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Skiriu, kaip visada, Jay’ui, kuris buvo su manimi „ir kai laimė 
lydėjo, ir kai vargai prispaudė“, laikėsi įžadų, mudviejų vienas 

kitam duotų prieš daugelį metų. Aš myliu tave.



Prologas

Aberdynas, Oregonas

Karo fotografas Džeksonas Svonas išmaišė nepažįs-
tamas ir mirtinai pavojingas pasaulio vietas, kurių dauguma 
žmonių niekada nepamatys. Ir nenorėtų pamatyti. Jis išvengė 
kulkų ir apšaudymų minosvaidžiais, išgyveno sraigtasparnio 
katastrofą Afganistane, nenumirė Nigeryje, kai kulka įsmigo 
vos per porą colių nuo širdies, atlaikė mirtinus nuodus, kai, 
lydint Prancūzijos svetimšalių legioną, Malyje įgėlė skorpio
 nas.

Kai kurie, dirbę kartu su juo kelis dešimtmečius, vadino jį 
nutrūktgalviu. Neapdairiu. Pavojingu. Iki išnaktų gurkšno-
dami alų ar kokį kitą alkoholinį gėrimą atstojantį birzgalą, 
susimetę į būrį kurioje nors šalyje, kiti fotografai ir užsienio 
žurnalistai svarstydavo, ar tas šunsnukis Džeksonas Svonas 
ieško mirties, ar mano esąs nemirtingas.

Šiaip ar taip, jis nuolat atsidurdavo tokiose sudėtin-
gose situa cijose, apie kokias joks sveiko proto žmogus nė 
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nepagalvotų, ir net kai dangus maišydavosi su žeme, kaž-
kaip sugebėdavo likti gyvas ir judėti į priekį. Tada ieškodavo 
kitos karo arba krizės ištiktos vietovės, kaip narkomanas ieško 
dozės. Tiesą sakant, Džekas niekada nemanė, kad jis nemir-
tingas. Ir dabar, žvelgdamas į taikų kalvotą peizažą, į vyšnias, 
pavasarį gausiai apsipylusias rausvais žiedais, ir į tolin nusi-
driekusį vynuogyną, pamanė: kaip ironiška, kad per keletą de-
šimtmečių daugybę kartų išsisukusį iš giltinės nagų jį kėsinasi 
pribaigti sparčiai progresuojantis plaučių vėžys.

Todėl jis ir sėdėjo kiemo terasoje Chateau de Madeleine, di-
džiulio pilkų akmenų pastato, kurį jo tėvas Robertas Svonas 
buvo pastatęs savo karo metų nuotakai Madlinai, trokš-
damas palengvinti jai tėvynės ilgesį. Vilameto slėnis Oregone 
buvo graži vieta. Tačiau Madlinai neatstojo gimtinės Prancū-
zijoje, Burgundijos regione, kuriame iki šiol gyveno daug jos 
šeimos narių.

Šeima. Džekas suprato, kad daugumos amerikiečių sva-
jonė – vienas iš daugelio tipinių namų priemiestyje, veja, 
kurią būtina kiekvieną savaitgalį nupjauti, balta statinių 
tvora, sveiki vaikai ir šuo, pasitinkantis su nevaržomu šu-
nišku džiaugsmu, kada begrįžtum iš darbo. Nebloga svajonė. 
Tačiau ji nebuvo ir niekada nebus jo.

O kaip susidoroti su išgyvenusiojo kalte, persekiojančia jį 
it būrys vaitojančių šmėklų? Džekas nebuvo pernelyg linkęs 
į savistabą, tačiau suvokė, kad dorovinė dilema, iškildavusi 
kaskart, kai reikėdavo per prievartą užgniaužti jausmus, 
emociškai atsiriboti nuo kruvinų chaoso ir mirties scenų, 
jo stebimų per fotoaparato objektyvą, atėmė iš jo gebėjimą 
jausti ir netgi elgtis kaip žmogiškai būtybei.

Prieš dešimt metų, kai stiprus ir sveikas jo tėvas meškerio-
damas staiga mirė nuo infarkto, Džekas su motina paveldėjo 
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vynuogyną ir vyno daryklą, tačiau motina nerodė nė men-
kiausio susidomėjimo šeimos verslu. Perrašiusi savo turto 
dalį sūnui Madlina Svon pareiškė, kad klaidus namas per 
didelis vienai moteriai, ir persikraustė į svečių namelį šalia 
daržo, kurį užsiveisė pirmaisiais metais atvykusi į Oregoną. 
Daržas aprūpindavo daržovėmis ir prieskoninėmis žole-
lėmis, kurių ji dėdavo gamindama nuo vaikystės jai įprastus 
prancūziškus patiekalus.

Tėvo mirtis užkrovė Džekui pareigą pasirūpinti dviejų 
šimtų šešiasdešimties akrų* vynuogynu ir dvidešimties akrų 
sodu. Nei norėdamas, nei galėdamas atsisakyti klajokliško 
gyvenimo ir tapti sėsliu vynuogių ir vyšnių augintoju Džekas 
parsikvietė iš Napos Gideoną Byrną, jauną našlį, auginantį 
penkerių metų dukterį, ir patikėjo jam tvarkyti ūkį ir vyno 
daryklą.

– Tikrai nenori, kad aš joms praneščiau? – jau ne pirmą 
kartą per kelias pastarąsias savaites pasiteiravo Gideonas, 
eidamas prie jo su buteliu vyno ir dviem taurėmis.

– Vienintelė priežastis, dėl kurios Tesa galėtų sutikti su 
manimi pasimatyti – kad palinkėtų man geros kelionės į 
pragarą. – Džekas niekada nesistengė sušvelninti savo nuo-
traukų daromo poveikio, nekalbėjo užuolankomis ir neidea-
lizavo savo gyvenimo. Nebus tokių jaudinančių scenų, kaip 
trys prie jo mirties patalo raudančios dukterys, kurios jau 
suaugusios gyveno savo gyvenimą.

– Tau netoptelėjo, kad ji galbūt norėtų gauti progą su ta-
vimi pasikalbėti? O gal net paklausti...

– Kodėl palikau ją prieš pat antrąjį gimtadienį ir pa-
miršau? Esu tikras, motina jai papasakojo savo versiją, o iš 

* Akras – 0,4047 ha (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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tikrųjų tai atsakymas pernelyg sudėtingas ir jau gerokai per 
vėlu apie tai kalbėti.

Ir per vėlu išpirkti kaltę.
Džekas abejojo, ar jo vyriausioji dukra nenumotų ranka, 

net jeigu jis pamėgintų jai paaiškinti. Ji juk nežinojo, kad visą 
tą laiką jis sekė jos gyvenimą ir kaltino save, kai paskutiniais 
paauglystės metais ir jau įžengusi į trečią dešimtį ji viešumoje 
keletą kartų prarado savitvardą. Jeigu būtų turėjusi tėvą, kas 
vakarą sugrįžtantį vakarieniauti, gal būtų gyvenusi norma-
lesnį, stabilesnį gyvenimą nei audrų talžomame Holivude, į 
kurį motina įmetė ją nesulaukusią dar nė trejų.

„Tai praeitis“, – priminė sau Džekas. Mažai ką jis galėtų 
papasakoti savo pirmagimei, labai mažai. Tesai nėra jokio 
reikalo dėl tėvo trenktis į Oregoną, bet kai jo jau nebus, gal 
ji neatsispirs smalsumui. Jo mergaitės turi susipažinti. Jau 
seniai turėjo.

– Tada pasikviesk Šarlotę, – neatlyžo Gideonas. – Judu su 
Blanša formaliai vis dar esate susituokę.

– Iš to, ką pasakei, svarbiausias žodis yra „formaliai“.
Su žmona iš pietinės valstijos aukštuomenės jis jau kelis 

dešimtmečius gyveno skyrium ir jiems abiem tai puikiai tiko. 
Pagal vedybinę sutartį, Blanša liko Čarlstone gyventi išrink-
tųjų gyvenimo, neįsipareigodama įsikurti su sutuoktiniu, 
iki ausų pasinėrusiu į darbą ir kone gyvenančiu savo darbo 
vietoje, vadinasi, jis vis tiek retai galėtų būti šalia. Ji pranešė 
jam negalvojanti apie skyrybas. O jeigu kartkartėmis atsar-
giai užmegzdavo kokį meilės romaną, kas galėjo ją kaltinti? 
Tikrai ne jis.

– Tai ne priežastis nesuteikti Šarlotei galimybės atsisvei-
kinti. Ar dažnai su ja mateisi nuo tada, kai ji įstojo į koledžą? 
Gal kokius du kartus per metus?
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– Tu ir vėl mane spaudi, – pyktelėjo Džekas. Velniai 
griebtų, negi niekaip neleis ramiai numirti ant peties įsitaisęs 
Kalbantysis Svirplys*. – Iš jų trijų Šarlotė veikiausiai jaučiasi 
labiausiai įskaudinta, – pripažino jis.

Jo vidurinė duktė visada buvo miela mergytė, atbėgdavo 
prie tėvo plevėsuodama auksaspalviais plaukais, norėdama 
pasaldinti jam gyvenimą seilėtu bučiniu tais retais atvejais, 
kai kelias parvesdavo jį į Čarlstoną. Arba kai užsukdavo į 
Savaną nusivesti jos vakarienės, jai studijuojant Meno ir di-
zaino koledže.

– Šarlotė ne tokia kaip Blanša, neturi plieninės magno-
lijos** stiprybės. – Užaugusi su motina, kuri visada rasdavo 
prie ko prikibti, Šarlotė stengėsi įtikti žmonėms, ši jos savybė 
ypač išryškėdavo, kai jis užsukdavo į miestą. – Gali laikyti 
mane bailiu, bet nebuvau šalia, kai jos mielas iliuzijų pasaulis 
ėmė byrėti į šipulius.

Džekas spėjo, kad siaurame jo dukters draugų rate buvo 
žinančių paslaptį, kurią Čarlstone jo pasamdytam privačiam 
detektyvui nebuvo sunku atskleisti.

– O Natali? – neatlyžo Gideonas. – Ji neturi jokios priežas-
ties pykti ant tavęs. Bet galiu lažintis, kad turės, jeigu mirsi jai 
nė žodžio nepasakęs. Juo labiau kad pernai ji neteko motinos.

– Kaip tik todėl ir nenoriu versti jos sielvartauti dar ir dėl 
manęs.

Žozetę Sera, juodaplaukę juodaakę prancūzo ir jamai-
kietės palikuonę, būsimąją savo jauniausios dukters motiną, 
Džekas sutiko Paryžiaus 11osios apylinkės Oberkampfo 

* Aliuzija į Karlo Kolodžio (Carlo Collodi, tikroji pavardė Carlo Lorenzini, 
1826–1890) knygos vaikams „Pinokio nuotykiai“ personažą, duodantį Pino-
kiui gerų patarimų.
** Turimos omenyje moteriškos, tačiau nepalaužiamai stiprios amerikiečių 
kino filmo „Plieninės magnolijos“ (1989) veikėjos.
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rajone esančiame klube, kuriame ji dainavo. Iš karto įsi-
mylėjo, o kitą rytą suprato, kad moteris, su kuria praleido 
aistringą naktį, yra ne tik pirmoji, bet apskritai vienintelė jo 
meilė. Juodu niekada taip ir nesusituokė, tačiau dvidešimt 
šešerius metus buvo pora, kartu leisdami vienas kitam turėti 
ir savo atskirą gyvenimą. Visus tuos metus, nors gundomas 
gražuolių įvairiose pasaulio vietose, Džekas buvo jai išti-
kimas. Ir nė karto nesuabejojo Žozetės ištikimybe jam.

Žozetė buvo kupina gyvenimo džiaugsmo ir jos mirtis 
nuo smegenų embolijos Džeką pribloškė. Jis iš karto par-
skrido iš Sirijos į Paryžių dalyvauti laidotuvių ceremonijoje 
Napoleono III valdymo laikais pastatytoje bažnyčioje, bet 
buvo per daug apimtas sielvarto ir pavargęs po kelionės (vė-
liau paaiškėjo, kad tokią savijautą labiau lėmė jį graužiantis 
plaučių vėžys negu laiko juostų kaita), todėl nesugebėjo su-
teikti savo trečiajai dukrai tinkamos emocinės paramos, jos 
paguosti.

– Kaip tik dėl Žozetės mirties neketinu atsitempti čia Na-
tali, kad ji stebėtų, kaip mirštu aš. Ir geriau liaukis skambinęs 
mano kaltės stygomis, nes esu įsitikinęs, jog priėmiau tei-
singą sprendimą. Buvau tuo įsitikinęs vakar. Buvau įsitikinęs 
užvakar. Ir kiekvieną mielą dieną pastarosiomis savaitėmis, 
kai tu apie tai kalbi. Blogai, kad privertei mane padaryti tuos 
prakeiktus vaizdo įrašus. Tarsi būčiau koks dokumentalistas.

Džeko manymu, dokumentalistai – tiesiog istorijų pasa-
kotojai, nepasivarginę išmokti atsirinkti, kas svarbiausia. Ar 
sunku kur nors praleisti nuo dviejų iki dešimt valandų, kad 
papasakotum istoriją, kurią jis gali perteikti vieninteliu tin-
kamu metu pagautu kadru?

– Jų visų trijų trukmė – tik dvidešimt minučių, – ramiai 
tarė Gideonas.
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Džekui kartais atrodydavo, kad tas žmogus apdovanotas 
šventa kantrybe. Žinoma, tai būtina, jeigu pasiryžai savo gy-
venimą praleisti stebėdamas, kaip auga vynuogės, ir metų 
metus laukti, kol vynas, kurį padarei iš tų vynuogių, jau bus 
tinkamas gerti. Jei Gideonas Byrnas būtų atsisakęs vadovauti 
ūkiui ir vyno daryklai, Džekas veikiausiai jau seniai būtų par-
davęs viską kurio nors kaimyninio vynuogyno savininkui su 
išlyga, kad jo motina galės pasilaikyti svečių namą ir kitą, 
daug įspūdingesnį jos vardu pavadintą pastatą. Jeigu būtų 
taip padaręs, dabar apgailestautų, kad nepalieka dukterims 
solidaus palikimo.

– Neišeina net po dešimt minučių kiekvienai dukrai. Nė 
iš tolo negali varžytis su Keno Bernso* serialais, – pareiškė 
Gideonas.

– Man patiko Bernso filmai apie beisbolą, – nenoriai prisi-
pažino Džekas. – Ir apie kantri muziką. Bet, velniai griebtų, 
jie ir turėjo būti geri, turint omenyje, kad prireikė aštuonerių 
metų jiems sukurti.

Reikia pripažinti, kad pirmą kartą Pulicerio premiją gauti 
Džekui tiesiog pasisekė: tinkamu metu atsidūrė tinkamoje 
vietoje. Nuotraukos, už kurias jam atiteko kiti apdovano-
jimai, pareikalavo didesnių pastangų, tačiau, nors žavėjosi 
Bernso darbais, pats neturėjo kantrybės imtis tiek daug laiko 
trunkančių projektų. Prancūzė motina tvirtino, kad nuo pat 
gimimo jis buvo pierre roulante – nenuorama, nenustygstantis 
vietoje. Toks jo bruožas netiko šeiminiam gyvenimui, todėl 
abi jo santuokos žlugo. Kad ir kokios skirtingos buvo abi 
žmonos, jis neįtiko nei pirmajai, nei antrajai.

– Ar tiki, kad yra pomirtinis gyvenimas? – paklausė jis.
Gideonas neskubėjo atsakyti, kurį laiką žvelgė į vynuogyną.

* Ken Burns (g. 1953) – garsus JAV dokumentinių filmų kūrėjas.
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– Norėčiau, kad būtų. Aš per anksti netekau Bekės, būtų 
gera tikėti, jog kada nors kaip nors mudu vėl susitiksime. – 
Jis patraukė pečiais. – Tačiau būna dienų, kai manau, kad 
turbūt gyvenimas mums duotas vieną kartą.

– Praėjusią naktį vėl buvo atėjusi Žozetė.
– Turbūt labai apsidžiaugei.
– Visada džiaugiuosi.
Džekas įtarė, jog Gideonas įsitikinęs, kad patiria priešmir-

tines haliucinacijas vis dažniau regėdamas savo gyvenimo 
meilę. Ir ne tik sapnuose ji pasirodo išblaškyti jau daug metų 
jį kamuojančių košmarų, kartais aplanko net vidury dienos. 
Arba pabudęs iš ryto pamato ją, sėdinčią ant lovos krašto 
ir švelnia ranka glostančią jam kaktą. Kai išmuš mirties va-
landa, ar Žozetė paims už rankos ir nuves ten, kur jam bus 
lemta eiti, kaip tada, kai nusivedė į savo lovą jų pirmąją 
naktį? Tą naktį, kai sidabrinei pilnačiai liejantis pro langą jis 
suprato, kad užsiimti seksu ir mylėtis – ne tas pats.

Juodu kurį laiką sėdėjo gurkšnodami Gideono atsineštą 
pinot noir. Nesikalbėjo. Džekas mintyse keikė sulig kiekviena 
diena vis didėjantį nuovargį. Blogiausia, kad nuovargis nai-
kino jo asmenybę. Jis nebesijautė esąs tas pats vyras, su prie-
šakiniais kariuomenės būriais įsiveržęs į Bagdadą. Nei tas, 
kuris už nuotraukas iš Faludžos pelnė dar vieną Pulicerio 
premiją.

Džekas buvo įsitikinęs, jog amžius – tai tik kintantis skai-
čius ir jis gali nušluostyti nosį bet kuriam jaunesniam fotožur-
nalistui, kurių dauguma, jo manymu, pernelyg atsargūs, kad 
galėtų sėkmingai vykdyti profesinę misiją ekstremaliomis 
sąlygomis. Tačiau pastaraisiais mėnesiais amžius jį pasivijo. 
O su juo ir atpildas už senas kaltes, ir mirtis, laukianti, kada 
pagaliau galės jį prigriebti.
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– Velniškai geras vynas. – Džekas pakėlė butelį. Pasi-
baigus liūčiai saulės spindulys nuo Ramiojo vandenyno 
šiaurės vakarų perskrodė tamsiai žalią butelio stiklą ir vynas 
sublyksėjo lyg skysti rubinai.

– Vienas iš geriausių sprendimų, kuriuos priėmiau per 
savo sumautą gyvenimą, buvo pasamdyti tave.

– O vienas iš geriausių mano sprendimų buvo leisti tau 
įkalbėti mane palikti Napą ir persikraustyti į Oregoną, – at-
sakė Gideonas. – Tai, kad pastatei mudviem su Obre namą, 
dar prieš pasamdydamas mane, rodė, jog tavo ketinimai 
rimti. Ir toliaregiški.

– Paklausinėjau ir sužinojau, kad tu šiame versle geriau-
sias: ne tik sukaupei patirties per dvejus metus darbo Bur-
gundijoje, bet ir turi lengvą ranką.

– Žmonės perdeda.
– Aš apie tai pagalvojau, bet nusprendžiau: jeigu tavo ge-

bėjimai auginti vynuoges ir gaminti vyną bent perpus tokie, 
kaip kalbama, tu vis tiek esi vienas iš pačių geriausių specia-
listų. Taigi pasamdžiau tave dėl to, kad sugebi prižiūrėti ūkį 
ir vadovauti verslui. – Džekas kalbėjo sunkiai, skausmingai 
gaudydamas orą. – Neketinau kištis į verslo reikalus.

– Taip ir padarei.
– Man pakanka proto suprasti, ko neišmanau. Apie vyną 

ir anuomet žinojau tik tiek, kad jis skirtas gerti. Tačiau per 
pastaruosius dešimt metų tu tapai man artimiausiu žmo-
gumi, draugu. Gal net atstojai sūnų, kurio niekada neturėjau.

Apėmė toks jausmas, lyg skęstų, ir Džekas užsikosėjo, 
stengdamasis padėti plaučiams, per daugelį metų nukentė-
jusiems nuo naftos telkinių gaisrų, dulkių ir cigarečių dūmų.

– Ko gero, jau seniai turėjau tau tai pasakyti.
– Tai galėjo apsunkinti reikalus.
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– Turbūt. Žinodamas, kaip susiklostė mano santykiai su 
dukterimis, tikriausiai būtum vengęs sūnaus vaidmens ir pa-
tyręs dar didesnių sunkumų.

– Būčiau susidorojęs, – patikino jį Gideonas.
– Aš tavimi pasitikiu. – Jam turėjo pavykti. Nes jeigu ne-

pavyks, tai, ką sukūrė kelios Svonų šeimos kartos, bus pra-
rasta.

Džekas sunkiai pakilo ant kojų, paplekšnojo Gideonui per 
petį ir jausdamasis taip, lyg koptų į Hudo kalną, sukaupęs 
jėgas nuėjo iki svečių namo paskutinį kartą aplankyti mo-
tinos. Vienas iš daugybės jo su šeima susijusių apgailesta-
vimų buvo tai, kad didžiąją dalį savo suaugusio žmogaus 
gyvenimo jis laikėsi atokiai nuo vynuogyno.

Rouzė Vait (ji čia užaugo, paskui dvidešimt metų dirbo 
karo medicinos slaugytoja, galiausiai atsistatydino ir grįžo į 
Maison de Madeleine kaip namų šeimininkė) atidarė duris ir 
šypsodamasi pasveikino Džeką.

– Tavo motina atsigulė šiek tiek nusnūsti, bet jau ketinau 
pabudinti, kad nesusigadintų nakties miego. Ir ryto, prieš 
pat prapliumpant liūčiai, ji gana daug laiko praleido lauke, 
eskizų albume piešė pakeitimus, kuriuos nori padaryti savo 
darže. Nuoširdžiai tikiuosi, kad sulaukusi devyniasdešimt 
šešerių ir aš turėsiu tiek energijos, kiek ji.

– Mama tvirtai įsitikinusi, kad ilgai gyvena ir gerai jau-
čiasi, nes kasdien išgeria vyno.

– Neketinu su ja ginčytis, – tarė Rouzė. – Ypač dėl vyno iš 
šio vynuogyno derliaus.

Nenorėdamas pažadinti motinos Džekas tyliai pravėrė jos 
miegamojo duris. Violetinės jo sienos buvo išpuoštos akva-
relėmis, atkartojančiomis įvairiausius vynuogienojų, kurių 
apsupta ji buvo visą gyvenimą, atspalvius. Baldai, stalas 
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ir medinė komoda, sumeistrauti iš ūkyje augusių medžių, 
kuriuos teko išpjauti, kai prireikė vietos vaismedžių sodui, 
buvo apkrauti šeimos nuotraukomis, tarp kurių stovėjo dvi 
vestuvinės: viena nufotografuota senoje akmeninėje bažny-
čioje Prancūzijoje, antra – žalumynais apaugusioje altanoje 
čia, Svonų ūkyje.

Motina gulėjo užsimerkusi, kai Džekas tylutėliai prisi-
traukė prie lovos kėdę.

– Aš nemiegojau, – prabilo ji tą pačią akimirką, kai jis at-
sisėdo. – Tik ilsinau akis. Jeigu būčiau miegojusi, kaip žino-
čiau, kad tu įėjai?

Džekas paėmė amžiaus paženklintą jos ranką, stengda-
masis nepastebėti, kad motina, nors gali valandų valandas 
leisti lauke, vaikštinėti tarp daržo lysvių ir planuoti vasaros 
derlių, nuo pastarojo karto, kai jis lankėsi namie, tapo daug 
gležnesnė. Skaudama širdimi (daugybė žmonių kaltino jį ne-
turint širdies) jis apglėbė jos plaštaką su paprastu auksiniu 
tuoktuvių žiedu ant piršto, jo tėvo jai dovanotu prieš daug 
dešimtmečių.

– Sapnavau tavo tėvą.
– Tikiuosi, sapnas buvo malonus.
– Mes buvome Prancūzijoje tuo metu, kai jis slėpėsi mūsų 

rūsyje. Kai supratau, kad tikrai jį myliu.
Ji patylėjo.
– Tavo tėvo karta buvo pavadinta Didžiąja karta, nes ji 

išgelbėjo pasaulį.
– Ne vien tėtis rizikavo gyvybe.
Džeko motina buvo tikra karo didvyrė: ji prisidėjo prie 

Maquis – Prancūzijos pasipriešinimo judėjimo – ir buvo ap-
dovanota Prancūzijos Médaille de la Résistance, Didžiosios 
Britanijos Jurgio kryžiumi – aukščiausiu apdovanojimu, 
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suteikiamu civiliams ir prilygstančiu ginkluotųjų pajėgų Vik-
torijos kryžiui, – ir Jungtinių Valstijų Garbės ordinu.

– Padariau tai, ką privalėjau padaryti, – patikino ji kaip 
visada, kai kas nors apie tai prabildavo. – Bet aš norėjau pa-
sakyti, kad tu esi lygiai toks pat didvyris kaip ir tavo tėtis.

Nenorėdamas, kad paskutinį kartą kalbėdamiesi juodu 
susiginčytų, Džekas tik patraukė pečiais.

– Tikrai, – neatlyžo motina, o jos žvilgsnis buvo kupinas 
ryžto, dėl kurio jos šeima, jos tėvas ir daugybė kitų išliko 
gyvi. Tai buvo valios jėga, padėjusi išgelbėti tėvynę. – Tos 
tavo nuotraukos privertė pasaulį susivokti, kad blogis vis dar 
egzistuoja, – tęsė ji. – Savo suaugusio žmogaus gyvenimą tu 
nugyvenai savaip gelbėdamas pasaulį ir rizikuodamas ne-
tekti gyvybės. Aš be galo didžiuojuosi tavimi, mon fils.

– Ačiū tau, mama, – išspaudė jis iš jaudulio užgniaužta 
gerkle.

– Tai neteisinga, – pasiskundė ji. – Motina neturėtų pergy-
venti savo vaiko. – Madlina sunkiai atsiduso ir akyse sužvilgo 
ašaros. Ji iš visų jėgų stengėsi jas sulaikyti. – Bet gyvenimas, 
žinoma, ne visada teisingas, tavo tėtis dažnai man tai primena.

Ji pavartojo esamąjį laiką ir Džekui toptelėjo, ar jo tėtis 
irgi ją lanko taip, kaip jį lanko Žozetė. Jis nubraukė mamai 
nuo kaktos kelias sidabrines sruogas, kadaise buvusias kaš-
tonines.

– Turiu eiti, – tarė.
– Žinau. – Ji sulaikė jo ranką, prisitraukė prie lūpų. – Aller 

avec dieu, mon fils.* – Per ilgus metus Oregone jos anglų kalba 
tapo kaip tikros amerikietės su vos juntamu prancūzišku ak-
centu, tačiau susijaudinusi, pavargusi arba prislėgta ji prabil-
davo gimtąja kalba.

* Eik su Dievu, mano sūnau. (Pranc.)
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Džekas išėjo iš kambario, jo akys taip pat buvo sudrėkusios.
– Na ir kaip? – paklausė Gideonas, laukęs jo pagrindinio 

pastato didžiajame kambaryje.
– Geriau, nei tikėjausi. Ji kalbėjo apie tėtį. Jeigu jis nebūtų 

miręs, dabar jie jau būtų nugyvenę santuokoje daugiau kaip 
septyniasdešimt metų. Nesuprantu, kaip jiems pavyko taip 
ilgai pratempti. – Džekui tai atrodė lygiai taip pat neįma-
noma, kaip pasiekti žemėje taiką.

Jis kosėjo taip ilgai ir skausmingai, kad atrodė, jog iškosės 
plaučius. Nors dažnai būdavo apsuptas mirčių, apie savąją 
daug negalvojo. Tačiau išgirdęs vėžio diagnozę iškart apsi-
sprendė važiuoti namo. Bet, užuot miręs šiame klaidžiame 
name, kuriame užaugo (norėjo, kad dukros ne manytų jį 
esant pilną kančių ir mirties, o verčiau atrastų jame Svonų 
šeimos šaknis, kurių ištyrinėti pats niekada neturėjo laiko), 
Džekas pasirinko vietinį hospisą paskutinei kelionei, kai 
kūnas duos ženklą, jog atėjo metas.

– Nuvežk mane į „Perėją“, – paprašė, kai juodu išėjo pro 
duris. Ir pažvelgė anapus lietaus nuskalauto vynuogyno, 
kur snieguotą viršūnę į dangų didingai kėlė debesimis vai-
nikuotas Hudo kalnas. – Jau metas.

Gideonas iš hospiso paskambino Rouzei ir pranešė jame 
praleisiantis naktį. Slaugytoja pasakiusi, kad ši naktis jo 
darbdaviui ir draugui veikiausiai bus paskutinė. Nors visi 
Maison de Madeleine žinojo, kad lemtinga valanda artėja, sep-
tintą dešimtį skaičiuojančios moters balsas užlūžo, kai pa-
sakė eisianti sutvarkyti šeimininko kambario.

– Reikia paruošti tris kambarius svečių sparne, – tarė 
Gideonas. – Veikiausiai kai kas atvyks.

– Dukros, – spėjo šeimininkė.
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– Bus matyti.
– Turėsiu paruošti maisto gedulingiems pietums.
– Džekas perspėjo nenorintis didelio šurmulio.
– Džeko čia nebus, jis negalės papriekaištauti. O duk-

terys gali turėti kitokią nuomonę, – pareiškė Rouzė. – Viena 
iš jų garsi aktorė ir rašytoja, antra – JAV pietinės valstijos 
aukštuomenės dama, o trečia prancūzė. Jos įžymybės savo 
kraštuose. – Nors Gideonas nebuvo girdėjęs, kad Rouzė būtų 
lankiusis Prancūzijoje. – Be to, daugybė mūsų slėnio gyven-
tojų tikriausiai norės dalyvauti gedulingoje ceremonijoje ir 
pagerbti pono Džeko prasmingą gyvenimą.

Gideonas smarkiai abejojo, kad vyriausia duktė, kuriai iš 
visų trijų teko mažiausiai dėmesio, bus nusiteikusi šlovinti 
mirusį tėvą. Jeigu ji apskritai čia pasirodys.

– Bus geriau visa tai aptarti su jomis, jei atvyks, – tarė jis 
ir pasitrynė krūtinę su skaudama širdimi.

Džeksonas merdėjo neilgai. Daugybę metų regėjęs tiek 
smurto, iš gyvenimo jis išėjo ramiai, tiesiog paniro į tuštumą, 
kurioje (nors tvirtino per tą laiką, kol fiksavo pasaulio bai-
sybes, tapęs ateistu) prieš mirtį galų gale įtikėjo rasiantis jo 
laukiančią Žozetę. Ar galėjo tai užginčyti Gideonas, pats jau-
nystėje netekęs žmonos?

Kiek daug žmogaus gyvenime nežinomų dalykų, mąstė 
Gideonas, grįžęs į vynuogyną ir į namą, kuris labiau būtų tikęs 
Prancūzijos Burgundijos regionui nei kaimiškam Vilameto slė-
niui Oregone. Dvi moterys, kurių jis nebuvo sutikęs, ir trečia, 
atvažiuojanti čia kiekvieną vasarą, nors pačios dar nežino, ne-
trukus laikys savo rankose jo ir penkiolikmetės jo dukters ateitį.
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Sedona, Arizona

Tesa Svon sėdėjo savo namo verandoje ir žvelgė į čiurle-
nančius krištolo skaidrumo Ouk Kriko vandenis, prie kojų 
išsitiesęs saulėje šildėsi Chuliganas, jos iš prieglaudos pa-
siimtas airių seteris. Begalinis dangus virš galvos, skaisčiai 
žydras ir be menkiausio debesėlio, sudarė ryškų kontrastą 
su nuostabiais tamsiai raudonais kalnais ir milžiniškais mo-
nolitais.

Anksti ryte lengvas pavasario lietus išplovė Aukštosios 
dykumos orą ir prisodrino jį svaigaus aromato, kurį skleidė 
koloradinės pušys, kadagiai ir kilimai nuostabiausių rau-
donų, auksaspalvių, mėlynų ir rožinių lauko gėlių. Nuo 
vaizdų, kurie daugumai atvykėlių kėlė pagarbų susižavė-
jimą, Tesą apimdavo ramybė. Jos namai buvo rojus, kurį ji 
susikūrė norėdama atsiriboti nuo savo audringo gyvenimo 
ir atsiduoti tam, kas tikrai svarbu.

Brošiūrose, dalijamose Turizmo informacijos centre, tvir-
tinama, kad šis miestas – bažnyčia be sienų. Iš tikrųjų jame 
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nėra nė vienos bažnyčios. Senovinės šventos vietos yra tos, 
kurias tokiomis laikė Amerikos čiabuvių gentys. Čia nerasi nė 
vieno didesnio oro uosto. Dauguma iš trijų milijonų kasmet 
šį miestelį aplankančių turistų atskrenda į Finikso Sky Harbor 
tarptautinį oro uostą, tada dvi valandas važiuoja, kol pakyla 
tris tūkstančius pėdų* virš kaktusų priaugusios Sonoros dy-
kumos, ir galiausiai pasiekia vaizdingą Raudonųjų Uolų kelią.

Kadaise apsnūdęs žemės ūkio produktų perdirbėjų mie
stelis Sedona dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje, 
aiškiaregiams ėmus skelbti, kad čia, kaip Cheopso pirami-
dėje Egipte, Maču Pikču Peru, Balyje, Stounhendže ir Uluru 
Australijoje, esama didelių energijos sankaupų, tapo Naujojo 
amžiaus** judėjimo sostine. Kadangi amerikiečiams atvykti į 
Arizoną pasisemti energijos buvo daug lengviau negu į kitas 
tolimas šalis, čia suklestėjo turizmas, daugiausia palaikomas 
tų, kurie tikėjo skleidžiama žinia, kad tiesiog atvažiuoji prie 
nežemiškos energijos šaltinio, užsimerki ir iškart pagauni 
visatos siunčiamus dažnius, o tai pakeičia tavo gyvenimą.

Tesa, drastiškai pakeitusi savo gyvenimą, netikėjo šia 
triukšminga reklama, tačiau viltingi miestelio senbuviai nu-
sprendė, kad tokie pokyčiai – dėl tos vietos išskirtinumo. 
Naujojo amžiaus propaguotojų pridygo kaip piktžolių: jie 
siūlė gydomųjų kristalų, galėjo perskaityti aurą arba palydėti 
į dvasinę kelionę prie Sedonos magiškųjų sūkurių. O paskui 
keliauninkų laukė firminės parduotuvės, greitojo maisto res-
toranai, viešbučiai ir prekybos centrai.

Kartais Tesai atrodydavo, kad su tuo sveikatinimu, apsiva-
lymu ir nušvitimu gerokai perlenkiama lazda. Kaip „Ateivį“ 

* Pėda – 0,3048 m.
** New Age (angl.) – Vakarų kultūros dvasinis judėjimas, siekiantis Universa-
lios Tiesos ir aukščiausio individualaus žmogiškojo potencialo suklestėjimo.
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sumaišius su „Artimais trečiojo laipsnio kontaktais“*. Netgi 
nekilnojamojo turto agentas prieš atiduodamas raktus primyg-
tinai siūlė išvalyti jos namą nuo blogos energijos smilkalais. 
Nors pragyvenusi čia aštuonerius metus Tesa išliko skeptikė, 
tačiau negalėjo paneigti, kad įspūdingi raudonų stalkalnių ir 
beribio, kone akinamai žydro dangaus vaizdai kelia dvasią.

Bet ne šiandien.
– Nesuprantu, kur problema, – vėl pareiškė jos agentė 

Filisė Niuhaus. Jiedvi kalbėjosi apie tai kelintą sykį pasta-
rąjį mėnesį, nors Tesa jau buvo atidavusi knygą, kuri pagal 
sutartį turėjo būti paskutinė. – Ši serija labai sėkminga. Visos 
knygos pateko į Times perkamiausiųjų sąrašą, kiekvienos, 
išleistos bet kokiu formatu, buvo parduota daugiau egzem-
pliorių nei ankstesnės, o televizijos serialas ne tik pasirodo 
kassavaitiniuose reitingų sąrašuose, bet ir nuolat juose kyla 
į viršų. Auditorija milžiniška. Kodėl panorai rašyti apie ką 
nors kita?

Tesa nusprendė, kad prisipažinti agentei, jog pirmą kartą 
patyrė kūrybinę krizę, būtų per daug.

– Man reikia pokyčių.
Tai buvo tiesa. Aštuonerius metus rašiusi labai populiarią 

seriją romanų, kuriuose veiksmas vyksta pramanytoje vidu-
rinės klasės amerikiečių atžaloms skirtoje mokykloje, Tesa 
pasijuto tarsi bėganti ratu.

Dauguma jos pačios mokyklinių metų praėjo kambarėlyje 
prie televizijos įrašų studijos, kurioje ji nuo aštuonerių iki še-
šiolikos metų vaidino nusikaltimus tiriančias dvynes: viena 
iš jų buvo faktus renkanti nuoboda, o antroji labiau linkusi 
pasikliauti intuicija. Dar mažiau panašu į tiesą, kad apie jų 

* Extra-Terrestial (1982) ir Close Encounters of the Third Kind (1977) – Stiveno 
Spilbergo (Steven Spielberg, g. 1947) kosminės tematikos filmai.
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žygdarbius tėvai – turtuolių vaikų internatinės mokyklos di-
rektorius ir literatūros mokytoja – nieko nenutuokė. Visiškai 
nieko.

Tikrame gyvenime tuos kelis mėnesius tarp filmavimų 
Tesa praleisdavo Beverli Hilso vidurinėje mokykloje. Reikia 
pripažinti, kad šios mokyklos gyvenimas nėmaž nepriminė 
to, kas vyko pramanytoje jos romanų mokykloje, tačiau 
moksleiviai patyrė tokius pat sunkius išmėginimus kaip 
visi paaugliai. Ji rašė apie bendraamžių įtaką paaugliams, 
jų pastangas įsitvirtinti draugų rate, pirmąją meilę, širdgėlą, 
savivertę, priekabiavimą, smurtą, valgymo sutrikimus ir ly-
tinę tapatybę. Pastarosios temos nebuvo gvildenamos jos 
pramuštgalviškuose detektyvuose, prie jų šiek tiek prisi-
liesta vėlesniuose filmuose, kuriuose ji vaidino jau baigusi 
vidurinę.

Nors Tesa jau beveik dešimt metų nelankė mokyklos, rašė 
atvirai, nemeluodama pati sau, ir suprato, kad knygų pusla-
piuose dorojasi su savo pačios neurozėmis.

Įveikusi sveikimo etapą Tesa buvo pasirengusi pradėti 
naują gyvenimo tarpsnį. Vienintelė bėda, kad ji nežinojo, 
koks jis turėtų būti. Vis dėlto suprato, jog atėjo metas jos 
sukurtiems personažams, susirinkusiems iš labai skirtingų 
pradinių mokyklų („Įvairovė!“ – pareiškė be galo patenkinti 
redaktoriai ir jos agentė per vakarienę restorane, kuriame 
pirmas patiekalas kainavo tiek, kad būtų galima savaitę 
išmaitinti keturių asmenų šeimą), baigti vidurinę ir judėti 
toliau.

– Vakar pietavau su Daniele, – prisipažino Filisė. Danielė 
Viljams buvo nauja leidyklos darbuotoja, perkelta iš kom-
panijos filialo Australijoje, kad išjudintų kolektyvą ir įlietų 
naujos energijos. – Kartu buvo Pardavimo ir Rinkodaros 
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skyrių atstovai, esu tikra, kad sugalvojome stulbinamą da-
lyką, visiems patiks.

– Koks jis?
– Paklausysime tavo pasiūlymo ir leisime mūsų vaikams 

baigti Maloniųjų Pievų vidurinę mokyklą.
Pagaliau!
– Jie įstos į koledžą. 
– Tai čia tas jūsų stulbinamas dalykas?
Tesa išgirdo, kaip trinksi plaktukas, kaldamas vinis į jos 

karjeros karstą. Filisė sutiko būti jos agente, nors dauguma 
leidybos pasaulio atstovų nenorėjo suteikti jai progos pakilti, 
kai ji taip įspūdingai susigadino muzikinę karjerą patyrusi 
žeminantį fiasko per koncertinį turą Europoje. Už tai Tesa 
visada bus jai dėkinga.

Daugiau nei dešimt metų Tesa buvo patenkinta savo 
leidykla. Joje ji turėjo paslaugių redaktorių, kurie, jai pasi-
klydus tarp kelių medžių, sugebėdavo pamatyti visą mišką 
ir pagerino jos knygas. Meno skyriaus dailininkai ir toliau 
kūrė viršelius, kurie iš tolo kvietė skaitytojus čiupti knygą iš 
lentynos, o Pardavimo ir Rinkodaros skyrių darbuotojai labai 
prisidėjo, kad ji pasiektų tai, ką turi dabar. Bet per gyvenimą 
Tesa puikiai suprato vieną dalyką: egzistuoja jėgos, kurioms 
labai sunku pasipriešinti, – iš pradžių taip buvo televizijoje, 
paskui muzikos srityje, o dabar ir leidyboje. Kam keisti tai, 
kas gerai veikia?

– Tavo gerbėjai labai prisirišę prie personažų. Tiek knygų, 
tiek televizijos serialo sezonų. Tačiau netgi aš sutinku, kad jie 
per ilgai užsibuvo vidurinėje. Todėl tiesiog pavaizduok, kaip 
jie įžengia į naują suaugusių žmonių gyvenimą. Jame dau-
giau konfliktų ir pasitenkinimo, turėsi galimybę įvesti naujų 
veikėjų ir praplėsti jų pasaulio ribas.
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– Bet pasaulis bus tas pats. Ir veikėjai tie patys. Tik vy-
resni. – Jeigu ji būtų to norėjusi, būtų taip ir padariusi. Tesa 
nenorėjo toliau kurti istorijų apie jaunuolius ir jų brandą. Jai 
buvo jau gana tų personažų. Su jais baigta. Viskas.

– Tiesiog apie tai pagalvok, – paragino Filisė. – Kad ir iki ry-
tojaus. Galiu lažintis – tau atsivers daug įvairiausių galimybių.

– Pagalvosiu, – pažadėjo Tesa, norėdama greičiau baigti 
telefoninį pokalbį.

– Labai gerai. Perduosiu žinią kitiems.
– Pasakyk jiems, kad aš svarstau, – patikslino Tesa. – Kol 

kas nenoriu su niekuo kalbėtis apie naują sutartį.
Jai reikėjo pailsėti. Padaryti pertrauką, kol suras tinkamą 

istoriją. Tokią, kuri jaudintų ją pačią. Tokią, kuri, jeigu pa-
vyks, ne tik pritrauks naujų skaitytojų, tačiau nustebins ir 
senuosius, iki šiol dar nesupratusius, kad ir jie jau pasirengę 
naujovėms.

Chuliganas pakilo ir neįprastai suurzgė gerkliniu balsu; 
pažvelgusi į priekį Tesa pamatė raudonų dulkių debesis, ke-
liamus pas ją į kalvą atriedančio automobilio. Jos valdose ne-
buvo vadinamųjų „energijos sūkurių“, tačiau tai nesutrukdė 
kažkokiam atsitiktiniam turistui nepaisyti prie posūkio į jos 
namus stovinčio ženklo, perspėjančio, kad čia – privati valda.

– Kažkas atvažiuoja, – tarė ji. – Turiu bėgti. Pasikalbėsime 
vėliau. 

Filisei nespėjus paprieštarauti, Tesa išjungė pokalbį. Neį-
sivaizduodama, kas tas įsibrovėlis, ji atsilošė krėsle, susinėrė 
rankas ir laukė.

Pirma užuomina, kad atvykėlis ne vietinis, buvo kom-
panijos Hertz lipdukas ant reindžroverio. Vyriškis išlipo iš 
visureigio ir patraukė prie jos, pernelyg prašmatnus tamsus 
kostiumas visai netiko Sedonai, o tai buvo dar vienas 
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įrodymas, kad jis ne iš šių vietų. Tesa iškart suprato, kas 
jis toks. Pastarąsias dvidešimt keturias valandas ji atkakliai 
stengėsi ignoruoti šį vyrą.

– Juk sakiau, kad manęs visai nedomina, ką turite man 
pranešti. 

Trečią kartą baigusi pokalbį telefonu su Donovanu Brisu 
iš Oregono juridinės kontoros Tesa užblokavo jo numerį.

– Sakėte, – nesiginčijo atvykėlis. – Tačiau kai klientas pa-
samdo mane, kad padaryčiau darbą, aš jį padarau. Kaip jau 
sakiau per mūsų trumpą pokalbį, jūsų tėvas...

– Tiktų jį vadinti spermos donoru. – Tesa buvo rašytoja ir 
gebėjo tinkamai parinkti žodžius.

– Džeksonas Svonas, – tęsė vyras, neleisdamas išmušti iš 
vėžių, – pasamdė mane tvarkyti visų jo reikalų.

– Vadinasi, tai jis sumokėjo už šį Armani kostiumą. – Na 
taip, ji elgiasi nemandagiai, bet tai jis įsiveržė į jos valdas.

– Iš tikrųjų jis iš Tomo Fordo mados namų. Esu ištikimas 
Amerikai. Beje, jeigu trokštate mane įžeisti, turėsite labiau 
pasistengti, – atsainiai metė atvykėlis. Tada ištiesė ranką 
Chuligano pusėn ir šis, akivaizdžiai nusprendęs, kad nepa-
žįstamasis nepavojingas, pribėgo arčiau. – Mes, teisininkai, 
labai greitai užsiauginame storą odą. Manoji kaip kevlaras*... 
O mano tokios ilgos kelionės priežastis paprasta: tvarkiau 
Džeksono turtinius reikalus.

Nors susierzinusi, kad išdavikas šuo ne tik laižo svetimam 
žmogui ranką, bet ir vizgina vešlią vario spalvos uodegą, 
Tesa iškart atkreipė dėmesį į būtąjį laiką. Ir, velniai griebtų, 
pajuto kažką krustelint krūtinėje. Aštrus skausmas pervėrė 
širdį, nors manė jau seniai užsigydžiusi šią žaizdą.

* Aromatinių angliavandenilių pagrindu sukurtas poliamidinis pluoštas, 
pasižymintis dideliu atsparumu karščiui. 
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– Turite galvoje, jog įveikėte tokį kelią norėdamas pasa-
kyti, kad jis mirė.

– Apgailestauju, bet tai tiesa. O atvažiavau todėl, kad jis 
primygtinai reikalavo pranešti jums šią žinią asmeniškai.

– Tačiau jūs man net kelis kartus skambinote.
– Tik norėdamas susitarti dėl susitikimo, kad negaištume 

laiko, jeigu kartais šiuo metu jūsų nebūtų Arizonoje. Bet jūs 
išjungdavote pokalbį vos man ištarus jo vardą. Padarėte tai 
tris kartus. Paskui užblokavote mano numerį.

– Dauguma žmonių būtų supratę užuominą, kad nenoriu 
kalbėti apie Džeksoną Svoną.

– Na, kadangi jau esu čia...
– Tiesiog įsibrovėte.
– Supratau. Jeigu norite, galite iškviesti policiją, šerifą 

ar kokį kitą šių vietų pareigūną. Kol jie atvažiuos, aš greitai 
įvykdysiu pavedimą. Jūs esate viena iš jo turto paveldėtojų.

– Man nereikia nieko, ką jis paliko. Aš pati savimi pasi-
rūpinau.

– Jis taip man ir sakė.
Šie žodžiai nejučia patraukė Tesos dėmesį.
– Ką, jis tikrai kalbėjo apie mane?
– Nieko asmeniško, – nuramino jis. – Tik apie jūsų tele-

vizijos serialą, nuo kurio, beje, mano seserys negalėdavo at-
siplėšti. Apie filmus ir šiek tiek apie muzikinę jūsų karjerą...

– Ją geriau pamiršti.
– Supratau. Tačiau paskui padarėte nepaprastai sėkmingą 

rašytojos karjerą. Jūsų knygos nuolat atsiduria New York 
Times perkamiausiųjų sąrašuose, be to, romanai tapo popu-
liariu televizijos serialu...

– Buvo ekranizuoti. Aš tikrai nerašau scenarijų. – Tesa nie-
kada nereiškė pretenzijų į kitų rašytojų darbą. Net kai tie 
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rašytojai nukrypdavo nuo jos kūrinio siužetinės linijos, Tesai 
buvo aiškinama, kad tai dėl „dramatizmo ir didesnės seksua
linės įtampos“. Tai reiškė daugybę erotinių scenų, kurių jos 
knygose nebuvo. Tokių scenų neabejotinai reikės įterpti į jos 
romanus, jeigu personažai įstos į koledžus.

Ne. To nebus.
– Tie scenarijai nebūtų buvę sukurti, jeigu jūs nebūtumėte 

pateikusi sudėtingų ir neprilygstamų veikėjų charakterių, 
nubrėžusi dėmesį prikaustančios siužetinės linijos.

– Tikriausiai girdėjote posakį, kad meilikavimu galima 
pasiekti bet ką?

– Taip, teko.
– Jeigu ką, manęs tai neveikia.
– Turėsiu omenyje. Jeigu ką, aš nemeilikavau. Apie jūsų 

parašytas knygas žinau viską. – Jis pakėlė ranką nutildy-
damas jai iš lūpų beišsprūstančią pastabą, kad nusileidęs iki 
melavimo pasieks dar mažiau nei meilikaudamas. – Mano 
dvylikametė dukterėčia ir jos draugai – serialo „Maloniųjų 
Pievų vidurinė mokykla“ gerbėjai. Atvykusi į svečius Džeimė 
(toks dukterėčios vardas) papasakoja man viską iki smulk
menų. Šiuo metu ji nekantriai laukia kitos knygos, nori suži-
noti, ką Medisona pasirinks – Etaną ar blogiuką Broką. – Jis 
patylėjo. – Nesitikiu, kad jūs norėsite atskleisti šią paslaptį ir 
leisti man pelnyti didesnį dukterėčios palankumą.

– Apgailestauju. – Tesa įtarė, kad puikios išvaizdos ir ne-
rūpestingos laikysenos vyriškis (to ji nesitikėjo iš miestiečio 
teisininko, vilkinčio garsių mados namų kostiumą) jau ir 
taip yra pelnęs mažametės dukterėčios palankumą. – Tai pa-
slaptis.

Jis gūžtelėjo plačiais pečiais, siaurėjančiais į apačią ir per-
einančiais į ilgą grakštų liemenį. Tesai mintyse perrengus jį 
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Wrangler džinsais ir susagstomais marškiniais, vyras virto 
kaubojumi. Ant tamsiaplaukės galvos – rusva Stetson skry-
bėlė, vietoj itališkų batų – gerokai nudrengti auliniai... ar 
pentinų jau būtų per daug?

– Maniau, kad taip ir pasakysite, – tarė jis. Nors kaip teisi-
ninkas šis vyras atrodė puikiai, iš jo galėjo išeiti šaunus kau-
bojus. Galbūt jai reikėtų pamėginti sukurti vesterną. – Bet 
vertėjo pabandyti. O jeigu jau apie tai prakalbome...

– Ne, – papurtė galvą Tesa ir jos seksualusis kaubojus su 
Stetson skrybėle pranyko palikdamas ją su klastingu saldžia-
liežuviu teisininku, kurio užsispyrimas erzino. – Jeigu tas 
spermos donoras man ką nors paliko, duodu jums leidimą 
viską paaukoti labdarai. Tik parenkite atitinkamus doku-
mentus, aš pasirašysiu.

– Būtų sunku.
– Esate teisininkas, ką nors sugalvokite.
– Kaip sakiau, tai sudėtinga.
– O jūs neketinate man nieko paaiškinti, tiesa?
– Man labai gaila, – tarė jis. – Advokato teisė ir pareiga 

neatskleisti detalių, kol jo kliento testamentas bus paskelbtas 
viešai.

– Kada tai vyks? – Žinoma, jai nė motais. Melagė. Tai 
velnio išpera. Jis pažadino smalsumą.

– Kai tik sukviesiu jo dukteris. Džekas perspėjo, kad jūs 
nebūsite lengvai sukalbama. Bet, kaip sakiau, jis nurodė apie 
jo mirtį pranešti asmeniškai. Nusprendžiau laikytis tvarkos. 
Pradėti nuo vyriausios dukters, vadinasi, nuo jūsų, tada 
vykti pas vidurinę ir galiausiai pas jaunėlę.

– Jaunėlę? – Tas teisininkas vėl pasigrobė jos dėmesį. – Aš 
turiu vieną netikrą seserį, ji gyvena Čarlstone.

– Šarlotė, – patvirtino atvykėlis. – Mano sąraše ji antra.
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Tesa viską žinojo apie Šarlotę. Netgi sukūrė lengvabūdės 
blondinės, gražuolės moksleivės iš pietinės valstijos, perso-
nažą viename iš ankstesnių savo romanų, apie savo netikrą 
seserį sužinojusi iš straipsnio L. A. Times, išspausdinto tada, 
kai Džeksonas Svonas antrą kartą pelnė Pulicerio premiją. 
Jai niekada nerūpėjo su seserimi susipažinti. Žinoma, pa-
gūglino. Grynai iš smalsumo.

– Ar jos motina ir tėvas buvo susituokę?
– Taip.
– Tai kodėl apie testamento paskelbimą nepranešate jos 

motinai?
– Atsiprašau. – Šokolado rudumo jo akys, regis, žvelgė 

nuoširdžiai. – Ir šito negaliu atskleisti.
– Sakote, Džeksonas Svonas turėjo dar vieną vaiką?
Jis linktelėjo.
– Tai Natali.
– Tas žmogus turėjo daug silpnybių, pone Brisai, už ku-

rias jam taip ir neteko atsakyti. Tačiau dvipatystė netgi jam 
negalėjo baigtis geruoju.

– Juodu su Žozete Sera praleido kartu dvidešimt šešerius 
metus, nors nebuvo susituokę. Susilaukė vieno vaiko, Natali, 
ir ši apie save gali papasakoti pati.

Tesa buvo įtikinusi save, kad jai nė kiek nerūpi ją apleidęs 
tėvas – jis jau seniai jai buvo miręs, bet pastaroji žinia buvo 
skausminga.

– Džeksonas Svonas sugebėjo praleisti dvidešimt šešerius 
metus su viena moterimi? – Ir su dukra. Jos vienintelės iš trijų 
akivaizdžiai nusprendė nepalikti.

– Jie buvo kartu iki pat staigios Žozetės mirties praėju-
siais metais, tačiau jųdviejų santykiai nebuvo tradiciniai dau-
gumos žmonių požiūriu. Jūsų tėvas... Džeksonas, – pasitaisė 
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sutikęs jos griežtą žvilgsnį, – nesiliovė keliavęs į pavojingas 
pasaulio vietas. Turiu savo nuomonę, kodėl jis negalėjo nusi-
raminti, bet aš ne psichologas, todėl tik spėju, nes pažinojau 
jį visą savo gyvenimą.

– Atstovavote jam nuo gimimo?
Tai išgirdęs atvykėlis nusijuokė. Tylus gražus baritonas 

neabejotinai žavėjo klientes ir teismo prisiekusiuosius. Vis 
dar šmėžavęs kaubojaus įvaizdis galutinai išblėso, jį pa-
keitė populiarus skyrybų advokatas, padedantis apviltoms 
žmonoms jei ne atkeršyti, tai bent prisiteisti jas tenkinančią 
išmoką. Jis it baltąja mirtimi pramintas ryklys doroja neišti-
kimus sutuoktinius, o drauge užjaučia ir guodžia savo klien
 tes. Kaip terapinis šuo, auksaspalvis retriveris.

– Mano vaikystės metais Džeksono verslo reikalus tvarkė 
tėvas, – tarė jis. – Atvykęs į Oregoną Džekas visada užsuk-
davo į Portlandą ir vakarieniaudavo su mūsų šeima. Man 
jis buvo kaip mylimas dėdė, apipilantis nuostabiomis dova-
nomis. Sulaukęs paauglystės jau svaičiojau jam apie mirtinai 
pavojingus nuotykius.

– O kai suaugote?
– Nusprendžiau, kad kasdien rizikuoti gyvybe galima 

romanuose ir kino filmuose, bet tikrame gyvenime to gali 
būti per daug. Džeksonas buvo draugas. Tačiau galėjo mesti 
iššūkį.

Tesai kilo noras paklausti, kodėl žmogus, apie kurį ji ne-
norėjo nei kalbėti, nei galvoti, važinėjo į Oregoną, bet jei jau 
pareiškė visai juo nesidominti, pasistengė prikąsti liežuvį.

– Žozetė pati buvo laisvos sielos moteris, man regis, todėl 
juodu puikiai sutarė. Ir dėl tarpusavio santykių nepuoselėjo 
tuščių iliuzijų.
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– Kaip miela, – tarė Tesa sausu kaip Arizonos Aukštosios 
dykumos oras balsu.

– Atsiprašau. Tiesiog norėjau suteikti šiek tiek žinių apie 
šeimą, prieš jums susitinkant su Natali.

– Tai nebūtina. Neketinu su ja susitikti.
– Judvi esate seserys.
– Netikros. Be to, net nepažįstamos.
– Nejaugi jums neįdomu?
– Ne. Nė kiek.
– Ar galiu jūsų paklausti?
Dabar jau Tesa gūžtelėjo pečiais.
– Turbūt.
– Ar jūs nemėgstate visų teisininkų? Kiekvieno, tvar-

kančio Džeksono Svono teisinius reikalus? Ar jums atgrasus 
tik aš?

– Jūs čia niekuo dėtas, – patikino Tesa. – Turiu pripažinti, 
kad beveik palenkėte mane savo pusėn pasakojimu apie duk-
terėčią ir mano knygas.

– Jums buvo malonu girdėti, kad ji su draugėmis jas 
skaito?

– Ne. Na, gal ir buvo. Bet dar maloniau tai, kad jūs klau-
sėtės, ką dukterėčia jums pasakojo. Ir nemažai žinote apie 
mano knygų veikėjus. Nedaug sutikau tokių vyrų...

– Panašu, kad jums tiesiog nesisekė, – maloniai tarė atvy-
kėlis. – Patikėkite, klausytis buvo daug lengviau negu ištverti 
nagų lakavimo procedūrą ir jos pasekmes. Kartą sulaukiau 
skubaus skambučio iš kliento, areštuoto dėl banko apiplė-
šimo. Paaiškėjo, jog įvyko klaida nustatant asmens tapatybę, 
bet turiu prisipažinti, kad buvo nelabai jauku pasirodyti po-
licijos nuovadoje Iʼm Feeling Sashy* nulakuotais nagais.

* Violetinės spalvos nagų lakas iš „Mis Visata 2013“ kolekcijos.



32

JoAnn Ross

– Prieš važiuodamas nenusivalėte lako?
– Mano sesuo kaip tik buvo išbaigusi nagų lako valiklį, o 

klientui prasidėjo panikos priepuolis, nenorėjau gaišti laiko 
parduotuvėje.

– Įspūdinga. – Ir rodė didžiulį pasitikėjimą savimi. Farai 
tikriausiai jo nepasigailėjo.

– Ačiū.
– Bet jūs tikriausiai norėjote pasakyti, kad jautėtės dabi-

tiškai.
– Ne. Mano dukterėčia mėgsta ryškų nagų laką ir kolek-

cionuoja diademas. Be jūsiškio serialo „Maloniųjų Pievų vi-
durinė mokykla“, ji dievina visas knygas ir kino filmus apie 
princeses. Bet, nors tai gali pasirodyti keista, ji ugdoma pagal 
STEM* programą.

– Atrodo, jūsų dukterėčia pasižymi skonių ir gebėjimų 
įvairove.

– Tikriausiai bet kuris išdidus dėdė taip pasakytų, bet 
Džeimė tikrai talentinga. Šiuo metu ji svarsto tapti aviacijos 
ir kosmoso inžiniere, suburti moterų komandą ir įkurti Mė-
nulyje nuolatinę koloniją, kitų planetų tyrinėjimo bazę. Arba 
tapti prezidente. O visai neseniai, išvydusi jus televizijos lai-
doje Today, susimąstė apie rašytojos karjerą. Ji rašo į mokyk
 los laikraštį, keli jos rašinėliai atrinkti į klasės antologiją.

– Šaunuolė.
– Mes visi tuo labai didžiavomės. Nors tos jos istorijos 

gana niūrios.
– Tai dėl amžiaus. Paauglystėje vaikai pradeda mąstyti 

apie gyvenimą ir mirtį. – Tesa nusišypsojo – pirmą kartą nuo 
tada, kai jis atvyko, ji nusišypsojo nuoširdžiai. – Būdama 

* Santrumpa, žyminti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matema-
tikos sritis. 
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tokio amžiaus prirašiau pilną dienoraštį eilėraščių apie 
žiaurią lemtį, visų jų pabaiga buvo tragiška.

– Bet jūs pasikeitėte.
– Mano gyvenimas pasikeitė, – tarė ji. Tik ar ne per švel-

niai pasakyta? – Gyvenime išvydau daugiau atspalvių. 
Dauguma mano kūrinių veikėjų – geri žmonės, tačiau turi 
trūkumų. Net Maurynos, blogų mergaičių karalienės, gy-
venimas namuose tragiškas: jos mama serga nepagydomu 
vėžiu. Kol kas tai paslaptis.

– Tylėsiu kaip žemė, – pažadėjo atvykėlis ir priglaudė 
pirštą prie lūpų, šių kampučiuose trumpam pasirodė duo-
butės.

Su tokiomis vešliomis blakstienomis, rėminančiomis 
rudas akis, garbanotais rusvais plaukais ir tomis duobu-
tėmis jis būtų galėjęs vaidinti televizijos serialuose visus tei-
sininkus.

– O dabar, kai mes taip lengvai radome bendrą kalbą... – 
tęsė jis.

– Jūs ketinate grįžti prie nemalonaus pokalbio apie to 
spermos donoro laidotuves.

– Šiuo metu laidotuvės nėra numatytos. Džekas nenorėjo, 
kad kam nors reikėtų vargintis. Bet jeigu jūs trys nuspręsite...

– Nežinau, kaip kitos dvi, tačiau aš nesu nusiteikusi apsi-
mesti, jog sielvartauju dėl jo mirties.

Prakeikimas. Išgirdusi garsiai ištartus savo žodžius Tesa 
susivokė: ji išties nesielvartauja. Bet pyksta. Kaip tas šuns-
nukis išdrįso numirti, kol ji jam neparodė, kokį puikų gyve-
nimą jai pavyko susikurti? Kad jis padarė didžiulę klaidą 
apleisdamas šeimą. Kai buvo jaunesnė, o jos gyvenimo dar 
nebuvo taip efektingai sudrebinęs viešas skandalas, Tesa 
svajodavo, kad kurią nors dieną jis pasirodys filmavimo 
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aikštelėje ir apstulbs išvydęs, kokia puikia aktore ji tapo. O 
kadangi buvo normali paauglė, norėjo iš savo tėvo išgirsti, 
jog ji graži. Protinga. Talentinga. Ir jam reikalinga.

Atvykėlis ištraukė iš lagaminėlio manilinį voką.
– Čia visos detalės ir mano kontoros Aberdyne, Oregono 

valstijoje, adresas. Tai maždaug trisdešimt mylių į pietvaka-
rius nuo Portlando. Pridėjau šiek tiek informacijos apie skry-
džius, gal kuris nors jums tiks.

– Aš nevažiuosiu.
– Paklausykite, aš suprantu, ką jaučiate, – tarė jis. – Nuo-

širdžiai sakau. Tačiau jūs privalote dalyvauti paskelbiant tes-
tamentą. Reikės priimti keletą rimtų sprendimų.

– Aš jau priėmiau sprendimą. Nevažiuosiu. Iš Džeksono 
Svono man nieko nereikia.

– Tai aš supratau. Mano reikalas, kad jūs visos trys būtu-
mėte kartu ir galėtumėte parašais patvirtinti tam tikrą spren-
dimą. Ir nors aš darau daugiau, nei privalau, kalba eina apie 
nuosavybę, kurią perimant jūsų dalyvavimas būtinas.

– Jūs vėl griebėtės to paties. Stengiatės sužadinti smal-
sumą. – Galiausiai ji paėmė voką jam iš rankos. – Kiek to 
turto?

– Svonai seniai įsikūrė tame krašte, tačiau anuomet vy-
nuogės nebuvo pagrindinė kultūra. Jūsų protėviai augino 
vyšnias.

– Sakote, paveldėjau vyšnių sodą? – Tesa mėgo vyšnias. 
Ypač vyšnių pyragą. Bet tai nereiškė, kad norėtų tapti ūki-
ninke.

– Šiuo metu vyšnynas užima tik mažą dalį ūkio. Visa 
kita – vynuogynas. Yra dar gyvenamasis namas ir kitų pas-
tatų. Paveldėjimo atveju mano pareiga padėti paveldėtojams 
susitarti, kaip jie pasidalija turtą. Nekilnojamąjį ir kitokį.
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– Dar kartą sakau: man nieko nereikia.
– Aš suprantu. Tačiau į šį reikalą įtraukta ne vien jūs.
– Tai sakote, kad aš čia nesvarbi.
– Sakau jau antrą kartą, kad turi būti priimti tam tikri 

sprendimai, o aš, kaip jūsų tėvo juridinis patikėtinis, nenoriu, 
kad kuri nors iš jo trijų dukterų vėliau dėl ko nors apgailes-
tautų. Patikėkite, ne šitaip pasielgti aš patariau Džeksonui. 
Sunku paveldėtojams, kuriems iš anksto nepranešta apie pa-
veldimą verslą. Ypač kai neįmanoma nuspėti, kokio spren-
dimo norėjo pats velionis.

 – Štai ką jums pasakysiu. Tai, kaip Džeksonas Svonas no-
rėjo, kad po mirties būtų tvarkomas jo paliktas turtas, man 
rūpi tiek pat, kiek jam rūpėjau aš. Trumpai tariant, nė kiek.

– Labai blogai. Bet jeigu taip, ilgai neužtruksime sutvar-
kyti reikalus ir perrašyti jūsų dalį kitoms dviem paveldėto-
joms. Tačiau pagal testamento sąlygas tai turi būti atlikta 
asmeniškai. Ir atvykus į vietą. Jeigu kuri nors iš paveldėtojų 
atsisakys dalyvauti, visas ūkis greičiausiai bus parduotas, o 
pinigai paaukoti labdarai.

– Man tai patinka. O jūs baisiai užsispyręs. Stengiatės 
sukelti užuojautą moterims, kurių aš niekada nė akyse ne-
regėjau.

– Aš tik dirbu savo darbą, darau tai, ko mano klientas 
pageidavo.

– Pasisekė, – sumurmėjo Tesa. – Tikriausiai jis buvo vienas 
iš reikliausių jūsų klientų. – Ją apėmė smalsumas, velniai 
griebtų. Šito Džekas Svonas ir siekė.

– Jis tikrai buvo reikliausias. Bet drauge ir įdomiausias. 
Štai kodėl manęs nestebina, kad bent viena iš Džeksono duk-
terų atsigimusi į jį.
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– Aš į jį nepanaši. – Tesa visą gyvenimą stengėsi būti visai 
kitokia negu tėvas.

– Judu abu pasirinkote būti kūrėjais. Ir nuėjote savais ke-
liais, ypač kai atsisakiusi muzikos pradėjote rašyti.

– Tai buvo ne visai mano pasirinkimas. – Prisiminimai 
nebekėlė skausmo. Kaip jos knygų veikėjos, po nesėkmių la-
vinos Tesa susiėmė ir gyveno toliau.

– Galbūt tuo metu taip atrodė. Muzikos pasaulyje yra 
daugybė pasitraukimo ir sugrįžimo istorijų. Bet kai jūs ga-
liausiai pasiekėte tą savo gyvenimo etapą, kai galėjote pati 
priimti sprendimus, pasirinkote kitą kelią. Atrodo, jis jums 
puikiai tiko.

– Jūs ir vėl man pataikaujate.
– Nė kiek. Tai tiesa. Regis, jūs paveldėjote ir tėvo stiprybę. 

Ir atkaklumą.
– Kai kas vadina mane užsispyrėle. – Iš pradžių taip va-

dino motina, vėliau – Filisė. – Na, jūs taip pat nelengvai įvei-
kiamas. Stengiuosi jumis atsikratyti, bet jūs nesileidžiate.

– Tiesiog dirbu savo darbą. – Jis nužvelgė aplinką. – Pri-
bloškiamas vaizdas, bet Oregonas ne mažiau vaizdingas. Ir 
žalias.

– Esu buvusi Oregone.
– Tikrai? – Jis kilstelėjo antakius. – Kurioje vietoje?
Prakeikimas. Ją pričiupo.
– Televizijos studijoje, – prisipažino Tesa. – Bet praskri-

dome pro Hudo kalną taip arti, kad atrodė, jog pakaks ištiesti 
ranką ir aš jį paliesiu. O laukdama atgalinio skrydžio suval-
giau dubenėlį baisiausiai išreklamuotos pasaulinio garso jų 
moliuskų sriubos.

– Nežinau, ar ji pasaulinio garso, bet Moʼs restoraną tikrai 
išgarsino. Atidarytas jis iškart po Antrojo pasaulinio karo, 
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jame lankėsi tokios Holivudo žvaigždės kaip Polas Niu-
menas, Džoana Vudvord ir Henris Fonda. – Tos duobutės 
skruostuose vėl pasirodė. – Dabar į žvaigždžių sąrašą jie gali 
įtraukti ir jus.

– Aš nesu žvaigždė.
Tiesa, kadaise buvo. Filmavimasis televizijos seriale teikė 

smagumo. Tesai patiko vaidinti du personažus, ir nors siu-
žetas būdavo šiek tiek pasaldintas, jis nestokodavo ir šei-
minių konfliktų, kuriuos reikėdavo išspręsti per šešiasdešimt 
minučių, atmetus reklamai skiriamą laiką. „Dvigubi rūpes-
čiai“ buvo nuotaikingas serialas, tinkamas įvairaus amžiaus 
žiūrovams ir dėl to trečiadienio vakarą suburiantis visus 
draugėn.

Tesa su tuo serialu tiesiogine prasme užaugo, bet po to, 
kas nutiko, ji daug metų negalėjo jo žiūrėti, kai būdavo ro-
domas pakartotinai. Kol vieną vėlų vakarą junginėdama 
televizijos kanalus aptiko, kad yra galimybė jį peržiūrėti, 
ir kone savaitę įdėmiai tyrinėjusi kiekvieną epizodą galiau-
siai suprato, kodėl žiniasklaida anuomet vienu balsu tvir-
tino, jog ji yra aktorė iš prigimties, tokia kaip kadaise jauna 
Džudi Foster. Tačiau niekas nesuprato, kad Tesa niekada ir 
nevaidino, išskyrus epizodus apie paslaptingai išaiškinamus 
nusikaltimus. Nes filmuojama jausdavosi kaip namie. Daug 
labiau nei būdama su šeima.

To serialo serijų siužeto pagrindas buvo dvynių tiriami 
smulkūs nusikaltimai, tačiau niekas nieko nenužudė, ne-
vogė automobilių ir negrobė vaikų. Pagrindinis kūrėjų siekis 
buvo išaukštinti amerikiečių šeimą, ir nors kartais pasigirs-
davo balsų, priekaištaujančių, kad mylinti ir ryžtingai tikslo 
siekianti šeima (filmų scenarijus kūrė ir režisavo Viljamas 
Mūras, atliekantis ir Tesos tėvo vaidmenį) perdėm tobula, 
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žiūrovai visus devynis sezonus išlaikė šį serialą tarp dešim-
ties populiariausiųjų.

Jos tikroji motina per tuos metus dukart išsiskyrė. O se-
rialo motina ne tik pagimdė dvynukes, bet ir toliau dirbo 
mokytoja, kepė sausainius klasės renginiams ir visada bū-
davo šalia savo dukterų Elos ir Emos, kai šioms prireikdavo 
jos motiniškos išminties.

Susivokusi, kad atvykėlis kantriai laukia, ką ji pasakys, 
Tesa papurtė galvą ir persibraukė pirštais ilgas kaštonines 
garbanas.

– Atsiprašau. Tokie jau tie rašytojai... kartais jų mintys 
nuklysta į lankas, o kitus tai erzina. Bet vienas iš geriausių 
dalykų būnant rašytoju – galimybė išlikti daugiau ar mažiau 
nepastebimam, išskyrus retus knygos pristatymus.

– Jūs linkusi nesiafišuoti.
– Nuo tada, kai patyriau karjeros katastrofą, kurios liu-

dininku pagal amžių veikiausiai buvote ir jūs drauge su 
visu pasauliu, mano atsakymas paprastas: taip. Aš tikrai 
stengiuosi saugoti savo asmeninį gyvenimą nuo pašalinių 
akių. – Deja, jos vardas neabejotinai atsiras Džeksonui Svonui 
skirtame nekrologe. 

– Ar todėl taip retai dalyvaujate savo naujų knygų prista-
tymuose, mieliau slepiatės raudonųjų uolų Arizonos valsti-
joje?

– Aš nesislepiu. Daug vietinių žino, kas aš tokia. Tačiau 
jie pripratę prie „įžymybių“, – pastarąjį žodį ji ore paėmė į 
kabutes, – kurios čia atvyksta filmuotis arba nusipirkę vasar-
namius leidžia atostogas, todėl į mane per daug nekreipia 
dėmesio.

Jis pasisupo ant kulnų. Susikišo rankas į kišenes.
– Tai jūs taip ir nepamatėte Oregono vynuogynų?



39

Vynuogynas

Tesa papurtė galvą.
– Ne. Būčiau norėjusi. Bet kai ėmė šypsotis sėkmė, mano 

leidėjas parengė tokį įtemptą kelionių tvarkaraštį, kad vieną 
dieną buvau Siatle, kitą – Portlande, paskui per vieną savaitę 
apsilankiau San Fransiske, Los Andžele ir San Diege. Bet lan-
kiausi Napoje. – Kai Tesai buvo dvylika, ten filmavo vieną 
„Dvigubų rūpesčių“ seriją.

– Oregone viskas daug paprasčiau negu Napoje. Vila-
meto slėnyje nebūna nuomojamų automobilių ir turistinių 
autobusų grūsčių, priešingai – keliai tušti, yra daug nedi-
delių vyno daryklų su degustavimo salėmis, kuriose apstu 
vietos lankytojams, ir pievelių norintiems paiškylauti. O kad 
dar labiau jus sudominčiau, kadangi Džeksonas įpareigojo 
mane pasirūpinti jo turto perdavimu, galiu patvirtinti: Svonų 
šeimos vynuogynas puikiausias ne tik Oregone, bet visoje 
šalyje. Ir jei apdovanojimai ką nors reiškia, vynininkystėje jie 
neabejotinai labai svarbūs ir pripažįstami visame pasaulyje. 
Gal esate girdėjusi apie Chateau de Madeleine Vineyard?

Tai patraukė Tesos dėmesį.
– Negali būti. Norite pasakyti, kad ta vyno darykla pri-

klausė Džeksonui Svonui?
– Ją pastatė jūsų senelis Robertas. Grįžęs po Antrojo pa-

saulinio karo, dalį šeimos vyšnių sodo jis pavertė vynuo-
gynu. Tačiau verslas smarkiai suklestėjo tik devintajame 
dešimtmetyje.

– Prakeikimas. Jūs aptikote mano silpną vietą, gal ir norė-
čiau ten apsilankyti. Aš perku jų pinot noir, jis pasakiškas. – 
Bet tai nereiškė, kad ji pakeitė nuomonę ir jai staiga prireikė 
to vynuogyno ar vyno daryklos. Vynas ją domino tik kaip 
gėrimas. Tesa neketino įsitraukti į vynuogių auginimo verslą.
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– Negalėčiau ginčytis. – Atvykėlis pažvelgė į laikrodį. – Turiu 
važiuoti. Po pietų – mano skrydis iš Finikso oro uosto. Pamąsty-
kite, – tarė jis. – Jeigu nuspręsite atvykti, tik paskambinkite, aš 
pasitiksiu jus Portlando oro uoste ir nuvešiu į Aberdyną.

– Jei nuspręsiu, tai veikiausiai važiuosiu automobiliu, kad 
galėčiau pasiimti šunį. Chuliganas – priglaustas šuo. Aš tik 
kelis mėnesius jį turiu, būtų žiauru vėl uždaryti į narvą, kai 
dar visai neseniai jis gyveno gyvūnų prieglaudoje.

– Portlande eismas ne toks intensyvus kaip Los Andžele, 
tačiau atvykėliui keliauti automobiliu gali būti gana sudė-
tinga, ypač rytinių spūsčių valandomis. O ir tiltai gali ištam-
pyti vairuotojui nervus.

– Užaugau važinėdama per liūdnai pagarsėjusią Los An-
dželo keturių lygių sankryžą, – tarė Tesa. – Abejoju, ar kuris 
nors iš jūsų tiltų man sukeltų keblumų.

– Supratau. Tačiau vairuodama negalėtumėte taip pa-
sigrožėti upės vaizdu, kaip sėdėdama keleivio vietoje. Tai 
tik pasiūlymas, skrydis trunka vos dvi su puse valandos. 
Pasiimkite Chuliganą su savimi. Pasitiksiu jus oro uoste, o 
Aberdyne galėsite išsinuomoti automobilį. Apsistosite name, 
kuriame visi Chuliganą sutiks draugiškai. Taip jūs nešvais-
tysite laiko kelionei, galėsite keletą dienų pailsėti ir apžiūrėti 
vyno kraštą. Ir pakrantę.

Tesai toptelėjo, kad jis mokėsi dalyvauti teisminiuose 
ginčuose. Ne tik kiaurai permatė žmones – suvokęs, kad ji 
priešinsis pajutusi spaudimą, ėmė kalbėti labai įtaigiai. Šis 
vyras visai nesunkiai palenkia prisiekusiuosius savo pusėn, 
pamanė ji. Po perkūnais, jau palenkė ir ją.

– Chuliganas jau yra skridęs. Iš prieglaudos Amarile. – Ir 
Finikso Sky Harbor tarptautiniame oro uoste pasirodė vizgin-
damas uodegą. – Laimei, tebeturiu jo narvą.
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– Kad ir kaip nuspręsite daryti, ūkis padengs visas iš-
laidas: kelionės ir viešnagės Oregone. Visų trijų paveldėtojų.

– Atrodo, Džeksonas gerokai labiau rūpinosi pinigais 
negu savo vaikais.

– Jis buvo sudėtingo būdo žmogus. Jūs tikrai tai suprasite 
atvykusi į Aberdyną.

– Jeigu atvyksiu.
– Jeigu atvyksite, – sutiko jis. Ir nors išlaikė abejingą tei-

sininko veido išraišką, jo rudose akyse ji pastebėjo sužibus 
pasitenkinimą.

Stovėdama verandoje Tesa stebėjo jį, einantį link automo-
bilio. Ir per paukščių čiulbėjimą išgirdo naują garsą. Vyriškis 
švilpavo.
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