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Viskas taip ir buvo. Būtent taip. 
„Prada“ batelius ji nusižiūrėjo praėjusio mėnesio Vogue žur-

nale. Subtili, skoninga ir jos aprangai labai tinkama detalė. O ta 
daili juoda suknelė, kurią pusvelčiui įsigijo Drakono gatvėje, derės 
tiesiog tobulai. Sėdėdama už darbo stalo, Žana Korova šyptelėjo 
ir pasirąžė. Pagaliau ji apsisprendė, ką vilkės vakare. Taip apsi-
rengusi ji atrodys dalykiška, bet kartu ir kerinti.

Dar kartą žvilgtelėjo į mobiliojo ekraną. Jokios žinutės. Kažkur 
skrandyje juntamas aštrus vidinis nerimas ėmė ją erzinti. Dar stip-
resnis ir gilesnis nei kada nors anksčiau. Kodėl jis neskambina? 
Jau gerokai po keturių. Ar dar ne per vėlu tartis dėl vakarienės?

Norėdama nuvyti šalin abejones, paskambino į „Prada“ saloną 
Montenio prospekte. Ar jie turi tuos batelius? 39-o dydžio. Puiku, 
ji bus ten dar prieš septynias. Šioks toks palengvėjimas, bet ir vėl 
naujas rūpestis. Skola jos sąskaitoje jau siekia aštuonis šimtus 
eurų, o po šio naujo pirkinio viršys tūkstantį tris šimtus.

Šiandien jau gegužės 29-oji. Atlyginimą perves po dviejų die-
nų. Keturi tūkstančiai eurų ir nė cento daugiau. Visos premijos 
įskaičiuotos. Ji ir vėl pradės naują mėnesį turėdama kone trečdaliu 
mažesnį atlyginimą. Bet prie to jau įprato. Nuo seno ji nemokėjo 
tvarkyti savo biudžeto, tačiau iki šiol visada apsukriai išsisukdavo.
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Žana užsimerkė. Įsivaizdavo save įsispyrusią į lakuotus aukšta-
kulnius. Šiandien ji bus visiškai kitokia. Neatpažįstama. Žavinga. 
Tokia, kuriai neįmanoma atsispirti. O visa kita – tik vaikų žaidi-
mas. Bendravimas. Susitaikymas. Nauja pradžia.

Kodėl gi jis neskambina? Juk pats vakar vakare sumanė atnau-
jinti ryšius. Kokį šimtąjį kartą tądien ji vėl įsijungė savo elektro-
ninį paštą ir perskaitė laišką:

„Žodžiais ne visada įmanoma išreikšti mintis. Be abejo, ne vien 
aš apie tai pagalvojau. Kodėl gi mums rytoj nepavakarieniavus 
dviese? Paskambinsiu ir pakviesiu tave į „teismą“. Būsiu tavo 
karalius, o tu – mano karalienė...“

Paskutinieji laiško žodžiai buvo nuoroda į Deivido Bovio dainą 
„Heroes“. Kolekcinė versija, kurioje roko žvaigždė keletą posmų 
dainuoja prancūziškai. Akyse jai vėl stojo tie vaizdai, ta diena, kai 
jie rado vinilinę šio dainininko plokštelę vienoje specializuotoje 
krautuvėje Halių rajone. Džiaugsmas jo veide, juokas... Tą džiuge-
sio pilną akimirką ji jautėsi taip, lyg gyvenime jau daugiau nieko 
netrūktų. Norėtų nuolatos kurstyti tą liepsnelę jo akyse, o gal tie-
siog niekada jos neužgesinti. Kaip kad vestalės antikinėje Romoje, 
kurioms buvo pavesta nuolatos prižiūrėti šventąją aukuro ugnį.

Suskambo telefonas. Ne mobilusis. Fiksuotojo ryšio.
– Klausau.
– Čia Violeta.
Ir akimirksniu Žanai vėl teko sugrįžti prie darbo reikalų.
– Kaip ta byla?
– Nieko gero.
– Ar jis prisipažino?
– Ne.
– Tai jis ją išprievartavo ar ne?
– Jis tikina, kad jos net nepažįsta.
– O ar ji galėjo būti jo meilužės dukra?
– Jis sako, kad ir motinos nepažįsta.
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– Bet juk labai lengvai galėtume įrodyti, kad tai netiesa, ar ne?
– Šioj byloj nėra nieko lengvo.
– Kiek valandų mums dar liko?
– Šešios. O tai beveik nieko, žinant, kad jis nesuklupo per 

aštuoniolika valandų.
– Šūdas.
– Būtent. Na, gerai. Kimbu į darbus ir pabandysiu išjudint šį 

reikalą. Bet turbūt man tai pavyktų tik per stebuklą...
Žana padėjo ragelį ir susirūpino savo abejingumu darbo rei-

kalams. Tarp sudėtingos bylos (nepilnametės išprievartavimas ir 
smurtavimas prieš ją) ir menkos jos gyvenimo dilemos – vaka-
rieniauti ar ne – buvo tarsi gili praraja. Tačiau ji galėjo galvoti tik 
apie pasimatymą.

Viena iš pirmųjų užduočių Magistratūros mokykloje buvo fil-
muotos medžiagos – saugos kamerų užfiksuoto nusikaltimo – per-
žiūra. Po jos visi būsimieji teismo pareigūnai turėjo papasakoti, 
ką matė. Versijų buvo tiek, kiek ir pačių „liudininkų“. Keitėsi au-
tomobilio markė, spalva. Grobikų skaičius taip pat skyrėsi. Įvykių 
seką kiekvienas nurodė vis kitaip. Užduotis akivaizdžiai parodė, 
kad objektyvumo nėra. Teisingumas priklauso nuo žmonių. Jis 
netobulas, nepastovus, subjektyvus.

Instinktyviai ji vėl dirstelėjo į mobiliojo ekraną. Nieko. Juto, 
kaip akyse ima tvenktis ašaros. Jo skambučio Žana laukė nuo pat 
ankstyvo ryto. Čia mąstė, svajojo ir vylėsi, prisimindama senus 
laikus, senus troškimus, čia jau skendo visiškoje neviltyje. Keletą 
kartų jau rengėsi pati jam paskambinti. Bet ne. Jokiu būdu. Pati 
puikiai suvokia, jog privalo tvardytis...

Septyniolika trisdešimt. Staiga ji ėmė panikuoti. Viskas baigta. 
Tas neaiškus kvietimas vakarieniauti sukėlė jai tik nereikalingą 
viltį, primenančią paskutinį mirštančiojo atokvėpį. Jis nebegrįš. 
Reikia tai pripažinti. Nebepuoselėti vilčių. Susiimti. Rūpintis 
savimi. Tai kvailos bereikšmės frazės, demaskuojančios tokių 
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nelaimingų merginų kaip ji sielvartą. Visada vienišų, visada ken-
čiančių. Ji susikaupė ir atsistojo. 

Žanos kabinetas buvo trečiame Nantero aukščiausiosios ins-
tancijos teismo pastato aukšte. Dešimties kvadratinių metrų 
patalpoje, užgriozdintoje bylomis, pradvokusioje dulkėmis ir 
spausdinimo rašalu, buvo įsprausti du rašomieji stalai – Žanos 
ir jos sekretorės Klerės. Ketvirtą popiet Žana jai leido išeiti, kad 
niekas netrukdytų.

Ji atsistojo priešais langą ir įsistebeilijo į Nantero parko kalve-
les, ramius švelnių kontūrų slėnius, tankiai sužėlusias pieveles. 
Žvelgdama į spalvingumu išsiskiriančias gyvenvietes dešinėje ir 
tolėliau – daugiaaukščius, suprojektuotus architekto Emilio Ajo, 
prisiminė šio pasakytus žodžius: „Blokinė statyba yra ekonomiš-
ka, bet ji neturėtų kelti žmonėms slogaus įspūdžio, tarsi jie patys 
būtų sukonstruoti iš blokų.“ Žanai patiko ši Emilio Ajo mintis, 
bet ji abejojo, ar galutinis rezultatas atitiko architekto lūkesčius. 
Kiekvieną dieną savo kabinete ji susidurdavo su šių sumautų 
gyvenviečių tikrove: vagystės, prievartavimai, smurtas, nešvarūs 
sandėriai... Tikrai nieko panašaus į vieningą bendruomenę.

Pasidygėjusi šiomis mintimis, ji grįžo prie stalo galvodama, kiek 
dar laikysis neišgėrusi raminamųjų. Jos žvilgsnis nukrypo link šūs-
nies blankų. Versalio apeliacinis teismas. Nantero aukščiausiasis 
teismas. Žanos Korovos kabinetas. Nantero aukščiausiojo teismo 
tyrėja. Mintyse sukosi įprastos jos pareigų formuluotės. Jauniau-
sia savo laidos diplomantė. „Jaunoji teismo pareigūnė, sėkmingai 
kylanti karjeros laiptais.“ Ta, kuriai skirta dirbti petys į petį su 
Eva Žoli ir Lorensa Višniavskaja. Tai profesinė jos gyvenimo pusė.

Tačiau asmeninis gyvenimas buvo tikra nelaimė. Trisdešimt 
penkerių. Netekėjusi. Bevaikė. Keletas viengungių draugių. Nuo-
mojamas trijų kambarių butas šeštojoje apygardoje. Jokių san-
taupų. Jokio turto. Jokių perspektyvų. Gyvenimas pratekėjo lyg 
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vanduo pro pirštus. O dabar restoranuose į ją jau kreipiasi nebe 
„panele“, o „ponia“. Šūdas.

Prieš dvejus metus ji patyrė visišką krizę. Jau ir anksčiau karti, 
tada jos būtis buvo išvis praradusi bet kokį skonį. Depresija. Ligo-
ninės. Tuo laikotarpiu gyvenimas jai reiškė tik kančią. Šie žodžiai 
jai buvo kuo puikiausi atitikmenys, tobuli sinonimai. Keista, bet 
laikas, praleistas gydymo įstaigose, jai kėlė gražių prisiminimų. 
Ar bent jau šiltų. Trys savaitės ramybės, miego, vaistų ir mažų 
vaikiškų puodelių. Grįžti į tikrovę buvo gana malonu. Antide-
presantai. Tyrimai... Vis dėlto šis laikotarpis jai paliko kažkokią 
dvasinę spragą, kurią ji kasdien stengdavosi nuslėpti padedama 
specialistų, tablečių, linksmybių. Tačiau ta spraga lyg juoda skylė 
niekur nedingo ir nuolatos traukė ją tarsi magnetas...

Krepšyje Žana susirado raminamųjų. Nesismulkindama po 
liežuviu pasidėjo visą tabletę. Kadaise užtekdavo ir ketvirčio, bet 
įprotis daro savo, ir dabar jai reikėjo gerokai daugiau. Patogiai 
įsitaisė fotelyje ir laukė. Labai greitai širdis krūtinėje atsipalaidavo. 
Kvėpavimas tapo normalus, mintys nurimo. Žana užsimerkė ir 
mėgavosi ramybe...

Kažkas pabeldė į duris. Žana pašoko. Atrodo, buvo spėjusi 
užmigti.

Prie durų stovėjo apšiurusį švarką vilkintis Stefanas Reinhartas. 
Susivėlęs, susiglamžęs, nesiskutęs. Vienas iš septynių Nantero 
aukščiausiojo teismo tyrėjų. Visus juos vadino „septyniais samdi-
niais“. Kad ir kaip būtų, Reinhartas iš jų buvo pats seksualiausias. 
Ir ne šiaip koks dabita, o tikras mušeika.

– Ar tu atsakinga už finansus?
– Kodėl gi ne.
Jau tris savaites jai buvo užkrautos ir šios pareigos, nors ji toli 

gražu nebuvo tos srities specialistė. Tikriausiai taip pat lengvai ji 
būtų galėjusi imtis ir kokio nors banditizmo ar terorizmo.

– Tai tu ar ne?
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– Taip, aš.
Reinhartas pamostagavo žalio popieriaus aplanku.
– Prokuratūra susimovė. Ką tik gavau ĮK.
ĮK – tai įvadinė kaltinamoji kalba, parašyta prokuroro ar jo 

padėjėjo iš karto po pirmojo bylos tyrimo. Paprastas oficialus 
laiškas, prisegtas prie bylos, kurią sudaro policininkų protokolai, 
mokesčių rinkėjų pranešimai, anoniminiai laiškai ir panašiai. 
Viskas, kas gali padėti apčiuopti pirmuosius įkalčius.

– Padariau tau kopiją, – toliau kalbėjo jis, – gali jau dabar ją 
peržvelgt. Originalą jiems grąžinsiu vakare, taigi jie turėtų paskirt 
tau šią bylą jau rytoj. Arba palauksiu dar kelias dienas ir ji atiteks 
budinčiam teisėjui. Tai imsi ar ne?

– Kas čia?
– Anoniminis pranešimas. A priori*, panašu į nedidelį politinį 

skandaliūkštį.
– Kairiųjų ar dešiniųjų?
Jis pakėlė dešinę ranką prie smilkinio ir komiškai atsistojo 

kareiviška poza „ramiai“.
– Dešinėn, mano generole!
Akimirksniu Žaną pagavo įkvėpimas ir suteikė jėgų bei ryžto. 

Tai jos darbas, jos valdžia. Jos tyrėjos padėtis, patvirtinta pirmi-
ninko dekreto.

Ji ištiesė rankas ant rašomojo stalo.
– Siųsk.

2

Su Tomu ji susipažino viename renginyje. Prisimena net tikslią 
datą – 2006-ųjų gegužės 12-ąją, ir vietą – erdvų butą Kairiajame 

* Iš anksto nesusipažinus, nepatikrinus. (Lot.) Čia ir toliau – vertėjos pastabos.
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krante, kur kartkartėmis būdavo rengiamos įvairios fotografijos 
parodos. Prisimena ir savo aprangą – kartūninį švarkelį, pilkšvus 
margintus džinsus ir aulinukus su sidabrinėmis lyg motocikli-
ninko sagtimis. Nuotraukomis iškabinėtos sienos Žanos tada 
visai nedomino. Visą dėmesį ji buvo sutelkusi į vieną vienintelį 
objektą – fotografą.

Išgėrusi keletą taurių šampano, Žana visiškai atsipalaidavo. 
Nusižiūrėjus kokį nors laimikį, jai visada patikdavo viską surengti 
taip, kad pati taptų jo taikiniu. Šurmulyje skambėjo „Fugees“ 
atliekama „Killing me softly with his song“ daina. Puiki muzika, 
padedanti atsikratyti varginančių minčių, nereikalingos baimės, 
santūrumo, drovumo... Visa tai pleveno jai virš galvos lyg kokios 
už juostelės sukamos moteriškos kelnaitės. Tačiau tai jai padėjo 
pajusti tikrąją troškimų laisvę.

Tuo pat metu Žanai neišvengiamai teko klausytis draugių būgš-
tavimų ir neigiamų komentarų: „Tomas?! Juk jis tikras niekšas 
ir nepataisomas mergišius.“ O Žana į tai tik nusišypsodavo. Jau 
buvo gerokai per vėlu. Šampanas nugalėjo jos imuninę sistemą. 
Nusižiūrėtas laimikis artinosi ir pradėjo savo gundytojo spektak-
lį. Tiesą sakant, niekam tikusį. Tačiau iš tikrųjų už tų kvailų jo 
juokelių slėpėsi geismas. O atsakas į jį atsispindėjo plačioje Žanos 
šypsenoje.

Nuo to susitikimo prasidėjo visi jų nesusipratimai. Pirmasis 
bučinys buvo per daug skubotas: tą pat vakarą automobilyje. Kaip 
kad sakydavo jos motina, kai dar nebuvo kuoktelėjusi, „moteriai 
pirmas bučinys – tai romano pradžia, o vyrui taip pat pradžia, 
tik, deja, ne romano, o jo pabaigos“. Žana pyko ant savęs, kad 
taip greitai pasidavė ir nemokėjo sulaukti tinkamos akimirkos.

Norėdama ištaisyti klaidą, kelias savaites visaip stengėsi nesiro-
dyti jam akyse. Tačiau taip tik sukūrė nereikalingą įtampą. Tokiu 
būdu kiekvienas gavo po vaidmenį. Jis – to, kuris kviečia, o ji – 
tos, kuri visada atsisako. Tikriausiai jau tada ji bandė saugotis... 
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Nujautė, kad, jiems suartėjus fiziškai, Žanos širdis neatsilaikys. 
O tada jau atsiras tikroji priklausomybė.

Reikia pripažinti, kad Tomas buvo tikrai geras fotografas. Bet 
visa kita – nulis. Jis nebuvo nei gražus, nei bjaurus. Malonus? Tik-
rai ne. Šykštuolis, egoistas, bailys – tikrai taip. Kaip ir dauguma 
vyrų. Iš tikrųjų Žaną su Tomu siejo tik vienas bendras reikalas: 
pora psichoterapijos seansų per savaitę, kuriais abu stengėsi išsi-
gydyti gilias praeities žaizdas. Kai vis bandydavo suvokti tą staigų 
nepaaiškinamą įsimylėjimą, prieidavo prie išvados, kad dėl to 
kaltos tik tuo metu palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Tinkama 
vieta. Tinkamas laikas. Nieko daugiau. Tačiau, net ir viską puikiai 
suprasdama, ji niekaip nesiliovė jame įžvelgusi visų tariamai gerų 
jo savybių. Tikriausiai tai nuolatinės savihipnozės padarinys. 
Moteriška meilė – vienintelė sritis, kur kiaušiniai deda vištas...

Ir tai nebuvo pirmoji jos klaida. Nuo seno turėjo talentą prisivi-
lioti visokius blogiukus ir šiaip pamišėlius. Kaip kad tas advokatas, 
išjungdavęs karštą vandenį vonioje, prieš Žanai ateinant į svečius, 
mat buvo pastebėjęs, kad po karšto dušo ji iš karto užmiega. Arba 
tas informatikas, prašydavęs pašokti jam striptizą prieš kompiu-
terio kamerą. Su juo viską baigė tą pačią akimirką, kai sužinojo, 
kad tie nelemti filmukai būdavo skirti ne vien tik jam. Dar buvo 
toks įtartinas leidėjas, visada važiuodavęs metro tik su baltomis 
veltinėmis pirštinėmis ir vogdavęs iš knygynų pirmas po ranka 
pasipainiojusias knygas. Jų buvo ir daugiau. Daug daugiau... Ką ji 
darė ne taip, kad pritraukdavo tokius nevykėlius? Gausybė klaidų 
tik įrodo nenuginčijamą tiesą: Žana įsimylėdavo ne juos, o pačią 
meilės idėją.

Dar būdama maža mergaitė, Žana mėgdavo klausytis tuo metu 
labai populiarios dainos: „Nepaleisk jos, / Juk ji tokia trapi. / 
Išsilaisvinusiai moteriai / Tikrai nelengva gyventi...“ Tais laikais 
ji dar nesuprato šiuose žodžiuose slypinčios ironijos, bet visada 
nujautė, kad kažkokiu būdu ši daina turės įtakos jos ateičiai. 


