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MES SKLENDĖME  ore.
Apsikabinau tvirčiau, ir jis pakėlė mane dar aukščiau, tad 

laikiausi kaip vaikas, apsivijusi kojomis jo juosmenį. Nuo jo 
buvo šilta, nors nugarą košė vandenyno vėjas. Kilome į bau-
ginantį aukštį, tačiau jo glėbyje jaučiausi saugi ir nurimusi.

Tas jausmas ilgai netruko. Pro Rafo sparnus probrėkšmais 
mačiau, kas vyksta už mūsų.

Įkaušę ar ne, tačiau angelai nesunkiai kilo skrydžiui. Vei-
kiausiai juos kurstė demono vaizdas, nes mus vijosi didesnis 
būrys angelų, nei jų buvome palikę ant kranto. Jie kilo aukš-
tyn pro rūko tumulus, nušviesti ugnies žiežirbų, o mes sklen-
dėme virš juodų bangų.

Angelai turėtų būti nuostabios šviesos būtybės, tačiau tie, 
kurie vijosi mus, labiau panašėjo į iš miglos išnirusį demo-
nų debesį. Veikiausiai Rafas galvojo tą patį, nes dar tvirčiau 
suspaudė mane glėbyje, lyg būtų norėjęs pasakyti: „tik ne 
šįkart“.
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Jis kryptelėjo, pasisuko ir nuskrido tolyn nuo kranto ten, 
kur migla atrodė lyg apklotas. Jis leidosi vis žemiau prie van-
dens, kur rūkas buvo tirštesnis ir garsiau ošė bangos.

Skridome taip žemai, kad jaučiau bangų keliamus purslus. 
Bangos vijosi viena kitą, lūždavo ir sūkuriuodavo. Atrodė, kad 
jau mylių mylias skrendame virš juodo, įniršusio vandenyno.

Rafas skrido zigzagais. Kurį laiką skridęs tiesiai, jis staigiai 
ir netikėtai pasukdavo. Manevrai, taikomi stengiantis pabėgti.

Rūkas buvo toks tirštas, kad galėjai tikėtis, jog angelai 
persekiojo šešėlius. Bangų riaumojimas ir vėjas gožė galingų 
Rafo sparnų keliamą garsą.

Drebėjau prisiglaudusi prie jo kūno. Nuo ledinių purslų 
ir vandenyno vėjo taip sušalau, kad beveik nejaučiau rankų, 
kuriomis buvau apsivijusi jo kaklą, nei kojų, kuriomis spau-
džiau jo liemenį.

Sklendėme tyloje, skrosdami nakties tamsą. Nesuvokiau, 
kaip arti galėtų būti angelai ir ar jie vis dar seka mus. Švy-
tinčiame rūke nieko negirdėjau ir nieko nemačiau. Dar kartą 
staigiai pasukome vandenyno link.

Rūke išniro veidas.
Už jo plakėsi milžiniški sparnai miglos spalvos plunksnomis.
Jis buvo per arti.
Trenkėsi į mus.
Apsisukome praradę kontrolę. Šikšnosparnio sparnai susi-

painiojo su plunksniniais.
Rafas pliekė sparnuotuosius savo dalgiais ir kaltais. Ašme-

nys raikė plunksnas, skverbdamiesi iki pat kaulo.
Visi vartėmės kūliais ir kritome žemyn.
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Didžiuliais mostais Rafas atgavo pusiausvyrą, tačiau ne-
galėjo kautis sparnais, taip pat negalėjo tiesiog nuskristi. Kai 
angelas ėmė siekti kalavijo, jis išpainiojo savo sparnus.

Bet Rafas neturėjo kardo.
Ir laikė mane – mirtiną šimto svarų nešulį, kuris trikdė pu-

siausvyrą ir sunkino kovą. Užuot kovojusios, jo rankos gniau-
žė mane. Sparnai turėjo plakti daug stipriau, kad išlaikytų 
mus ore.

Mano galvoje sukosi vienintelė mintis, kad negaliu numirti 
Rafo glėbyje. Negaliu būti dar viena žaizda jo sieloje.

Angelas išsitraukė kalaviją.
Grupinėse treniruotėse sužinojau, jog yra tokių ginklų, ku-

rie efektyvūs tik per tam tikrą atstumą. Kardas – vienas iš jų.
Kaip tik dabar angelas turėjo pakankamai erdvės už mūsų 

ir galėjo smeigti arba sukapoti mus į gabalus. Tačiau jei jis su-
spaustų mus savo glėbyje, menkas įpjovimas būtų daugiau-
sia, ko jis negalėtų išvengti.

Tai tik vanduo. Jei nukrisiu, bus šalta kaip pragare, tačiau 
nemirtina. 

Bent jau ne iš karto.
Nuostabu, kiek kartų turime rizikuoti, nepaisydami išgy-

venimo instinktų, kad išliktume. Stipriau surakinau kojomis 
Rafo juosmenį ir atsilošiau.

Jis nustebęs šiek tiek atleido rankas. To pakako, kad spė-
čiau išsilenkti ir viena ranka nustverčiau kardą laikančiam an-
gelui už riešo, o kita – už aukštos marškinių apykaklės.

Sulenkiau savo ranką ir įtempiu raumenis, tvirtai laikyda-
ma jo ranką su kardu, kad negalėtų užsimoti. Vyliausi, jog  



292

jis nėra labai stiprus ir neišnarins man peties. Tuo tarpu kita 
ranka truktelėjau jį į save.

Tai truko akimirksnį. Jei angelas būtų to tikėjęsis, jokiu 
būdu nebūtų leidęs man šitaip pasielgti. Tačiau kuris užpuo-
likas tikėtųsi, kad auka prisitrauks jį dar arčiau?

Angelas sumaskatavo sparnais, prado pusiausvyrą ir aš 
sugebėjau prisitraukti šią išskirtinai šviesią būtybę.

Iš arti buvo mažesnė grėsmė, kad kardas mums taps iešmu, 
tačiau Rafas buvo priverstas skristi nepatogiai, kad išsaugotų 
nuo ašmenų savo sparnus. Mes supomės ore gana neaukštai 
virš juodų bangų.

Rafas tvirtai laikė mane viena ranka, o kita stengėsi atremti 
angelą, kuris taikėsi jam smogti.

Pasilenkiau ir stvėriau už kardo rankenos. Supratau, kad 
neturiu galimybės atimti jo, tačiau gal pavyks nukreipti ange-
lo dėmesį nuo Rafo. Ir man pasisekė. Vertėjo pabandyti įtikin-
ti kardą, kad leistųsi pakeliamas be savininko leidimo.

Mes grūmėmės ore, nerangiai sukdamiesi ir sūpuodamiesi 
aukštyn žemyn virš vandenyno. Abejomis rankomis nustvė-
riau kardo rankeną ir, nors nepajėgiau jo pajudinti iš angelo 
gniaužtų, galėjau pakreipti į šalį.

Vos tik taip padariau, kardas beregint tapo sunkus, toks 
sunkus, kad angelo ranka nusviro žemyn.

– Ne! – suriko angelas. Jo balsas išdavė beprotišką siaubą, 
kad gali neišlaikyti kardo.

Rafas smogė jam kumščiu. Angelas atsilošė.
Jo kardas iškrito. Ir pranyko vandenyse.
– Ne! – suriko jis dar kartą, siaubo kupinomis akimis žvelg-

damas žemyn į bangas, prarijusias jo ginklą. Spėju, kad an-
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gelų nardytojų nebuvo, ir nebuvo, kas sugrąžintų kardus ir 
kitus vertingus daiktus iš vandenyno dugno.

Ištroškęs kraujo, jis riaumote išriaumojo karo šūksnį. Tuo-
met pajudėjo.

Iš tirštos miglos išniro dar du angelai.
Nenustebau, nes angelas buvo sukėlęs begalinį triukšmą, 

bet vis tiek juos pamačius suspurdėjo širdis.
Visi trys šovė į mus. Rafas apsisuko ir nuskrido atviros jū-

ros link.
Laikydamas mane, jis tikrai negalėjo jų aplenkti.
– Paleisk, – ištariau jam į ausį.
Rafas dar stipriau prisispaudė mane, lyg nebūtų apie ką 

diskutuoti.
– Mums abiem bus daugiau šansų išlikti, jei aš būsiu van-

denyje, užuot kovos metu tempusi tave žemyn. – Jis tebelaikė 
mane. – Aš galiu plaukti, Rafai. Čia nedidelė bėda.

Kažkas didelis trenkėsi į mus iš už nugaros.
Ir Rafo glėbys atsilaisvino. Aš šoviau žemyn.
Pirmosiomis akimirkomis kritau kaip sulėtintame kadre, 

ryškiai skirdama kiekvieną pojūtį. Veikė įprasti refleksai ir aš 
mastagavau kojomis bei rankomis, lyg tikėdamasi, kad su-
čiupsiu ką nors, už ko prisilaikyčiau.

Viena ranka graibė orą. Kita nusistvėrė už sparno plunksnų. 
Visu svoriu pakibusi ant angelo sparno priverčiau jį apsi-

sukti ir išvedžiau iš rikiuotės. Mano panikos energija nutekėjo 
į susigniaužusį kumštį.

Abu nukritome į vandenyną.
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Antrojoje dalyje PASAULIS PO TO žmonės buriasi ir slepiasi 

civilizacijos griuvėsiuose, stengdamiesi išlikti. Išsigelbėję nuo 

angelų antpuolio, jie trokšta keršto. Peidžė prapuola. Jos ieškodama 

Penryn keliauja ištuštėjusiomis ir paslaptingomis San Fransisko 

gatvėmis ir slapta viliasi sutikti Rafą. Kur dingo visi gyventojai? 

Kodėl miestas toks tuščias?

Tuo tarpu Rafas rūpinasi, kaip atgauti savo sparnus, – juk be jų negali 

grįžti į angelų pasaulį ir vėl tapti lyderiu, arkangelu. Jis nežino, kad 

Penryn gyva. Ar pavyks jiems susitikti? Ką jis pasirinks: 

sparnus ar liesutę žmonių dukterį?

Jaudinantis, kupinas nuotykių ir stulbinamų įvykių 

pasakojimas nepaliks abejingų skaitytojų.

Pagal šią knygų seriją kuriamas filmas.

Kupina veiksmo, kvapą gniaužianti knyga. Privaloma perskaityti. 
Entertainment Weekly

Įtraukiantis pasakojimas. Pagaunanti ir visiškai pavergianti knyga.
Glamour UK
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