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VEKSE, PENKTAD iEN IS , L IEPOS 4 -OJI 

Lind^ rado kaimyne. Kai pagalvoji, jau geriau ji nei pacios Lindos 

motina. Be to, policija taip sutaupe nemazai laiko. Motina planavo 

grjzti is kaimo tik sekmadienj vakare, o tame bute, be jqdviejq, dau-

giau niekas negyveno. Policijai buvo kuo anksciau, tuo geriau, ypac 

kai buvo kalbama apie zmogzudystes tyrim^. 

Vekses rajono policijos pagalbos centras pranesim^ gavo ryte, 

penkios po astuonii^. | iskvietim^ atsiliepe netoliese patruliavusin 

pareigunq ekipazas. Vos po trijq minuciq jie jau susisieke is jvykio 

vietos. Pranese, kad paskambinusi moteris saugiai sedi patruliq au-

tomobilyje ant galines sedynes, o jie kaip tik ruosiasi eiti vidun ir 

patikrinti pastat^. 

Skambutj prieme budintis pareigunas. Du vyrukai, sureagav^ ( 

iskvietim^, buvo jauni, bet jau spej^ uzsitarnauti tarp vietos polici-

ninkq sioki^ toki^ reputacij^. Deja, ne paci^ geriausi^, todel dukart 

uz juos vyresniam budetojui, kuris dirbo policijoje jau trisdesimt 

metq ir mane, kad \^ jklimpsta gerokai dazniau, negu reikia, 

nuojauta iskart pakuzdejo siv^xi pastiprinim^. Kol jis svarste, tiedu 

paskambino dar kart^. Buvo praejusios vos astuonios minutes, ir sj 
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kart^ jie skambino j mobilqjj, kad pokalbio niekas nenuklausytq. 

Jau buvo penkiolika po astuntos. 

Sunku padketi, bet nepaisant jq amziaus, skurdzios patirties ir ne-

kokios reputacijos, nors kart^ reikalas buvo survarkytas taip, kaip ir 

pridera. Jie padare visk^, ko is ji^ biitum galeĵ s tiketis, o vienas netgi 

pranoko liikescius ir uzsitikrino tarnybos lape auksin^ zvaigzdel^ uz 

tai, ko per vis^ Vekses policijos istorij^ dar nebuvo. 

Tame bute, miegamajame, jie rado negyv^ merging. Visi pozy-

miai bylojo, kad ji - nuzudyta, ir kad tai nutiko vos pries kelet^ 

valandq. Bute daugiau nieko nebuvo, tik atdaras miegamojo langas 

is kiemo puses leido manyti, kad nusikaltelis pro ten paspruko. 

Nelaimei, sis bei tas situacij^ komplikavo. Jaunasis pareigunas, 

kuris kalbejo su budetoju, buvo jsitikin^s, kad atpazino auk^. Ir jei-

gu tai tikrai buvo ta mergina, apie kuris^ jis galvojo, vadinasi, netgi 

pats budintis pareigunas per si^ vasar^ buvo ne kart^ j ^ sutik^s -

o paskutinj kart^ mate dar vakar. 

„Negerai, negerai", - sumurmejo budintis pareigunas, matyt, 

pats sau. Paskui issitrauke nedidelj sqras^ su priminimais, kaip elgtis 

susikloscius blogiausioms situacijoms darbe. Tai buvo jlaminuotas 

A4 formato popieriaus lapas su desimcia taisyklii^ ir smalsum^ za-

dinancia antraste: Kai darbe viskas eina velniop. Jj pasikisdavo po 

registracijos knyga pries kiekvien^ pamain^, o paskutinj kart^ buvo 

issitrauk^s gal pries kokius ketverius metus. 

- gi, vaikinai, - tare budetojas. - Dabar mes padarysim stai 

k^... 

Tada atliko viskq, ko ir is jo butq galima tiketis. T ik tiek, ir ne 

daugiau, nes kas gi pultq plesytis budamas tokio amziaus. 

Patruliq automobilyje, kuris pirmasis atvyko j nusikaltimo viet^, 

sedejo du jauni Vekses policijos pareigunai. Vienas is jq, trisdesimt-

metis Gustavas fon Esenas, laikinai einantis inspektoriaus pareigas. 

LINDA, KAIP IS LINDOS ZMOGZUDYSTES 

del savo pavardes kitq policininkq buvo pramintas Grafu, nors vi-

siems atkakliai aiskindavo is tiesq esantis tik „paprasciausias baro-

nas". Kartu su juo patruliavo ketveriais metais jaunesnis policijos 

konsteblis Patrikas Adolfsonas, pramintas Adolfu del priezasciq, ku

dos, deja, vien jo pavarde neapsiribojo. 

Jiedu atsiliepe j iskvietim^ jau pakeliui [ policijos nuovad^, uz po-

ros kilometrq nuo nurodyto adreso. Tokiu laiku rajono gatves buvo 

praktiskai tuscios, tad Adolfas staigiai apsuko automobilj, numyne 

pedal^ ir tiesiu taikymu pasileido trumpiausiu keliu atgal, nejjung^s 

nei svytureliq, nei sirenos, tuo metu Grafas jdemiai stebejo, ar prie-

sais juos neisdygs kas jtartino. ^ 

Sudejus juos abu j vien^ biitq isej^s pavydetinas kone du simtus 

kilogramq sveriantis Svedijos policijos pareigunas. Tvirti , raumenin-

gi, akyli ir nepriekaistingos fizines formos vaikinai - tiesiog svajoniq 

duetas, kokj noretq isvysti kiekvienas persigand^s pilietis, paskam-

bin^s pranesti, kad jo priebutyje trys nepazjstami chuliganai bando 

jsilauzti pro paradines duris. 

Sustojus prie pastato Pero Lagerkvisto gatveje, kur, pasak pra-

nesimo, buvo jvykdytas nusikaltimas, is namo isbego susijaudinusi 

pusamze moteriske ir pasileido link jq. Ji mosikavo rankomis ir uz-

sikirsdama kazk^ sukalojo, tad Adolfas, pirmas islip^s is masinos, 

svelniai j ^ apglebe ir pasodino ant galines sedynes, dar patikin^s, kad 

„dabar ji jau galinti nusiraminti". Paskui, kol Grafas, issitrauk^s gin-

kl^, uzeme pozicij^ kitapus pastato, jei kartais nusikaltelis dar biitq 

viduje ir bandytq sprukti, Adolfas prabegomis patikrino koridoriq ir 

jejo j but^. BCadangi durys buvo placiai atlapotos, ilgai neuztruko. 

Stai tada jis ir peine savo auksin? zvaigzdut?, o paskui pirm^ kar-

t^ gyvenime atliko visa kita, ko buvo mok^sis Stokholmo policijos 

akademijoje. Issitrauk^s gink^ apieskojo but^, slinkdamas palei sie-

nas, kad nepridarytq nereikalingo vargo kolegoms teismo medicinos 

ekspertams ir netaptq lengvu taikiniu uzpuolikui, jei tas vis dar slep-
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tqsi cia ir pasirodytq eŝ s tikras beprotis, pasiryz^s pulti. Taciau bute 
buvo tik auka. Ji gulejo miegamajame ant lovos, be gyvybes zenklq, 
po kruvina antklode, dengiancia jos galv^, iiemenj ir dalj slauni^. 

Pro atvir^ miegamojo lang^ Adolfas suktelejo Grafui, kad viduje 
svaru ir kad jis gali apziureti laiptin^, tada jsikiso pistolet^ j dekl^ ir 
issitrauke nedidelj skaitmenin? kamer^, kurij^ laike po kairi^ja pa-
zastimi. Greitai padar^s tris pridengto kiino nuotraukas is skirtingq 
pusiq, jis atsargiai pakele antklod?, noredamas jsitikinti, ar auka ti
krai mirusi. 

Desines rankos smiliumi uzciuope miego arteriĵ ,̂ nors is tiesq 
tai buvo visiskai nereikalinga, matant apie jos kaklq uzverzt^ kilp^ ir 
sustingus} zvilgsnj. Adolfas dar atsargiai paliete skruostus ir smilki-
nius. Skirtingai nei gyvq moterq, kurias panasiai liesdavo, sitos oda, 
perbraukus pirstais, atrode visiskai bezade ir sustirusi. 

„Atrodo, tikrai mirusi, nors ir ne per seniausiai", - pagalvojo jis. 
Be kita ko, jis atpazino auk^. Ir ne siaip sau zinojo is matymo, o 

buvo su ja pazjstamas, kalbejosi ir paskui net apie j ^ fantazavo. Uzvis 
keisciausia, kad dar niekada gyvenime taip stipriai nejaute dabarties 
momento, kaip dabar, nors apie tai ne neketino kam nors kada nors 
uzsiminti. Jis aiskiai pajuto esantis cia ir dabar, bet sykiu jautesi tarsi 
atitol^s nuo to, kas vyksta, lyg stebetq save is salies. Lyg visa tai netu-
retq nieko bendra nei su juo, nei su ta negyva moterimi, kuri dabar 
guli ant lovos, nors pries kelias valandas turbiit buvo tokia pat gyva, 
kaip ir jis. 

2 

Liudinink^, kuri rado auk^ ir iskviete policij^, du kriminali-

nes policijos inspektoriai pirm^ kart^ apklause mazdaug desimt^ 

valand^ ryto. Interviu buvo jrasytas ir t^ paciq^ dien^ perrasytas 

ant popieriaus. Atspausdinta apie dvidesimt puslapiq: Margareta 

Erikson, penkiasdesimt penkeriq metq nasle, vaikq neturi, gyvena 

virsutiniame aukste, tame paciame name kaip ir nuzudytoji bei jos 

motina. 

Paskutiniame stenogramos puslapyje buvo pazymeta, kad liu

dininke yra informuota apie draudim^ atskleisti bylos aplinkybes 

pagal Teismo proceso kodekso desimtojo skyriaus dvidesimt treci^jj 

skirsnj. Taciau nieko nebuvo uzsiminta apie jos reakcij^ j fakt% kad 

grieztai draudziama kam nors perpasakoti apklausos turinj, kitaip 

„gresia bausme". Is esmes cia nebuvo nieko keista. Tokie dalykai pa-

prastai nejrasinejami, be to, isgirdusi sj jspejimq liudininke reagavo, 

kaip ir dauguma kitq: j i , es£̂ , ne is tq, kurie laido liezuvj apie sitokius 

dalykus. 

Keturiq aukstq pastatas su rusiu ir mansarda priklause gyventojq 

bendrijai, kuriai pirmininkavo ta pati liudininke. Pirmuose trijuose 

aukstuose buvo po du butus ir vienas per vis^ aukstq virsutiniajame, 

Q 


