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Nusikaltimo vieta

Negyvėlis gulėjo svetainėje ant grindų veidu žemyn 
greta kavos stalelio. Jis vadinosi Kameronas Švie-
suolis, bet taip buvo tada, kai dar plakė jo širdis, 

kai plaučiai buvo pilni oro. Jo kraujas susigėrė į kilimą ir 
didele dėme išsiplėtė į visas šalis. Šviesuolis buvo nudur-
tas vienu smūgiu į strėnas. Jis buvo apsirengęs, rankose 
nieko neturėjo, kambaryje, regis, niekas nepaliesta.

Valkirija slinko per kambarį kaip buvo mokyta – ati-
džiai apžiūrinėjo grindis ir visus paviršius, bet kūną žvilgs-
niu vis apeidavo. Vengė pamatyti daugiau, negu būtinai 
reikėjo. Tamsios Valkirijos akys nukrypo į langą. Parkas 
kitapus gatvės buvo tuščias, aplytos blizgėjo šliuožyklos, 
žvarbus ankstyvo ryto vėjelis girgždino sūpuokles.
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Kambaryje pasigirdo žingsniai ir Valkirija atsigrę-
žė. Pamatė, kaip Skeletas Malonusis iš kišenės išsitraukė 
maišiuką miltelių. Jis vilkėjo dryžuotą kostiumą, dailiai 
gulantį ant jo kaulėtos figūros. Skrybėlė buvo užsmaukta 
ant akiduobių. Skeletas pirštinėtą pirštą įkišo į maišiuką ir 
ėmė maišyti, trupindamas grumstelius.

– Ką manai?
– Jį užklupo netikėtai, – spėjo Valkirija. – Nematyti 

jokių gynimosi ženklų, vadinasi, jis nespėjo pasipriešinti. 
Kaip ir kiti.

– Arba žudikas veikė labai tyliai...
– Arba aukos juo pasitikėjo. – Kažkas kambaryje buvo 

keista, kažkas jame nederėjo. Valkirija apsidairė. – Ar jis 
tikrai čia gyveno? Čia nėra jokių magijos knygų, jokių ta-
lismanų, jokių amuletų ant sienų – nieko.

Skeletas gūžtelėjo pečiais.
– Kai kuriems magams patinka gyventi abiejose pu-

sėse. Magiškoji bendruomenė yra slapta, tačiau pasitaiko 
išimčių – asmenų, kurie dirba ir bendrauja vadinamajame 
mirtingųjų pasaulyje. Turbūt ponas Šviesuolis turėjo bi-
čiulių, kurie nežinojo, kad jis burtininkas.

Ant lentynos stovėjo įrėmintos nuotraukos – paties 
Šviesuolio, taip pat ir kitų. Draugų. Mylimųjų. Iš nuotrau-
kų galėjai spręsti, kad jis gyveno gerai, nebuvo vienišas. 
O dabar viskas baigta. Nebeliko Kamerono Šviesuolio, ant 
kilimo tegulėjo tuščias kiautas.
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Nusikaltimo vietos, nusprendė Valkirija, slegia.
Ji pažvelgė į Skeletą. Milteliai nusklendė žemyn ir ne-

pasiekę grindų išnyko. Juos vadino vaivorykštės dulkėmis, 
nes, jei būdavo likę bent kokių magijos pėdsakų, milteliai 
pakeisdavo spalvą. Šį kartą milteliai liko kokie buvę.

– Nė ženklo, – suniurnėjo Skeletas.
Nors sofa ir užstojo kūną, Valkirija vis vien matė koją. 

Kameronas Šviesuolis avėjo juodus batus ir mūvėjo pilkas 
kojines išsitampiusiu krašteliu. Buvo matyti blyški kulkš-
nis. Valkirija pasislinko į šalį, kad koja nekristų į akis.

Į kambarį įėjo plikas plačiapetis vyras vaiskiai mėly-
nomis akimis.

– Tuoj prisistatys detektyvas Kliuvinys, – pranešė po-
nas Blisas. – Jei užtiks jus nusikaltimo vietoje...

Jis nebaigė. Nebuvo reikalo.
– Mes dingstam, – pasakė Skeletas. Šmurkštelėjo į paltą, 

iki akių apsivyniojo šaliku. – Beje, ačiū, kad mus įspėjote.
– Detektyvas Kliuvinys tokiam tyrimui netinkamas, – 

atsakė Blisas. – Todėl Šventovei reikia, kad judu su panele 
Audra vėl dirbtumėt mums.

– Turidas Gildijus, ko gero, jums nepritartų, – pasakė 
Skeletas; jo balse girdėjosi linksmos gaidelės.

– Kad ir kaip ten būtų, paprašiau Didžiojo Mago šian-
dien su jumis susitikti, ir jis pažadėjo.

Valkirija kilstelėjo antakį, bet nieko nepasakė. Blisas 
buvo vienas iš galingiausių žmonių pasaulyje, bet drau-
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ge ir vienas iš labiausiai bauginančių. Jis Valkirijai vis dar 
kėlė šiurpą.

– Gildijus pasakė, kad kalbėsis su mumis? – pasitiksli-
no Skeletas. – Jis paprastai nuomonės nekeičia.

– Sunkūs laikai, – tepasakė Blisas.
Skeletas linktelėjo ir išėjo lauk, o Valkirija jam įkandin. 

Dangus buvo apniukęs, bet Skeletas vis tiek ant nosies už-
sibalnojo tamsius akinius, kad jo akiduobės netrikdytų 
praeivių. Jei tokių pasitaikytų. Orelis buvo toks, kad iš-
mintingas žmogus lauk nosies nekištų.

– Keturios aukos, – ištarė Skeletas. – Visi teleporteriai. 
Kodėl?

Valkirija, gūžtelėjusi pečiais, užsisagstė švarką. Juodas 
apdaras išgelbėjo jai gyvybę daugiau kartų, negu norėtųsi 
pripažinti, tačiau su kiekvienu judesiu tekdavo prisiminti, 
kad ji smarkiai ištįso, kad jai jau nebe dvylika. Teko iš-
mesti batus, nes juos išaugo, ir pirktis naujus paprastoje 
parduotuvėje. Reikėjo, kad Baisuoklis Kriaučius iš statu-
los atvirstų į žmogų ir pasiūtų jai naujus drabužius. Valki-
rija susikrimto dėl tokio savo savanaudiškumo, o tada vėl 
grįžo prie darbo.

– Galbūt Kameronas Šviesuolis, kaip ir kiti teleporte-
riai, kažką padarė žudikui, ir jis arba ji dabar keršija.

– Pirma teorija. Daugiau turi?
– Galbūt žudikui ko nors iš jų reikėjo.
– Pavyzdžiui?
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– Nežinau. Teleporterio daiktų.
– O kam juos žudyti?
– Gal čia kas nors iš tų daiktų, kai reikia nužudyti 

savininką, kad galėtum juo pasinaudoti – kaip Sentėvių 
Skeptras.

– Taigi turim antrą teoriją.
– O gal žudikui reikėjo kažko, ką vienas iš jų turėjo, ir 

jis ėjo per visus, kol rado, kuris turi.
– Galėtų taip būti. Taigi – antros teorijos B versija.
– Dėkinga, kad visko be reikalo neapsunkini, – burb-

telėjo Valkirija.
Prie jų sustojo juodas furgonas. Vairuotojas išlipo, ap-

sidairė, tada atstūmė šonines dureles. Išlipo ir lyg be žado 
sustingo du Kapokliai – pilki nuo galvos iki kojų, veidus 
paslėpę po šalmų antveidžiais. Abu turėjo po šešių pėdų 
ilgumo dalgį. Iš furgono išsirangė paskutinis ten buvęs as-
muo ir atsistojo tarp Kapoklių. Vilkėjo palaidas kelnes ir 
prie jų derančią sportinę striukelę. Į akis kirto aukšta kak-
ta ir ožio barzdelė, turinti atstoti smakrą. Remusas Kliuvi-
nys niekinamai nudelbė Skeletą ir Valkiriją.

– O, – ištarė, – jūs.
Jo balsas buvo keistas – kaip išpaikintos katės, kauli-

jančios maisto.
Skeletas mostelėjo į abipus jo stovinčius Kapoklius.
– Matau, šiandien jūs inkognito.
Kliuvinys iškart pasišiaušė.
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– Aš – Vyriausiasis Šventovės detektyvas, pone Skelete. 
Turiu priešų ir man reikia asmens sargybinių.

– Ar tikrai būtina, kad jie stypsotų vidury gatvės? – pa-
siteiravo Valkirija. – Atrodo neįprastai.

Kliuvinys prunkštelėjo.
– Labai jau skambūs žodžiai trylikametei.
Valkirija užgniaužė norą jam trinktelėti.
– Tiesą sakant, ne, – atsakė ji. – Visai paprasti. Be to, 

man keturiolika. O jūsų barzda atrodo kvailai.
– Tikras smagumėlis, ar ne? – guviai prakalbo Skele-

tas. – Mums trims puikiai sekasi sutarti.
Kliuvinys dėbtelėjo į Valkiriją, paskui į Skeletą. 
– Ką judu čia veikiat?
– Ėjom pro šalį, išgirdom, kad įvykdyta dar viena 

žmogžudystė, pamanėm, užmesim akį į nusikaltimo vietą. 
Tiesą sakant, ką tik atvykom. Ar būtų kokia galimybė?..

– Apgailestauju, pone Malonusis, – griežtai atsakė 
Kliuvinys. – Kadangi šie nusikaltimai yra tarptautinio 
pobūdžio ir sulaukia didžiulio dėmesio, Didysis Magas 
iš manęs tikisi absoliutaus profesionalumo, o dėl jūsų 
su panele Audra esu iš jo gavęs griežtus nurodymus. Jis 
pageidauja, kad laikytumėtės kuo atokiau nuo Šventovės 
reikalų.

– Bet čia ne Šventovės reikalas, – pareiškė Valkirija. – 
Čia eilinė žmogžudystė. Kameronas Šviesuolis nė nedirbo 
Šventovei.



– Čia oficialus Šventovės tyrimas, o tai reiškia, kad ir 
oficialus Šventovės reikalas.

– Ir kaip einasi tyrimas? – draugiškai pasiteiravo Ske-
letas. – Turbūt esat nežmoniškai mygiamas, kad viskas 
būtų kuo greičiau išaiškinta?

– Viskas eina pagal planą.
– Oi, nė neabejoju. Esu tikras, kad tarptautinė ben-

druomenė siūlo pagalbą ir vienija pajėgas – šiaip ar taip, 
čia juk ne tik airių problema. Bet jeigu jums prireiktų ne-
oficialios pagalbos, mielai...

– Jums gal ir priimtina laužyti taisykles, bet man – 
ne, – nukirto Statutas. – Jūs čia nebeturite jokių įgalioji-
mų. Atsisakėte jų tada, kai apkaltinote Didįjį Magą išda-
vyste, pamenate?

– Miglotai...
– Malonusis, nori patarimo?
– Nelabai.
– Susirask kur nors dailią duobę ir šok į ją stačia galva. 

Tavo detektyvo karjera baigta. Viskas.
Skeletas su Valkirija akimis nulydėjo Kliuvinį ir Kapo-

klius į pastatą.
– Jis man nepatinka, – nusprendė Valkirija.


