
3 4 3 5

2

– Ponia Kerbi, jūsų sūnaus dar neradome, bet 
gali būti, kad radome iškamšą, su kuria jis išėjo iš 
namų, – pasakė Frostas.

– Oho, kaip gerai! – nusišaipė Vendės draugas. 
– Galite tą iškamšą atvežti. Paguldysime į lovą, ir 
bus tvarka.

– Gal patylėsi? – pyktelėjo moteris. – Pats pasiū-
lei eiti į tą prakeiktą aludę.

– Nepasakyčiau, kad mėginai mane atkalbėti. 
Nespėjau nė pasiūlyti, o tu tik žybt! – kepurę ir 
paltą į rankas ir pirmyn!

Frostas atsistojo tarp jųdviejų it koks teisėjas – 
tarp boksininkų.

– Kai išeisime, galėsite rietis iki valiai. Ponia 
Kerbi, mes labai nerimaujame dėl jūsų sūnaus, no-
rime rasti jį kuo greičiau. Sakykite, ar iškamša bu-
vo apvilkta sintetine žalsvai balta striuke su už-
trauktuku?

– Bobio išaugtine, – linktelėjusi atsakė moteris.
– O kaukė – žalia, Gajaus Fokso* ?
– Taip.

*    Gajus  Foksas  –  vienas  Parako  sąmokslo,  kurio  užmačia  buvo 
1605  m.  lapkričio  5  d.  susprogdinti  Anglijos  parlamentą,  dalyvių. 
Sąmokslas  žlugo.  Ta  proga  Didžiojoje  Britanijoje  kasmet  lapkričio 
5-ąją  švenčiama  Gajaus  Fokso  naktis  –  kūrenami  laužai,  leidžiami 
fejerverkai,  deginamos  jo  iškamšos.  Pinigų  petardoms  vaikai 
prisirenka iš anksto, gatvėse prašydami išmaldos. Gajaus Fokso kaukė 
– viena populiariausių pasaulyje (čia ir toliau – vertėjo pastabos). 

– Radome iškamšą Patriotų gatvėje, prie par-
duotuvės. Ar Bobis galėjo nusinešti ją ten?

– Nemanau. Niekas ten naktimis nevaikšto. Bo-
bis kaulijo pinigų prie aludžių, autobusų stotelėse. 

– Papasakokite smulkiai, kaip viskas šįvakar 
buvo.

– Jau pasakojome, – atšovė Vendės draugas.
– O dabar papasakosite dar kartą, – rėžė Fros-

tas. – Jei panorėsiu, dvidešimt kartų porinsite kaip 
didelis. Jūsų pavardė, beje?..

– Grinas. Teris Grinas.
Inspektorius luktelėjo, kol Bertonas užsirašys 

pavardę, ir kreipėsi į motiną:
– Ponia Kerbi, tad kaip viskas buvo?
– Penktą Bobis išgėrė arbatos ir susiruošė išeiti. 

Su iškamša. Neleidau. Buvo jau sutemę. O dar tas 
kūdikius badantis iškrypėlis...

Frostas šiek tiek linktelėjo. Regis, tą patį minėjo 
ir Liza Mod.

– Kaip Bobis reagavo? – paklausė jis.
– Išplūdo mane.
– Galva neišneša, kur snarglius prisiklauso to-

kių žodžių, – įsiterpė Grinas. – Užvažiavau jam, ta-
da ir mane iškeikė, pasiuto šaukti, kad aš jam ne 
tėvas. Džiaukis, atsakiau, mat, jei būčiau tėvas, bū-
čiau pasmaugęs vos gimusį.

– Gana, – nutraukė jį inspektorius, – gana jau tų 
laimingos šeimos gyvenimo vaizdelių. O paskui? – 
vėl kreipėsi į Vendę.

– Bobis siusdamas žiūrėjo televizorių. Tuojau 
po septynių Teris pasiūlė užšokti į aludę. Liepiau 
sūnui eiti į lovą, kai tik baigsis laida. Išėjome išgerti 
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ir grįžome tuojau po dešimtos. Užlipau į viršų pa-
žiūrėti Bobio, o jo nebebuvo.

– Šūdžius. Nutarė tyčia mus paerzinti, – su-
niurzgė Grinas.

– Ar pareigūnai, kurie čia buvo pirmiau, namus 
apieškojo? Būna, kad vaikai pasislepia dėl pokšto.

– Išgriozdė visus kampus. Bobio čia nėra. Mes 
patys lakstėme gatvėmis, ieškojome. Apėjome 
visus sūnaus draugus, niekas nieko nežino.

Aha, draugai. O jeigu nužudytasis – vienas jų?
– Gal dingo ir kuris nors iš draugų?
– Ne, – suglumusi atsakė moteris. – Kalbėjome 

su visais.
– Aišku. Ir net nenumanote, kur Bobis galėtų 

būti?
– Žinau, kur jis yra, – vėl įsikišo Grinas. – Pas 

savo nupiepusį tėvą, skundžia mus.
– Jei Bobis būtų ten nuėjęs, Haris paskambintų, 

– atkirto Vendė.
– Palaukite, – įsikišo Frostas. – Berniuko tėvas 

gyvena čia, Dentone?
– Danų gatvėje, su šliundra kine.
– Siauraake Siuze Vong*, – pridūrė Grinas. 
– Vadinasi, tėvas gyvena Dentone, o jūs net ne-

pasidomėjote, ar Bobis nuėjo pas jį?
– Jei sūnus būtų ten, Haris paskambintų.
– Net nepranešėte jam, kad Bobis dingo?
– Jei Haris sužinotų, kad, išeidami į aludę, pali-

kome Bobį vieną, atlėktų čionai kelti skandalo. Sy-
kį jis jau grasino sumušti Terį.

*    Siuzė  Vong  –  populiaraus  Richardo  Masono  romano  veikėja, 
prostitutė. 

Ką gi, juo labiau verta aplankyti Harį, pamanė 
Frostas.

Automobilyje inspektorius radijo ryšiu pasišne-
kėjo su Liza Mod; pranešė seržantei, kad nužudy-
tasis berniukas – ne Bobis Kerbis ir kad šio teksią 
ieškoti toliau.

– Jei šiąnakt vaiko nerasime, – pasakė Frostas, – 
tegul Velsas rytą surenka paieškos grupę. Be to, te-
gul susisiekia su Maletu, kad šis leistų atšaukti 
laisvadienius.

– Aišku, – atsakė Liza.
– Išplatink nužudytojo berniuko aprašą. Suži-

nok, ar niekas jo neieško.
– Aišku.
– Jei iškils kokių kliūčių, drąsiai kreipkis į mane.
– Neiškils. Nutraukiu ryšį.
– Ką manote apie panelę Mod? – pasiteiravo 

Bertonas, gaivindamas čiaudantį Frosto automobi-
lio variklį.

– Panelei Mod mano miegamojo durys visada 
atviros, – atsakė inspektorius ir čia pat šūktelėjo: – 
Na pagaliau! – Variklis staiga atsigavęs suūžė. – 
Negailėk anglių, sūnau. Nekantrauju užmesti akį į 
tą Kinijos ištvirkėlę. Rytietės – mano silpnybė.

– Rytietės, vos trylikos sulaukusios, jau būna 
surukusios senės, – pakomentavo Bertonas.

– Na tuomet tikėkimės, kad jai tik vienuolika, – 
pasakė Frostas.

Privažiavus prie namo, atgijo viltis. Šviesos pir-
mame aukšte net ir po vidurnakčio buvo įjungtos. 
Bertonas nuspaudė skambučio mygtuką ir beveik 
tuojau pat pasigirdo moteriškas balselis:
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– Kas ten?
– Policija, – atsakė konsteblis. Durys, kiek leido 

grandinėlė, prasivėrė, ir jis į tarpą kyštelėjo tarny-
binį pažymėjimą. – Ar galėtume pasikalbėti?

Pareigūnus įsileidusi kokių aštuoniolikos kinė 
lėlės veiduku buvo tikra gražuolė. Žvilgantys juodi 
plaukai laisvai krito ant nugaros. Buvo ką tik išsi-
maudžiusi, švarutėlė, rausvutėlė, vilkėjo baltą kil-
pinį chalatą. Kvepėjo „Johnson’s Baby“ milteliais. 
Dirbo ji slauge Dentono ligoninėje ir dabar ruošėsi 
važiuoti į naktinę pamainą.

– Ar galiu kuo padėti? – pasiteiravo Ku Čen, 
vesdamasi pareigūnus į ankštą, bet uoliai iššveis-
tą, be dėmelės, virtuvę.

Dar ir kaip, pamanė Frostas, bet žodį užleido 
Bertonui.

– Ar Bobis – pas jus? – paklausė šis.
– Bobis? – Merginos veide šmėstelėjo nerimo še-

šėlis. – Bobis gyvena su motina.
– Norėtume pasikalbėti su berniuko tėvu, ponu 

Hariu Kerbiu.
– Jis miega. Bet tuojau prižadinsiu.
Haris Kerbis buvo tvirtai sudėtas, kokių šešių 

pėdų ūgio, vešliomis, šviesiomis garbanomis. Tik-
ras milžinas šalia smulkutės slaugės, kuri akivaiz-
džiai juo didžiavosi. Pažadintas Haris skubomis 
įšoko į džinsus, užsitempė pilką megztinį.

– Atėjote dėl Bobio? – paklausė jis.
– Pone Kerbi, ar berniukas čia?
– Čia? Kodėl jis turėtų būti čia? – Vyriškis 

įsmeigė žvilgsnį į Frostą. – Kas atsitiko?
– Bobis dingo, – atsakė inspektorius ir trumpai 

išdėstė padėtį.

Kerbis klausėsi net prasižiojęs, vis tirščiau raus-
damas iš įsiūčio.

– Ta karvė paliko septynmetį mano sūnų vieną 
namuose, o pati su savo tešlagalviu išmovė į aludę? 
– paklausė jis, o merginai riktelėjo: – Batus!

– Ką sumanei? – nerimastingai išpūtusi akis, 
paklausė ta.

– Aplankysiu tą vištą ir jos kuilį ir išmalsiu 
abiem marmūzes.

Mažoji slaugė karingai atkišo smakrą.
– Niekur neisi! – nukirto.
– Bobis – ne tavo sūnus. Mano. Duokš batus!
– Luktelėkite, – įsikišo Frostas, kuriam jau kvar-

šo galva. – Niekas niekur neis. Mes ketiname api-
eškoti namus.

Kerbis įsistebeilijo į inspektorių.
– Gal manote, kad Bobis čia? Manote, slepiu sū-

nų savo draugės namuose? Tad kur jis? Gal tūno 
palėpės sienoje, kaip sumauta Ana Frank?

– Berniukas dingęs, – kantriai atsakė Frostas. – 
Kur jis yra, nežinome. Į jūsų namus vaikas galėjo 
patekti slapčia, nepastebėtas. Taigi dėl šventos 
ramybės paieškosime jo čia. – Kerbis buvo beeinąs 
inspektoriui iš paskos, bet šis šeimininką sulaikė. 
– Prašau likti virtuvėje.

Liepęs Bertonui ieškoti vaiko pirmajame aukš-
te, Frostas užkopė į viršų. Pirmiausia dirstelėjo į 
vonią. Berniukui pasislėpti, nei kam kitam jį pa-
slėpti čia tiesiog nebuvo kur. Tik prausyklė ir du-
šas. Ant palangės stovėjo flakonas su „Johnson’s 
Baby“ milteliais, ant grindų džiūvo mažytės mer-
ginos pėdos. Greta vonios buvo ne ką erdvesnis už 
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podėlį kambarėlis su viengule lova ir nediduke 
balta komoda. Priešais šį – slaugės miegamasis, 
toks pat švarus, jaukus ir mažas kaip ir ji pati. Vis 
dėlto jame tilpo ir dvigulė lova, pristumta, taupant 
erdvę, prie sienos, ir tualetinis staliukas. Ir sieninė 
spinta. Frostas atitraukė jos duris. Vyriški ir mote-
riški drabužiai ant pakabų, krūvelė išlygintų dra-
bužių ant lentynos, pora tuščių lagaminų. Inspek-
torius atsiklaupė ir žvilgtelėjo po lova. Ant grindų 
gulėjo lengvučiai geltoni naktiniai. Visiškai trumpi 
ir svaigiai kvepiantys anaiptol ne vaikiška pudre-
le. Ak, kaip gera būtų šmurkštelėti į lovą su švel-
nia, paslaugia kine, užsisvajojo Frostas ir mažne 
pamiršo, ko čionai atėjęs. Bertonui įeinant į kam-
barį, inspektorius it prasikaltęs krūptelėjo.

– Apačioje vaiko nėra, – pasakė konsteblis.
– Čia irgi. Tik štai... Geidulį žadinantys nak-

tiniai... Rūgštele, galėčiau lažintis, jos subinytė ky-
šo iš po jų kaip du žavingi melionai.

Bertonas išsišiepė. Dirbti su inspektoriumi bu-
vo grynas malonumas – bylos aplinkybės, kad ir 
kokios, Frosto niekada neslėgdavo.

Kai jiedu grįžo į virtuvę, Kerbis vilkosi šiltą vil-
nonį paltą. Mergina žiūrėjo į draugą su nerimu.

– Važiuosiu su tavim, – pasakė ji.
Kinė vos juntamai šveplavo. Frostas susigėdęs 

sau prisipažino, kad ta jos savybė jį jaudina.
– Ne, – atkirto Haris, – tu važiuosi į ligoninę. Po 

to, kai su anuodviem pasišnekėsiu, tau gali tekti 
pasirūpinti į traumatologinį naujai atvežtais pa-
cientais.

– Verčiau patausokite jėgas ir eikite miegoti, – 
patarė inspektorius. – Jei šiąnakt Bobio nerasime, 

iš pat ryto pradės dirbti paieškos grupė, be to, 
mums gali prireikti ir jūsų, ir tešlagalvio pagalbos.

Vos išėję į gatvę pareigūnai išgirdo automobily-
je plyšojant radijo siųstuvėlį.

– Inspektoriau, patologas laukia jūsų lavoninė-
je. Jis nori kai ką skubiai parodyti, – pranešė 
Operatyviojo valdymo centras.

Lavoninė buvo įsikūrusi niūriame Viktorijos 
laikų vienaukštyje ligoninės teritorijoje. Bertonas 
purvais aptaškytą Frosto „Fordą“ it pajuokai pa-
statė šalia tviskančio „Rolls-Royce‘o“.

– Primena katafalką, – suniurzgė inspektorius.
Aikštelėje buvo ir daugiau automobilių. Frostas 

atpažino tamsiai mėlyną nusikaltimo vietos tyrėjo 
Ivenso „Audi“ ir teismo eksperto Hardingo 
„Vauxhallą“.

Beveik visa skrodimų patalpa skendėjo tamsoje, 
lempos plieskė tik virš vieno stalo. Prie jo stovįs 
Draisdeilis su chalatu ir žalia gumine prijuoste pa-
mojo inspektoriui. Už patologo su užrašine rankoje 
stoviniavo ištikimoji jo padėjėja. Užuot įkalbėjęs 
pastabas į ne kartą jau apvylusį diktofoną, Drais-
deilis verčiau diktuodavo jas asistentei. Atokiau 
mindžikavo fotoaparatu apsiginklavęs Ivensas, ša-
lia jo stovėjo Hardingas, abu – taip pat su žaliais 
lavoninės chalatais.

Skrodimo stalas menkam berniuko kūneliui at-
rodė gerokai per didelis.

– Norėjau parodyti šit ką, – pasakė Draisdeilis 
ir pasilenkęs atsargiai kilstelėjo dešiniąją vaiko ranką 
baltame plastikiniame maišelyje.


