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1 skyrius

tol, kol bus gyva

Lietus čaižė įstrižais šuorais, šaltas ir nepaliaujantis, vėjas 
taškė lašus visomis įmanomomis kryptimis, ir jau nebegelbė-
jo nei dailus skėtis, nei guminiai batai. Nesakytum, kad Endė 
šių dalykų neturėjo. Du šimtus dolerių kainuojantis Burberry 
skėtis jos neklausė ir niekaip nesiskleidė, o galiausiai triokšte-
lėjęs sulūžo. Trumputė triušio kailiukų striukelė su didžiule 
apykakle ir be gobtuvo idealiai gaubė liemenį, bet nė trupučio 
negelbėjo nuo kaulus veriančio šalčio, o naujutėlaičiai verstos 
odos išeiginiai Prada bateliai, nors ir rėžė akį ryškiai rožine 
spalva, tik iš dalies dengė pėdas, taigi pirštai vis tiek mirko 
vandeny. Su plonučiukėm tamprėm kojos buvo tarsi nuogos, 
nes tokiame vėjyje odinis drabužėlis apatines galūnes saugojo 
tiek, kiek šilkinės kojinės. Keturiasdešimt centimetrų šviežio, 
Niujorką užklojusio sniego pluta jau buvo pradėjusi tirpti ir 
virsti į bjaurią pilką pliurzę. Endė gal jau tūkstantąjį kartą kei-
kė save, kad gyvena čia, o ne kur nors kitur.
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Tarsi pabrėždamas šią mintį, degant geltonai šviesai čiūž-
telėjo taksi ir papypino Endei, nes ji tuo metu rengėsi padaryti 
pasipiktinimą keliantį nusikaltimą – pereiti gatvę. Vos susilai-
kė nekyštelėjusi vairuotojui didžiojo piršto, – šiais laikais visi 
turi kokį nors ginklą, – bet tik sugriežė dantimis ir pasiuntė 
mintyse jo adresu virtinę keiksmažodžių. Turint omeny bate-
lių pakulnės aukštį, jai puikiai sekėsi nubėgti dar porą trejetą 
kvartalų. Penkiasdešimt antra, Penkiasdešimt trečia, Penkias-
dešimt ketvirta... Jau nebetoli, ir bent jau turės minutę kitą 
apšilti viduje, o tada vėl lėks kiek kojos neša į kontorą. Rami-
no save viltimi išgerti puodelį karštos kavos ir galbūt, vis tik 
galbūt, sukrimsti avižinį sausainėlį su šokolado gabalėliais, kai 
staiga iš kažkur pasigirdo tas skambutis.

Iš kur sklinda tas garsas? Endė apsidairė, bet ta pačia kryp-
timi skubantys pėstieji, regis, to skambėjimo negirdėjo, o jis 
vis garsėjo ir garsėjo. Čirrrrrr! Čirrrrrrr! Vėl tas telefono gar-
sas. Kažin kur jį pažins tol, kol gyva bus, nors dabar Endė nu-
stebo, kad vis dar gaminami taip skambantys telefonai. Labai 
jau seniai jo negirdėjo ir vis dėlto... teko prisiminti. Net ne-
ištraukusi iš rankinuko telefono jau žinojo, ką pamatys, bet 
vis tiek nukrėtė šiurpas, kai ekranėlyje išvydo du žodžius:  
MIRANDA PRISTLI.

Geriau neatsiliepti. Nereikia. Endė giliai atsiduso ir, nu-
spaudusi mygtuką „Nutildyti“, įmetė telefoną atgal į rankinu-
ką. Kone tą pačią akimirką jis vėl ėmė skambėti. Endė jautė, 
kaip krūtinėje pradeda daužytis širdis, darosi vis sunkiau ir 
sunkiau kvėpuoti. Įkvėpk, iškvėpk, – paliepė sau ir gunktelė-
jo galvą žemyn, stengdamasi apsaugoti veidą nuo dabar jau 
įsismarkavusios sniegdrabos, – ir ramiai sau eik. Restoranas 
buvo vos už dviejų kvartalų, – jau iš čia buvo matyti jo šil-
tos, viliojančios šviesos, – kai staiga neapsakomai stiprus vėjo 
gūsis bloškė ją į priekį ir ji, praradusi pusiausvyrą, įmynė į 
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patį baisiausią Manhatano žiemos darinį – juodą, pažliugusią 
sniego, purvo, druskos, šiukšlių ir dar dievažin ko balą: tokią 
bjaurią, šaltą ir velnioniškai gilią, kad nieko kito nebeliko, kaip 
tik pasijusti nugalėtai.

Endė kaip tik taip ir padarė – sustojo kaip įbesta vidury tos 
pragariškos balos, susidariusios gatvėje prie šaligatvio krašto. 
Stirksojo kokias trisdešimt ar keturiasdešimt sekundžių kaip 
gandras, įsibridusi viena koja į balą, kitą gracingai pakėlusi 
virš pažliugusios pliurzės, – svarstė, ką daryti toliau. Aplink 
ją ir tą nedidelį pliurzės ežerėlį žmonės suko plačiu ratu, ir 
tik keletas įsispyrę į kelius siekiančius guminius batus drįso 
žirglioti tiesiai per jos vidurį. Deja, niekas jai nepasiūlė ran-
kos, ir Endė, suvokusi, kad bala per daug didelė peršokti viena 
ar kita kryptimi, ryžtingai nusiteikė dar vienam išbandymui 
šalčiu ir drąsiai tekštelėjo kairę koją šalia dešiniosios. Ledinis 
vanduo nutvilkė abi pėdas ir sustojo ties apatine kulkšnių da-
limi, visiškai apsemdamas ryškiai rožinius batelius ir gerus de-
šimt centimetrų odinių kelnių klešnių virš jų. Endė vos laikėsi 
nepravirkusi.

Bateliai ir tamprės sugadinti nepataisomai, kojos, regis, dar 
kiek, ir nušals nepagydomai, išbrist sausai iš šito jovalo – jo-
kių šansų, lieka tik žengti toliau, ir dabar Endės galvoje sukosi 
vienintelė mintis: taip tau ir reikia už tai, kad neatsiliepei į 
Mirandos Pristli skambutį.

Betgi sriūbauti dėl savo bėdų nebuvo kada, nes vos tik ji už-
kėlė koją ant šaligatvio ir stabtelėjo įvertinti padarytų nuosto-
lių, telefonas vėl sučirškė. Per daug drąsiai pasielgė – velnias, ir 
visai neapgalvotai, – kad neatsiliepė į pirmąjį skambutį. Dabar 
antrąkart to nebepadarysi. Visa varvanti, drebanti ir tuoj pra-
virksianti Endė bakstelėjo pirštu į ekranėlį ir išspaudė „alio“.

– An-drė-ja? Čia tu? Prapuolei kaip už marių. Klausiu pa-
skutinį kartą: kur mano pietūs? Ilgiau nesiruošiu laukti.
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Aišku, čia aš, – pagalvojo Andrėja. – Juk man skambini. 
Kas daugiau atsilieps, jeigu ne aš?

– Prašau man atleisti, Miranda. Lauke toks bjaurus oras, o 
aš taip stengiuosi...

– Nedelsiant turi atsirasti čia. Viskas, – ir, Endei nespėjus 
ko nors atsakyti, ryšys nutrūko.

Nors į batelius pribėgęs ledinis vanduo pasibaisėtinai šlykš-
čiai šliurksėjo tarp pirštų, nors su šitais bateliais net ir sauso-
mis kojomis buvo sunku paspartint žingsnį, nors šaligatviai 
nuo šalčio jau traukėsi ledu ir su kiekviena sekunde darėsi vis 
slidžiau, Endė pasileido bėgti. Kiek įkabina kojos praskuodė 
vieną kvartalą ir jau liko paskutinis, kai staiga išgirdo kažką 
šaukiant ją vardu.

Ende! Ende! Sustok! Čia aš! Nebėk, palauk!
Šitą balsą pažintų iš kažin kur. Bet ką čia veikia Maksas? 

Juk šį savaitgalį jis išvažiavęs, kažkur bastosi po šalį, o su ko-
kiu reikalu – ji neprisimena. Argi ne taip? Endė stabtelėjo, at-
sisuko, ėmė akimis jo ieškoti.

Aš čia, Ende!
Ir staiga pamatė. Savo sužadėtinį vešliais juodais plaukais, 

skvarbiomis žaliomis akimis – vyrišką gražuolį. Jis sėdėjo ant 
didelio balto žirgo. Endė nelabai mėgo arklius, nes antroje kla-
sėje buvo nukritusi ir susilaužiusi dešinės rankos riešą, tačiau 
šitas žirgas atrodė gana draugiškas. Taigi nors Maksas vidury 
Manhatano per didžiausią pūgą jojo ant balto žirgo, Endė taip 
apsidžiaugė jį pamačiusi, kad jai nekilo jokių klausimų.

Lyg patyręs raitelis jis grakščiai nušoko nuo žirgo ir Endė 
pamėgino prisiminti, ar jis kada nors minėjo jai žaidžiąs polą. 
Trimis dideliais žingsniais prišoko prie jos, čiupo į patį šil-
čiausią ir nuostabiausią glėbį, ir Endė pajuto, kaip jos kūnas 
prigludo prie jo ir atsipalaidavo.
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– Mažule mano, – sumurmėjo jis nekreipdamas dėmesio 
nei į žirgą, nei į juodu spoksančius praeivius, – turbūt sušalai 
į ledą.

Kažkur tarp jųdviejų sučirškė telefonas – vėl tas telefonas, 
ir Endė suskubo atsiliepti.

– An-drė-ja! Ar nežinai, ką reiškia žodis „nedelsiant“? 
Aš...

Šaižus Mirandos balsas rėkė jai į ausį ir Endė sudrebėjo 
visu kūnu, bet nespėjus jai nė piršto pajudint Maksas išplėšė iš 
rankų telefoną, bakstelėjo nykščiu į ekrano langelį „Baigti“ ir 
nesitaikydamas nusviedė į patį balos vidurį, kur ką tik mirko 
abi Endės kojos.

– Juk su ja jau viskas baigta, Ende, – ištarė jis ir apgaubė 
pečius didele stora antklode.

– Dieve šventas, Maksai, kaip tu šitaip galėjai? Aš juk bai-
siai vėluoju! Net į restoraną dar nespėjau nulėkti. Ji mane už-
muš, jeigu tuojau pat nenunešiu jai pietų...

– Šššš, – tyliai ištarė jis ir priglaudęs Endei prie lūpų du 
pirštus nutildė. – Dabar tu saugi. Dabar tu su manim.

– Bet jau dešimt minučių po pirmos, ir jeigu ji...
Maksas suėmė jai už pažastų ir be jokio vargo kilstelėjo į 

orą, užsodino šonu ant balto žirgo, kurio vardas, anot Makso, 
buvo Banditas.

Endė netekusi žado sėdėjo ir žiūrėjo, kaip Maksas nuauna 
jai vandeny išmirkusius batelius ir numeta ant šaligatvio. Iš 
savo kelioninio krepšio, kurį nuolat tampėsi su savimi, ištrau-
kė mėgstamiausias Endės avių kailio šlepetes aukštais auliu-
kais ir užmovė ant nutrintų įraudusių kojų. Apklostė kelius 
antklode, užrišo ant galvos savo juodą kašmyro šaliką, galus 
apsuko apie kaklą ir įdėjo į rankas metalinį termosą su speci-
aliai jai, kaip sakė, paruoštu karštu šokoladu. Jos mėgstamiau-
siu. Paskui vienu grakščiu šuoliu užšoko ant žirgo, paėmė į 
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rankas vadeles ir, nespėjus jai ko nors pasakyti, sparčiai nu-
risnojo Septintuoju aveniu, o priekyje policijos eskortas skynė 
jiems kelią pro automobilius ir praeivius.

Kaip gera vėl jausti šilumą ir meilę, bet Endė negalėjo išsi-
vaduoti iš panikos, kuri ją buvo apėmusi neatlikus Mirandos 
pavestos užduoties. Aišku kaip dieną, dabar ją išmes iš darbo. 
O jeigu dar blogiau? O jeigu Miranda pasinaudos savo neribo-
tomis galiomis ir pasistengs, kad Endė daugiau niekur negautų 
jokio darbo? Kas bus, jeigu ji sumanys pamokyti savo padėjėją 
ir parodyti, kas būna, kai nepaklūstama Mirandai Pristli – ir 
ne vieną kartą, o net du.

– Man reikia grįžti! – sušuko Endė prieš vėją, žirgui pasilei-
dus šuoliais. – Maksai, apsisuk ir grįžtam atgal! Aš negaliu...

– Ende! Ar girdi mane, širdele? Ende!
Endė skubiai atmerkė akis. Girdėjo tik nepaliaujamą širdies 

dunksėjimą krūtinėje.
– Viskas gerai, mažule. Tau nieko neatsitiko. Tai buvo tik 

sapnas. Ir, kaip spėju, tikras košmaras, – suokė Maksas, vėsų 
delną pridėdamas jai prie skruosto.

Endė pasikėlė nuo patalų ir pro kambario langą pamatė vi-
dun plūstančią ankstyvo rytmečio saulės šviesą. Nebuvo nei 
sniego, nei šlapdribos, nei žirgo. Kojos basos, bet šiltos po 
minkštais, jaukiais patalais, o Makso kūnas, toks stiprus ir 
mielas, prisiglaudęs prie josios. Endė giliai įtraukė į plaučius 
oro ir Makso kvapas – jo burnos, odos ir plaukų – sukuteno 
jai nosį.

Tai buvo tik sapnas.
Endė apsidairė po miegamąjį. Jautėsi dar iki galo neatsibu-

dusi, užsimiegojusi, nes buvo nelaiku pažadinta. Kur jie? Kas 
čia vyksta? Užteko dirstelėti į duris, ant kurių kabėjo neseniai 
garais išlyginta įstabaus grožio Monique Lhuillier suknelė, 
ir staiga suvokė, kad nepažįstamas kambarys – tai nuotakos 
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apartamentai, jos apartamentai, o nuotaka – ji pati. Nuota-
ka! Pliūptelėjęs į galvą adrenalinas privertė ją stryktelėti lovoje 
taip staigiai, kad Maksas iš nuostabos net šūktelėjo:

– Ką sapnavai, mieloji? Tikiuosi, tavo sapnas su šia diena 
neturi nieko bendra.

– Tikrai ne. Tiesiog seni vaiduokliai, – ir pasilenkė jo pabu-
čiuoti, o tuo tarpu Stenlis, Maltos bišonas, mikliai įsispraudė 
tarp jų. – Kuri dabar valanda? Pala... O ką tu čia veiki?

Maksas dėbtelėjo į ją savo gerai pažįstamu pasalūnišku 
žvilgsniu ir išsiropštė iš lovos. Kaip visada Endė negalėjo susi-
laikyti nepasigrožėjusi jo plačiais pečiais ir kietu pilvo presu. 
Jo kūnas kaip dvidešimt penkerių jaunuolio, gal net dailes-
nis – ne toks pripumpuotas ir raumeningas, bet tobulai tvirtas 
ir sportiškas.

– Šešios. Atėjau vos prieš porą valandų, – atsakė jis mau-
damasis flanelinės pižamos kelnes. – Pasijutau vienišas.

– Verčiau jau greičiau spruk iš čia, kol niekas tavęs nepa-
matė. Tavo mama iš kailio neriasi, kad tik mes nepasimatytu-
me iki vestuvių ceremonijos.

Maksas ištempė Endę iš lovos ir apkabino per liemenį.
– Tai tu jai ir nesakyk. Bet aš nenorėjau laukti visą dieną, 

kol tave pamatysiu.
Endė apsimetė nepatenkinta, bet slapčia vis tiek džiaugėsi, 

kad jis įsmuko pagulėti šalia jos, juo labiau kai sapnavo tokį 
košmarą.

– Gerai jau, – itin jausmingai atsidūsėjo ji. – Bet grįžk į 
savo kambarį taip, kad niekas tavęs nepamatytų! O aš išvesiu 
Stenlį į lauką, kol visi nesusikėlė.

Maksas glustelėjo strėnomis prie jos.
– Dar labai anksti. Jeigu paskubėtume, galėtume dar...
Endė nusijuokė.
– Eik!
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Jis vėl ją pabučiavo, šįsyk labai švelniai, ir išsmuko iš kam-
bario.

Endė paėmė Stenlį ant rankų, pakštelėjo jam į drėgną no-
sytę ir tarė:

– Va taip, Steni!
Šunelis patenkintas viauktelėjo ir pamėgino ištrūkti. En-

dei teko jį paleisti, kad nesudraskytų rankų. Keletą mielų aki-
mirkų buvo visai pamiršusi sapną, bet dabar jis ir vėl ūžtelėjo 
galvon su visomis detalėmis. Endė giliai įkvėpė oro ir pajuto 
sugrįžtant pragmatišką būseną: tai vestuvių dienos jaudulys. 
Įprastas nerimastingas sapnas. Nei daug, nei mažai.

Per kambarių tarnybą užsisakė pusryčius į kambarį ir pa-
šėrė Stenlį kiaušinienės su skrebučiu likučiais, visą laiką tak-
tiškai atsakinėdama į telefono skambučius – motinos, sesers, 
Lilės ir Emilijos. Visos ragino ją kuo skubiau pradėti ruoštis. 
Paskui užsegė Stenliui pavadėlį ir, kol neprasidėjo vestuvių 
dienos šurmulys, išvedė jį į vėsų spalio mėnesio orą pasi-
vaikščioti. Buvo kiek drovu eiti į lauką vilkint per mergvakarį 
dovanų gautomis treninginėmis kelnėmis su ryškiai rožiniu 
užrašu NUOTAKA ant užpakalio, tačiau širdyje truputėlį 
džiaugėsi. Susigrūdo plaukus po beisbolo kepurėle, įsispyrė į 
sportinius batelius, užsivilko multino džemperį ir stebuklin-
gai tyliai, nesutikusi kelyje nė vienos gyvos dvasios, išsmuko 
į Astor Courts Estate viešbučio teritoriją. Stenlis, kiek tik jo 
trumpos kojytės leido, šokinėjo iš laimės, tempdamas ją prie 
medžių alėjos kiemo pakrašty, kur žemę jau buvo nukloję 
liepsnojančių rudeniškų spalvų lapai. Pavaikštinėjo gerą pus-
valandį, neabejotinai visiems itin stebintis, kur, po galais, ji 
pradingo, bet nors siela džiaugėsi gaiviu oru, įspūdingo gro-
žio tolyn besidriekiančiais laukais ir širdį užliejančiu maloniu 
vestuvių dienos svaiguliu, Endei niekaip iš galvos neišėjo sap-
nas apie Mirandą.
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Kodėl šita moteris vis dar jai vaidenasi? Prabėgo jau bene 
dešimt metų nuo tos dienos, kai nešė kudašių iš Paryžiaus ir 
baigė savo sielą žlugdančią karjerą kaip Mirandos padėjėja 
Podiume. Po tų vienų baisuokliškų metų ji smarkiai užaugo, 
ar ne? Viskas pasikeitė į gerąją pusę: pirmieji metai išėjus iš 
Podiumo prabėgo triūsiant laisvai samdoma žurnaliste, kur 
ji išdidžiai nėrė į pastovų internetinio tinklaraščio redakto-
rės padėjėjos darbą vestuvių klausimais. Tinklaraštis vadinosi 
Laimingai susituokę. Po kelerių metų ir kelių dešimčių tūks-
tančių parašytų žodžių ji jau galėjo įsteigti nuosavą žurnalą 
Pirmyn – įspūdingą, žvilgantį aukštos klasės iliustruotą leidi-
nį, kuris egzistavo jau trejus metus ir pradėjo nešti tam tikrą 
pelną, nors ir būta prieštaringų ateities spėlionių. Pirmyn jau 
kelis kartus buvo nominuotas apdovanojimams, o reklamos 
užsakovai garsiai džiūgavo. Dabar, pačiam profesinės sėkmės 
įkaršty, ji dar ir išteka! Už Makso Harisono, velionio Roberto 
Harisono sūnaus ir legendinio Arturo Harisono vaikaičio, to 
Harisono, kuris iškart po Didžiosios depresijos įkūrė bendrovę 
Harrison Publishing Holdings, o vėliau išplėtojo ją į Harrison 
Media Holdings – vieną iš pačių prestižiškiausių ir pelningiau-
sių bendrovių visoje Amerikoje. Endės sužadėtinis – Maksas 
Harisonas, jau seniai vienas geidžiamiausių viengungių, savo 
laiku susitikinėjęs su Tinsle Mortimers ir Amanda Hersts 
iš Niujorko bei visa virtine jų seserų, pusseserių ir draugių. 
Šiandien čia susirinks merai ir verslo rykliai, trokštantys pa-
sveikinti jaunąjį Harisonų palikuonį ir jo būsimą žmoną. Bet 
kas iš viso to geriausia? Ogi tai, kad ji Maksą myli. Jisai – jos 
geriausias draugas. Irgi beprotiškai ją myli, moka prajuokinti 
ir vertina jos darbą. Argi ne amžina tiesa, kad Niujorko vy-
rai iš meilės gali padaryti viską? Maksas pradėjo kalbėti apie 
santuoką vos keli mėnesiai po jų pažinties pradžios. Ir štai po 
trejų metų išaušo lauktoji vestuvių diena. Endė pabarė save už 
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tai, kad tuščiai gaišta brangų laiką kažkokiam kvailam sapnui, 
ir parsivedė Stenlį į kambarį, kur jos jau laukė nedidelis būrelis 
susinervinusių ir pradedančių panikuoti moterų, akivaizdžiai 
spėliojančių, ar tik ji nedėjo į kojas. Vos jai įžengus pro duris, 
iš jų krūtinių išsiveržė vieningas palengvėjimo atodūsis, o ves-
tuvių planuotoja Nina iš karto suskato berti nurodymus.

Kitos kelios valandos prabėgo lyg migloje: dušas, plaukų 
džiovinimas, karšti plaukų suktukai, blakstienų tušas, neplo-
nas sluoksnis kreminės pudros hormonais trykštančios paau-
glės spuogyną primenančiai veido odai išlyginti. Kažkas laka-
vo kojų nagus, kažkas mestelėjo į rankas apatines kelnaites 
ir liemenėlę, o dar kažkas garsiai svarstė, kokie lūpų dažai jai 
geriausiai tiktų. Nespėjus dorai susivokti, kas aplink ją vyksta, 
sesuo Džila jau stovėjo priešais Endę su praskleista dramblio 
kaulo spalvos suknele, o po minutės motina traukė už kraštų 
dailų audinį ir braukė ant nugaros užtrauktuką. Endės močiutė 
patenkinta pliauškėjo liežuviu. Lilė sriūbavo, o Emilija, vilda-
masi likti nepastebėta, įsmuko į nuotakos vonią slapčiom su-
rūkyti cigaretės. Endė pamėgino visa tai suvirškinti. Netrukus 
ji liko viena. Po kelių minučių visi jos lauks didžiojoje pokylių 
salėje, todėl moterys išsilakstė ruoštis, ir Endė nepatogiai pri-
tūpė ant pūstos antikvarinės kėdės, stengdamasi nesuglamžyti 
nė centimetro savo dailios suknelės ar nesugadinti makiažo. 
Mažiau nei po valandos ji jau bus ištekėjusi moteris, visam 
likusiam gyvenimui susaistyta su Maksu, o jisai su ja. Sunku 
net patikėti.

Suskambo vietinis telefonas. Kitam laido gale pasigirdo 
Makso motinos balsas.

– Labas rytas, Barbara, – kaip įmanydama meiliau atsiliepė 
Endė.

Barbara Anė Viljams Harison, Amerikos revoliucijos duk-
tė, ne vieno, o net dviejų Amerikos Konstitucijos signatarų 
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palikuonė, daugiametė visų labdaros komitetų, turinčių didelę 
socialinę svarbą visam Manhatane, narė. Nuo Oskaro Blan-
di sukurtos šukuosenos iki pat Chanel žemakulnių batelių 
Barbara visados būdavo Endei nepriekaištingai mandagi. Vi-
siems nepriekaištingai mandagi. Bet nesantūri. Endė stengė-
si to nesureikšminti, o Maksas vis ją tikindavo, kad ji tiesiog 
prisigalvojanti. Turbūt pirmosiomis jų draugystės dienomis 
Barbara laikė Endę dar vienu laikinu savo sūnaus įsimylėjimo 
objektu. Vėliau Endė įsitikino, kad Barbaros pažintis su Mi-
randa buvo apnuodijusi bet kokią susibičiuliavimo su anyta 
viltį. Bet galiausiai mergina suprato, kad tiesiog toks Barbaros 
būdas – šaltai mandagi su visais, net ir su savo dukra. Endė 
neįsivaizdavo kada nors galėsianti vadinti šią moterį „mama“. 
Bet niekas jai to ir nesiūlė...

– Sveika, Andrėja. Tik dabar susigriebiau, kad nepadaviau 
tau kaklo vėrinio. Šįryt turėjau tiek daug organizacinių rūpes-
čių, kad vos nesusivėlinau pas kirpėją ir vizažistą! Skambinu 
tau norėdama pasakyti, kad vėrinys yra Makso kambaryje, 
aksominėje dėžutėje, įkištoje į šoninę jo bjauraus kelionkrep-
šio kišenę. Man nepatinka, kad jis voliojasi kambary ir bado 
aptarnaujančiam personalui akis. Gal kartais tau pavyktų pri-
kalbinti jį nusipirkti ką nors padoresnio? Dievas mato, tūks-
tančius kartų jo prašiau, bet jis paprasčiausiai...

– Ačiū, Barbara, aš tuoj nueisiu ir pasiimsiu.
– Šiukštu, nedrįsk to daryti! – griežtai nukirto ją moteris. – 

Iki ceremonijos jums nevalia vienas kito matyti. Tai blogas 
ženklas. Pasiųsk savo mamą ar Niną, tegu atneša. Ar dar ką. 
Supratai?

– Žinoma, – atsakė Endė.
Padėjusi ragelį patraukė į koridorių. Jau seniai suprato, kad 

geriau Barbarai neprieštarauti, o daryti taip, kaip geriau tinka 
jai pačiai. Ginču vis tiek jos neįveiksi. Kaip tik dėl to ji ir sutiko 
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segėti Harisonų šeimos relikviją, kaip „kai ką sena“ ir patikimą 
papuošalą, o ne kokį pakabutį, padovanotą jos artimųjų. Bar-
bara šito primygtinai reikalavo. Šešios Harisonų kartos iš eilės 
įtraukdavo šį vėrinį į vestuvinę programą, tad ne išimtis bus ir 
Maksas su Ende.

Makso apartamentų durys buvo praviros, ir įžengusi vidun 
ji išgirdo duše pliaupiant vandenį. Tai bent, – pagalvojo ji. – 
Aš ruošiausi ištisas penkias valandas, o jis tik dabar palindo 
po dušu.

– Maksai, čia aš. Nelįsk iš dušo!
– Ende? Ko tau čia reikia? – per vonios duris pasigirdo 

Makso balsas.
– Aš tik paimsiu tavo mamos vėrinį. Neišeik iš vonios, ge-

rai? Nenoriu, kad pamatytum mane su suknele.
Ir Endė ėmė raustis priekinėje kelionkrepšio kišenėje. Ak-

sominės dėžutės neužčiuopė, bet pirštai nejučia sugriebė per-
lenktą popieriaus lapą.

Tai buvo gelsvas laiškams rašyti popieriaus lapas, stan-
dus ir su Barbaros inicialais. BHV – tamsiai mėlynos spalvos 
monograma. Endė žinojo, kad dideliais kiekiais pirkdama 
kanceliarines prekes, Barbara padeda išsilaikyti Dempsey 
& Carrol verslui. Jau keturis dešimtmečius ji siuntinėjo to-
kio pat dizaino gimtadienio sveikinimus, padėkos korteles, 
vakarienės kvietimus ir užuojautos laiškelius. Būdama per 
daug senamadiška ir oficiali, ji veikiau mirtų, nei siųstų kam 
nors netašytą elektroninį laišką ar – neduokdie! – telefoni-
nę žinutę. Tad visiškai suprantama, kodėl vestuvių dieną ji 
nusiuntė sūnui tradicinį ranka rašytą laišką. Endė jau norėjo 
sulankstyti jį ir sugrūsti atgal į kišenę, bet akis užkliuvo už 
jos vardo. Nespėjusi nė susimąstyti, ar gerai daro, čia pat įni-
ko jį skaityti.
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Mielas Maksvelai,
Nors tu puikiai žinai, kad aš stengiuosi nesikišti į tavo 

asmeninius reikalus, vis dėlto negaliu ilgiau tylėti vienu 
labai svarbiu klausimu. Jau ir anksčiau tau minėjau apie 
savo nuogąstavimus, o tu man buvai pažadėjęs pagalvoti. 
Bet štai dabar, artėjant tavo neišvengiamoms vestuvėms, 
jaučiu, kad negaliu ilgiau tylėti ir turiu tiesiai šviesiai 
išdėstyti savo nuomonę.

Labai tavęs prašau, Maksvelai, būk geras, nevesk 
Andrėjos.

Suprask mane tinkamai. Andrėja maloni, ir neabejoju, 
kad kada nors ji taps tinkama žmona. Bet tu, mano 
mielas, esi vertas kur kas geresnės! Tau reikia susirasti 
merginą iš darnios, o ne iširusios šeimos, kur jai teko regėti 
skausmą ir skyrybas. Mergina turi suprasti ir gerbti mūsų 
tradicijas, mūsų gyvenimo būdą. Ji turi kilniai perduoti 
mūsų pavardę ateinančioms kartoms. O svarbiausia, 
ta mergina turi iškelti tave ir tavo vaikus aukščiau savo 
įnoringų siekių ir karjeros tikslų. Gerai pagalvok apie 
štai ką: ar tu nori, kad tavo žmona leistų žurnalus ir 
trankytųsi po komandiruotes, ar trokšti tokios, kuriai 
pirmiausia rūpėtų kiti ir kuri su džiaugsmu priimtų ir 
gintų filantropinius Harisonų šeimos interesus? Negi 
nenorėtum šalia savęs tokio žmogaus, kuris atsiduotų 
mūsų šeimai, o ne vaikytųsi savo asmeninių ambicijų?

Jau minėjau, kad man pasirodė, jog tavo netikėtas 
susitikimas su Katerina Bermudose buvo geras 
ženklas. Dieve, kaip tu džiaugeisi ją vėl išvydęs! Būk 
geras, nepaleisk vėjais šių jausmų. Dar niekas iki galo 
nenuspręsta – dar nevėlu. Man aišku, kad tu visada 
dievinai Kateriną, ir dar aiškiau, kad ji būtų tau nuostabi 
gyvenimo draugė.
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Aš visada tavimi didžiuojuosi ir žinau, jog tėvas stebi 
mus iš aukštai ir trokšta, kad pasielgtum tinkamai.

Su meile,
Mama

Endė išgirdo užsukant vandenį ir išsigandusi išmetė iš ran-
kų laišką. Pasilenkusi pakelti jo nuo grindų pamatė, kad jos 
rankos smarkiai dreba.

– Ende? Tu dar čia? – šūktelėjo Maksas pro uždarytas 
duris.

– Taip. Aš... palauk, tuoj išeinu, – išlemeno ji.
– Ar radai?
Stabtelėjo nežinodama, ką atsakyti. Atrodė, kambaryje ne-

beliko nė lašo deguonies.
– Taip.
Vėl už durų bruzdesys, paskui jis atsuko ir vėl užsuko 

praustuvo vandenį.
– Ar jau išėjai? Man reikia į kambarį. Turiu apsirengti.
Būk geras, nevesk Andrėjos. Į galvą ėmė mušti kraujas. Die-

ve, kaip tu džiaugeisi ją vėl išvydęs! Ką daryti – pulti į vonią ar 
lėkti pro duris? Kai kitąsyk jį pamatys, turės apsikeisti žiedais 
trijų šimtų svečių ir jo motinos akivaizdoje.

Kažkas prieš įeidamas pabeldė į duris.
– Ende? Ką tu čia veiki? – nustebo vestuvių planuotoja 

Nina. – Dieve šventas, sugadinsi suknią! Be to, man regis, bu-
vai pažadėjusi iki vestuvių ceremonijos nesimatyti su jauni-
kiu. Jeigu nesilaikai žodžio, tai kodėl negalėjome fotografuotis 
prieš viską? – nenuilstantis ir nenutylantis jos čiauškėjimas 
varė Endę iš proto. – Maksai, nedrįsk lįsti iš vonios! Tavo nuo-
taka stovi vidury kambario kaip automobilio šviesų apakinta 
stirna. Pala, oi, luktelk sekundėlę, – puolė ji prie Endės, kai ši 
bandė stodamasi pasitaisyti suknelę, ir ištiesė jai ranką.
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– Na va, – tarė padėdama Endei atsitiesti ir suglostydama 
undinėlės formos suknelės sijoną. – O dabar eime su manim. 
Daugiau jokių nuotakos dingimo triukų, aišku? Kas čia? – iš-
traukė iš suprakaitavusio Endės delno laišką ir pažiūrėjo per 
ištiestą ranką.

Endė girdėjo, kaip jos krūtinėje daužosi širdis; nejučia išsi-
gando, kad neištiktų širdies smūgis. Žiojosi kažką sakyti, bet 
tuo metu ją smarkiai supykino.

– Dieve, aš tuoj...
Kažkokiu stebuklingu ar tiesiog jau iš praktikos žinomu 

būdu Nina kaip tik laiku kyštelėjo jai po nosim šiukšlių dėžę ir 
laikė taip arti prie veido, kad Endė jautė, kaip plastikinis indo 
kraštas remiasi jai į pasmakrę.

– Na, na, – keistai sukniurkė Nina, ją ramindama. – Ne 
tu pirma man tokia susijaudinusi jaunamartė ir ne paskutinė. 
Reikia dėkoti laimingajai žvaigždei, kad neapsitėškei, – pasa-
kė ji ir Makso marškinėliais nuvalė Endei lūpas. Tas kvapas – 
svaiginantis muilo ir bazilikų bei mėtų šampūno, kuriuo jis 
prausdavosi ir kuris jai anksčiau taip patiko – dabar taip Endę 
supykino, kad ji vėl sužiaukčiojo.

Į duris kažkas pabeldė. Atėjo garsusis fotografas Sent Žer-
menas su dailia jaunute asistente.

– Mes turime fotografuoti, kaip Maksas ruošiasi vestu-
vėms, – pareiškė jis apsimestiniu ir sunkiai nuspėjamu dialek-
tu. Laimė, nei jis pats, nei jo asistentė į Endę nė nedirstelėjo.

– Kas ten vyksta? – paklausė Maksas, vis dar įkalintas vo-
nioje.

– Maksai, nejudėk! – autoritetingu balsu suriko Nina ir pa-
sisuko į Endę, kuri atrodė taip, kad vargu ar galėtų nueiti kelis 
metrus iki savo kambario. – Tau reikia papudruoti veidą ir... 
Jergutėliau, o plaukai...

– Man reikia rasti vėrinį, – sukuždėjo Endė.
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– Ką tokį?
– Deimantinį Barbaros vėrinį. Palauk.
Mąstyk, mąstyk, mąstyk. Ką visa tai reiškia? Ką daryti? 

Endė prisivertė nueiti atgal iki to bjauraus kelionkrepšio, bet 
Nina užkirto jai kelią ir užkėlė tą krepšį ant lovos. Skubiai pa-
siraususi tarp jame esančių daiktų ištraukė juodą aksominę 
dėžutę su Cartier emblema ant šono.

– Ar ne šito ieškojai? O dabar eime.
Endė leidosi išvedama į koridorių. Nina davė fotografui nu-

rodymus išleisti iš vonios kambario Maksą ir užtrenkė paskui 
save duris.

Endė negalėjo patikėti, kad Barbara jos taip nekenčia, jog 
net nenorėjo, kad sūnus ją vestų. Ir ne tik tai. Jinai jau buvo 
išrinkusi jam žmoną. Katerina – gerokai tinkamesnė, ne tokia 
savanaudė. Ne ta, kuri, anot Barbaros, ištrūko iš namų. Endė 
viską žinojo apie Kateriną. Ji buvo von Hercogų šeimos turtų 
paveldėtoja ir, kiek Endė prisiminė iš ankstesnių intensyvių 
naršymų po Google, kažkokia nelabai reikšminga Austrijos 
princesiukė, kurią tėvai pasiuntė mokytis į Makso elitinę pa-
rengiamąją mokyklą Konektikute. Vėliau Katerina įstojo į Am-
hersto koledžo magistratūrą studijuoti Europos istorijos. Ten 
ji buvo priimta po to, kai jos senelis, kilmingas Austrijos pi-
lietis, Antrojo pasaulinio karo metais prijautęs naciams, skyrė 
koledžui nemažą sumelę, už kurią vienas studentų bendrabu-
tis buvo pavadintas jo velionės žmonos vardu. Maksas tvirtino 
Kateriną buvus per daug rimtą ir oficialią, perdėtai mandagią. 
Su ja nuobodu, teigė jis. Išvaizdos atžvilgiu per daug tradicinė 
ir priekabi. O kodėl penkerius metus su ja vis padraugaudavo, 
Maksas paaiškinti negalėjo, bet Endė seniai numanė, kad šak-
nys slypi kažkur giliau. Ir neapsiriko.

Paskutinį kartą Maksas užsiminė apie Kateriną tada, kai 
rengėsi jai paskambinti ir pranešti apie jų sužadėtuves, o po 



kelių savaičių į jų namus atkeliavo didžiulė raižyto krištolo 
vaza iš Bergdorf parduotuvės su rašteliu, linkinčiu jiedviem vi-
sokeriopos laimės. Emilija, pažinojusi Kateriną per savo vyrą 
Mailsą, prisiekinėjo, kad Endei nėra pagrindo dėl ko nors jau-
dintis, nes anoji nuobodi, įsitempusi ir, nors turi „neblogą kar-
kasėlį“, visais kitais požiūriais Endė už ją gerokai pranašesnė. 
Nuo to karto Endė tiesiog išmetė ją iš galvos. Juk kiekvienas 
turi praeitį. Ar ji pati galėtų didžiuotis pažintimi su Kristia-
nu Kolinsvortu? Ar jautė kada reikalą pasipasakoti Maksui iki 
smulkmenų apie santykius su Aleksu? Aišku, ne. Tačiau visai 
kas kita skaityti būsimos anytos laišką, ir dar vestuvių dieną, 
maldaujantį tavo sužadėtinį persigalvoti ir vesti savo buvusią 
merginą. Tą, kurią jis neginčijamai džiaugėsi išvydęs Bermu-
dų salose per bernvakarį ir apie kurią kažkodėl labai patogiai 
pamiršo jai pasigirti.

Endė pasitrynė delnu kaktą ir pamėgino susikaupti. Kada 
Barbara galėjo parašyti jam šitą laišką? Kodėl Maksas jį iš-
saugojo? Ir ką reiškia tas plikas faktas, kad jis matėsi su Ka-
terina vos prieš šešias savaites ir nė žodeliu neužsiminė apie 
tai Endei, nors kuo smulkiausiai pasakojo apie golfo varžy-
bas su draugeliais, sočias kepsnių vakarienes ir drybsojimą 
saulėje? Juk turi tam būti kažkoks paaiškinimas, tikrai turi 
būti. Betgi koks?


