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VVPIRmaS

Grasinimo nužudyti niekada nesupainiosi su 
meilės prisipažinimu – net jei jo autorius ir prisipažįsta tave my-
lįs. Turint omeny, kad sykį pati mėginau nužudyti mylimąjį, ne 
man jį smerkti.

Šią savaitę laiškas atėjo egzamino dieną – tiesą sakant, nieko 
kito ir nesitikėjau. Perskaičiau jį keturis kartus ir, nors klaikiai 
vėlavau, nesusilaikiau neperskaičiusi penktąjį.

Mano brangiausioji Rouz,
Vienas iš pažadintųjų trūkumų yra tas, kad nebereikia miego, 

vadinasi, niekada nesapnuoju. Gaila, nes jei sapnuočiau, tikrai su-
sapnuočiau tave. Sapne uosčiau svaigų tavo kūno ir plaukų, kaip 
šilkas slystančių man tarp pirštų, kvapą. Liesčiau tavo aksominę 
odą ir degančias lūpas, kai jos susilieja su manosiom.

Praradus sapnus prisieina pasitenkinti vaizduote – nors ja nesi-
skundžiu. Regiu viską iki menkiausių smulkmenų, beje, ir tą aki-
mirką, kai atimsiu tau gyvybę. Gailiuosi, kad turėsiu tai padaryti, 
bet nepalikai man kitos išeities. Tavo atsisakymas prisidėti prie ma-
nęs amžinybėje ir mano meilė nulėmė šį apsisprendimą. Negaliu 
palikti gyvos tokios pavojingos dampyrės kaip tu. Net jei pažadin-
čiau tave jėga, tarp strigojų prisidarei tiek priešų, kad vienas jų ti-
krai tave pribaigtų. Tad jei jau tau lemta mirti, tebūnie nuo mano 
rankos, ir nuo niekieno kito.
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Nepaisant to, šiandien per egzaminą linkiu didžiausios sėkmės – 
nors tau jos, tiesą sakant, nė nereikia. Jei Akademija verčia tave lai-
kyti egzaminą, jie tik veltui gaišta laiką. Esi geriausia iš geriausių 
ir šį vakarą jau turėsi Pažado ženklą. Vadinasi, mums susitikus 
tapsi dar rimtesniu iššūkiu – nekantriai to laukiu.

O mes tikrai susitiksim. Baigusi Akademiją turėsi ją palikti. Vos 
tik peržengsi apsauginius žiedus, aš tave susirasiu. Šiame pasaulyje 
nėra vietos, kur nuo manęs pasislėptum. Aš tave stebiu.

Myliu,
Dimitrijus

Nors ir buvo „šiltų linkėjimų“, laiškas nuteikė ne itin džiaugs-
mingai, tad nusviedžiau jį ant lovos ir išėjau iš kambario. Sten-
giausi negalvoti apie Dimitrijaus žodžius, bet jie tolydžio aidėjo 
galvoje. Šiame pasaulyje nėra vietos, kur nuo manęs pasislėptum.

Neabejoju – Dimitrijus visur turi šnipų. Nuo tada, kai mano 
mokytojas ir mylimasis buvo paverstas strigojum – nemirusiu 
vampyru, – jis tapo savotišku jų lyderiu. Beje, aš taip pat prie to 
prisidėjau nužudydama jo buvusią valdovę. Spėju, kad dauguma 
šnipų yra žmonės, tik ir laukiantys, kada išeisiu pro Akademijos 
vartus. Joks strigojus neištvertų dvidešimt keturių valandų pa-
salos, o žmonėms tai vieni niekai. Pati neseniai įsitikinau, kad 
dauguma žmonių mielai tarnauja strigojams mainais už pažadą 
tapti nemirtingais. Jie mano, kad dėl amžino gyvenimo verta 
paaukoti savo sielą ir žudyti kitus. Vemt nuo tokių verčia.

Tačiau ne besieliai žmonės privertė mane kluptelėti žings-
niuojant per vasariškai žalią žolę. Dimitrijus. Visada Dimitrijus. 
Dampyras, kurį mylėjau. Strigojus, kurį troškau išgelbėti. Pa-
baisa, kurį greičiausiai turėsiu nužudyti. Mūsų meilė tebedegino 
širdį – kad ir kiek sau kartojau viską pamiršti, nors aplinkiniams 
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ir atrodė, kad apie jį nebegalvoju. Dimitrijus visada buvo šalia, 
mano mintyse, nė akimirkos negalėjau jo pamiršti...

– Atrodai taip, lyg ketintum susikauti su visa armija.
Nuvijau niūrias mintis šalin. Taip užsigalvojau apie Dimitri-

jų ir jo laišką, kad nė nepastebėjau savo geriausios draugės Lisos, 
kuri pasivijo mane ir dabar žingsniavo šalia kandžiai šypsoda-
masi. Jai retai kada pavykdavo užklupti mane netikėtai – mus 
siejantis ryšys pakuždėdavo, kur ji yra ir ką jaučia. Matyt, tikrai 
buvau užsigalvojusi, o pagalvoti buvo apie ką – juk Dimitrijus 
nori mane nužudyti.

Pasistengiau kuo įtikinamiau nusišypsoti. Lisa žinojo, kad 
Dimitrijus kėsinasi į mano gyvybę nuo tada, kai pati pamėgi-
nau – deja, nesėkmingai – jį nužudyti. Laiškai, kuriuos gauda-
vau kiekvieną savaitę, kėlė jai nerimą. Bet jos pačios gyvenime 
irgi netrūko sumaišties, kam apkrauti draugę savo bėdomis?

– Panašiai ir yra, – pasakiau.
Buvo ankstyvas vakaras, bet vasaros saulė tebespindėjo Mon-

tanos danguje, mus šildė auksiniai spinduliai. Aš saule džiau-
giausi, tačiau būdama morojė – taiki, gyva vampyrė – Lisa vei-
kiai nusilps. Draugė tik nusijuokė ir persimetė per petį lygius, 
šviesius plaukus. Besileidžiančios saulės spinduliai jiems suteikė 
angelišką švytėjimą.

– Tikriausiai. Nors nemanau, kad turėtum taip labai neri-
mauti.

Jos žodžiuose buvo tiesos. Net Dimitrijus pripažino, kad šis 
egzaminas tebus laiko gaišimas. Ieškodama savo mylimojo ap-
keliavau visą Rusiją ir susidūriau su daugybe strigojų, nemažai 
jų ir pribaigiau. Gal ir neverta bijoti egzamino, bet jo svarba ir 
į mane sudėti lūkesčiai staiga prislėgė pečius. Širdis ėmė plakti 
smarkiau. Kas, jei susimausiu? Kas, jei iš tiesų nesu tokia kieta, 
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kokia manausi esanti? Sergėtojai, su kuriais teks susikauti, nėra 
tikri strigojai, bet jie turi kur kas daugiau patirties. Per savo išdi-
dumą galiu suklupti, o jei nepasiseks, tai žlugsiu akyse tų, kurie 
mane myli ir manim tiki.

Ramybės nedavė dar vienas dalykas.
– Nerimauju, kad pažymiai gali nulemti mano ateitį, – pa-

sakiau.
Tai buvo tiesa. Baigdami Akademiją visi novicai laiko egza-

miną. Jis suteikia teisę tapti sergėtoju ir ginti morojus nuo stri-
gojų. Egzamino pažymys paprastai lemia, kuriam morojui būsi 
paskirtas.

Per mūsų ryšį pajutau Lisos užuojautą ir nerimą.
– Alberta mano, kad yra nemaža tikimybė, jog tapsi mano 

sergėtoja.
– Alberta taip sako, kad išlaikytų mane Akademijoje, – krei-

vai šyptelėjau. Prieš kelis mėnesius mečiau Akademiją ir leidausi 
ieškoti Dimitrijaus. Tiesa, vėliau sugrįžau – bet mano byloje liko 
dėmė. Ir dar viena smulkmena. Morojų karalienė Tatjana manęs 
nekenčia ir tikriausiai pasitelks savo įtaką sprendžiant, kuriam 
morojui būsiu paskirta. Bet tai jau kita istorija. – Alberta gerai 
žino, kad gaučiau tave sergėti tik tada, jei būčiau paskutinė ser-
gėtoja žemėje, bet vis tiek mano šansai būtų menki.

Mūsų ausis pasiekė vis stiprėjantis šurmulys. Vienas iš dau-
gybės Akademijos sporto aikštynų buvo paverstas arena, prime-
nančia Romos gladiatorių laikus. Paprasti mediniai suolai virto 
prabangiomis žiūrovams skirtomis vietomis su pagalvėlėmis ir 
dengtais tentais, saugančiais morojus nuo saulės. Apie areną vė-
jyje plazdėjo vėliavėlės, ryškios spalvos švietė iš tolo. Nors dar 
jų nemačiau, žinojau, kad prie įėjimo pastatyti savotiški bara-
kai, kuriuose laukia vietoje nenustygstantys novicai. Arena buvo 
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paversta pavojingų kliūčių ruožu. Sprendžiant iš kurtinančio 
triukšmo, dauguma žiūrovų jau susirinkę.

– Aš neprarandu vilties, – pasakė Lisa. Ryšys pakuždėjo, kad 
draugė sako tiesą. Tai buvo viena geriausių Lisos savybių – tvir-
tas tikėjimas ir optimizmas, nepaisant nuolatinės sumaišties, 
lydinčios ją visą gyvenimą. Tikras kontrastas amžinam mano ci-
nizmui. – Be to, turiu daiktą, kuris tau šiandien galėtų padėti.

Ji stabtelėjo ir iš džinsų kišenės ištraukė sidabrinį žiedelį su 
smulkiais akmenukais, primenančiais peridotus. Nereikėjo nė 
ryšio suprasti, ką ji siūlo.

– Ak, Lis... nė nežinau... Nenoriu... nesąžiningo pranašumo.
Lisa tik pavartė akis.
– Juk tai niekis, pati žinai. Prisiekiu, čia tik teigiama energija.
Tai buvo žiedas, užkerėtas reta magija. Visi morojai valdo 

vieną iš penkių elementų – žemės, oro, vandens, ugnies ar dva-
sios. Dvasios elementas rečiausias, toks retas, kad keletą amžių 
buvo primirštas. Ir staiga jis netikėtai pasireiškė Lisai ir dar kele-
tui kitų morojų. Kiti elementai yra fizinės prigimties, o dvasios 
elementas susijęs su mintimis ir kol kas nėra iki galo ištirtas.

Lisa tik visai neseniai pradėjo eksperimentuoti ir gaminti 
amuletus, užkerėtus dvasios elementu, tad jai dar ne ypač sekė-
si. Turėdama stiprių gydomųjų galių, ji susitelkė į gydomuosius 
amuletus. Paskutinę Lisos pagamintą apyrankę segėjau ant riešo.

– Amuletas veikia, tegu ir silpnai. Atbaidys nuo tavęs tamsą.
Nors Lisa kalbėjo nerūpestingai, abi supratom, kaip tai rim-

ta. Dvasios elementas, kaip ir viskas šiame pasaulyje, turėjo savo 
kainą: tamsą, kuri pasireikšdavo pykčiu, vėliau peraugančiu į 
beprotybę. Kartais ta tamsa per ryšį pasiekdavo ir mane. Pavyko 
sužinoti, kad Lisos amuletai ir gydomosios galios turėjo padėti 
su ja kovoti, tačiau mums dar reikėjo daug ko išmokti.
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Nusišypsojau sujaudinta draugės rūpesčio ir paėmiau žiedą. 
Jis nenutvilkė pirštų ir tai buvo geras ženklas. Žiedas buvo toks 
mažytis, kad tiko tik ant mažojo pirštelio. Maudamasi nieko 
nepajutau. Kartais taip nutikdavo, nors tai galėjo reikšti, kad 
žiedas neveikia. Na, bet kuriuo atveju blogiau nebus.

– Ačiū, – padėkojau. Pajutau, kaip Lisą užplūdo džiaugsmas.
Patraukėme toliau. Ištiesiau ranką gėrėdamasi saulėje žvil-

gančiais žaliais akmenukais. Tiesa, žiedais per sunkias fizines 
dvikovas niekas nesidabina, bet aš būsiu su pirštinėmis.

– Sunku patikėti, kad netrukus turėsime palikti Akademiją ir 
surasti savo vietą tikrame pasaulyje, – pasakiau susimąsčiusi, bet 
neteikdama žodžiams pernelyg didelės reikšmės.

Lisa sustingo ir aš iškart pasigailėjau išsakiusi savo mintis gar-
siai. „Tikras pasaulis“ reiškė, kad mudvi su Lisa leisimės į žygį, 
kuriame – nors ir nenoriai – ji pažadėjo dalyvauti.

Būdama Sibire sužinojau, kad Dimitrijų galima atversti dam-
pyru. Tai buvo legenda – gal net pramanas. Be to, turint omeny, 
kad jis pasiryžęs mane nužudyti, aš irgi privalėsiu tai padaryti, 
kai susikausime mirtinoje dvikovoje. Tačiau jei egzistuoja bent 
menkiausia tikimybė jį išgelbėti, turiu tai išsiaiškinti.

Deja, šiam stebuklui įgyvendinti mums reikėjo nusikaltėlio 
pagalbos. Ir ne šiaip kokio nusikaltėlio, o kilmingo morojaus 
Viktoro Daškovo, kuris kankino Lisą ir pavertė mūsų gyvenimą 
pragaru. Vėliau nugalėjo teisingumas ir Viktoras buvo uždarytas 
į kalėjimą, o tai komplikavo padėtį. Jis aiškiai davė suprasti, kad 
būdamas nelaisvėje nemato prasmės dalytis žiniomis apie savo 
netikrą brolį, vienintelį žmogų, tariamai galintį strigojų atversti 
dampyru. Tada nusprendžiau – gal ir nelogiškai, – kad Viktoras 
padės rasti brolį, jei išlaisvinsim jį.
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Sumanymas išties pavojingas, tai lėmė keletas priežasčių. 
Pirma, nežinia, ar mums kas nors išdegs. Svarus argumentas. 
Antra, ne tik nenumaniau, kaip ištraukti Viktorą iš kalėjimo, 
aš nė nežinojau, kur tas kalėjimas yra. Ir galiausiai trečia – keti-
nome išlaisvinti mirtiną priešą. Ta mintis gniuždė net mane, ką 
jau kalbėti apie Lisą. Mano planas kėlė Lisai didelį nerimą, bet 
ji prisiekė padėti. Daug kartų siūliausi atleisti ją nuo pažado,  
bet ji tvirtai laikėsi savo. Be abejo, pirmiausia reikėjo išsiaiškinti, 
kur yra kalėjimas, antraip pažadas nieko nereiškia.

Pamėginau nutraukti nejaukią tylą – teisinausi, kad turėjau 
omeny Lisos gimtadienį, kitą savaitę galėsime kaip reikiant jį at-
švęsti. Tuo metu pokalbį nutraukė Stenas, vienas mano buvusių 
mokytojų.

– Hetavėj! – riktelėjo eidamas mūsų link. – Malonu, kad nu-
tarei prisidėti. Marš pas kitus!

Skubiai išmetusi iš galvos mintis apie Viktorą, Lisa mane ap-
kabino.

– Sėkmės, – sušnibždėjo ji. – Nors ji tau ir nereikalinga.
Iš Steno veido supratau, kad dešimties sekundžių atsisveiki-

nimas truko gerokai per ilgai. Dėkinga šyptelėjau Lisai ir ji pa-
traukė ieškoti draugų, o aš nuskubėjau paskui Steną.

– Tau pasisekė, kad nesi iš pirmųjų, – suniurzgė jis. – Beje, 
visi kerta lažybų, ar apskritai teiksies pasirodyti.

– Tikrai? – akimirksniu pralinksmėjau. – Ir kokiu santykiu? 
Juk vis dar galiu apsigalvoti ir pastatyti už save. Šiek tiek užsi-
dirbčiau.

Stenas tylėdamas nuvėrė mane piktu žvilgsniu ir mes įžengė-
me į baraką prie arenos. Anksčiau visada stebėdavausi, kiek daug 
pastangų dedama ruošiantis šiam egzaminui, bet dabar, išvydu-
si areną iš arti, supratau kodėl. Barakas, kuriame laukė novicai, 
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buvo suręstas iš medinių lentų ir netgi su stogu. Atrodė taip, lyg 
būtų stovėjęs čia per amžius. Iš tiesų jis buvo pastatytas nepapras-
tai greitai ir bus taip pat greitai išardytas egzaminui pasibaigus.  
Į areną vėrėsi plačios durys, pro jas vienu metu galėjo praeiti ko-
kie trys žmonės. Prie slenksčio viena mano klasės draugių nera-
miai laukė savo eilės. Arenoje buvo įrengta daugybė kliūčių. Taip 
buvo tikrinamas novicų gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ir koordi-
naciją ginantis ir kaunantis su sergėtojais, tykančiais už kiekvie-
no kampo. Viename arenos gale buvo matyti tamsus ir painus 
medžio sienų labirintas. Tinklai ir judančios platformos turėjo 
patikrinti mūsų gebėjimą kautis sudėtingiausiomis sąlygomis.

Keletas novicų stumdėsi tarpduryje tikėdamiesi pasisemti 
patirties iš pirmųjų dalyvių. Aš nesirengiau to daryti. Norėjau 
žengti į areną nieko nežinodama ir pasiruošusi bet kokiems ne-
tikėtumams. Stebėdama kitus per daug galvosiu ir pradėsiu ner-
vintis. O man reikia nusiraminti.

Todėl atsišliejau į sieną ir stebėjau kitus. Pasirodo, išties at-
ėjau paskutinė. Kažin ar tikrai mokiniai dėl manęs kirto lažy-
bų iš pinigų? Vieni šnabždėjosi tarpusavy. Kiti darė apšilimo ir 
tempimo pratimus. Treti kalbėjosi su mokytojais, dalijančiais 
paskutinius patarimus. Vis girdėjau žodžius „susikaupk“ ir „nu-
siramink“.

Žiūrint į mokytojus man suspaudė širdį. Dar visai neseniai 
kitaip įsivaizdavau šią dieną: šalia manęs stovi Dimitrijus ir per-
spėja, kad į viską žiūrėčiau rimtai ir arenoje neprarasčiau savi-
tvardos. Grįžus iš Rusijos, Alberta nemažai su manim padirbėjo, 
bet kaip sergėtojų kapitonė ji turėjo kitų pareigų ir dabar buvo 
arenoje. Ji neturėjo kada laikyti manęs už rankos. Draugai, kurie 
būtų galėję mane paguosti – Edis, Meredita ir kiti, – dabar ko-
vojo su savo baimėmis. Laukiau savo eilės visai viena.
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Šalia nebuvo nei Albertos, nei Dimitrijaus – staiga pasijutau 
labai vieniša, skausmas nuvėrė širdį. Negerai. Viskas turėjo būti 
ne taip. Šalia turėjo stovėti Dimitrijus. Užsimerkiau ir įsivaizda-
vau, kad jis čia, greta manęs.

– Nesijaudink, drauge. Susitvarkyčiau ir užrištomis akimis. 
Po šimts, gal taip ir padarysiu. Ar neturi kokio raiščio? Jei būsi 
geras, gal net leisiu tau jį užrišti.

Ši fantazija gimė po to, kai pasimylėjome, tad gali būti, kad 
vėliau leisiu Dimitrijui nurišti akių raištį – ir ne tik jį. Kuo aiš-
kiausiai įsivaizdavau, kaip mano mokytojas priekaištingai lin-
guoja galva.

– Prisiekiu, Rouz, kartais buvimas su tavim ir yra pats sudė-
tingiausias egzaminas.

Bet žinojau, kad širdyje gilumoje jis šypsosi, o kupinas pa-
sididžiavimo ir drąsinantis žvilgsnis, kuriuo jis palydėjo mane į 
areną, buvo viskas, ko reikėjo...

– Medituoji?
Išgirdusi gerai pažįstamą balsą, nustebusi atmerkiau akis.
– Mama? Ką čia veiki?
Priešais stovėjo Dženina Hetavėj. Nors buvo kokiais penkiais 

centimetrais žemesnė už mane, būtų susitvarkiusi ir su dvigubai 
stambesniais priešininkais. Grėsmingas žvilgsnis vėjo nugairin-
tame veide galėjo išgąsdinti ne vieną. Ji šyptelėjo ir viena ranka 
įsisprendė į šoną.

– Negi tikrai manei, kad neatvyksiu pažiūrėti, kaip tau se-
kasi?

– Nežinau, – prisipažinau jausdamasi kalta, kad ja suabejo-
jau. Anksčiau mažai bendravome ir tik pastarieji tragiški įvy-
kiai – vėl mus suartino. Tiesa, mano jausmai jai tebebuvo dvejo-
pi. Blaškiausi tarp vaikiško poreikio būti su mama ir paaugliškos 
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neapykantos dėl to, kad mane paliko. Taip pat nebuvau tikra, 
ar atleidau už „netyčinį“ smūgį per pratybas. – Pamaniau, kad 
turi... na, svarbesnių reikalų.

– Nieku gyvu nebūčiau praleidusi egzamino. – Mama linkte-
lėjo galva tribūnų link. – Kaip ir tavo tėvas.

– Ką?!
Nuskubėjusi prie durų žvilgtelėjau į areną. Kliūtys šiek tiek 

užstojo tribūnas, bet užteko ir to, ką išvydau. Jis ten. Eibas Ma-
zuras. Juoda barzda, ūsai ir smaragdo žalumo šalikas išskyrė jį iš 
minios. Net pamačiau blykstelint auksinį auskarą. Su kostiumu 
tokiame karštyje jis turėjo iškepti, bet net karštis nesutrukdys 
Eibui ryškiai rengtis.

Jei mano santykiai su mama buvo painūs, su tėvu jų visai 
nebuvo. Susipažinau su Eibu gegužę, bet tik sugrįžusi namo su-
žinojau, kad esu jo dukra. Visų dampyrų bent vienas iš tėvų turi 
būti morojus, ir šis pasirodė besąs maniškis. Vis dar nesupra-
tau, ką jam jaučiu. Eibas Mazuras buvo paslaptinga asmenybė, 
sklandė gandai, kad jis susijęs su nelegalia veikla. Dauguma lai-
kė jį gangsteriu, ir, nors pati nieko nusikalstamo nepastebėjau, 
nebūčiau nustebusi. Rusijoje žmonės jį vadino Žalčiu.

Kol apstulbusi spoksojau į tėvą, prie manęs priėjo mama.
– Jis apsidžiaugs, kad atėjai. Net suorganizavo lažybas, pasi-

rodysi ar ne. Beje, jei tai paguos, jis statė už tave.
– Na, žinoma, – suaimanavau, – tai jo rankų darbas. Turė-

jau susiprasti... – Staiga man atvipo žiauna. – Ar jis kalbasi su 
Adrianu?

Taip. Šalia Eibo stovėjo Adrianas Ivaškovas, mano vaikinas. 
Tarkim, Adrianas yra kilmingas morojus, jis, kaip ir Lisa, val-
do dvasios elementą. Nuo pat mūsų pažinties dienos jis ėjo dėl 
manęs iš proto (o dažniau tiesiog ėjo iš proto), bet aš buvau įsi-
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žiūrėjusi Dimitrijų. Tačiau grįžusi po nesėkmingo žygio Rusijo-
je pažadėjau suteikti Adrianui šansą ir, mano nuostabai, mums 
buvo... gera. Netgi labai. Adrianas surašė argumentus, kodėl tu-
rėčiau su juo susitikinėti. Be daugybės kitų buvo, ir tokių pažadų 
kaip: „Mesiu rūkyti, išskyrus tuos atvejus, kai žvėriškai norėsis“ 
ir „Kasdien stebinsiu romantiškomis staigmenomis, pavyzdžiui, 
netikėta iškyla, rožės, kelionė į Paryžių – aišku, ne tuo, ką čia 
išvardijau, antraip tai nebebus staigmena.“

Adrianas negalėjo pakeisti Dimitrijaus, bet supratau, kad 
vienodų santykių nebūna. Galų gale ir vaikinai labai skirtingi. 
Bet mane tebeslėgė Dimitrijaus praradimas, kankinausi, kad 
nesugebėjau jo nužudyti ir išlaisvinti iš tos nelemtos būsenos, 
kurioje jis dabar įkalintas. Sielojausi, bet tai nereiškia, kad 
mano asmeninis gyvenimas baigėsi – nors ilgą laiką nenorė-
jau to pripažinti. Buvo nelengva pradėti viską iš pradžių, bet 
Adrianas iš tiesų padarė mane laimingą. Ir dabar to visiškai 
pakako.

Tačiau tikrai nenoriu, kad jis susikukuotų su mano tėtušiu 
gangsteriu.

– Jis daro blogą įtaką! – užprotestavau.
– Kažin ar Adrianas įstengtų dar labiau sugadinti Eibą, – 

prunkštelėjo mama.
– Ne Adrianas! Eibas. Adrianas stengiasi pasitaisyti, o Eibas 

tik viską sugadins. – Adrianas man pažadėjo ne tik mesti rūkyti, 
bet ir gerti, atsikratyti kitų ydų. Skersakiuodama svarsčiau, ko-
kia tema galėjo juos taip sudominti. – Apie ką jie šnekasi?

– Manau, dabar tau tai turėtų rūpėti mažiausiai. – Ko jau 
ko, o praktiškumo Dženinai Hetavėj niekada nestigo. – Mažiau 
galvok apie juos, o daugiau apie egzaminą.

– Manai, jie kalbasi apie mane?
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– Rouz! – Mama kumštelėjo į ranką ir aš atsigręžiau į ją. – Tai 
rimta. Nusiramink ir nesiblaškyk.

Jos žodžiai taip priminė Dimitrijų, kad nejučiomis nusišyp-
sojau. Vis dėlto buvau ne viena.

– Kas tokio juokingo? – paklausė mama.
– Nieko, – atsakiau ją apkabindama. Iš pradžių ji sustingo, 

bet paskui atsipalaidavo ir taip pat apkabino mane. – Džiau-
giuosi, kad tu čia.

Mama nebuvo ypač jausminga, aš ją nustebinau.
– Na, – ištarė ji aiškiai sutrikusi, – juk sakiau, kad nieku gyvu 

nepraleisčiau egzamino.
Pažvelgiau į tribūnas.
– Tik nežinau, ar tą patį galėčiau pasakyti apie Eibą...
Nors... Į galvą šovė keista mintis. Tiesą pasakius, ne tokia jau 

keista. Eibas turi pakankamai ryšių – tegu ir nelegalių, – kad 
galėtų perduoti žinutę į kalėjimą Viktorui Daškovui. Tai Eibas 
mano prašymu kamantinėjo Viktorą apie Robertą Doru, jo bro-
lį, valdantį dvasios elementą. Bet kai Viktoras atsakė Eibui ne-
matąs prasmės jam padėti, iškart atmečiau tėvo pagalbą ir ėmiau 
sukti galvą, kaip išlaisvinti Viktorą. Bet dabar...

– Rozmari Hetavėj! – nuaidėjo aiškus ir skardus Albertos bal-
sas. Tarsi trimitas jis kvietė į kovą. Mintys apie Eibą ir Adrianą – 
netgi apie Dimitrijų – išgaravo iš galvos. Regis, mama palinkėjo 
sėkmės, bet žengdama į areną nieko negirdėjau. Plūstelėjo adre-
nalinas. Dabar visas mano dėmesys buvo sutelktas į egzaminą, 
sėkmingai jį išlaikiusi tapsiu sergėtoja.


