
sąmokslus? O ką, jeigu jam pakišo koją vaizduotė, o draugus 
iš rikiuotės išvedė gripo protrūkis? Tiesą sakant, ne tiek jau 
daug jų ir trūksta. Prieš pat skambutį atėjęs į klasę Nikas vi
sus suskaičiavo. Nebuvo antrosios sesutės, taip pat Džeromo, 
Helenos ir tyliojo Grego. Kiti daugiau ar mažiau apsimiegoję 
kiūtojo suoluose.

Ką gi, pamanė jis. Taigi aš viską tik įsivaizdavau. Paslaptis 
menka – viso labo Linkin Park. Nikas nusišaipė iš savęs ir at
sigręžė į Koliną, kad papasakotų, kaip vakar siuto Betanis. Bet 
šis nekreipė į jį dėmesio ir įdėmiai žiūrėjo į Deną, kaip visada 
stypsantį prie lango. Tasai pusiau pridengęs ranką pilvu paro
dė keturis pirštus. Kolinas pagarbiai kilstelėjo į viršų antakius 
ir parodė tris pirštus.

Niko žvilgsnis sulakstė tarp juodviejų, jis buvo beklausiąs 
Kolino, ką reiškia tasai ženklas, bet į klasę įėjo ponas Forneris 
ir visą pamoką kamavo juos tokiais sudėtingais matematikos 
klausimais, kad Nikui nebuvo kada galvoti apie tokius niekus 
kaip trys ar keturi atkišti pirštai.
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2.

Ant virtuvės stalo gulėjo pinigai ir pasakiško ilgumo pirkinių 
sąrašas. Mama buvo įnikusi į plaukų garbiniavimo vajų, tarsi 
ruduo Londono moterims būtų sukėlęs nenumaldomą norą 
atnaujinti šukuoseną. Nikas suraukęs kaktą studijavo sąrašą. 
Begalė šaldytų picų, taip pat lazanijų, žuvų pirštelių ir gatavų 
makaronų patiekalų. Neatrodo, kad artimiausiu laiku mama 
ketintų virti pati. Jis atsiduso, pastvėrė tris didžiausius pirkinių 
krepšius ir išėjo į parduotuvę. Tada vėl prisiminė Deno ženklą 
ir nebylų Kolino atsakymą į jį. Gal jam vaidenasi? Taip manė 
ir Džemis. „Tu nuobodžiauji, dički, – pareiškė jis. – Susirask 
naują pomėgį arba merginą. Nori, aš tau surengsiu pasimaty
mą su Emile?“

Nikas pasiėmė pirkinių vežimėlį ir nusikratė minčių apie 
mokyklą. Džemis sako tiesą, verčiau rūpintis gyvenimiškes
niais dalykais. Pavyzdžiui, kaip, po šimts, partempti namo 
dvidešimt mamos užrašytų butelių vandens.

Kai jis kitą dieną įžengė į mokyklą, oras tiesiog dūzgė nuo 
susijaudinimo. Vestibiulyje buvo gausiau mokinių negu visa
da, daugelis jų būriavosi po kelis. Jie šnabždėjosi, murmėjo, 
jų kalbos liejosi į vientisą gausmą, kuriame Nikas nesugebėjo 
išskirti jokių suprantamų žodžių. Visų dėmesys buvo sutelk
tas į du policininkus, ryžtingai traukiančius koridoriumi link 
direkcijos.
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Viename kampe, netoli laiptų, jis pastebėjo Džemį, įsitrau
kusį į karštą pokalbį su sesute Aleksu, Rašidu ir dar vienu 
berniuku, kurio vardo Nikas iškart neprisiminė. Ak taip, Ei
drianas, jam trylika ir jis paprastai nebendrauja su vyresniais 
mokiniais. Vis dėlto Nikas jį pažinojo – berniuko, prieš dvejus 
metus atėjusio į jų mokyklą, šeimos istoriją visi plačiai aptari
nėjo, mat sklido gandas, kad jo tėvas pasikorė.

– Eikš! – plačiu mostu pasikvietė jį Džemis. – Šiandien ne
nuobodu.

– Ką mokykloje veikia farai?
Džemis iššiepė dantis. 
– Įvyko nusikaltimas. Šunsnukiai. Padugnės. Pavogti devy

ni kompiuteriai, naujutėlaičiai nešiojamieji, visa elektroninio 
duomenų apdorojimo mokomoji įranga. Dabar kompiuterinė
je jie ieško pėdsakų.

Eidrianas linktelėjo.
– O juk ji buvo užrakinta, – nedrąsiai įsiterpė jis. – Ponas 

Gertas taip sakė policininkams, aš girdėjau...
– Užsičiaupk, mažiau, – užriko Aleksas. Jo spuogai švytė

jo – matyt, iš susijaudinimo, spėjo Nikas. Jam staiga užėjo no
ras trenkti tam idiotui per marmūzę. Kad nereikėtų į jį žiūrėti, 
atsigręžė į Eidrianą. 

– Ar durys buvo išlaužtos?
– Ne, tas ir yra, – uoliai išpylė berniukas. – Jos buvo užra-

kintos. Kažkas, matyt, pavogė raktą, bet ponas Gertas sako, 
kad tai neįmanoma, visi trys raktai savo vietoje, vieną jų jis 
nešiojasi pats...

– Niekai... – Eidriano kalbos srautą nutraukė tylus balsas, ir 
jo petį lengvai palietė pirštai skaidriu laku nudažytais nagais. 
Emilė, akimirką dingtelėjo Nikui, bet jis tučtuojau nuvijo šią 
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mintį. Emilė nemūvi trijų žiedų ant kiekvieno piršto ir nekve
pia taip... rytietiškai.

Jis atsigręžė ir išvydo Brinės akis, šviesiai mėlynas kaip van
dens balos.

– Nikuti, ar negalėtum... Norėjau pasakyti, ar mudu negalė
tume – trumpam, vieni du...

Aleksas išsišiepė ir apsilaižė. Nikas mintyse sugniaužė 
kumščius.

– Gerai, – atsakė jis Brinei. – Bet tik trumpam.
Nervingas jo tonas Brinės, rodos, nesutrikdė, o jeigu ir su

trikdė, ji neišsidavė. Brinė buvo graži, ką ir sakyti, bet didelė 
palaidaliežuvė ir, jo nuomone, kvaila kaip avis. Dabar ji siū
buodama klubais kaukšėjo priešais Niką koridoriumi, vedan
čiu į sporto salę. Ten šiuo metu buvo dar tuščia.

– Tai va, Nikai, – sušnabždėjo ji. – Norėčiau tau kai ką duo
ti. Tai beprotiškai klasiškas daiktas, rimtai. – Ji įkišo ranką į 
kabantį ant peties rankinuką ir po kurio laiko vėl ištraukė.

Nikas spoksojo į rankinuką. Jis nutuokė, apie ką bus kalba
ma, ir vos nešyptelėjo.

– Bet pirmiau turiu tavęs kai ko paklausti. – Ji pabrėžtinai 
lėtai nusibraukė nuo kaktos plaukų sruogą.

Jeigu nori padaryti man paslaugą, tai neklausk, ar man pa
tinki.

– Klausk.
– Ar tu turi kompiuterį? Atskirą, – tai svarbu, – savo kam

baryje?
Pagaliau!
– Taip, turiu.
Ji patenkinta linktelėjo.
– Ė, o ar tavo tėvai dažnai knisasi po tavo daiktus?
– Mano tėvai yra normalūs žmonės.
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– Ak. Gerai. – Ji kažką neramiai pasvarstė, suraukusi kak
tą. – Palauk, dar kai kas. Teisingai. – Ji priėjo žingsnį arčiau, 
pakėlė į jį savo veidą. Brinės kramtomos gumos ir haremo 
kvepalų aromatas sudarė keistą mišinį. – Niekam to nerodyk. 
Antraip nieko nebus. Iškart įsidėk į kišenę ir niekam nesakyk, 
kad daviau. Pažadi?

Tai buvo kvaila. Jis susiraukė.
– Kodėl?
– Tokios taisyklės, – įsakmiai pabrėžė Brinė. – Jeigu nepa

žadi, aš negaliu duoti.
Nikas garsiai ir demonstratyviai atsiduso.
– Tegu bus taip. Pažadu.
– Tik nepamiršk, gerai? Antraip aš turėsiu bėdų. – Ji atkišo 

jam ranką, jis ją paspaudė. Ranka buvo karšta. Karšta ir truputį 
drėgna.

– Gerai, – sušnabždėjo Brinė. – Aš tavimi pasitikiu. – Ji 
metė į jį žvilgsnį, – šis, kaip būgštavo Nikas, turėjo atrody
ti gundantis, – tada ištraukė iš rankinuko ploną stačiakampį 
plastiko pakelį ir įspraudė jam į delną.

– Sėkmės, – šnipštelėjo ir nuėjo.
Jis nepalydėjo jos akimis. Visas jo dėmesys buvo sutelktas 

į rankoje laikomą daiktą, kompaktą be užrašo. Nikas atidarė 
dėžutę, degdamas smalsumu.

Kas per Linkin Park?
Koridoriuje buvo tamsu, tad jis atsuko kompaktą į šviesą, 

kad geriau įžiūrėtų, ką ant jo savo įmantria rašysena buvo už
rašiusi Brinė.

Vieną vienintelį Nikui visiškai nežinomą žodį: Erebas.
Visą kitą dienos dalį Džemis jį erzino dėl Brinės – ir tegu 

sau, tokia jau to Džemio mada.



Sunkiau buvo atsispirti pagundai išsitraukti kompaktą iš 
kišenės ir parodyti draugui. Bet Nikas vis susilaikydavo. Pir
ma pažiūrės, kas ten yra ir kodėl visi elgiasi taip paslaptingai. 
O pats tikrai neslapukaus, nes tatai jį ganėtinai prinervino.

Pamokos slinko kankinamai ilgai. Nikui buvo sunku susi
kaupti, jo mintys vis krypo į tą neišvaizdų kvadratėlį, gulin
tį kišenėje. Jautė jį per tris medžiagos sluoksnius. Jo svorį. Jo 
kraštus.

– Tau bloga? – paklausė Džemis prieš pat paskutinį skam
butį.

– Ne, kodėl?
– Todėl, kad tavo veidas toks keistas.
– Aš tik galvoju.
Džemio lūpų kampučiai pašaipiai truktelėjo. 
– Pabandysiu atspėti, apie ką. Apie Brinę? Susitarei su ja 

susitikti?
Nikas niekada nesupras, kaip Džemis gali manyti, kad jam 

gali patikti tokios kaip Brinė. Bet šiandien nenorėjo Džimiui 
prieštarauti.

– O jeigu taip? – atšovė nekreipdamas dėmesio į Džemio 
išraišką, sakyte sakančią: aš taip ir maniau.

– Tada tikiuosi rytoj sužinoti visas smulkmenas.
– Gerai. Tai yra nežinau. Galbūt.
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3.

Kai Nikas grįžo namo, butas buvo tuščias ir šaltas kaip ledas. 
Mama, matyt, vėl skubėjo ir pamiršo uždaryti langus. Jis ne
nusivilko striukės, visa, kas įmanoma, uždarė ir savo kamba
ryje iki viršutinės padalos atsuko radiatorių. Tada išsitraukė iš 
kišenės kompakto pakuotę ir atplėšė: Erebas.

Nikas vyptelėjo. Skamba panašiai kaip Erosas. Gal čia kokia 
nors sąvadavimo programa? Iš Brinės to gali tikėtis, bet prie jo 
su tokiais dalykais geriau nelįsti.

Jis paleido kompiuterį, kol šis krovėsi, atsinešė iš svetainės 
vilnonę antklodę ir apsisiautė pečius.

Mažiausiai keturias valandas jam niekas netrukdys. Daugiau 
iš įpročio, bet ir siekdamas truputį padidinti įtampą, pirmiau 
patikrino paštą (trys reklamos, keturios šiukšlės ir pikta Beta
nio žinutė visiems, darsyk neateisiantiems į treniruotę, grasi
nanti baisiomis pasekmėmis).

Tą akimirką, kai norėjo atversti savo socialinį tinklaraštį, per 
ICQ programą prisijungė Finas.

– Sveikas, brolau! Kaip sekasi?
Nikas nejučia šyptelėjo.
– Kuo puikiausiai.
– Kaip mama?
– Daug dirba, bet šiaip viskas gerai. O kaip tu?
– Irgi. Viskas eina kaip sviestu patepta.
– Puiku. – Nikas susilaikė, kad nepaklaustų smulkiau.
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– Klausyk, Niki. Tie marškinėliai, kuriuos žadėjau... Juk ži
nai, apie ką kalbu, ką?

Kur Nikas nežinos. Hell Froze Over, geriausios pasaulyje 
grupės, marškinėliai, Finas dar klausia.

– O kas dėl jų?
– Aš negaunu tavo dydžio. Artimiausią mėnesį nebus. Tu 

per ilgas, broliuk. Aistruolių parduotuvė juos užsakė, bet tu
rėsi palaukti. Gerai?

Pirmą akimirką Nikas nesuprato, kodėl taip nusivylė. Ma
tyt, todėl, kad prieš akis jau matė save ir Finą koncerte po 
dviejų savaičių, abu vilkinčius HFO marškinėliais su melsva 
velnio galva ant krūtinės ir kartu su kitais baubiančius „Down 
the Line“.

– Nieko tokio, palauksiu, – nuramino jį Nikas.
– Aš viską sutvarkysiu, pažadu. Gal kada nors užsuksi pas 

mane?
– Aišku.
– Aš tavęs pasiilgstu, broliuk, ar žinai?
– Aš tavęs irgi. – Ir dar kaip. Tik Finui jis to nesakys, kad 

negraužtų sąžinė.
Šnektelėjęs su broliu Nikas dar pasidomėjo Emilės piešiniais 

DeviantART svetainėje, bet nuo vakar joje nebuvo nieko nau
jo. Kas čia keista, pamanė truputį susigėdęs ir vėl atsijungė.

Vidinis balsas jam patarė, kad prieš Erebą derėtų užsiimti 
anglų kalbos rašiniu. Bet kur tau, nugalėjo smalsumas. Jis ati
darė pakuotę, susiraukė pamatęs Brinės raštą ir įkišo kompak
tą į kompą. Po kelių akimirkų atsidarė langas.

Ne filmas, ne muzika. Žaidimas.
Instaliacijos langas rodė niūrų paveikslą. Viduryje išdegusio 

peizažo buvo matyti apgriuvęs bokštas. Priešais bokštą plikoje 
žemėje styrojo kardas, ant jo rankenos buvo užrišta raudona 
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skepeta. Ji plazdėjo vėjyje kaip paskutinis gyvenimo primini
mas mirusiųjų pasaulyje. Ją gaubė toks pat raudonas užrašas 
„Erebas“.

Nikui paširdžiuose ėmė bėgioti skruzdėlės. Jis padidino gar
są, bet muzikos neišgirdo, tiktai duslų grumėjimą, tarsi arti
nantis audrai.

Jis suko pelės rodyklę aplink įdiegimo mygtuką neaiškiai 
jausdamas, kad kažką pamiršo – ak taip, virusai. Dviem skir
tingomis programomis patikrino kompaktą ir su palengvėjimu 
atsiduso – abi rodė, kad pavojaus nėra. Taigi pradedam.

Mėlynas įdiegimo brūkšnys kankinamai lėtai judėjo pirmyn. 
Mažut mažulyčiais trūksniais. Daugsyk atrodė, kad kompiute
ris užsikirto, nes viskas apmirdavo. Nikas dėl visa ko pastum
dydavo pelę į šalis – ne, jos rodyklė judėjo. Tiesa, taip pat lėtai 
ir trūksmingai. Nikas netvėrė savam kailyje. Dvidešimt penki 
procentai, kur tai matyta! Jis gali neskubėdamas eiti į virtuvę 
ir atsinešti gerti.

Kai po kelių minučių grįžo, tebuvo įkrautas trisdešimt vie
nas procentas. Nikas keikdamasis krito ant kėdės ir pasitrynė 
akis. Kas per šūdas.

Tiktai po ištisos valandos brūkšnys pasiekė šimto procentų 
ribą. Nikas buvo beimąs džiūgauti, bet staiga ekranas pajuo
davo. Ir liko toks.

Niekas nepadėjo. Nei beldimas į korpusą, nei klavišų spau
dymas, nei pykčio protrūkis. Ekranas atkakliai rodė juodą 
tamsą.

Nikas jau buvo benumojąs į tą žaidimą ranka ir bespaudžiąs 
grįžties mygtuką, kai vis dėlto šis tas įvyko. Iš tamsos išlindo 
raudonos raidės, tvinkčiojantys žodžiai, tarsi nematomos šir
dies aprūpinami krauju ir gyvybe.



31

„Įeik.
Arba grįžk atgal.
Čia Erebas.“
Pagaliau! Kupinas kutenančio išankstinio džiaugsmo Nikas 

paspaudė įėjimo mygtuką.
Ekranas įvairovės dėlei vėl pasidarė juodas, kelias akimirkas. 

Nikas atsilošė kėdėje. Reikia tikėtis, pats žaidimas nebus toks 
lėtas. Kompiuteris dėl to negali būti kaltas, jis, galima sakyti, 
naujausio lygio, procesorius, grafinė diagrama ir visi Niko tu
rimi žaidimai veikia žaibiškai, be sutrikimų.

Ekranas pamažu prašviesėjo ir parodė labai tikroviškai at
rodančią miško laukymę, virš kurios kabojo mėnulis. Jos vidu
ryje tupėjo figūra sudriskusiais marškiniais ir suskidusiomis 
kelnėmis. Be ginklo, tik su lazda rankoje. Tai, matyt, turėjo 
būti jo žaidėjas. Nikas spėtinai spragtelėjo pelę į dešinę nuo 
jo – jis pašoko ir atsistojo kaip tik tenai. Puiku, valdymas idio
tiškai paprastas, o visa kita taip pat netrukus bus perprasta. Ką 
ir kalbėti, Nikui tai ne pirmas žaidimas.

Tad pirmyn. Tik kurion pusėn? Nebuvo jokio kelio ar nuoro
dos. Galbūt esama žemėlapio? Nikas bandė ieškoti inventoriu
je ar žaidimo meniu, bet tenai nieko nebuvo. Jokių užduočių 
ar tikslų nuorodų, jokių kitų regimų figūrų. Tiktai raudonas 
gyvybės brūkšnys ir po juo mėlynas, matyt, rodantis ištvermę. 
Jis išbandė įvairius klavišų derinius, naudojamus kituose žai
dimuos, bet čia jie nieko nedavė.

Gal šis žaidimas pilnas programavimo klaidų, nepatenkintas 
pamanė. Dėl visa ko spragtelėjo pelę, užvedęs rodyklę tiesiai 
ant varganai aptaisyto veikėjo. Jam virš galvos atsirado užrašas 
„Bevardis“.

– Ką gi, gerai, – sumurmėjo Nikas. – Paslaptingasis Bevar
dis. – Jis privertė skarmaluotąjį veikėją paėjėti į priekį, paskui į 
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dešinę, pagaliau į kairę. Visos kryptys, rodos, buvo klaidingos, 
nepasirodė tai, ko būtų galima paklausti.

„Tai beprotiškai klasiškas daiktas, rimtai“, – mintyse jis pa
mėgdžiojo Brinę. Kita vertus... Kolinas tuo žaidimu, rodos, irgi 
sužavėtas. O jis juk ne idiotas.

Nikas nusprendė savo veikėją paleisti tiesiai. Šitaip, pamanė, 
ir pats darytų pasiklydęs. Reikia laikytis vienos krypties. Tada 
ką nors prieis, joks miškas ne begalinis.

Jis sutelkė dėmesį į savo Bevardį – šis eidamas vikriai lenkė
si medžių ir lazda kreipė į šalį trukdančias šakas. Kiekvienas jo 
žingsnis buvo aiškiai girdėti, traškėjo pomiškis, šlamėjo lapai. 
Bevardžiui užsiropštus ant kalvos, atitrūko keli akmenukai ir 
nuriedėjo žemyn.

Žemė už uolos buvo drėgnesnė. Bevardis judėjo lėčiau, jo 
kojos vis klimpo iki kauliukų. Nikui tai darė įspūdį. Visa at
rodė be galo tikroviška, net buvo girdėti, kaip žliugsi iš purvo 
traukiamos kojos.

Bevardis sunkiai gavosi į priekį, ėmė šnopuoti. Mėlynasis 
brūkšnys sutrumpėjo, jo liko tik trečdalis. Kai Niko žaidėjas 
priėjo kitą uolą, Nikas leido jam kvėptelėti. Bevardis įsirėmė 
rankomis į šonus ir nuleido galvą – matyt, mėgindamas atgau
ti kvapą.

Kažkur netoli turėjo būti upelis. Nikas išgirdo jo čiurlenimą 
ir nutraukė poilsį. Jis pasiuntė Bevardį truputį į dešinę, kur tas 
išties aptiko upelį ir vis dar šnopuodamas sustojo priešais jį.

– Nagi eik, atsigerk, – pasakė Nikas. Jis paspaudė žemyn 
vedantį klavišą ir nudžiugo, kai Bevardis iš tikro pasilenkė, pa
sisėmė sauja vandens ir atsigėrė.

Po to judėjo greičiau. Žemė buvo jau sausesnė, medžiai 
nebeaugo taip tankiai. Bet orientavimosi taško vis dar trūko, 
ir Nikas pamažu ėmė bijoti, kad jo taktika „vis pirmyn“ gali 
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būti klaidinga. Jeigu akiratis būtų platesnis, jei jis turėtų že
mėlapį arba...

Akiratis! Nikas nusišypsojo. Nagi pažiūrėkim, galbūt jo 
virtualusis aš gali ne tiktai pasilenkti, bet ir kopti į viršų! Jis 
pasirinko storą medį su žemai išaugusiomis šakomis, pastatė 
priešais jį Bevardį ir paspaudė klavišą „aukštyn“.

Bevardis rūpestingai padėjo lazdą į šalį ir prisitraukęs už
lipo ant žemutinės šakos. Stabtelėjo, Nikui atleidus klavišą, ir 
kopė toliau, vėl jį paspaudus. Nikas privertė jį užsiropšti kuo 
aukščiau, kol šakos pasidarė per plonos, ir žaidėjas vos nenu
krito žemyn. Kai jis tvirtai įsitaisė, Nikas išdrįso apsižvalgyti. 
Vaizdas buvo neapsakomai gražus.

Aukštai danguje kabojo pilnas mėnulis ir metė šešėlį ant ža
liai sidabriškos, rodos, begalinės medžių jūros. Kairėje buvo 
matyti kalnų grandinės pradžia, dešinėje driekėsi lyguma. 
Priekyje vietovė atrodė kalvota. Smulkūs kaip adatos dūriai 
taškai ant kalvų rodė ten esant gyvenvietes.

Tataigi, triumfuodamas pamanė Nikas. Eiti pirmyn buvo 
gera mintis.

Jau uždėjęs pirštą ant klavišo su strėlyte „žemyn“ tarp me
džių pastebėjo šiltą geltoną šviesą, visai čia pat. Tai nuteikė vil
tingai. Jeigu eis truputį į kairę, po kelių minučių atsidurs prie 
tos šviesos šaltinio. Galbūt namie? Nekantraudamas pasiuntė 
žaidėją ant žemės; šis pakėlė savo lazdą ir nuėjo tolyn. Nikas 
kramtė lūpą ir vylėsi gerai įsiminęs kryptį.

Po kiek laiko jam pasirodė, kad tarp medžių jau matyti pir
mieji silpni šviesos atšvaitai. Kone tą pat akimirką susidūrė su 
kliūtimi  žemės plyšiu, per plačiu, kad Bevardis galėtų jį per
šokti. Po šimts! Plyšys toli ėjo į abi puses ir dingo kažkur tarp 
medžių. Jį apeiti Bevardžiui ilgai truktų, be to, beeidamas jis, 
ko gero, pamestų kryptį.
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Išvirtusį medį Nikas pastebėjo tik ilgokai pasikeikęs. Jeigu jį 
pavyktų tinkamai paguldyti...

Sėkmę užtikrino tarpo klavišas. Niko žaidėjas tempė, traukė 
ir stūmė kamieną į tą pusę, kurią jam rodė pelės strėlytė. Kai 
medis atsidūrė skersai plyšio, Bevardis sunkiai šnopštė, jo gy
vybės brūkšnys atrodė truputį sutrumpėjęs.

Nikas kiek įmanydamas atsargiai užkėlė savo herojų ant 
kamieno – šis pasirodė esąs labai nepatikimas tiltas, nes su
lig penktu žingsniu pasirito į dešinę, ir Nikui pavyko išgelbėti 
savo žaidėją tiktai priverstiniu drąsiu šuoliu į priekį.

Šviesa dabar buvo ryškesnė negu pirmiau, tarsi pliūpčiojanti. 
Tiesiai priešais Niką plytėjo mažutė proskyna, joje degė laužas. 
Prie jo sėdėjo vienas vienintelis vyriškis ir spoksojo į liepsnas. Ni
kas nuėmė pirštą nuo pelės klavišo, ir Bevardis kaipmat sustojo.

Vyras prie laužo nejudėjo. Pažiūrėti buvo beginklis, bet tai 
nieko nereiškė. Galėjo būti magas – tokią mintį piršo ilgas 
juodas apsiaustas. Galbūt Nikas ką nors sužinos, jei pajudins 
jį. Vos tik paleistas pelės rodykle vyras pakėlė galvą ir parodė 
liesą veidą su labai maža burna. Tą pačią akimirką apatiniame 
ekrano krašte atsivėrė dialogo langelis.

„Būk pasveikintas, Bevardi, – juodame fone sušvito sidab
riškas užrašas. – Tu greitai atėjai.“

Nikas privedė savo figūrą arčiau jo, bet vyras į tai nesurea
gavo, tik ilga lazda sužėrė degančius laužo pagalius į krūvą. Ni
kas nusivylė – pagaliau bent ką sutiko šiame tuščiame miške, 
o tas tik burbtelėjo kelis sveikinimo žodžius.

Tiktai pamatęs kitoje langelio eilutėje blykčiojantį žymeklį 
suprato, kad iš jo laukiama atsakymo. „Ir tu būk pasveikin
tas“, – parašė jis.

Vyras juodu apsiaustu linktelėjo.
„Panaudoti medį buvo vykęs sumanymas. Tik vienas kitas 

Bevardis susiprotėjo tai padaryti. Erebui tu teiki daug vilčių.“
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„Ačiū“, – atsakė Nikas.
„Manai, kad reikia eiti toliau? – Mažą to vyro burną iškreipė 

viltingas šypsnys. Nikas norėjo parašyti „Žinoma!“, bet jo pa
šnekovas dar nebuvo baigęs kalbėti. – Tiktai sudaręs sąjungą 
su Erebu galėsi su juo pasigalynėti. Žinok tai.“

„Sutinku“, – atsiliepė Nikas.
Vyras nuleido galvą ir įkišo lazdą giliai į laužą. Pakilo žiežir

bos. Viskas atrodo taip tikra, taip tikra.
Nikas laukė, bet jo partneris nebuvo linkęs tęsti pokalbio. 

Matyt, buvo pasakęs visa, ko reikia.
Smalsaudamas, ar jis atsilieps pats užkalbintas, Nikas para

šė teksto langelyje „p#434<3xxgOjolk–<fiOe8r“. Tatai, rodos, 
pralinksmino sėdintįjį prie laužo. Jis kilstelėjo galvą ir šypte
lėjo Nikui.

Virtualusis partneris žiūri tiesiai man į akis, pamanė Nikas 
ir užgniaužė nemalonų jausmą. Žiūri į mane taip, lyg galėtų 
peržvelgti ekraną.

Paskui vyras vėl užsiėmė savo laužu.
Nikas tik dabar pastebėjo, kad pasigirdo tyli muzika: subtili, 

bet įtaigi melodija darė jam keistą poveikį.
„Kas tu?“ – įrašė jis į teksto langelį.
Aišku, atsakymo nebuvo. Vyras pakreipė galvą į šalį, tarsi 

norėdamas pagalvoti. Vis dėlto po kelių akimirkų, Niko nuos
tabai, dialogo langelyje pasirodė žodžiai:

„Aš esu Negyvėlis. – Jis vėl pasižiūrėjo į Niką, tarsi tikrin
damas atsakymo poveikį. – Tiktai negyvėlis. O tu esi gyvas. 
Tiesa, bevardis, bet neilgai. Netrukus gausi pasirinkti vardą, 
pašaukimą ir visiškai naują gyvenimą.“

Niko pirštai nuslydo nuo klaviatūros. Tai buvo neįprasta, 
tai baugino. Žaidimas į bet kurį klausimą davė prasmingą at
sakymą.

Galbūt atsitiktinai?



„Negyvėliai paprastai nekalba“, – parašė jis ir atsilošė kėdė
je. Tai buvo ne klausimas, veikiau pastaba. Į ją vyras prie laužo 
neturės užprogramuoto atsakymo.

„Gerai sakai. Tai daro Erebo galia.“ – Jis įkišo šaką į liepsnas 
ir ištraukė degančią.

Truputį nusiraminęs, nors ir nenorėdamas pats sau to pri
pažinti, Nikas patikrino, ar kompiuteris tikrai atjungtas nuo 
interneto ir ar kas nors iš jo nesišaipo. Ne. Ryšio su internetu 
nėra. Šaka Negyvėlio rankoje dega skaisčia liepsna, jos atspin
džiai šokinėja jo akyse.

Kitą frazę Niko pirštai parašė tarsi savaime:
„Kaip jautiesi būdamas miręs?“
Vyras nusijuokė švogždžiu, alsiu juoku.
„Tu esi pirmas manęs to klausiantis Bevardis! – Jis persi

braukė ranka kaktą. – O jeigu aš paklausčiau: kaip jautiesi 
būdamas gyvas – ką atsakytum? Kiekvieno gyvenimas kitoks. 
Tad ir kiekvieno mirtis kitokia. – Tarsi norėdamas tai pabrėžti 
Negyvėlis užsitraukė ant galvos savo apsiausto gobtuvą – šis 
dabar metė šešėlį ant jo akių ir nosies, liko matyti tik maža 
burna. – Vieną dieną pats išties tai patirsi.“

Išties. Nikas nusišluostė drėgnus delnus į kelnes. Ši tema 
jam ėmė nebepatikti.

„Kur man eiti toliau?“ – parašė jis ir patenkintas suvokė lau
kiąs prasmingo atsakymo.

„O ar nori toliau eiti? Aš tave perspėju. Geriau nereikia.“
„Aišku, kad noriu.“
„Tada pasuk į kairę ir eik palei upelį, kol atsidursi priešais 

tarpeklį. Pereik jį. Tada... tada matysi. – Negyvėlis stipriau su
sisupo į apsiaustą, tarsi jam būtų pasidarę šalta. – Ir atkreipk 
dėmesį į žygūną geltonomis akimis.“


