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P R O L O G A S 

Fizikas Leonardas Vetra jaute svylancios mesos kvap^ ir 
zinojo, kad sis kvapas yra jo kuno. Su siaubu jis ziurejo \s jo 
kupsinci^ tamsiq figur^. 

— Ko tu nori?! 
— La chiave, — atsake gergzdziantis balsas. — Slaptazo-

dzio. 
— Taciau... As ne... 
fsibrovelis dar labiau j j uzgule ir prie Vetros krutines stip-

r iau prispaude ik i baltumo jkaitusj daikt^. Pasigirdo kepancios 
mesos drkesys. 

— Nera jokio slaptazodzio! — apimtas nepakeliamo 
skausmo, suriko Vetra. J i s jaute, kad netenka nuovokos. 

Isibrovelis pervere j j zvilgsniu. 

— Ne avevo paura. To as ir bijojau. 
Vetra stengesi neprarasti s^mones, taciau tamsa nesulai-

komai smelkesi. Vienintele paguoda buvo zinojimas, jog uzpuo-
likas niekuomet negaus to, ko atejo. Po kelii} akimirkq jo ranko-
se sublizgejo peilio gelezte ir atsargiai, „chirurgiskai" nutaikyta 
atsidure prie pat Vetros veido. 

— Del Dievo meiles! — suriko Vetra. 
Taciau jau buvo per velu. 
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Aukstai ant Didziosios Gizos piramides laiptu stovinti 
moteris pazvelge zemyn, nusisypsojo ir saktelejo: 

— Robertai, paskubek! As jauciau, kad man reikia teketi uz 
jaunesnio vyriskio! 

Jos sypsena buvo magiska. 
Robertas is paskutiniijjvi stengesi neatsilikti, taciau kojos 

buvo sunkios lyg akmenines. 

— Palauk, — maldavo jis. — Prasau... 
Pamazu jo rega eme blaustis. Ausyse uze. As zutbut turiujq 

pavyti! Taciau kai vel pazvelge aukstyn, moteris jau buvo isny-
kusi. Jos vietoje stypsojo senis ispuvusiais dantimis. J i s zvelge 
zemyn surauk^s lupas ir nutais^s liudn^ veido israisk^. Po aki-
mirkos is senio krutines pasigirdo sielvarto kupina dejone, k u r i 
nuvilnijo \s per dykum^. 

Robertas Lengdonas pasoko lovoje, ispiltas prakaito nuo 
k^ tik susapnuoto kosmaro. Skambejo salia lovos stovintis tele-
fonas. Nieko nesuprasdamas jis pakele ragelj. 

— Klausau. 
— As ieskau Roberto Lengdono, — isgirdo vyrisk^ bals^. 
Lengdonas atsisedo savo placioje lovoje ir pamegino su-

telkti mintis. 
— As.. . As Robertas Lengdonas, — isvebleno zvilgtele-

damas j prie lovos stovincio elektroninio laikrodzio ciferblat^. 
Buvo penkta valanda ir astuoniolika minucivi ryto. 

— As turiu nedelsdamas su jumis susitikti . 
— Kas jus esate? 
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— Mano vardas Maksimiljanas Koleris. E s u branduolines 
fizikos specialistas. 

— Kas toks? — Robertas niekaip negalejo susikaupti. — 
A r jus jsitikin^s, kad paskambinote tam Lengdonui, kurio jums 
reikia? 

— J u s esate Harvardo universiteto religines ikonologijos 
profesorius. Parasete tris knygas simbologijos tematika ir . . . 

— A r zinote, kiek dabar valandij? 
— As atsiprasau. Taciau turiu kai k^, k^ jus butinai priva-

lote pamatyti. Negaliu apie tai kalbeti telefonu. 
Is Lengdono lupi} issprudo visaziniskas atodusis. Taip jam 

jau yra buv^, i r ne kart^. Vienas is nemalonumq, kuriuos tenka 
isk^sti, kai rasai religines simbologijos tematika, yra nesibai-
giantys skambuciai religiniq fanatikq, ieskanciq autoritetingq 
specialistq, kurie galetq jiems patvirt inti ar pakomentuoti k^ 
tik Dievo atsiqstq zenklq. Praeit^ menesj striptizo sokeja is 
Oklahomos telefonu zadejo Lengdonui geriausiq seks^ jo gyve-
nime, jei t ik skubiai pas j ^ atskrisi^s ir istirsi^s magisku budu 
ant jos lovos antklodziij atsiradusiq kryziaus formos pavidalq 
autentiskum^. Tulsos antklode, taip s i^ istorij^ pavadino Leng
donas. 

— Is kur jus gavote mano telefono numerj? — nors buvo 
ankstyvas metas, Lengdonas stengesi buti mandagus. 

— Internete, jusv} knygos puslapyje. 
Robertas susirauke. Kas jau kas, o jis labai gerai zinojo, 

kad tame puslapyje jo namq telefono numerio nera. Vyriskis 
akivaizdziai melavo. 

— Man butinai reikia su jumis pasimatyti, — neatlyzo 
pasnekovas. — As jums gerai uzmokesiu. 

Lengdonas eme nirst i . 
— Labai atsiprasau, taciau... 
— J e i nedelsdamas isvaziuosite, galite cia buti per... 
— As niekur nesiruosiu vaziuoti! Dabar penkta valanda 

ryto! 
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J i s padejo telefono ragelj ir griuvo atgal \. Uzmerke 
akis ir vel bande uzmigti, taciau bergzdziai. Is galvos neisejo k^ 
tik susapnuotas sapnas. NebeapsikentQS nenoromis apsivilko 
chalat^ ir nulipo laiptais zemyn. 

Robertas Lengdonas basomis slepsejo po savo apleist^ 
Viktorijos stiliaus nam^ Masacusetse ir pasiruose „ritualinj 
vaist^ nuo nemigos" — puodelj garuojancios „Nestle Quik". 
Ant rytietiski} ki l imij dryksojo vaiduokliski pro stoglangius 
jspindusio balandzio menulio sviesos atsvaitai. Lengdono ko-
legos neretai juokaudavo, kad jo namai panasesni j antropolo-
gijos muziejq nei \j bustq. Visos lentynos buvo pri-
grustos religiniij atributij, atkeliavusiq is viso pasaulio: ekuaba 
is Ganos, auksinis kryzius is Ispanijos, zalsvai melsvo akmens 
stabukas is Egejo juros pakrantes i r netgi toks retas daiktas 
kaip pintas slauniraistis is Borneo — jauno kario amzinos jau-
nystes talismanas. 

Atsised^s ant zalvarines Maharisio skrynios, Lengdonas 
eme megautis si ltu sokoladu. Uzmet^s akj j stoglangj, jame is-
vydo savo atspindj. J o atvaizdas lange buvo blyskus, iskraipy-
tas ir primine vaiduokl}. Senas vaiduoklis, pagalvojo, sj negailes-
tingai lango sudarkyt^ atspindj suvokdamas kaip priminim^, 
kad jo jaunatviska dvasia jkalinta mirtingame kiaukute. 

Nors ir nepasizymejo ypatingu klasikiniu groziu, keturias-
desimtmetis Lengdonas turejo tai, k^ jo koleges jvardijo kaip 
erudicijos apzavus — veslus kastoniniai plaukai pasidabruoti 
zilomis sruogomis, skvarbios melynos akys, melodingas ir sod-
rus balsas, laisva, savimi pasitikincio atleto sypsena. Buv^s 
mokyklos ir koledzo suoliq \j rinktines narys, Robertas 
iki siol issaugojo plaukiko stotq, aukst^ ir grakstq, kruopsciai 
puoselejamq kasdienemis treniruotemis universiteto baseine 
— penkiasdesimt kartq pirmyn ir atgal plaukimo takeliu. 


