
„streso“. Liepė mažiau dirbti. Tai visai gerai išeiti atostogų. Ne-
kantrauju pamatyti vaikus.

Alisa metė tą supratingą žvilgsnį, kuriuo žiūrėdavo norėda-
ma jį nuginkluoti: „Aš tave pažįstu. Pažįstu geriau negu daugu-
ma kitų. Negu visi kiti. Žinau, kas tavyje gyvena.“

– Ir kaip tau su tuo psichologu?
– Net nežinau. Užėjau tik antspaudo.
Ji klausiamai krustėlėjo galvą.
– Vienas iš vadovų mane apskundė. Turėjau gauti antspau-

dą, kad galėčiau toliau dirbti su tyrimais.
Alisa apsivilko brangų permatomą guminį lietpaltį. Jis išsekė 

paskui ją į koridorių.
– Juk supranti, kad neatvažiuosiu į laidotuves? Per ilga kelio-

nė su vaikais. Jakobas ir Sofija ją matė vos porą kartų.
– Aš ir nesitikėjau, kad atvažiuosi. Gal sugebėsiu savarankiš-

kai motiną į žemę nuleisti.
Ji uždėjo ranką jam ant skruosto.
– O Betina atvažiuos?
Jis linktelėjo.
– Gerai. Gal ji vis dėlto ne tokia ir bloga, – Alisa dirbtinai 

nusišypsojo, jie akimirką apsikabino.  – Rūpinkis savim, Fre-
drikai. Vaikai nekantrauja. Jie ilgisi tėvo, supranti? Žiūrėk, kad 
jiems būtų smagu.

– Taip taip, – jis pliaukštelėjo jai per užpakalį.

Tik spėjo atsilupti skardinę „Carslberg“, ir suskambo telefonas. 
Tokiems atvejams jis turėjo atsakiklį. Neskubėdamas ištuštino 
alų, lėtai nuėjo į kambarį ir nuo naktinio staliuko paėmė mobi-
lųjį. Skambino Sinė Jorgensen. Jo viršininkė, viena iš Oslo poli-
cijos prievartos ir lytinių nusikaltimų tyrimų skyriaus vadovų.

– Fredrikai, paskambink man. Įvyko žudynės. Religinės ben-
druomenės namuose, Sulru sodyboje. Atsiųsiu automobilį tavęs 
paimti.
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Priekinį stiklą taškė sunkūs lietaus lašai. Valytuvai švytravo 
it botagai palei galeros vergų nugaras ir braukė nuo stiklo van-
denį. Lekiant pirmyn Fredrikas vos spėjo žvilgtelėti į Maridale-
no laukus.

Prie Šv. Margaritos bažnyčios griuvėsių, šiauriniame Mari-
dalo ežero krante, prie vairo sėdintis jaunasis pareigūnas išjun-
gė švyturėlius ir sumažino greitį. Nuo Joninių buvo praėjusios 
tik dvi savaitės, bet vis viena tamsu nors į akį durk. Net žilagal-
viai dviratininkai šįvakar sėdėjo namie.

Jie išsuko iš pagrindinio kelio. Ties slėnio šlaitu laukai baigė-
si ir jų vietą užėmė tankus eglynas. Per mišką vedė skalda bertas 
kelias. Neilgai trukus švyturėlių šviesoje medžiai atrodė mėlyni 
ir raudoni. Jie sustojo ilgos policijos ir greitosios pagalbos auto-
mobilių eilės gale.

– Ačiū, kad atvežei,  – Fredrikas nuo užpakalinės sėdynės 
čiupo savo lietpaltį.

Oras buvo šaltas, lietus sušvelnino šlapios žemės ir samanų 
kvapą.

Po tankia egle stovintis žemas siluetas šviesiais sulaižytais 
plaukais mojo jam prieiti. Tai buvo komisarė inspektorė Sinė 
Jorgensen.

– Labas vakaras, – tarė įkvėpdama.
Sušvito žiebtuvėlio kibirkštis, ji išsitiesė ir giliai įtrau-

kė dūmo. Cigaretė sužioravo. Apskritas moters veidas maža 
plokščia nosimi ir nepadažytomis akimis akimirką atrodė itin 
patenkintas. Ji niekaip negalėjo rasti lietpalčio kišenės cigarečių 
pakeliui įsidėti.

6 
sk

y
r

iu
s



28

– Tai ką, neblogas vakaras? – paklausė jis.
Ji suraukė nosį.
– Čia gan žiaurus reikalas, Fredrikai. Penki žuvę. Nušauti iš 

arti, ne vienu šūviu, vienas iš jų, atrodo, nužudytas savo miega-
majame, su pižama. Nė vieno sužeisto, nė vieno išgyvenusio, – 
ji rado kišenę.

– Ar Anetė Vetrė viena iš...
Sinė jį nutraukė:
– Ne. Visi vyrai. Kol kas nenustatėme nė vieno tapatybės.
Jis klausiamai pažiūrėjo.
– O tu tikrai žinai, kad čia Sulru? Kur visi kiti bendruomenės 

nariai?
Ji prispaudė liežuvį prie rando ant apatinės lūpos, kur kadai-

se buvo auskaras.
– Virš įėjimo į pagrindinį pastatą didelėmis raidėmis para-

šyta Sulru, taigi aš tuo kaip ir neabejoju. Bet čia nėra nė gyvos 
dvasios. Visa bendruomenė tarsi išgaravo. – Trimis įtraukimais 
ji surūkė pusę cigaretės. Galiuką nugnybo, išsitraukė cigarečių 
pakelį, įgrūdo į jį nuorūką ir vėl rausėsi ieškodama kišenės. – 
Gausi eiti drauge, – užsitraukė gobtuvą ir žengė į lietų.

Per mišką vedė siauras takelis, vienos balos. Jie išėjo į šlai-
tu kylančią proskyną, kur melsvai baltoje iškeltų galingų lem-
pų šviesoje knibždėte knibždėjo lietpalčiais vilkinčių policijos 
pareigūnų. Pievelė buvo kone krepšinio aikštės dydžio. Jos gale 
stovėjo balta vila. Kairėje stūksojo nedidelė raudona daržinė, 
ant tiltelio* prie jos du apgailėtinos išvaizdos pareigūnai virš 
dviejų aukų kūnų bandė išskleisti palapinę.

Pievelės vidury gulėjo dar du lavonai. Vienas ant nugaros, 
kitas ant šono, nerangiai susipynusiomis kojomis. Iš pastarojo 
veido buvo nekas belikę.

– Kada tai įvyko? Kas pranešė apie įvykį?

 *  Tradicinė dviaukštė norvegų daržinė turi prievažą prie antro aukšto 
durų. Dažnai tai būna nuožulni sankasa, sutvirtinta ir sujungta su darži-
nės durimis mediniu tilteliu.
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Sinė gandro žingsniais apvedė jį lanku aplink lavonus, ar-
čiau vilos.

– Į bendrąjį pagalbos centrą skambinta dvylika penkiasde-
šimt šešios. Skambino anonimas. Atrodo, keršto akcija, Alacho 
vardu, – metė žvilgsnį į užpakalyje likusią aikštelę. – Užtruko-
me, kol radome vietą. Sulru nėra oficialus vietovardis.

– Žinau, – sumurmėjo Fredrikas. – Taigi, kai skambinai...
– Buvau spėjusi susidaryti bendrą vaizdą. Sebastianas jau 

važiuoja. Visi sukelti ant kojų.
Į vilą vedė medinės durys. Virš jų kabojo medinė lenta, joje iš 

tiesų didelėmis raidėmis buvo išpiešta Sulru. Viduje kriminalis-
tai technikai buvo pastatę dėžę, pilną batų apmautų, lateksinių 
pirštinių ir apsauginių kaukių. Vieną siauro prieškambario sie-
ną dengė didžiulis Jėzaus paveikslas. Jėzus vilkėjo ilgą maršką ir 
žengė iš tvieskiančios saulės.

– Kerštas Alacho vardu, – lėtai pakartojo Fredrikas nusivilk-
damas lietpaltį. – Išeitų, religinis sąskaitų suvedimas?

– Ar ne pats sakei, kad šita bendruomenė labai kritiškai nu-
siteikusi islamo atžvilgiu? Kad rengdavo protesto akcijas prieš 
mečečių statybą ir panašiai? – paklausė ji.

– Sakiau. Bet masinės žudynės kiek peržengia ribą.
– Yra dar kai kas, – tarė Sinė.
Į kokią beprotybę reikia įsivelti, kad važiuotum į religinės 

bendruomenės namus vidury miško? Išskerstum jos narius 
kaip gyvulius? Fredrikas svarstė, ką žudikas, ar žudikai, galvojo 
stovėdami čia, koridoriuje. Žiūrėdami į tą nelygią drabužių ka-
bliukų eilę. Į lapelius su vardais, storomis didžiosiomis raidėmis 
užrašytais nemiklių vaikiškų rankyčių. Ar jie sustojo ir skaitė? 
Ar pastebėjo tuščią medinį kabliuką, pažymėtą Anetė? Arba tą 
šalia jo, ant kurio kabojo kepurė su snapeliu iš zoologijos sodo? 
Vos metro aukštyje nuo grindų. Viljamas.

Kai jie įsliūkino, turėjo būti visiškai tylu. Galbūt žvilgtelėjo į 
žaidimų kambarį ir pamatė, kad visi žaislai gražiai sudėti į savo 
vietas dėžėse. Galbūt pajuto šveitiklio kvapą virtuvėje. Galbūt 
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sliūkino per siuvyklą, kur mezginiai guli krepšiuose, o ant siu-
vamųjų uždėti plastikiniai dangčiai, kad nenukentėtų niekieno 
mažos rankytės, jei koks berniukas ar mergaitė sumanytų atsi-
kelti anksčiau už suaugusiuosius. Pasiekę laiptus į antrą aukštą, 
jau seniausiai turėjo būti supratę, kad visi miega.

Bendruomenės nariai buvo beginkliai. Bet jie ėjo toliau. Ty-
kino į viršų. Ten, kur žmonės.

Laiptuose kabojo dar vienas Jėzaus atvaizdas. Beveik pu-
santro metro pločio ir pusantro ilgio portretas Kristaus su 
erškėčių vainiku, atvira žaizda kaktoje ir krauju pasruvusiu 
skruostu. Smarkiai padidintas Jėzaus veidas Fredriką vertė 
jaustis labai nesmagiai. Veidas buvo nutapytas taip detaliai, 
kad kiekviena pora, kiekvienas menkiausias nešvarumas tary-
tum rėkte rėkė.

Jausmas buvo ne tik kaip priėjus pernelyg arti prie kito 
žmogaus.

Buvo šis tas daugiau. Žmogus, nusprendęs pakabinti pa-
veikslą čia, pasielgė žiauriai. Paskutinis vilos gyventojų dienos 
veiksmas buvo kiekvieną vakarą prieš gulant į lovas praeiti pro 
Kristaus kančią. Kiekvieną sušiktą rytą. Jiems net nespėjus išsi-
valyti dantų ir nusišikti, paveikslas primindavo apie visą pasau-
lio blogį.

Platus koridorius laiptų viršuje buvo paženklintas gelbėji-
mosi sumaišties. Visos durys atlapos. Drabužiai ir žaislai išmė-
tyti palei sienas, įrėminta sodybos nuotrauka iš paukščio skry-
džio nukritusi, stiklas sudužęs.

– Ar jau yra žinių iš žurnalistų? – paklausė jis.
– Ne. Ir stengiamės, kad taip ir liktų. Prieš čia pradedant 

suktis žurnalistams norėčiau iki galo ištirti įvykio vietą.
– Gerai. Turiu pranešti Kari Lizei Vetrei, kol jai dar nepa-

skambino iš laikraščių.
Juodu patraukė kambario koridoriaus gale link. Jis buvo ma-

žas, senoviškai įrengtas. Lange kabojo baltos nėrinių užuolai-
dos, ant palangės žydėjo begonija. Antklodė gulėjo ant grindų. 



Kambario savininkas klūpojo priešais lovą. Žemas blyškios odos 
vyras mėlynai ir baltai dryžuota pižama. Prigludęs skruostu 
prie paklodės. Didelės stiklinės akys spoksojo tuščiu žvilgsniu.

– Čia pastorius Alfsenas, – tarė Fredrikas.
– Kas toks?
– Bjornas Alfsenas jaunesnysis. Vadovavo bendruomenei.
Fredrikas palinkęs apžiūrėjo mirusįjį: kiek praplikęs, plau-

kai žili, trumpai kirpti. Ožio barzdelę atpažino iš Vetrės siųstų 
nuotraukų. Tiesiai virš dešinės pastoriaus ausies žiojėjo tamsiai 
raudonas plyšelis. Čiužinys tamsavo krauju.

– Nužudytas besimeldžiantis prie lovos, – sausai konstatavo 
Sinė. – Ir pažvelk čia.

Iš krūtinės kišenės ji išsitraukė tušinuką ir kilstelėjo susiga-
rankščiavusią paklodę.

Trumpi pastoriaus pirštai buvo pritvinkę skysčio: riešai už-
veržti žaliu šilkiniu šaliku. Sinė tušinuku jį ištiesino. Fredrikas 
prisimerkęs stengėsi įskaityti raitytus baltus užrašus.

– Arabiškai.
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Kai atvyko kriminalistai technikai, Fredrikas tebestovėjo 
Bjorno Alfseno miegamajame. Įdėmiai apžiūrinėjo pastoriaus 
knygų lentynas. Apačioje gulėjo storos rietuvės senų užrašinių, 
atspausdintų internetinių straipsnių ir nukopijuotų manifestų, 
skatinančių stoti į kovą su tomis bedievėmis atmatomis, kurios, 
bendruomenės nuomone, kriokliu liejasi per visą šalį. Buvo ir 
maisto receptų, giesmių tekstų bei pamokslų juodraščių. Ir dul-
kėtas mobilusis telefonas.

Keturios vidurinės lentynos atrodė neįtikėtinai tvarkingos. 
Kiekvienoje stovėjo po dvi nuotraukas. Fredrikas ir jas dėme-
singai apžiūrėjo.

Visose nufotografuotas pastorius, tik žmonės, su kuriais jis 
pozuoja, vis kiti. Stovi priešais tą pačią švytinčią baltą vilą, ku-
rioje dabar rastas negyvas; tikriausiai buvo graži vasaros diena. 
Marškinių raudonais dryželiais krūtinė atsagstyta, Alfsenas 
markstosi prieš saulę. Jo smarkiai įdegusi oda panėšėja į senio. 
Pora vaikų. Du vyrai per trisdešimt. Vyras ir moteris. Anetė ir 
Viljamas. Viljamas atrodo dvejų ar trejų metų, taigi nuotrauka 
gali būti daryta pernai. Besišypsantis šviesiaplaukis berniu-
kas stovi tiesiai priešais Alfseną, apmautas žaliais šortais ir 
aprengtas per dideliais marškinėliais su užrašu „Viešpats yra 
mano ganytojas“. Alfsenas uždėjęs rudas plaštakas berniukui 
ant pečių, o jo motina sėdi ant kėdės iš šono ir laiko suėmusi 
berniuko ranką. 

Fredrikas žinojo, kad jai ne daugiau kaip dvidešimt septyne-
ri, bet šalia griežtojo pastoriaus atrodė kone mergaitiškai. Akys 
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atviros ir šviesios, lyg neveikiamos saulės šviesos, kuri kitus aki-
no. Išraiškinga nosis metė šešėlį ant siauro veido. Šviesūs ilgi 
Anetės plaukai buvo palaidi, balta suknelė. Kelius suglaudusi, 
pėdos basos. Ji labai graži. Jauna šviesiaplaukė motinos kopija.

Viršutinėje lentynoje buvo sukrauti religiniai žinynai, psal-
mynai ir pora Biblijų. Viena išsiskyrė. Ant nutrintos nugarėlės 
aukso raidėmis parašyta Die Bibel. Fredrikas atsargiai ją ištrau-
kė ir atvertė. Vidinėje viršelio pusėje senamadėmis raidėmis 
kažkas buvo įrašęs: Professor E. Brinch. Unsere tiefste Dankbar-
keit. Der Wiener Gesselschaft für Rassenpflege. Wien 1936.

Fredrikas atsisuko į kriminalistę technikę, apžiūrinčią Alfse-
ną. Ši tikriausiai pajuto žvilgsnį ant sprando.

– Jis negyvas mažiausiai pusę paros,  – pasakė atsargiai 
spaudydama lavoną. – Nušautas iš arti, bet su ginklu nesilies-
ta. Sakyčiau, šauta iš penkių–penkiolikos centimetrų,  – nu-
kreipė pincetą į suodžių dalelių žymes aplink kulkos įėjimo 
angą. – Smulkus kalibras, bet ne toks smulkus, kad kulka ne-
pereitų kiaurai kaukolės. – Nors vilkėjo visą kūną dengiančius 
apsauginius drabužius, jis prisiminė ją matęs kitose nužudymų 
vietose. Bet negalėjo prisiminti vardo.  – Kiek užtruks, kol jį 
apversiu, kad įvertinčiau kulkos išėjimo angą. Tad jeigu turite 
kitų reikalų...

Ji buvo vardu Teresė. Teresė Griofting. Iš tiesų teismo medi-
cinos ekspertė, bet, pasak gandų, turėjo tokių liguistų interesų, 
kad vėliau baigė nusikaltimo vietos tyrėjų studijas. Kiek daugiau 
nei keturiasdešimties, kriminalistų technikų grupės vadovė, 
vieniša, sūnui apie dešimt metų.

Jis nekreipė dėmesio į raginimą.
– Mokat vokiškai?
– Tiesą sakant, taip.
Jis išmikčiojo vidinėje Biblijos viršelio pusėje užrašytą tekstą.
– Profesoriui E. Brinchui, – išvertė ji. – Nuoširdžiausia pa-

dėka. Pasirašo Vienos rasinės higienos draugija. Viena, 1936 
metai. – Ji krenkštelėjo. – Keistoka seniena kaip pastoriui.
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– Taip, manyčiau, – atsakė jis.
Kai Fredrikas vėl stovėjo ant vilos laiptų, jau buvo naktis. 

Kokia idilė čia galėjo būti. Saulėtas vasaros vakaras pievelėje 
miško viduryje. Vėsūs šešėliai. Sunkus sakų ir grybų kvapas, be-
simaišantis su ką tik nupjautos žolės, aviečių lapų ir šviežutėlės 
juodųjų serbentų gaivos aromatu. Jis vaizdavosi vaikų juoką, 
vištų kudakavimą daržinėje, prislopintus virtuvės garsus name 
už savęs. Dabar tebuvo girdėti generatorių burzgimas.

Lietus pavirto šalta dulksna, limpančia prie jo it šlapia plė-
velė. Virš gulinčių kieme kūnų buvo išskleista palapinė. Pie-
velėje priešais daržinę pastatyta didelė palapinė pareigūnams. 
Kaip sakė Sinė, visi nužudytieji – vyrai. Kodėl jie nušauti lauke? 
Kodėl neguli savo kambariuose, kaip pastorius? Fredrikas buvo 
beeinąs lavonų pievelėje link. Iš pareigūnų palapinės atsklido 
gerai pažįstamas balsas. Sebastianas Kosas jau čia.

Didžiausio Norvegijos policijos komisariato prievartos ir 
lytinių nusikaltimų tyrimų skyriuje buvo trys dievai. Visaga-
lis Dievas Tėvas buvo vyresnysis komisaras Trondas Antonas 
Nemė. Jis apsireikšdavo retai, tačiau visada plevendavo viršum 
jų. Viską matydavo, galėjo dėtis nepastebėjęs didžiausių riktų, 
bet žaibu nutrenkti net už menkiausias klaidas.

Pats Nemė nemėgo teptis rankų. Tam jis buvo išsirinkęs du 
pavaldinius. Viena iš jų buvo Sinė Jorgensen. Ji nuėjo ilgą kelią 
vilkėdama mėlynąją uniformą ir dabar stovėjo karjeros laiptų 
viršuje. Antras buvo Sebastianas Kosas.

Išdidusis teisininkas niekada neslėpė tiktai skolinąs policijai 
kelerius savo gyvenimo metus. Jis buvo gimęs turėti galios, pi-
nigų ir daryti įtaką. Turėjo gerai treniruotą kūną, jo tiesutėliais 
sviesto geltonumo karčiais apaugusi galva siauru skaisčiu veidu 
dirbo greitai, jo slapyvardis internete buvo Legolasas.

Kartu ši priešybių pora vadovavo daug visuomenės dėmesio 
pritraukiantiems žmogžudysčių, prievartos nusikaltimų ir kitų 
niekšybių, kokių tik prisigalvodavo Oslo gyventojai bei svečiai, 
tyrimams. Dėl vieno dalyko vyresnysis komisaras Nemė galėjo 
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būti ramus. Tuodu komisarai niekad prieš jį nesusivienytų. Jie 
buvo kaip in ir jang. Kaip Supermenas ir Leksas Liuteris.

– Jorgensen! Ką, po velnių, čia veikia Fredrikas Beieris? Po 
paraliais, mes negalim leisti, kad po nusikaltimo vietą bėgiotų 
psichiškai nestabilūs pareigūnai! Maniau užkišęs jį už rašomojo 
stalo Grionlando biure, – balsas buvo garsus ir žemas. 

Fredrikas sustojo palapinės angoje ir spoksojo tiesiai į kos-
tiumuotą Sebastiano Koso nugarą. Du šuoliai, ir galėtų jam 
kirsti.

– Leisk tau paaiškinti vieną dalyką, – tūžo Sinė, vos siekian-
ti inspektoriui iki krūtinės. – Už Fredriką atsakau aš. Pasitikiu 
juo. Taigi gali eiti po velnių su savo...

Juos nutraukė garsus Andrejaso krenkštelėjimas. Jis stovėjo 
palapinėje su kitais pareigūnais, suėjusiais pasislėpti nuo lietaus 
ir susispraudusiais prie kampe stovinčių didžiulių termosų. An-
drejasas kreivai nusiviepė ir pirštu parodė į Fredriką, kuris žen-
gė į vidų.

– Tave taip pat malonu matyti, Kosai, – niūriai tarė Fredrikas.
Komisaras inspektorius urgztelėjo atsakydamas.
– Puiku, – tarė Sinė. – Visi lauk. Fredrikai, tu pasilieki. Se-

bastianai... – ji griežtai nužvelgė pastarąjį.
Pareigūnai prasilenkdami su Fredriku nenoromis išpėdino į 

naktį. Jo žvilgsnį sutiko tik Andrejasas.
– Tas šūdžius...  – sumurmėjo pakankamai garsiai, kad iš-

girstų Kosas.
Fredrikas ir Kosas susėdo prie išblukusio palapinės stalo. 

Į  stalviršį kažkas buvo įrėžęs pimpalą ir porą sunkių kiaušių. 
Fredrikas pirštu perbraukė per nelygų raižinio brūkšnį ir spok-
sojo per stalą. Sinė į puodelius krovė kaupinus šaukštelius tir-
piosios kavos ir pylė iš termoso verdančio vandens. Puikiai ži-
nodama, kad Kosas labiau mėgsta arbatą.

– Juk tai aš jį radau, supranti? Visai išėjusį iš rikiuotės, susi-
rangiusį prie šiukšliadėžės apklausų kambaryje, – atrodė, kad 
Koso žvilgsnis skrodžia kiaurai. – Negi nesupranti, Sine? Vaiki-
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nai kalbasi. Pareigūnams reikia žinoti vieniems apie kitus. Mes 
juk sutarėm, kad Beieris nebedirbs su bylomis, kurios... galėtų 
sudirginti. Jis gi ir pats tam pritarė, jei teisingai prisimenu, – 
Kosas atsilošė ant išklypusios kėdės ir sukryžiavo rankas.  – 
Mes negalim leisti, kad lavonų pilnose vietose dirbtų tokie epu-
šės lapai.

Sinė papurtė galvą.
– Tu tiek visokio šūdo prišneki, Sebastianai. Fredrikas gavo 

antspaudą, jis sveikas. Tu puikiai tai žinai. – Ji nukreipė žvilgsnį 
į Fredriką. – Ar nori ką pasakyti?

– Ne. Prašei manęs atvažiuoti – atvažiavau. Nebūčiau prieš 
ramiai praleisti vasarą, – jis atsisuko į Kosą, – prie rašomojo 
stalo Grionlando biure. Su savo dingimo byla. Visa bėda, kad 
moteris ir vaikas, kurių ieškau, gyveno čia. Taigi dabar šita byla 
kaip ir mano.

Kosas nepatikliai spoksojo į Sinę. Ši krenkštelėjo patvirtin-
dama Fredriko žodžius.

– Sulru sodyboje gyveno religinė bendruomenė „Dievo švie-
sa“. Viena jo narių buvo Anetė Vetrė.

– Vetrės iš Krikščionių demokratų partijos duktė? Čia tai 
bent velniava.

Po dešimties minučių Fredrikas ir Andrejasas susitiko lauke. 
Fredrikas krizendamas perpasakojo, kaip it lavonas išblyškęs 
Kosas skambino vyresniajam komisarui Nemei pranešti, kad 
vienos žinomiausių šalies politikių duktė ir anūkas pradingo be 
pėdsako. Žinia nebuvo priimta džiaugsmingai.

– Taip tam idiotui ir reikia, – negarsiai iškošė Andrejasas, 
jiems žingsniuojant link baltosios palapinės pievelės vidury.

Viduje klūpojo du teismo medicinos ekspertai. Lavonas puse 
galvos vis dar gulėjo styrančiomis it sutrypto laikrodžio rody-
klės kojomis. Vienas iš baltais apsauginiais kostiumais vilkinčių 
ekspertų atsistojo ir priėjo.

– Du vyrai, abiem per trisdešimt, nušauti automatiniu gin-
klu iš palyginti nedidelio atstumo. Dvi skylės pirmame ir trys 



antrame. Aišku, neskaičiuojant kulkos, pastarajam atvėrusios 
protą.

– Suprantama, – ramiai atsakė Fredrikas.
Jis nepavydėjo šiems vyrukams darbo. Šitaip jie stengdavosi 

ištverti šūdinas dienas. Skaldydami juokus apie lavonus. Žvilg-
telėjo ekspertui per petį. Abu nušautieji buvo basomis įsiavę į 
batus, mūvėjo bėgimo kelnes ir vilkėjo marškinėlius. Jų kūnai ir 
drabužiai buvo kiaurai permirkę.

– Jums turėtų būti įdomu,  – teismo medicinos ekspertas 
linktelėjo į kelis permatomus polietileno maišelius prie palapi-
nės sienos.

Viename iš jų buvo pipirinis balionėlis, kitame – elektrošo-
ko pistoletas. Elektrošoko antgaliai, skirti aukai neutralizuoti, 
iššauti nebuvo. Fredrikas ir Andrejasas susižvelgė. Tai buvo sa-
vigynos ginklai. Norvegijoje nelegalūs. Kurių galų vidury miškų 
įsikūrusiai religinei bendruomenei prireikė tokių dalykų?


