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2010-ųjų birželio 10-oji, ketvirtadienis

Nedaug trūko, kad parvirstų aukštielninka. Kai praplėšė akis, 
aplink viskas sukosi ratu. Ir pykino. Ne tiek pykino, kiek ant 
širdies buvo koktu. Užuodė vėmalų kvapą. Alina dejuodama 
vargais negalais kilstelėjo galvą. Kur ji? Kas atsitiko, kur kiti?

Neseniai visi sėdėjo po medžiu ir Martas šalia, apglėbęs ją 
per pečius. Jai buvo taip malonu. Abu juokėsi ir jis ją bučiavo. 
Vaikydamos įkyrius uodus Katarina su Mija be perstojo verkš-
leno, visi klausėsi muzikos ir gurkšnojo saldų kokteilį – degti-
nę su „Red Bulliu“.

Alina šiaip taip atsisėdo. Galva stačiai plyšo. Pakėlė akis ir 
nustėro. Saulė buvo aukštai įkopusi į dangų. Kažin, kelinta da-
bar valanda? Kur jos mobilusis? Veltui stengėsi prisiminti, kaip 
ir kur ji atsidūrė. Paskutiniai įvykiai išsitrynė iš atminties. Tarsi 
filmo juosta būtų sutrūkinėjusi!

– Martai! Mija! Kurgi jūs?
Nuropojo iki gluosnio ir įsitvėrė į storą kamieną. Atsistojo 

sukaupusi visas jėgas ir apsidairė. Keliai virpėjo, viskas aplink 
sukosi, beveik nieko nematė. Turbūt vemiant bus iškritę kon-
taktiniai lęšiai. Greičiausiai taip. Burnoje šleikštu, veidas išter-
liotas vėmalais. Po pėdomis šiugždėjo sausi lapai. Dirstelėjo 
žemyn. Ogi ji basa!



11

– Mėšlas, mėšlas, mėšlas, – murmėjo sulaikydama ašaras. 
Jei tokia pareis namo, gaus pylos!

Ausis pasiekė balsai ir juokas, šnerves sukuteno kepsnio 
kvapas ir ją vėl supykino. Dar gerai, kad neatsidūrė negyvena-
moje saloje. Šalia yra žmonių!

Alina pasitraukė nuo medžio ir svirduliuodama mėgino 
eiti. Nors aplink viskas sukosi tarsi supantis karusele, stengėsi 
žingsniuoti toliau. Argi jie ne šikniai!? Ir dar jos draugais de-
dasi! Paliko prisisprogusią, be batų ir mobiliojo! Turbūt dručkė 
Katarina ir toji kvaila ožka Mija iš jos net skaniai pasijuokė. 
Dar pažiūrėsim, kas bus rytoj, kai susitiksim mokykloje! Ir su 
Martu baigta!

Taip svarstydama Alina staiga pasijuto stovinti ant stataus 
skardžio. Pamatė apačioje kažką tįsant. Dilgėlyne, prie pat 
vandens. Tamsūs plaukai, geltoni marškinėliai – juk tai Alek-
sas! Po šimts pypkių, kaip jis ten atsidūrė? Kas atsitiko? Keiks-
nodama leidosi žemyn. Išsidilgino plikas blauzdas ir užmynė 
ant kažko aštraus.

– Aleksai! – priklaupusi purtė už peties. Jis taip pat dvokė 
vėmalais ir tyliai dejavo. – Ei, pabusk!

Ranka baidė aplink galvą zujančias įkyrias muses.
– Aleksai! Pabusk! Eime! – trūktelėjo už kojų, bet jis buvo 

sunkus kaip akmuo, todėl nieko neišėjo.
Upe praplaukė motorinė valtis. Į krantą plūstelėjo banga, 

vanduo supliaukšėjo meldyne ir apsėmė Aleksui kojas. Alina 
sustingo iš siaubo. Priešais iš vandens išniro pabalusi ranka ir, 
regis, mėgino ją nutverti.

Mergina nustėrusi atšoko ir šūktelėjo. Vandenyje tarp mel-
dų lūženų  – per du metrus nuo Alekso  – plūduriavo Mija! 
Balsvoje vakaro prieblandoje Alina tarėsi atpažinusi jos pani-
rusį veidą: šviesūs ilgi plaukai, tiesiai į ją žiūrėjo negyvos iš-
plėstos akys.
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Alina suakmenėjusi spoksojo. Galva buvo tuščia. Kas, vel-
niai griebtų, čia atsitiko? Atsiritusi banga siūbtelėjo negyvą 
Miją, tarsi maldaudama gelbėti tamsiame vandenyje subolavo 
jos ranka.

Nors kaitra nesumažėjo, Alina drebėjo kaip epušės lapas. 
Skrandis ėmė šiauštis, svirduliuodama apsisuko ir išvėmė į 
dilgėlyną. Šįkart ne degtinę su „Red Bulliu“, o tulžį. Pagauta 
nevilties ropojo kūkčiodama stačiu šlaitu aukštyn, į krūmokš-
nius braižydamasi kelius ir alkūnes. Ak, kuo greičiau parsirasti 
namo, šmurkštelėti į lovą kambaryje ir pasijusti saugi! Norėjo 
dingti iš tos siaubingos vietos ir pamiršti ką mačiusi.

*

Tarškindama klaviatūrą Pija Kirchhof rašė paskutinę ataskaitą 
apie atliktą tyrimą Veronikos Meisner nužudymo byloje. Saulė 
nuo ankstyvo ryto pliskino į plokščią pastato stogą ir 11-ojo 
komisariato patalpos kaipmat įkaito. Skaitmeninė meteoro-
loginė stotelė ant palangės, šalia Kajaus Ostermano rašomojo 
stalo, rodė 31 °C šilumos. Vadinasi, lauke temperatūra kokiais 
trimis laipsniais aukštesnė. Vaikai per tokią kaitrą turbūt neina 
į mokyklą. Nors visi langai ir durys plačiai atlapoti, ore nejusti 
nė menkiausio dvelksmo. Dilbis iškart prilipo prie klaviatūros. 
Atsidususi spustelėjo spausdintuvo klavišą, paskui įsegė ra-
portą į siaurą aplanką. Tetrūksta autopsijos išvadų, tik kur jas 
galėjo nukišti? Atsistojusi naršė po dokumentų padėklus, no-
rėjosi kuo greičiau baigti darbą. Nuo užvakar liko viena kara-
liauti visame komisariate, nes trečiadienį kolega Kajus Oster-
manas išvyko į kriminalistų kvalifikacijos kursus Vysbadene. 
Katrin Fachinger su Semu Altunajumi dalyvauja tarptautinia-
me seminare Diuseldorfe, o šefas nuo pirmadienio atostogauja 
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ir nežinia kur iškeliavęs. Piją neseniai paskyrė į vyriausiosios 
kriminalinės policijos komisarės pareigas. Tačiau kolektyvui 
išsilaksčius šventinė popietė, kurią buvo numačiusi kriminali-
nės policijos patarėja daktarė Nikola Engel, neįvyks. Pija dėl to 
nesikrimto. Kam tas šurmulys dėl laipsnio suteikimo – juk tai 
grynas formalumas!

– Kur tas prakeiktas popierius pasidėjo? – piktai bambėjo 
Pija. Artinosi penkta valanda, septintą ji važiuoja į Kėnigšteiną 
susitikti su klasės draugais. Per tuos darbus Birkenhofe retai 
kada galėdavo sau leisti pasižmonėti, todėl džiaugėsi proga pa-
simatyti su buvusiais bendramoksliais po dvidešimt penkerių 
metų.

Pakėlė galvą išgirdusi beldimą į praviras duris.
– Sveika, Pija. 
Ši netikėjo savo akimis. Tarpduryje stovėjo buvęs kolega 

Frankas Benkė. Vos jį atpažino. Vietoj džinsų, sportinių marš-
kinėlių ir nudrengtų kaubojiškų batų – šviesiai pilkas kostiu-
mas, marškiniai ir kaklaryšis. Užsiauginęs poilgius plaukus, iš 
veido pasitaisęs, nebe toks džiūsna kaip anksčiau.

– Sveikas, Frankai, – pasisveikino. – Seniai matytas.
– Vis dėlto atpažinai, – išsišiepė, susigrūdo rankas į kelnių 

kišenes ir nužvelgė nuo galvos iki kojų. – Puikiai atrodai. Gir-
dėjau, padarei karjerą. Netrukus užimsi senio vietą, ar ne?

Ir šįkart Benkė neapsiėjo be sarkazmo ir kaipmat įsiutino Piją. 
Ji susilaikė nuo mandagaus klausimo, kaip jam pačiam sekasi.

– Nepadariau jokios karjeros. Paaukštino, ir tiek, – atšo-
vė. – Kokį senį turi galvoje? Bene Bodenšteiną?

Benkė šyptelėjęs patraukė pečiais ir toliau kramtė gumą. 
Nebuvo atsikratęs dar vieno bjauraus įpročio.

Prieš dvejus metus negarbingai išvarytas iš 11-ojo komisa-
riato Benkė kreipėsi į teismą ir bylą dėl nušalinimo laimėjo. 
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Tiesa, tada buvo perkeltas į Vysbadeno kriminalinę tarnybą. 
Šiaip ar taip, Hofheimo kriminalinėje policijoje dėl jo išėjimo 
niekas neliūdėjo.

Apėjęs Piją klastelėjo ant Ostermano kėdės.
– Matau, visi kažkur išsidanginę, ar ne?
Pija kažką sumurmėjo ir toliau rausėsi ieškodama doku-

mento.
– Kaip reikėtų suprasti tavo vizitą?  – užuot atsakiusi pa-

klausė.
Benkė sunėrė rankas už galvos.
– Gaila, kad tik tau galėsiu pranešti šią džiugią naujieną, – 

pareiškė. – Na, ir kiti netruks sužinoti.
– Ir ką gi? – piktai dėbtelėjo į jį Pija.
– Man jau pabodo dirbti gatvėje. Pakankamai ilgai mėžiau 

visokį mėšlą, – prabilo nenuleisdamas nuo jos akių. – Speci-
aliosios pajėgos, K11. Bet su praeitimi baigta. Mano darbas 
visada buvo gerai vertinamas ir man atleido už menką nusi-
žengimą. 

Menką nusižengimą? Įsiutęs Benkė partiesė ant žemės ko-
legę Fachinger, be to, ir daugiau kiaulysčių prikrėtė, už kurias 
grėsė nušalinimas.

– Kadaise turėjau asmeninių bėdų, – kalbėjo toliau, – ir į 
jas buvo atsižvelgta. Dirbdamas kriminalinėje tarnyboje įgi-
jau keletą papildomų kvalifikacijų, dabar mane perkėlė į K134, 
Vidaus kontrolės skyrių, mano darbas – išaiškinti tarnybinius 
policijos pareigūnų nusižengimus, neteisėtus jų veiksmus, už-
kirsti kelią korupcijai.

Pija net apstulbo. Frankas Benkė paskirtas į Vidaus kontro-
lės skyrių? Pasaulio pabaiga!

– Bendradarbiaudami su kitų regionų kolegomis esame 
parengę naują strategijos koncepciją ir ji nuo liepos 1  die-
nos įsigalioja visoje šalyje. Daugiau dėmesio skirsime dar-
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bo drausmei ir kvalifikacijai žemesnio lygio policijos įstai-
gose, pareigūnų psichologinio atsparumo didinimui ir taip 
toliau...  – užsikėlęs koją ant kojos ėmė sūpuoti.  – Žinoma, 
ponia Engel yra kompetentinga vadovė, vis dėlto iš kai kurių 
komisariatų gauname nusiskundimų dėl pareigūnų veiksmų. 
Aš pats puikiai prisimenu kai kuriuos susirūpinti verčiančius 
atvejus šioje įstaigoje. Trukdymas vykdyti baudžiamąjį per-
sekiojimą, neteisėtas duomenų rinkimas, tarnybinių doku-
mentų perdavimas tretiesiems asmenims... Šįkart apsiribosiu 
keliais pavyzdžiais.

Pija liovėsi ieškojusi medicinos ekspertizės išvadų.
– Į ką tu nusitaikei?
Benkė kreivai šyptelėjo, jo akys klastingai žibėjo ir Piją apė-

mė negera nuojauta. Jis visada mėgo puikuotis galia ir valdžia 
prieš silpnesnius, kaip tik dėl tos charakterio savybės Pija jo 
nekentė. Dirbti vienoje komandoje su tokiu nemaloniu ir am-
žinai surūgusiu kolega kaip Benkė buvo tikra Dievo bausmė, o 
įsitrynęs į Vidaus kontrolės skyrių jis prišauks ant jų galvų dar 
didesnę bėdą.

– Pati turėtum žinoti, – atsistojo ir apėjęs stalą prisiarti-
no. – Juk ne paslaptis, kad esi senio numylėtinė.

– Nesuprantu, ką turi galvoje! – atšovė Pija.
– Argi? – Benkė priėjo dar arčiau ir Pija vos susiturėjo ne-

atšokusi, nes to žmogaus artumas jai buvo atgrasus. – Pirma-
dienį šioje skylėje pradėsiu tarnybinį patikrinimą. Tikiuosi ne-
giliai pasirausęs išvilkti į dienos šviesą vieną kitą lavoną.

Pija pašiurpo, nors kabinete buvo pragariškai karšta. Ją su-
ėmė apmaudas, bet stengėsi dėtis abejinga, net šypseną pavy-
ko išspausti. Frankas Benkė, tas kerštingas menkysta, niekada 
nieko nepamiršdavo. Sena nuoskauda vėl atgijo ir pastaruo-
ju metu, regis, sustiprėjo. Benkė vėl rezgė keršto planus dėl 
nepelnytos, jo manymu, skriaudos ir pažeminimo. Būtų buvę 
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neprotinga prieš jį šiauštis, bet Pijos pyktis buvo stipresnis už 
proto balsą.

– Na, ką gi, – vyptelėjo ir vėl palinko prie padėklų, – linkiu 
sėkmės ieškoti lavonų ką tik iškeptam pėdsekiui.

Benkė pasisuko į duris.
– Tavo pavardės kol kas nėra mano sąraše. Bet ji netruks 

atsirasti. Gero savaitgalio.
Pija negirdomis nuleido akivaizdų grasinimą. Luktelėjusi, 

kol išsidangins, čiupo mobilųjį ir surinko Bodenšteino nume-
rį. Po kvietimo signalo niekas neatsiliepė. Velniai rautų! Šefas 
tikriausiai nenutuokia, kokia nemaloni staigmena laukia. Pija 
iškart suprato, ką Benkė turėjo galvoje. Oliveriui Bodenšteinui 
gali smarkiai atsirūgti.

*

Už tris depozitinius butelius išeis pakuotė makaronų. Už pen-
kis – dar ir daržovėms pakaktų. Štai kaip jis skaičiuodavo savo 
pajamas.

Dėl tuščių butelių anksčiau nesukdavo galvos, tiesiog su-
mesdavo juos į konteinerį. Dabar tokie žmonės, koks ir jis 
kadaise buvo, garantavo jam pragyvenimo šaltinį. Gėrimų 
parduotuvėje pridavęs du maišelius tuščios taros gavo dvy-
lika eurų ir penkiasdešimt centų. Šykštus darbdavys už va-
landą jam mokėdavo po šešis eurus. Skardiniame vagonėlyje 
Fechenheimo pramoninio rajono paribyje jis plušėdavo po 
vienuolika valandų per dieną: kepdavo dešreles, skrudindavo 
bulves, gamindavo mėsainius. Jei vakare kasoje stigdavo bent 
vieno cento, už tą dieną šeimininkas jam visai nemokėdavo. Šį 
kartą nereikėjo maldauti uždirbtų pinigų, nes trūkumo nebu-
vo. Be to, storulis buvo gerai nusiteikęs ir jam grąžino atidėtą 
penkių dienų uždarbį.
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Taigi piniginėje kartu su pinigėliais už surinktus tuščius bu-
telius buvo apie tris šimtus eurų. Nemažas turtas! Apsidžiau-
gęs nusprendė ne tik apsikirpti, bet ir nusiskusti pas turką 
kirpykloje priešais centrinę geležinkelio stotį. Po apsilankymo 
„Aldi“ prekyvietėje dar liko pinigų susimokėti už gyvenamojo 
vagonėlio nuomą du mėnesius į priekį.

Sustabdęs prie gyvenamojo būsto išklerusį motorolerį nu-
sitraukė šalmą, nukėlė nuo bagažinės pirkinių maišelį.

Kaitra galutinai jį pribaigė. Naktimis menkai atvėsdavo. 
Rytą pabusdavo apsipylęs prakaitu. Drėgnas oras suklypusia-
me banguotos skardos vagonėlyje, kuriame buvo užkandinė, 
per dieną įkaisdavo iki šešiasdešimties laipsnių, koktus prakai-
to ir skrudėsių kvapas gerdavosi į odą ir plaukus.

Iš pradžių manė, kad iš Švanheimo kempingo parsigaben-
tas gyvenamasis namelis jam bus laikina pastogė, mat vis dar 
vylėsi atsistoti ant kojų ir pagerinti finansinę padėtį. Tačiau 
gyvenime nėra pastovesnio dalyko už laikinumą, taigi jis čia 
glaudžiasi jau septintus metus.

Atitraukė tento užtrauką. Kadaise buvęs sodrios žalios 
spalvos apdangalas per kelis dešimtmečius nubluko iki ne-
nusakomo pilkšvumo. Į veidą tvokstelėjo kaitra, vagonėlyje 
keliais laipsniais karščiau nei lauke, oras tvankus ir troškus. 
Kad ir kaip stengėsi švarintis, vėdintis, kvapai įsigėrė į sienų 
apmušalus, plyšius, siūles. Net ir prabėgus septyneriems me-
tams negalėjo su jais apsiprasti. Tačiau kitos išeities neturėjo.

Nusiritęs į bedugnę, atsidūręs ant žemiausio visuomenės 
laiptelio, nuteistas už nusikaltimą negalėjo rinktis kitos vie-
tos, tik tą skurdžių „favelą“ didmiesčio paribyje. Kempingo 
gyventojams niekada nešaudavo į galvą eiti atostogų ar gro-
žėtis žėrinčiais Frankfurto dangoraižiais kitapus upės, beto-
niniais ir stikliniais prabangos simboliais. Daugelis kaimynų 
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buvo per nesusipratimą nuskurdę pensininkai ar gyvenimo 
sužlugdyti žmonės, tokie, kaip jis, nusiritę ant apatinės pako-
pos. Jų likimus, stulbinamai panašius vienų į kitus, dažniausiai 
nulemdavo svaigalai. Vakarais jis kartais irgi išlenkdavo vieną 
kitą bokalą alaus, tačiau nerūkė, rūpinosi kūnu ir išvaizda. Be 
to, nenorėjo nė girdėti apie registravimąsi darbo biržoje. Jam 
koktu prašytis į darbą ir priklausyti nuo bukagalvių valdininkų 
malonės.

Laimei, dar buvo išsaugojęs savigarbos likučius. Jei ir tuos 
prarastų, pasidarytų galą.

– Ei!
Balsas už nugaros privertė atsisukti. Anapus baigiančios 

nudžiūti gyvatvorės, juosiančios mažytį žemės lopelį šalia gy-
venamojo vagono, stypsojo nepažįstamas žmogus.

– Ko jums reikia?
Vyras prisiartino. Nesiryžo prabilti. Jo kiauliškos akutės įta-

riai šmirinėjo.
– Vienas žmogus sakė, kad galite pagelbėti per valdiškas įs-

taigas patekusiems į bėdą.
Plonas vyro balsas nederėjo su jo stambiu stotu. Prakaito 

lašai riedėjo praplikusia kakta, aštrus česnako dvokas gožė dar 
nemalonesnius kūno kvapus.

– Šit kaip. Ir kas gi jums sakė?
– Rozi iš kiosko. Drožk, girdi, pas Daktarą. Jis tau padės, – 

apsipylęs prakaitu mėsos kalnas vėl apsidairė, tarsi bijodamas, 
kad jį kas nors pamatys. Paskui atsargiai ištraukė iš kelnių ki-
šenės gniužulėlį banknotų. Šimtą, gal net penkis šimtus. – Aš 
dosniai atsilyginsiu.

– Užeikite.
Nors žmogėnas atrodė atgrasus, šeimininkas per daug ne-

suko galvos. Pats susirasti klientų negalėjo, telefono knygų 
sąrašuose jo adreso nebuvo, be to, neturėjo ir savo tinklala-
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pio. Šiaip ar taip, kai kurias paslaugas teikdavo ir tam tikruose 
sluoksniuose tai buvo žinoma. Kadangi jo teistumas dar ne-
buvo pasibaigęs, nerizikavo veltis į dalykus, už kuriuos grei-
čiausiai vėl patektų į belangę. Informacija apie jį sklido iš lūpų 
į lūpas, jo paslaugomis mielai naudodavosi užeigų ir užkandi-
nių savininkai, padarę administracinių pažeidimų, pensinin-
kai, namuose arba per pristatymų išvykas apgauti apsukrių 
prekybos agentų, bedarbiai ir emigrantai, kuriems sudėtinga 
Vokietijos biurokratijos sistema būdavo sunkiai įkandama, ir 
jauni žmonės, susigundę gyvenimu skolon ir pakliuvę į finan-
sinius žabangus. Žmogus, atėjęs prašyti jo pagalbos, žino, kad 
čia atsiskaitoma grynaisiais ir avansu.

Iš pradžių jis gailėdavosi tų žmonių, bet veikiai apsiprato. 
Juk jis – ne koks Robinas Hudas, o samdomas padienininkas. 
Sėdėdamas prie stalo subraižytu „Resopal“ stalviršiu pildydavo 
įstaigų blankus, versdavo painią biurokratinę rašliavą į norma-
lią vokiečių kalbą, konsultuodavo įvairiais teisiniais klausimais 
ir taip papildydavo savo pajamas.

– Kas nutiko? – kreipėsi į lankytoją, kuris, skubiai įvertinęs 
jo skurdų būstą, regis, ėmė labiau savimi pasitikėti.

– Žmogau, na ir karšta čia. Gal turite alaus ar vandens?
Pasisėdėjimai kondicionuoto oro patalpose, raudonmedžio 

stalai, išrikiuoti ant padėklų buteliukai su vandeniu, sultimis ir 
apverstomis stiklinėmis – jau praeitis.

Įkišęs ranką į vidinę tepaluotos odinės liemenės kišenę sto-
rulis šnopuodamas ištraukė susuktus lapus ir padavė. Tai buvo 
blankai su finansinės įstaigos rekvizitais. Tekstas tankiomis ei-
lutėmis išspausdintas ant aplinką tausojančio popieriaus.

Jis išvyniojo nuo prakaito sudrėkusius lapus, išlygino delnu 
ir perbėgo akimis.

– Trys šimtai,  – pasakė nepakeldamas galvos. Grynųjų 
gniūžtė šito kliento kišenėse, šiaip ar taip, juodi pinigai. Pra-
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kaituojantis storulis gali sau leisti mokėti daugiau nei pensi-
ninkai ar bedarbiai.

– Nejaugi? – piktinosi svečias, nors to ir laukė. – Už tuos 
kelis popierėlius?

– Jei susirasite pigiau, prašom.
Storulis bambėdamas nenoriai paklojo ant stalo tris žalius 

banknotus.
– Gal bent kvitą duosite?
– Žinoma. Mano sekretorė tuojau išrašys ir paduos jūsų 

vairuotojui, – pašaipiai tarė. – Nagi, sėskite. Turiu užsirašyti 
jūsų duomenis.


