus tavo viso gyvenimo vaidmuo!
– Daug dalykų, Maiklai... – rimtai teisinosi Kristianas. – Aš 

jau vaidinau bibliniame filme ir krikščionys mane gyvą baigia 
suėsti už interpretaciją ir kitokį požiūrį. Nebenoriu rizikuoti, 
nebenoriu tų fanatikų nei matyti, nei girdėti. Kitas dalykas – 
dar prieš tau pasiūlant šį vaidmenį mane kalbino filmuotis 
Stiveno Kingo ekranizacijoj. Beveik daviau žodį. Liko tik su-
tartį pasirašyti.

– Ką ten vaidinsi? – nusivylęs paklausė Maiklas.
– Apsėstą herojų, kovojantį su savimi ir pasauliu. Žinai, to-

kius vaidmenis man sekasi įkūnyti. O Kristus... Na pats pagal-
vok, koks iš manęs Kristus. 

– O tu pažvelk į tai kitaip. Apsėstų maniakų jau galybę vai-
dinai. Tu tą moki. Nieko naujo. Nustebink žiūrovus nauju 
amplua – mylinčiu mokytoju, švelniu, bet galingu... Tau tai 
būtų iššūkis, proga tobulėti. Nagi, žmogau!

– Ne, Maiklai, nepyk, bet negaliu to imtis. 
Eva tuo metu galvojo, kad Maiklas tikrai pamišo. Kas jau 

kas, bet Kristianas Jėzaus nesuvaidintų. Galvoj netilpo. Šis 
aktorius charizmatiškas, bet jo charakteris... Čia reikėtų gero 
žmogaus, nuolankaus, švelnių veido bruožų. O Kristianas... 
Jo veidas atšiaurus, stipriai suspaustos lūpos, tinkamos tarti 
kietus žodžius, jo griežtas žvilgsnis gali parklupdyti bet kurį 

nepritariantį. O kaip jis elgiasi filmavimo aikštelėje! Aplink jį 
vien įtampa. Jis reikalauja nerealios disciplinos, apšauks kiek-
vieną, kuris daro bent menkiausių klaidų. Jei Maiklas įkalbės 
šį aktorių vaidinti, tai bus pats įtempčiausias filmavimas jos 
gyvenime. Eva prisiminė kolegų atsiliepimus iš ankstesnių 
darbų su Kristianu. Nesąmonė...

Suskambo telefonas. Vėl Maiklas. Ji atsiliepė.
– Tai ką ten sakei apie kažkokį 75B puslapį? – pasiteiravo 

šis. – Nebeišgirdau tavęs.
– Na tą. Žinai. Geriau sakyk, kaip Kristianas? Tikiuosi, ne-

sutiko filmuotis.
– Taip. Atsisakė, – numykė Maiklas. – Viskas krenta iš rankų. 

Gal tikrai prasta buvo idėja? Dabar jau pats nebežinau. Jei Kris-
tianas nevaidins, tada nebematau šio filmo idėjos. Tiek to. Gal 
tu ir teisi, paskaitysiu kitą knygą. Tai ką ten dėl to 75B puslapio?

Eva jautė, kad režisierius per daug susijaudinęs, todėl sto-
koja dėmesingumo, jau kelintą kartą klausia to paties.

– Pamiršk Maiklai tą puslapį. Ne toks jis ir svarbus. Manau, 
kad Mila Mazalaitė turėjo planą, kaip išgarsėti. Ji specialiai 
slėpėsi nuo visų, kad paskui galėtų viešai pasirodyti ir iškilti 
balandžio 1 dieną. Nemanai?

– Apie ką tu, Eva? Ar aš ką praleidau? – dar labiau sutrikęs 
paklausė vyras.

– 75B puslapis. Nejaugi nesupratai? Kaip dieną aišku, kad 
tai reklaminis triukas. Ko jau ko, bet manęs tokiais dalykais 
neapgausi.

– Eva, dar sykį prašau man paaiškinti, kas tas 75B pusla-
pis? – jau reikliau pasidomėjo Maiklas.
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– Juokauji? – suprunkštė Eva. – Tu juk skaitei tą knygą pats! 
Atsiversk 75B puslapį!

– Klausyk, tavo juokeliai pasidarė nebesuprantami, – sudir-
gęs atkirto Maiklas. – Apie ką tu? Koks dar B puslapis? Iš kur 
ištraukei?

Eva priėjo prie stalo ir atvertė savo knygos 75B puslapį. Pa-
žvelgė į tuos kelis sakinius ir sustojo ties Vienintelė sąlyga – nie-
kam neprasitark apie šį puslapį.

– Nieko, Maiklai, gal aš per daug įsijaučiau. Pamirškim. 
Geriau paaiškink man, kodėl norėjai, kad Jėzų vaidintų būtent 
Kristianas? Juk jis mažiausiai tinka šiam vaidmeniui...

– Būtent dėl to. Noriu, kad žiūrovas pajustų, jog mūsų ste-
reotipai, išankstiniai nusistatymai iškraipo tikrąją esmę. Griež-
tai atrodantis žmogus gali būti pats švelniausias, jei leisime 
jam tokiam būti, o nereikalausime iš jo stereotipinio elgesio. 
Bet ką čia ir kalbėti. Mano idėja sudužo į šipulius. Ženklai, 
kurie anksčiau mane vedė pirmyn, šį kartą bus nuvedę klyst-
keliu. Matyt, reikia ir tokios patirties.

– Neliūdėk, Maiklai. Kartais taip būna. Kai kuriems daly-
kams nelemta realizuotis. Pailsėk. Gal kuriam laikui išvažiuok 
prasiblaškyti. 

– Ačiū tau, Eva. Atšaukiu šią užduotį. Nebeieškok Milos. 
Tegul ji ir lieka paslaptis. Tegul. Pailsėk ir tu. Rasim naują sce-
narijų. Kaupkime jėgas naujam darbui, kuris mus susiras.

– Iki, Maiklai, – atsisveikino Eva. 
Jai pasidarė gaila vyro. Tiek metų dirba režisieriumi ir 

nė karto nepastatė filmo, kuris būtų nuvylęs žiūrovus. Visi 
buvo stiprūs, įtaigūs. Ji prisiminė bendro jųdviejų su Maiklu 

darbo akimirkas: jo žmona, vaikai, anūkai, ligos ir džiaugs-
mingi siurprizai, „Oskarai“ ir didžiulės vidinės abejonės. Jo 
gyvenimas buvo prasmingas. Galėtų jau eiti užtarnauto po-
ilsio ir leisti laiką kokiame ramiame rojaus kampelyje, bet 
turbūt šis žmogus ir mirs savo režisieriaus krėsle kokio fil-
mavimo metu. 

Padėjusi telefoną Eva dar kartą pakėlė knygą. Nesigailėjo, 
kad perskaitė, nes kažkoks prasmingas žinojimas nugulė į šir-
dį. Tikrai geras kūrinys. Palengvėjo, kad nebereikės gaudyti 
Milos, nebereikės klibinti Interpolo. Vienintelė mintis nedavė 
ramybės, kodėl Maiklas nieko nežino apie 75B puslapį? Juk šis 
žmogus savo darbą atlieka preciziškai, jis nieku gyvu nebūtų 
praleidęs tokio fenomeno. Ar galėtų būti, kad šį puslapį turi 
tik jos vienos knyga?

Yra tik vienas būdas tai patikrinti. Čiupo automobilio rak-
telius ir kaip stovėjusi išvažiavo į parduotuvę, kurios darbo 
valandos jau ėjo į pabaigą. 

– Mes tuoj užsidarome, ponia, – perspėjo knygyno darbuo-
toja. – Gal geriau ateikite kitą dieną.

– Aš labai greitai. Tikrai. Duokite man porą minučių, – ne-
atsigręždama Eva nubėgo prie naujausių knygų stendo. 

Kad ir kiek knygų vertė, nė vienoje nerado 75B puslapio. 
Negali būti, kad ji tikrai yra išrinktoji. Eva prisiminė, kaip 
paėmė mažylės apglamžytą leidinį... Susimąsčiusi pakėlė akis. 
Darbuotoja jau žvangino raktais ties stiklinėmis durimis ra-
gindama paskubėti. Eva sustingo, kai už moters nugaros pre-
kybos centro koridoriumi palengva pražingsniavo didžiule 
gandro kauke apsirengęs žmogus. Jie taip daro, kad priviliotų 
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vaikus, kurių tėvai tuoj puola pildyti visas mažųjų užgaidas... 
Ir vėl gandras? Kodėl jis pradėjo mane persekioti?

Atsipeikėjusi iš stingulio, Eva greitai išėjo iš knygyno ir nu-
sekė paskui gandrą. Šis, baigiantis darbo dienai, žingsniavo 
lėtai, vos pavilkdamas kojas. Reikėjo įsivaizduoti, kaip ten vi-
duje turėtų būti karšta. Persirengėlis dingo už tarnybinių pa-
talpų durų, o Eva susimąstė, gal tikrai vertėtų sugalvoti norą ir 
balandžio 1 dieną nuvykti į Klaipėdą, nes panašu, kad atrasta-
sis puslapis – ne reklaminis triukas. Matyt, tokia knyga tikrai 
yra tik viena. 

Iki balandžio 1-osios buvo likusios vos kelios dienos, bet 
Evai niekaip nesisekė sugalvoti gero noro. Kai gali rinktis ką 
nori, kai kurie troškimai atrodo per menki, o kai kurie... Kaip 
čia pasakius? Kai kurie norai galėtų apversti gyvenimą aukštyn 
kojom, o Eva to nenorėjo. Pirmiausia, ji buvo sugalvojusi pra-
šyti mylimo vyro, bet paskui pradėjo abejoti, ar tikrai norėtų 
gyventi su kitu žmogumi. Juk tektų aukoti dalį savo brangaus 
laiko santykiams, tektų atsisakyti mėgstamų dalykų, kurie jo-
kiam vyrui turbūt nepatiktų. Reikėtų taikytis prie jo maisto 
skonio, dienos režimo, nebegalėtų laisvai keliauti su filmavimo 
grupe po pasaulį. Ne, šį kartą nusprendė šito nenorėti. Jei Die-
vas taip pageidaus, atsiųs jai tokį vyrą, kuris jos nevaržys.

Eva jautė, kad negali išsirinkti. O gal paprasčiausiai jai nie-
ko nereikia. Darbas nuostabus. Pinigų skaičiuoti nereikia, tad 
kam dar vienas milijonas? Sveikata puiki. Nėra daug artimųjų, 
už kuriuos Dievo galėtų ko nors paprašyti. Galiausiai nutarė 
imti tai, ką Dievas pats duos. Ji nuvyks į Klaipėdą nurodytu 
laiku ir paims išloštą siurprizą, kurį laimėjo, kai nutarė kilniai 

pasielgti su nepažįstama moterimi ir jos vaiku. Jautėsi nusipel-
niusi šio siurprizo. Jautėsi padariusi gerą darbą.

Kaip tik ir Maiklas su žmona išvyko pailsėti į Australiją. 
Jis mėgo šį kraštą, mat turėjo ten šaknų. Paprastai užsibūda-
vo kokį mėnesį, tad Eva buvo rami, jokie nenumatyti darbai 
neužgrius. Į Lietuvą išskrido kovo 31 dieną, apsigyveno Klai-
pėdos senamiestyje. Iš vakaro susižinojo, kur yra Anikės aikštė. 
Vakare nusistatė žadintuvą, kad tik nepramiegotų. Jautėsi taip, 
lyg rytoj lauktų didelė ir svarbi diena. Lyg tikrai turėtų susi-
tikti su pačiu Dievu. 

Ryte atsikėlė anksčiau, nei turėjo skambėti žadintuvas, ir 
truputėlį virpančia širdimi. Nerimavo, kaip viskas bus. Net 
nežinojo, ko tikėtis. Faktas, jog be jos dar vienas žmogus žino 
apie 75B puslapį. Tai – pati Mila. Gal dieviškojo stebuklo ir 
nepatirs, bet gal Evai teks garbė susitikti su pačia rašytoja? Vis 
dėlto širdies gilumoje ji tikėjosi ir stebuklo, nes tose eilutėse 
buvo sakoma, kad išsipildys noras. Kad ir kaip ten būtų, mo-
teris labai kruopščiai nusiprausė. Uždegusi žvakę pasimeldė 
Dievui ir pasakė, kad eina į pasimatymą su Juo. 

Pagaliau, likus dešimčiai minučių iki dešimtos, ji jau stovė-
jo Teatro aikštėje. Žvelgė į mergelės statulą virš fontano. Jai po 
kojomis buvo parašyta AENNCHEN VON THARAU. Lie-
tuviškai „Taravos Anikė“. Kažkodėl ji būtent taip įsivaizdavo 
rašytoją Milą, tokią nekaltai romantišką, ilgais supintais į kasą 
plaukais, lengvai plevenančiu sijonu... 

Likus akimirkai iki dešimtos jos širdis ėmė plakti daug 
sparčiau. Stebuklas turėjo ištikti jau tuoj. Net nejautė, kaip 
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nerimastingai rankomis spaudžia atsineštą knygą prie krūtinės. 
Dairėsi aplink. Žmonių buvo daug. Tiksliau, turistų. Vienoje 
aikštės pusėje stovėjo prekystaliai su gintaro dirbiniais. Aplink 
zujo vokiškai kalbantys pirkėjai. Ant suolelių sėdintis jauni-
mas gyvai bendravo. Nieko neįprasto. Palei aikštės kraštą drie-
kėsi sustatyti automobiliai. 

Eva žvilgčiojo į laikrodį. Kelios minutės po dešimtos... Ji 
negalėjo patikėti, kad stebuklas neįvyks. Dairantis po aikštę 
akys užkliuvo už automobilyje sėdinčio vairuotojo, kuris nu-
suko žvilgsnį, vos jų žvilgsniams susitikus. Buvo aišku, kad 
vyras ją stebėjo. Juokinga, kad žmogus vaizduoja, lyg būtų 
niekuo dėtas, ir tiesiog žvelgia aukštyn. Neva „tavęs nema-
tau“.

Dar sykį Eva apsižvalgė ir pamatė, kad ir kiti žmonės žiūri 
aukštyn. Pagaliau pati pakėlė akis. Danguje virš aikštės ratus 
suko du gandrai. Kūnu nuėjo šiurpas. Jai buvo aišku, kad bū-
tent šią akimirką Dievo malonė leidžiasi į ją, bet protu negalė-
jo suprasti, kas tai, kuo tai pasireikš. Moteris jautė, kad Dievas 
neabejotinai ją mato šią akimirką, bet... Ji žinojo, kad būtent 
dabar turėtų išsakyti savo troškimą, kurio taip ir nebuvo su-
galvojusi. „Tegul man bus pagal tavo valią, Viešpatie...“ Tik 
tiek galėjo pasakyti šią akimirką. 

Staiga šalia savęs išgirdo vyrišką balsą, kuris kažką sakė lie-
tuviškai. Ji pažvelgė į žmogų ir suprato, kad tai tas pats vairuo-
tojas, kuris ją stebėjo iš automobilio. Matyt, jis uždavė klausi-
mą ir dabar laukė atsakymo.

– Do you speak English? – paklausė Eva, nes jei jis nekalba 
angliškai, bus sunkoka.

Ačiū Dievui, jaunas vyras prakalbo suprantama anglų kalba 
su nedideliu akcentu:

– Klausiu, kokią čia knygą turite? 
– Knygą? – sutrikusi perklausė Eva. Jau buvo pamiršusi apie 

ją. – Ak, tikrai. Tai Milos Mazalaitės knyga... Ar skaitėte? Ji 
lietuvė...

– Galiu žvilgtelėti?  – tiesdamas ranką paklausė nepažįsta-
masis.

– Žinoma. 
Jaunuolis tuoj pat atvertė 75B puslapį ir nusišypsojo. Atro-

dė, kad šią akimirką išsipildė ne Evos, bet jo noras. Vyrukas 
atrodė toks nustebęs ir sužavėtas to, kas vyksta. Matėsi, kad 
net nežino, ką sakyti. Vis žiojosi ir neištardavo nė žodžio. Pa-
galiau pratarė:

– Kaip nuostabu... O kas toliau? 
– Toliau? – nustebo Eva.
– Na taip, jūs išrinktoji. O kas toliau? Juk tokia knyga tik 

viena.
– Iš kur jūs žinote, kad viena? – prisimerkė Eva. Tai turėtų 

žinoti tik ji ir pati Mila.
– Tai aš tą puslapį įklijavau. Žinau, kad jis tik vienas toks. 

Taip laukiau šios dienos, kad pamatyčiau, kas bus toliau... – 
entuziastingai kalbėjo jaunuolis.

– Kaip jūs jį įklijavote? – Evos entuziazmas, atvirkščiai, ėmė 
blėsti. Koks čia kvailas pokštas? Kažkoks vyras tiesiog įklijavo 
puslapį... Ir dėl to ji atvyko čia? Tiek daug tikėjosi...

Ji paėmė jam iš rankų knygą ir dar kartą nužvelgė 75B pus-
lapį.
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– Negali būti, kad jūs įklijavote, – rodydama puslapį prieš-
taravo Eva. – Žiūrėkite, jis ne priklijuotas, o įrištas į knygą su 
visais kitais puslapiais. 

– Taip. Žinoma, kad įrištas,  – plačiai šypsojosi nepažįsta-
masis.

– Kaip jūs tai padarėte?
– Aš dirbu leidykloje... Man teko slapta atspausdinti vieną 

tokį lapą. Paskui nuėjau į spaustuvės patalpas ir niekam nema-
tant įdėjau jį į vieną knygą, paruoštą surišti.

– Kodėl jūs tai padarėte? – stebėjosi moteris.
– Manęs paprašė pati Mila...
– Jūs pažįstate ją? – Evos akys išsiplėtė.
– Ne, ji parašė man į elektroninį paštą. Davė tikslius nu-

rodymus, ką turiu padaryti. Liepė tai laikyti griežčiausioje 
paslaptyje. O paskui liepė pamiršti tai. Pamiršti turėjo padė-
ti labai didelis užmokestis už šią paslaugą. Bet aš negalėjau... 
Norėjau pamatyti, koks žmogus laimėjo Dievo stebuklą.

– Taigi,  – atsiduso Eva.  – Laimėjau aš. Bet turiu nuvilti, 
stebuklas neįvyko...

– Kaip jūs galite žinoti? Juk stebuklai vyksta nepastebimai. 
Gal kaip tik dabar Dievas vykdo jūsų norą.

– Deja... – prikando lūpą Eva.
– Kodėl deja? – nustebo jaunuolis.
– Nesugalvojau jokio noro... 
– Kaip tai? – vyro veidas ištįso, lyg būtų nusivylęs viskuo 

pasaulyje. – Jūs turėjote tokią progą!
– Taip. O dabar paaiškėjo, kad tai buvo tik žaidimas.
– Negali būti. 

– Ką gi. Ačiū bent jau už atvirumą. Bent žinosiu, kad tai 
buvo tik pokštas.

– Tai negali būti tik pokštas. Jei tai suorganizavo pati Mila, 
vadinasi, tai tikrai ne pokštas. Tai tikras dalykas.

– Kodėl taip galvojate? – įsiskverbė žvilgsniu į nepažįstamąjį.
– Aš tiesiog tikiu. Negaliu paaiškinti. Tikiu, ir tiek.
– Tikiu... – nusijuokė Eva. – Vadinasi, jūsų tikėjimas dides-

nis už mano. Nes ir aš tikėjau iki šios akimirkos.
– O aš ir toliau tikiu. Nesuprantu, kodėl taip nusivylėte? 

Ne taip viską įsivaizdavote? – klausinėjo jaunuolis.
Eva nuleido akis. Ji tik prisiminė rytą, kiek buvo sudė-

jusi vilčių, kaip atsidavė Dievo valiai, bet šią akimirką pa-
aiškėjo, kad ta valia ne Dievo, o paprasto žmogaus. Nors 
ko ji galėjo tikėtis? Tikrai nė karto nesusimąstė, kaip tas 
puslapis pateko į knygą. Žinoma, kažkas turėjo jį ten įdėti. 
Ji tikėjo, kad tai padarė pati Mila, o paaiškėjo, kad kažkoks 
leidyklos darbuotojas. Nors kas dėl to keičiasi? Ji bandė sau 
paaiškinti, kodėl taip įsitraukė į tą žaidimą. Nebuvo jokių 
priežasčių taip smarkiai į visa tai pasinerti. Vien tik jos kvai-
las tikėjimas, kad tai tikrai stebuklas... O kad tai stebuklas, 
jai pasirodė tik dėl to, kad ta nelemta knyga į jos rankas 
papuolė per keistas aplinkybes, per mažą mergytę, kuri vos 
nesudraskė leidinio. Betgi tai paprasčiausias sutapimas. Joks 
čia ne stebuklas.

– Dabar tai jau nebesvarbu,  – prisiminusi nepažįstamojo 
klausimą, atsakė moteris. – Geriau papasakokite ką nors apie 
Milą. Dar neteko sutikti žmogaus, kuris būtų turėjęs tokį arti-
mą kontaktą su ja. Kodėl ji tą darbą patikėjo jums?
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– Nežinau, – numykė nepažįstamasis. – Ne daug ką galiu 
papasakoti.

– Žinoma, niekas negali, – atsakė Eva. Ji pajuto, kad suspa-
zmavo skrandis: ji juk dar nevalgė pusryčių, buvo per daug 
susijaudinusi, kad valgytų. – Kur čia galėčiau papusryčiauti?

– Palydėsiu jus, jei leisite, į kavinukę. Ir, jei norite, papasa-
kosiu šį tą apie Milą.

Evos akys suspindo. Na, nors tiek. Išgirsti pasakojimą žmo-
gaus, kuris tiesiogiai susirašinėjo su šia paslaptinga rašytoja, 
būtų tikrai įdomu. Paskui galėtų papasakoti Maiklui. Nors 
ne, geriau nepasakos, nes jam ir taip dabar širdį skauda dėl 
nepasisekusio projekto.

Perėję aikštę juodu žengė į kavinukę.
– Išvertus į anglų kalbą šios kavinės pavadinimas reiškia 

„laimės skonis“, – paaiškino nepažįstamasis. 
– Man svarbiausia, kad čia būtų geri pusryčiai, – pareiškė 

Eva. 
Malšindama alkį moteris klausėsi vyro pasakojimo apie tai, 

kaip jo leidykla dirba su Mila. Pradžioje ji neišgirdo nieko naujo, 
viskas tas pat, ką pasakoja visame pasaulyje. Įdomu tik tai, kad, 
anot šio jauno vyro, jis ir yra tas žmogus, kuris gauna rašytojos 
laiškus į savo elektroninį paštą. Jis organizuoja viską, ko ji prašo. 
Iš to gerai uždirba. Faktiškai jam nebereikia dirbti jokių kitų 
darbų. Jis tiesiog tarpininkauja Milos ir pasaulio reikaluose.

– Bet kodėl ji slepiasi? Gal žinote? – kramtydama paklausė 
Eva.

– Šito ji nepaaiškino. Kai atsiuntė savo pirmąjį romaną, bu-
vau sužavėtas. Tokios knygos mums atneša didžiulį pelną. Tad 

teko sutikti su visais jos reikalavimais. Galima sakyti, pamažu 
tapau jos sekretoriumi.

– Tiesa, koks jūsų vardas? – pasiteiravo moteris. – Aš esu 
Eva.

– Kajus, malonu,  – prisistatė vyras.  – Eva... Kaip tik ne-
seniai gavau laišką iš Anglijos. Jį pasirašė irgi Eva, dar viena, 
norinti ekranizuoti Milos filmą. Kiek tokių laiškų gaunu. Iš 
viso pasaulio.

Eva pradėjo lėčiau kramtyti ir sukluso. Čia juk apie ją. Ji 
nežinojo, ar verta išsiduoti.

– O ką jūs darote su tais laiškais? – paklausė.
– Ištrinu. Mila prašė jai nesiųsti. 
– Tiesiog ištrini? Va taip paprastai? Ištrinti ir viskas? – mo-

teriai net kąsnis užstrigo gerklėje.
– Taip. O ką man daryti? Archyvuoti? – kilstelėjo pečius 

Kajus. – Kam? 
Eva atsilošė savo kėdėje ir drėbė visą tiesą jaunuoliui į akis:
– Taigi, ta Eva buvau aš. Ta, kuri prašė leidimo ekranizuo-

ti jos knygą. Tai buvo nuoširdus prašymas, kurį tu atmetei. 
Dabar štai aš sėdžiu prieš tave. Ir tu net neįsivaizduoji, kaip 
man skaudu girdėti, kad taip paprastai užtrenkei duris man 
panosėje. Nuostabus režisierius jautė, kad yra Dievo išrinktas 
pastatyti tą filmą. Jis ne koks ambicingas jaunuolis, norintis 
nustebinti pasaulį, bet laiko išbandytas tikras žmogus, kuris 
būtų sukūręs dar vieną šedevrą. Bet tu tiesiog ištrynei mūsų 
kreipimąsi. Et... ką ir kalbėti.

Apmaudas privertė Evos širdį plakti smarkiau. Ji jautė, kad 
net žandai paraudo...
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– Aš nežinau, ką ir pasakyti,  – sutrikęs teisinosi Kajus.  – 
Nieko negaliu padaryti. Labai norėčiau pagelbėti, bet kaip 
galėčiau?

– Parašyk Milai laišką, – patarė moteris. – Parašyk, kad tą 
vienintelę knygą su 75B puslapiu laimėjau aš. Ir kad mano 
svajonė, kurią Dievas turi išpildyti, yra jos knygos ekranizaci-
jos leidimas. 

– Betgi sakei, kad neturėjai svajonės? – pasitikslino pašne-
kovas.

– Dabar sakau, kad turiu.
– Na, galim pabandyti. Nežinau, ar ji atsakys, bet jei atsa-

kys, esu pasiruošęs tarpininkauti. Tikrai labai norėčiau pagel-
bėti. Juk galų gale viskas vyksta neatsitiktinai.

– Tai jau tikrai. Judu pradėjote šį žaidimą, tad žaiskim iki 
galo, – pasitikėdama savimi nusišypsojo Eva ir vėl kibo į pus-
ryčius.

Kajus išsitraukė savo išmanųjį telefoną ir pradėjo rašyti 
laišką Milai. 

Sveiki. Jūsų 75B puslapis į Klaipėdą atvedė moterį iš Anglijos. 
Jos vienintelis prašymas Dievui buvo, kad leistumėte vienam gar-
siam režisieriui ekranizuoti naujausią savo knygą. Nežinau, ar 
neužrūstinsiu jūsų įsikišdamas, bet man atrodo, kad būtų teisinga 
leisti išsipildyti tos moters norui, nes ji juk neatsitiktinai tapo iš-
rinktąja. Kajus

– Štai. Išsiunčiau Milai laišką. Tai viskas, ką galiu padaryti. 
Belieka laukti jos atsakymo. 

Eva vėl atsilošė savo kėdėje ir įdėmiai nužvelgė jauną 
vyrą. 

– Tu vienintelis turi kontaktą su garsiausia pasaulyje rašyto-
ja. Kokia tau ji atrodo? Iš laiškų turėtum būti susidaręs kokią 
nors nuomonę. Gal gali pasidalyti?

– Na... Ji labai dalykiška. Bent man taip atrodo, – šiek tiek 
sutrikęs atsakė Kajus. – Ji visada žino, ko nori, žino, kaip turi 
atrodyti viršelis, visada reikalauja viską vykdyti skrupulingai 
iki smulkmenų. 

– Kaip keista, – nusistebėjo moteris. – Jos knygos tokios 
romantiškos, kad net sunku patikėti, jog jų autorė dalykiška ir 
reikli moteris. O kodėl ji pasitiki tik tavimi? 

– Nežinau, – kilstelėjo pečius Kajus. – Matyt, įtikau jai. Ji iš 
karto parašė man ir nenorėjo, kad kas nors kitas kištųsi.

Vyro mobilusis pyptelėjo ir ekrane sušvito elektroninio paš-
to piktograma.

– Gal tai Mila man atrašė? – sunerimo pašnekovas, atverda-
mas gautą laišką. – Taip, tai ji. 

Eva su nekantrumu laukė, koks bus atsakymas. Kajus tyliai 
skaitė lietuvišką tekstą. Jo lūpos vos vos judėjo, šnibždėdamos mo-
teriai nesuprantamus žodžius. Stebėdama šio žmogaus veidą ban-
dė įvertinti, kiek jam metų. Atrodė gerokai jaunesnis už ją. Tvirtas 
kūno sudėjimas jaudino Evą kaip moterį. Tokio tipo vyrai jai visa-
da labai patiko. Bet šią akimirką jos širdis daužėsi visai dėl ko kito.

– Ką ji rašo? – neiškentusi paklausė. 
– Tuoj... Noriu perskaityti iki galo. Aha. Taigi, – pagaliau 

pakėlė akis Kajus ir plačiai nusišypsojo. – Gali būti, kad jūsų 
noras išsipildys. Ji nori, kad judu su režisieriumi įtikintumė-
te ją galį pastatyti filmą, kuris bus vertas pačios knygos. Kad 
ekranizacija nesugriaus knygos reputacijos.
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– Dieve, – sutrikusi kalbėjo Eva, – žinoma, kad pastatysime, 
filmas bus toks pat geras, kaip ir knyga. Kaip mums tai įrodyti?

– Ji nori susitikti, – prisimerkė Kajus.
– Susitikti? O Dieve! – net šūktelėjo Eva. – Ji pasiruošusi 

atskleisti savo tapatybę?
– Ji sako, kad duoda jums vieną vienintelį šansą. Turite susi-

tikimui pasiruošti taip, kaip jums atrodo geriausia. Patys galite 
rinktis laiką ir vietą. Yra tik dvi sąlygos.

– Kokios? – jau grąžydama rankas paklausė Eva.
– Pirmiausia, turi likti nepažeistas jos privatumas. Apie susi-

tikimą neturi žinoti jokia žiniasklaida ir jokie tretieji asmenys. 
Nebus galima jos filmuoti ar fotografuoti. Susitikime dalyvau-
siantys žmonės turi pasižadėti niekada niekam nieko nepasa-
koti apie ją. 

– Tai čia viena sąlyga ar kelios? – susipainiojo Eva.
– Tai viena sąlyga. Ji net prašo pasirašyti informacijos ne-

viešinimo sutartį. Antroji sąlyga... – Kajus trumpam nutilo ir 
po pauzės pratęsė: – Aš turėsiu vertėjauti ir taip pat pasižadėti 
vykdyti pirmąją sąlygą.

– Tai nuostabu! – negalėjo savo ausimis patikėti moteris. 
Atrodė, kad pats Dievas nužengia iš aukštybių. Maiklas bus 

priblokštas. Ji turi susisiekti su režisieriumi kuo greičiau.
Rinkdama Maiklo telefono numerį savo mobiliajame ir 

laukdama, kol jis atsilieps, uždėjo ranką Kajui ant riešo, pa-
spaudė ir klausiamai žvilgtelėjo:

– Juk tu vertėjausi? Juk tai nebus problema?
Eva suvokė, kad vienintelė dabar galima kliūtis  – tai šio 

naujojo pažįstamo užsispyrimas nesutikti vertėjauti.

Bet jaunuolis tik pasimuistė ir šypsodamasis atsakė:
– O kas man belieka... Juk negaliu pavesti Dievo. Jis pa-

sirinko išpildyti jūsų norą. Vadinasi, tampu Jo įrankiu. Man 
garbė, – lyg scenoje prieš publiką nusilenkė.

Eva nusišypsojo jam ir savo dėmesį sutelkė į pokalbį su 
Maiklu. Režisierius buvo šokiruotas naujienos. Jei ir nepavyks 
susitarti dėl ekranizacijos, bent jau susitiks su paslaptingąja 
rašytoja, kuriai yra pasirengęs bučiuoti rankas, o jei reikės – ir 
kojas. 
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