
Džekas puolė prie lango, bet Tanita, atėjusi atbraila, jau 
lipo vidun.

– Tenai, – prakalbo ji, – atviroje vietoje neturėjau vil-
ties tave sučiupti. Bet čia, uždaroj patalpoj? Pakliuvai, nie-
kadėjau.

Džeką suėmė panika, jis puolė prie durų, bet tos buvo 
nepajudinamos. Net ir tamsoje buvo matyti, kaip jos žėri, 
ir Džekas žinojo, kad durys atlaikys, kad ir ką į jas mestų. 
Jis apsisuko kaip vilkelis. Vienintelis kelias į laisvę buvo 
langas. Tą langą dabar saugojo Tanita Mažutė. Ji pasidėjo 
kardą ant grindų, nusisiautė apsiaustą. Vilkėjo berankovę 
tuniką, iš po kurios buvo matyti stiprios rankos. Ji pasu-
kiojo kaklą, atpalaidavo pečius ir linktelėjo Džekui.

– Na, – prakalbo, – pagaliau. Ateik ir pabandyk, jei 
manai, kad esi toks kietas.

Džekas suriaumojo ir puolė, Tanita spyrė. Jis užsimojo, 
ji išsisuko ir trenkė jam į žandikaulį. Jis pabandė persivers-
ti per galvą virš jos, bet lubos buvo per žemos, atsitrenkė 
į jas pilvu, pajuto, kaip atėmė kvapą, ir drėbėsi ant grindų. 
Paskui, kiek pamena, buvo daugybė smūgių kumščiais, 
alkūnėmis, keliais ir jo link artėjanti siena.

Džekas susmuko. Sunkiai alsavo ir aimanavo iš skaus-
mo. Spoksojo į lubas. Net tamsoje įžiūrėjo suaižėjusį tin-
ką. Akiplotyje atsirado Tanita, ji žiūrėjo į jį.

– Ar jau pasirengęs keliauti į jaukią šiltą vienutę?
Džekas suinkštė.
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6

Ugnies kamUoliai parke

V alkirija pabudo anksti. Pasiėmė nuo lovos stalelio 

akmenuką, turkiškai atsisėdo ant grindų. Akme-

nukas gulėjo delne plokščias ir glotnus. Valkirija 

sutelkė į jį dėmesį, kaip buvo mokęs Skeletas. Susikaupė 

taip, kad oda pajuto orą, pajuto, kaip viskas susiję. Akme-

nukas pamažu ėmė kilti nuo delno ir pakibo ore.

Ji vis dar suvirpėdavo iš džiaugsmo tai matydama, bet 

stengėsi tą virpulį užgniaužti. Jei imiesi magijos, negali-

ma, kad kas nors sutrikdytų ramybę.

Ir štai balsas, atsklindantis laiptais kaip dantisto grąžto 

zyzimas. Akmenukas šleptelėjo į delną. Bambėdama pa-

nosėje Valkirija atsistojo ir nupėdino į vonios kambarį – 
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šios dienos pratybos baigtos. Palindo po dušu, apsirengė 
uniformą ir nulipo į virtuvę.

Mama buvo ten, o greta sėdėjo Valkiriją suerzinusi 
rėksnė – kampuotaveidė teta Berilė.

– Labas rytas, – pasisveikino Valkirija ir patraukė tie-
siai prie spintelės.

– Labas, brangute, – atsakė mama.
– Labas rytas, Stefani, – pabrėžtinai oficialiai pasisvei-

kino Berilė.
– Labas rytas, Berile, – atsakė Valkirija.
– Kaip sekasi mokykloje?
Valkirija įsibėrė į dubenėlį dribsnių, įsipylė pieno. Ne-

sisėdo.
– Gerai.
– Ar daug mokaisi? Mano mergaitės visą laiką mokosi. 

Turiu pasakyti, į mane atsigimė. Įskiepijau darbo draus-
mę, kas yra labai vertinga.

Valkirija kažką sumurmėjo ir sriūbtelėjo dribsnių. 
Abejojo, ar bent kas iš to, ką pasakė Berilė, yra vertin-
ga. Teta jos nemėgo, o Valkirija nemėgo tetos. Teta jos 
nemėgo, nes Valkirija paveldėjo velionio dėdės dvarą, o 
Valkirija nemėgo tetos ir tetos vyro Ferguso, nes jie buvo 
nemalonūs žmonės.

Įėjo tėtis, apsirengęs dailiomis kelnėmis, liemene ir ant 
nuogo kaklo užsirišęs kaklaraištį. Jis mirktelėjo Valkirijai, 
o tada pastebėjo brolienę.
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– Labas, Berile, – pasisveikino jis ir jam tikrai nepavy-
ko nuslėpti savo apmaudo.

– Labas rytas, Desmondai.
– Berile, ką čia veiki? Dar nė aštuonių nėra. Juk žinai, 

kad man nepatinka su tavimi matytis, kol neišgeriu kavos.
Berilė nusijuokė tuo savo šlykščiai dirbtiniu juoku.
– Oi, Desmondai, tu toks panikuotojas! Tiesiog užsu-

kau pasikalbėti su Melisa. Rytdienos vakarui reikia tiek 
daug padaryti.

– O Dieve brangus, giminės susirinkimas.
– Bus puiku!
– Bet tu ten būsi, – sutrikęs pasakė tėtis, ir Valkirija vos 

nepaspringo dribsniais.
Mama pakėlė akis į tėtį.
– Pamiršai marškinius.
– A, taip, todėl ir atėjau. Neturiu švarių.
– Už durų.
Tėtis apsigręžė, pamatė ant pakabo baltutėlius marški-

nius ir patrynė rankas. Nuėmė marškinius nuo pakabo ir 
apsirengė, užsisagstė ir pakišo apykaklę po kaklaraiščiu. 
Kaklaraiščiai jam nepatiko. Jis turėjo statybų kompaniją 
ir manė, kad visados vaikščios darbiniais batais ir džin-
suotas. Bet retkarčiais jam tekdavo apsirengti padoriai ir 
apsimesti – kaip pats sakydavo – civilizuotu žmogumi.

– Tai ką, Stefi, – pasakė jis, – laukia smagi dienelė mo-
kykloje?
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– O, taip, – pašaipiai atsiliepė ji.
– Kaip manai, ko šiandien mokysitės?
– Neįsivaizduoju. Gal atimties.
Tėtis atsainiai mostelėjo ranka.
– Atimtis pervertinama. Tai tas pats, kas sudėtis, tik 

atvirkščiai. Tau niekados to neprireiks.
– Desmondai! – subarė Berilė. – Neturėtum šitaip elgtis. 

Stefani tokio amžiaus, kai ją labai lengva paveikti, ir ji turi 
suvokti, kad viskas, ko mokoma mokykloje, yra vertinga. 
Pakvailiojimai yra smagu ir gerai, bet į kai kuriuos dalykus 
reikia žiūrėti rimtai. Kaip gali tikėtis, kad Stefani užaugs at-
sakingu žmogumi, jei visą laiką rodai jai netikusį pavyzdį?

– Nežinau, – pasakė tėtis. – Gal nusišypsos laimė.
Berilė iš susierzinimo atsiduso ir atrodė, kad tuoj ims 

skaityti paskaitą. Valkirija su tėčiu išnaudojo pauzę, kol 
Berilė nespėjo dar ko nors pasakyti.

– Man laikas į mokyklą, – skubiai pareiškė Valkirija ir 
susipylė į burną paskutinį šaukštą dribsnių.

– O man į darbą, – pareiškė tėtis greičiau nei po se-
kundės.

Valkirija įkišo dubenėlį į indaplovę ir nužingsniavo 
durų link.

– Desmondai, tu nieko nevalgei, – suraukusi kaktą pa-
sakė mama.

– Sukrimsiu ką nors pakeliui, – pasakė tėtis, neatsilik-
damas nė per žingsnį.



43

Jiedu išėjo į prieškambarį ir Valkirija pasisuko lipti 
aukštyn, o tėtis nuo staliuko pasiėmė raktus. Pasižiūrė-
jo vienas į kitą ir linktelėję tylomis atsisveikino. Paskui 
abu nusišypsojo ir tėtis išėjo lauk, o Valkirija nuėjo į savo 
kambarį.

Jau ne kartą Valkirija svarstė, kaip tėtis reaguotų, jei 
sužinotų, kad giminės legendos yra tiesa, kad jie tikrai 
yra Sentėvių palikuonys, kad jo senelis ir jo velionis brolis 
buvo teisūs. Bet ji jam nepasakė. Jei jis žinotų tiesą, ban-
dytų ją sustabdyti, neleistų kasdien išeiti iš namų, steng-
tųsi apsaugoti nuo tokių žmonių kaip Serpinas, Keršytojas 
ir visų, kas bandė ją nužudyti. Maža to, galbūt norėtų į tai 
įsitraukti. Vargu ar ji ištvertų, jei tėtis pakliūtų į pavojų. 
Valkirija norėjo, kad jos šeima būtų normali. Tai, kas nor-
malu – gerai. Tai, kas normalu – saugu.

Valkirija uždarė duris, nusivilko mokyklinį švarkelį 
ir numetė ant lovos. Palietė veidrodį ir po minutėlės iš jo 
išlipo atvaizdas. Kartą ji pamiršo taisyklę dėl emblemų, ir 
atvaizdas nužygiavo į mokyklą su mokyklos herbu, išsiuvi-
nėtu ne toje pusėje, ir mokyklos šūkiu, parašytu atvirkščiai. 
Daugiau Valkirija tos klaidos nekartojo. Palaukė, kol atvaiz-
das apsivilko švarkelį, tada padavė jam mokyklinį krepšį.

– Geros dienos, – palinkėjo. Atvaizdas linktelėjo ir iš-
skubėjo iš kambario.

Ne pirmą kartą Valkirija šyptelėjo puse lūpų. Nuo tada, 
kai Skeletas užbūrė veidrodį, ji į mokyklą nėjo, tačiau ne-
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atsiliko, žinojo visus gandus, visus įprastus kasdienius 
įkyrėjusius trylikamečių reikalus. Ir nė kojos neprireikė 
kelti į klasę.

Žinoma, kartais būdavo gaila, kad nebuvo ten ir, užuot 
regėdama tai atvaizdo akimis, nepatyrė to iš tikrųjų. Ne 
tas pats atsiminimai apie, tarkim, pokštą ir tikras buvimas, 
kai tai nutinka. Dar vienas dalykas, kurį tenka aukoti.

Valkirija patyliukais nusirengė uniformą, paslėpė po 
lova ir apsirengė juodais, specialiai jai siūtais drabužiais. 
Nuo tada, kai Baisuoklis Kriaučius juos pasiuvo, ji ūgtelė-
jo, tačiau drabužiai vis vien tiko ir Valkirija dėl to džiaugė-
si. Jie ne kartą išgelbėjo jai gyvybę, o paprašyti Baisuoklio 
kitos eilutės ji negalėjo. Kaudamasis su Baltuoju Kapokliu 
kaip paskutinę savigynos priemonę jis panaudojo žemės 
galią ir suakmenėjo. Valkirija jo gerai nepažinojo, bet vis 
tiek ilgėjosi. Žinojo, kad ir Skeletas ilgisi.

Ji šmurkštelėjo į švarką ir atidarė langą. Kvėpavo giliai 
ir lėtai. Apsidairiusi, ar niekas nemato, užlipo ant palangės 
ir norėdama susikaupti akimirkai sustingo. Tada slystelėjo 
nuo krašto ir stumtelėjo orą po savimi, kad sulėtintų leidi-
mąsi. Pavyko ne itin grakščiai ir nusileido ne visai sklan-
džiai, bet vis tiek buvo kur kas geriau negu anksčiau.

Valkirija nuskubėjo į krantinę. Mažesnė susitikdavo 
čia su draugais. Jie lenktyniaudami bėgdavo iki krašto, 
stengdavosi kuo toliau nušokti per apačioje dunksančias 
uolas, o tada pliūkštelėdavo į putojantį vandenį. Taip, tai 
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pavojinga, ir taip, vargšelis Dž. Dž. Perlas kartą į tas uolas 
susitrupino kelį, bet pavojus lenktynėms suteikdavo jau-
dulio. Dabar Dž. Dž. vaikščiojo šlubčiodamas, o jos ir vai-
kystės draugų keliai seniai išsiskyrė. Bet Valkirija pasiilg-
davo plaukiojimo. Pastaruoju metu tam nelikdavo laiko.

Bentlis jau laukė jos. Stovėjo prie aprūdijusio seno Fia-
to. Per mylią buvo matyti. Bet jis visur buvo matyti per 
mylią.

– Labas rytas, – pasisveikino Skeletas, kai Valkirija įli-
po vidun. – Kaip pailsėjai?

– Miegojau dvi valandas, – atsakė ji.
– Na, niekas nesako, kad būti didžiu, aktyviai gyve-

nančiu detektyvu yra paprasta. 
– Tu sakei, kad tai paprasta.
– Aš sakiau, kad lengva man, – pataisė ją Skeletas. – Ar 

prie jūsų namų stovėjo tavo mielosios tetos mašina?
– Aha, – patvirtino Valkirija ir papasakojo apie trum-

pą pasimatymą su Berile.
– Giminės susirinkimas? – perklausė Skeletas, kai Val-

kirija baigė pasakoti. – Eisi?
– Ir ką – paliksiu tau vienam dorotis su niekadėjais? 

Jokiu būdu. Pasiųsiu vietoj savęs atvaizdą.
– Gali būti smagu.
– Aha. Smagu. Man būna labai smagu su ta gimine. 

Jei mamos pusė, tai dar visai nieko – prisijuokiu su jais. 
O tėčio pusė, supranti, kažkokia... keista.
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– Žinau. Gordonas pasakodavo apie juos. Bet nepa-
miršk, kad ir tu keista.

Valkirija piktai dėbtelėjo į Skeletą.
– Aš ne taip keista. Aš keista gerąja prasme. Aš kieta.
– Taip, – dvejodamas nutęsė Skeletas. – Taip, tu kieta.
– Patylėk. Žodžiu, bus visi tėčio pusbroliai su šeimomis, 

aš jų dorai net nepažįstu. Ir, žinoma, Berilė su Fergusu ir 
tulžingom Dvynėm. Taigi bus siaubinga ir aš tenai neisiu.

– Na, man nuo to tik geriau.
Skeletas paleido variklį ir įsuko į gatvę, o Valkirija su-

dribo sėdynėje.
– Ar sužinojai ką nors apie Keršytoją?
– Vienas iš mūsų žmonių dokuose dar neatsiliepė, – 

pasakė Skeletas. Jis buvo įprastai užsimaskavęs – plačia-
kraštė skrybėlė, milžiniški akiniai nuo saulės, garbanotas 
perukas ir šalikas, apvyniotas iki pat akių. – Gal ir nieko 
ypatinga, bet...

– Bet Keršytojas jau gali būti čia?
– Na, taip.
– Blogai.
– Nelabai gerai.
Jie važiavo Didžiąja gatve ir Valkirija nužvelgė autobu-

sų stotelę. Ten nuobodžiaudami lūkuriavo penki paaugliai 
mokyklinėmis uniformomis.

– Nėra mano atvaizdo, – suraukusi kaktą pasakė Val-
kirija.
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– Gal užtruko.
Valkirija papurtė galvą.
– Išėjo anksčiau už mane.
Skeletas ėmė važiuoti lėčiau.
– Ką darom?
– Gal čia ir nieko tokio. Gal ėjo per miškelį... Bet vis 

tiek jau turėjo ateiti. Bet ne, turbūt nieko tokio.
Skeletas sustojo kelkraštyje ir pakreipė galvą.
– Naudojiesi atvaizdu kur kas daugiau, negu rekomen-

duojama, – pasakė. – Taigi gali būti, kad retkarčiais jis elg-
sis neįprastai.

– Žinau...
– Bet tu nori eiti jo paieškoti, ar ne?
– Aš tik noriu pažiūrėti, ar viskas gerai. Išlipsiu čia ir 

eisiu per miškelį.
– Aš apsisuksiu ir važiuosiu atgal prie krantinės. Ten 

ir susitiksim.
Valkirija linktelėjo, patikrino, ar niekas nemato, tada 

išlipo iš automobilio ir nubėgo tarp dviejų pastatų.
Perlipo tvorą ir nušoko ant žolės. Miškelis iš tikrųjų 

buvo nedidelis parkas, medžių ir gėlynų oazė su fontanu, 
įsispraudusi už Didžiosios gatvės. Kai buvo mažesnė, čia 
žmonės žaisdavo futbolą.

Galbūt ji be reikalo panikuoja. Galbūt atvaizdas susiti-
ko Valkirijos pažįstamų. Tiesą sakant, ji tik viską sugadin-
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tų, jeigu pripultų prie savo atvaizdo, kaip visados dalykiš-
kai besisukančio iš susidariusios padėties.

Ir tada ji išgirdo savo pačios riksmą.
Valkirija išsuko iš pagrindinio tako ir pasileido prie 

medžių guoto. Už medžių, prie fontano, grūmėsi dvi fi-
gūros. Jos atvaizdas bandė išsilaisvinti iš ją sugriebusio 
juodai apsirengusio vyro.

– Ei! – riktelėjo Valkirija.
Vyras juodais drabužiais pasižiūrėjo į ją. Jis buvo blyš-

kiaveidis, keistai gražus ir pernelyg ramus. 
– Štai kur tu, – ištarė jis. – Vos neapsikvailinau. Vos ne. 

Bet šita nejaučia baimės. O aš baimę užuodžiu.
Jis atstūmė atspindį ir tas suklupo.
– Eik į mokyklą, – paliepė Valkirija.
Atspindys linktelėjo, pasiėmė numestą krepšį ir nė ne-

žvilgtelėjęs į užpuoliką nubėgo tarp medžių.
Valkirija rūsčiai nužvelgė vyriškį.
– Kas tu toks? Iš kur sužinojai, kur gyvenu?
– Pasekiau, – atsakė užpuolikas. – Mieste pamečiau, 

todėl nusprendžiau pasisukioti aplinkui, kol vėl pasirody-
si. Netgi susiradau naujų draugų.

Dabar Valkirija pamatė jos link einančią jauną porą. 
Pažinojo juos. Nežinojo jų vardų, bet buvo juos čia ma-
čiusi vaikštinėjant susikibusius už rankų, besijuokiančius. 
Dabar jie nesijuokė. Buvo išblyškę, tokie išblyškę, kaip vy-
ras juodais drabužiais. Atrodė paliegę, ant drabužių matė-
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si kraujo dėmių. Pora spoksojo į ją tamsiomis negyvomis 
akimis. Valkirija pasižiūrėjo į vyrą juodais drabužiais, pri-
siminė, kaip grakščiai jis judėjo.

– Tu vampyras, – tyliai ištarė.
– O tu – Valkirija Audra ir eisi su mumis.
Įveikti juos visus buvo ne jos jėgoms. Be prošvaisčių.
Taigi ji dėjo į kojas.
Jaunuolių pora pasileido iš paskos. Jų batai dunksėjo į 

žemę. Valkirija skuodė. Atsigręžti nereikėjo, nes iš garso 
buvo aišku, kur jie. Bet jo nesigirdėjo.

Vyras juodais drabužiais bėgo greta, sklendė tarsi sa-
vaime, be jokių pastangų. Valkirija pabandė nerti į šalį, 
bet jis tingiai ištiesė ranką, pirštais apglėbė jos riešą ir stai-
giai sustojo. Skaudžiai ją trūktelėjo.

Valkirija užsimojo trenkti, bet vyriškis išsilenkė, ir jos 
kumštis smogė į orą. Pabandė spirti, o jis žengtelėjo į šoną. 
Viską darė vienoda nuobodžiaujančio žmogaus išraiška. 
Jis vėl sugriebė Valkiriją už rankos, užlaužė už nugaros ir 
ji parklupo.

– Baronas tavęs pageidavo gyvos, – pasakė jis. – Turėk 
omeny, jis nesakė, sveikos. Nebandyk man vėl trenkti.

– O kaip aš? – iššokęs vyrui iš už nugaros pasiteiravo 
Skeletas. – Aš galiu tau trenkti?

Vyras juodais drabužiais paleido Valkiriją ir atsigrę-
žė, bet per vėlai: Skeletas kumščiu vožė jam į žandikaulį. 
Jis susvirduliavo, o Skeletas atstatė delną. Oras nubloškė 


