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Rugpjūčio 3-ioji, penktadienis, 10.25

— Alio... detektyvas Hanteris klauso.
— Labas, Robertai, turiu tau staigmeną. 
Hanteris sustingo ir vos nepaleido iš rankos kavos puo-

delio. Jis puikiai pažinojo tą metalinį balsą ir žinojo, jog kai 
tik išgirsta šį balsą per telefoną, tai reiškia tik viena — naują 
išniekintą kūną. 

— Ar pastaruoju metu kalbėjaisi su savo partneriu?
Detektyvas paskubomis apsižvalgė po salę, akimis tuščiai 

ieškodamas Karloso Garsijos. 
— Ar kas nors matė šį rytą Garsiją? — šūktelėjo jis, prieš 

tai nuspaudęs garso mygtuką savo mobiliajame.
Kiti detektyvai suglumę tylomis susižvalgė, ir Hanteris 

suprato, koks bus atsakymas dar jam nė nepasigirdus. 
— Nematėme nuo vakar vakaro, — papurtė galvą detek-

tyvas Morisas. 
Hanteris vėl spustelėjo garso mygtuką. 
— Ką tu padarei jam?
— Tai dabar jau klausaisi manęs?
— Ką tu padarei jam? — griežtai pakartojo Hanteris. 
— Kaip ir sakiau, Robertai, tai staigmena, — nusijuokė 

metalinis balsas. — Bet aš tau suteiksiu dar vieną šansą. Galbūt 
šį kartą labiau pasistengsi. Po valandos būk Pietų Pasadinoje, 
Ramiajame skersgatvyje, senojo 122-ojo namo pusrūsyje, skal-
bykloje. Jei atsiveši pastiprinimą, jis mirs. Jei nespėsi per valan-
dą, jis mirs. Ir patikėk manim, Robertai, labai lėta ir skausminga 
mirtimi.

Mobiliajame stojo tyla. 
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Hanteris milžiniškais šuoliais lėkė laiptais žemyn sena-
me name rytų Los Andžele. Kuo giliau leidosi, tuo tamsiau ir 
karščiau darėsi. Jo marškiniai permirko prakaitu, ankšti batai 
spaudė kojas. 

— Kur, po galais, ta skalbykla? — sušvokštė jis, pasiekęs 
pusrūsį. 

Tamsaus koridoriaus gale pro uždarytų durų apačią veržė-
si šviesos ruoželis. Jis pasileido jo link šaukdamas savo partnerį. 

Niekas neatsiliepė. 
Hanteris išsitraukė „Wildey Survivor“ dvejopo veikimo 

pistoletą ir prisišliejo prie sienos durų dešinėje. 
— Garsija...
Tyla.
— Naujoke, ar tu ten?
Viduje pasigirdo duslus dunkstelėjimas. Hanteris pakrei-

pė pistoletą ir giliai įkvėpė. 
— Šūdas!
Nesitraukdamas nuo sienos, dešiniąja ranka atidarė duris 

ir, atstatęs ginklą, mikliai šoko į kambarį. Nepakeliamas šlapi-
mo ir vėmalų dvokas bloškė atgal ir privertė užsikosėti. 

— Garsija! — vėl šūktelėjo nuo durų. 
Tyla. 
Iš koridoriaus Hanteris nedaug ką galėjo matyti. Nuo lubų 

virš mažo medinio staliuko kabanti lemputė buvo per silpna, 
kad tinkamai apšviestų patalpą. Jis dar kartą giliai įkvėpė ir 
žengė į priekį. Nuo vaizdo, kurį pamatė, susuko skrandį. Gar-
sija buvo prikaltas prie kryžiaus ir patalpintas į akrilo narvą. Iš 
gausiai kraujuojančių žaizdų po kryžiumi buvo pribėgę kraujo 
klanai. Garsija buvo paliktas vien su apatiniais drabužiais ir 
spygliuotos vielos karūna ant galvos; stori metaliniai spygliai 
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buvo susmigę jam į odą. Veidu sruvo kraujas. Garsija nerodė 
jokių gyvybės ženklų. 

Pavėlavau, pagalvojo Hanteris.
Prisiartinęs prie narvo, jis nustebo pamatęs tenai širdies 

monitorių. Linija vos pastebimai kilnojosi reguliariais interva-
lais. Garsija buvo gyvas. Kol kas. 

— Karlosai!
Jokio atsako.
— Naujoke! — šūktelėjo Hanteris. 
Garsija sunkiai praplėšė akis. 
— Laikykis, drauguži. 
Hanteris nužvelgė blausiai apšviestą kambarį. Jis buvo 

didžiulis, maždaug penkiasdešimt penkių ir keturiasdešimt 
penkių pėdų. Ant grindų mėtėsi purvini skudurai, panaudoti 
švirkštai, kreko pypkės ir stiklo duženos. Kampe, durų deši-
nėje, pamatė seną surūdijusį invalido vežimėlį. Ant medinio 
staliuko kambario vidury stovėjo mažas kasetinis magnetofo-
nas, o prie jo gulėjo raštelis, kuriame didelėmis raudonomis 
raidėmis buvo parašyta: Pirmiausia išklausyk mane. Detekty-
vas nuspaudė klavišą, ir iš mažyčio garsiakalbio pasigirdo jau 
pažįstamas metalinis balsas.

— Sveikas, Robertai, tikiuosi, suspėjai. 
Pauzė. 
— Neabejoju, supratai, jog draugui reikia tavo pagalbos, 

tačiau, kad galėtum jam padėti, turėsi žaisti pagal tam tikras 
taisykles... mano taisykles. Žaidimas visai nesudėtingas, Rober-
tai. Tavo draugas užrakintas neperšaunamame narve, todėl gali 
nešaudyti. Ant durų pamatysi keturis spalvotus mygtukus. Tik 
vieną iš jų paspaudus atsidaro durys. Tavo užduotis gana pa-
prasta — pasirinkti mygtuką. Jei paspausi tinkamą, durys atsi-
darys, tu galėsi išlaisvinti savo partnerį ir išeiti iš kambario.
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Viena galimybė iš keturių išgelbėti Garsiją — tikimybė vi-
sai maža, pagalvojo Hanteris.

— O dabar smagiausia dalis, — tęsė balsas įraše. — Jei pa-
spausi ne tą mygtuką, į spygliuotą karūną, užmaukšlintą tavo 
draugui ant galvos, bus pasiųsta aukštos įtampos srovė. Ar esi 
matęs, kas atsitinka žmogui, kurį krečia elektros srovė? — šiur-
piai nusijuokė balsas. — Jo akys išvirsta, oda susiraukšlėja kaip 
čirškinama šoninė, liežuvis užblokuoja gerklę, žmogus dūsta, 
kraujas užverda, kraujo indai sprogsta, plyšta arterijos. Ganėti-
nai sukrečiantis vaizdas, Robertai. 

Garsijos širdies ritmas pagreitėjo. Hanteris pamatė, kaip 
linija širdies monitoriaus ekrane ėmė greičiau šokinėti. 

— O dabar iš tiesų smagiausia dalis...
Hanteris nujautė, kad šis triukas su elektros srove bus dar 

vieni spąstai. 
— Palei dėžę padėjau sprogmenų, kurių pakaks sugriauti 

šiam kambariui. Sprogmenys prijungti prie širdies monitoriaus, 
tad jei nusidrieks tiesi linija... 

Šį kartą pauzė buvo ilgesnė. Hanteris jau žinojo, ką ketina 
pasakyti metalinis balsas.

— Pokšt... ir kambario nebeliks. Todėl supranti, Robertai, 
kad jei paspausi ne tą mygtuką, tu ne tik pamatysi, kaip miršta 
draugas, bet žūsi ir pats.

Hanterio širdis įnirtingai trankėsi krūtinėje, nuo kaktos 
varvantis prakaitas graužė akis, virpančios rankos pasidarė 
lipnios ir šaltos. 

— Visgi tu gali rinktis, Robertai. Tau nebūtina gelbėti partne-
rio, gali tik pats išsigelbėti. Išeik ir palik jį mirti vieną. Niekas to 
nesužinos, išskyrus tave. Ar galėsi su tuo gyventi? O gal vis dėlto 
surizikuosi? Rinkis spalvą, turi šešiasdešimt sekundžių. 

Iš magnetofono pasigirdo ilgas pyptelėjimas, o tada viskas 
nutilo. 
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Hanteris pamatė, kaip virš Garsijos galvos monitoriuje 
ėmė žybsėti raudoni skaitmenys: 59, 58, 57...

3

Prieš penkias savaites

Dženė atsistojo nuo gausiai apsėsto staliuko „Avangardo“ 
klube Holivude ir pasitrynė akis tikėdamasi, kad neatrodo to-
kia pavargusi, kokia jaučiasi. 

— Kur eini? — paklausė P Kingas, gurkšnodamas šampaną.
Bobis Prestonas buvo garsiausias prekeivis šiaurės vakarų 

Los Andžele, bet niekas nevadino tikruoju vardu; visi jį paži-
nojo kaip P Kingą. P reiškė „prekeivis“, nes jis prekiavo kone 
viskuo: narkotikais, merginomis, automobiliais, ginklais — už 
atitinkamą kainą galėjo parūpinti ko tik nori. 

Dženė — gražiausia iš jo merginų. Jos kūnas buvo neprie-
kaištingas, gražiai įdegęs, o nuostabus veidas ir šypsena galėjo 
sužavėti bet kurį vyrą šiame pasaulyje, P Kingas tuo neabejojo. 

— Tik reikia pasipudruoti nosytę. Tuoj grįšiu, mielasis, — 
pasiuntusi oro bučinį, mergina išėjo iš VIP ložės su šampano 
taure rankoje. 

Dženė nebegalėjo daugiau gerti, ir ne todėl, kad jau apsvai-
go, bet kad tai buvo penktas iš eilės vakarėlis, ir jai jau viskas 
atsibodo. Mergina nemanė, kad jos gyvenimas taip pasisuks. 
Niekada nepagalvojo, kad taps prostitute. P Kingas visuomet 
tvirtino, kad ji ne prostitutė, o aukštos klasės palydovė džentel-
menams, kurie turi nepaprastai gerą skonį ir akivaizdžiai daug 
pinigų, tačiau vis tiek viskas baigdavosi seksu už grynuosius. 
Jos nuomone, tai jau parsidavinėjimas. 
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Dauguma Dženės klientų buvo iškrypėliai seniai milijo-
nieriai, ieškantys to, ko negali gauti namuose. Normalus seksas 
misionieriaus poza jų nedomino. Jie visi norėjo gauti tai, už ką 
moka pinigus. Grandinės, sadomazochistiniai žaidimai, bizū-
nai, šlapinimasis, dirbtiniai peniai ir taip toliau. Kad ir ko jie 
norėjo, jai teko sutikti, tačiau šįvakar mergina nedirbo. Dabar 
mokėjo ne už valandas ir ji nebuvo su vienu iš dykinėjančių 
klientų. Ji leido laiką su savo bosu ir turėjo linksmintis, kol šis 
pasakys, jog gana.

Dženė daugybę kartų buvo „Avangardo“ klube. Tai vie-
na mėgstamiausių P Kingo pasilinksminimo vietų. Kaip ir 
reikėjo tikėtis, klubas spindėjo prabanga. Nuo didelės šokių 
aikštelės iki lazerių šou ir puikios scenos. „Avangardas“ galėjo 
priimti iki dviejų tūkstančių žmonių, o šįvakar klubas buvo 
sausakimšas. 

Dženė nusiyrė prie arčiausiai moterų tualeto esančio 
baro, kur vos spėjo suktis du barmenai. Visas klubas atrodė it 
milžiniškas gražių žmonių spiečius; daugumos amžius buvo 
nuo dvidešimties iki trisdešimties metų. Dženė jautė, kaip kaž-
kieno akys seka ją nuo VIP ložės iki baro. Tos akys nepaleido 
jos visą vakarą. Tiesą sakant, jos lydėjo visą pastarąjį mėnesį iš 
vieno naktinio klubo į kitą, iš viešbučio į viešbutį. Stebėjo, kol 
mergina apsimetinėjo puikiai leidžianti laiką, kol tenkino kurį 
nors iš savo klientų. 

— Sveika, Džene, ar viskas gerai? Atrodai truputį pavargu-
si, — pakalbino Pjetras, ilgaplaukis barmenas, kai Dženė priėjo 
prie baro. Jis vis dar kalbėjo su lengvu ispanišku akcentu.

— Viskas gerai, mielasis, matyt, tiesiog per daug tų vaka-
rėlių, — vangiai atsiliepė ji, žvilgtelėjusi į baro veidrodį. Šįvakar 
jos užburiančios mėlynos akys buvo tarsi praradusios spindesį. 

— Išdykėlėms nėra kada ilsėtis? — Pjetro žodžius palydė-
jo drovi šypsena. 
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— Šįvakar ilsiuosi, — nusišypsojo jam Dženė. 
— Gal ko nors norėtum?
— Ne, ačiū. Vis dar bandau įveikti šitą, — ji kilstelėjo šam-

pano taurę ir šelmiškai mirktelėjo. — Man tik reikėjo trum-
pam ištrūkti iš vakarėlio.

Pjetras ir Dženė retsykiais paflirtuodavo, tačiau jis nieka-
da nebandė jai meilintis. Žinojo, kad ji priklauso P Kingui. 

— Na, jei ko nors reikės, šūktelėk. 
Pjetras vėl ėmė plakti kokteilius ir žongliruoti buteliais. 

Tamsiaplaukė moteris, stovinti kitame baro gale ir dedanti vi-
sas pastangas patraukti jo dėmesį, piktai nužvelgė Dženę, tarsi 
sakytų: „Atsitrauk, kale, aš pirma jį pamačiau.“

Dženė persibraukė ranka per savo ilgus kviečių gelsvumo 
plaukus, pasidėjo šampano taurę ant baro ir atsisuko į šokių 
aikštelę. Jai patiko klubo atmosfera. Šitiek besilinksminančių, 
šokančių, geriančių ir meilės ieškančių žmonių. Na, gerai, gal-
būt ne meilės, bet jie bent jau mylėsis dėl malonumo, ne dėl 
pinigų. Ji norėjo būti tokia kaip jie. Dženės gyvenimas tikrai 
nėra toji graži holivudiška svajonė, kurią puoselėjo prieš šeše-
rius metus, kai išvyko iš Aidaho. 

Dženė Farnborou ėmė svajoti apie Holivudą dar būdama 
dvylikos. Kino teatras tapo prieglobsčiu nuo nesibaigiančių jos 
nuolankios motinos ir agresyvaus patėvio kivirčų. Filmai buvo 
jos išsigelbėjimas, būdas persikelti į dar nematytas vietas, ir ji 
troško tapti tokio gyvenimo dalimi.

Mergaitė žinojo, kad holivudiška svajonė yra tik prasima-
nymas, toks gyvenimas egzistuoja tik banaliose romantinėse 
knygose ir filmuose, o jų ji skaitydavo ir žiūrėdavo daug. Žino-
jo esanti svajotoja, bet gal visgi tai nebuvo taip blogai. Gal jai 
pasiseks. Ji neturėjo ko prarasti. 
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Keturiolikos Dženė pradėjo pardavinėti kukurūzų spra-
gėsius. Ji taupė kiekvieną uždirbtą centą, ir per savo šešioliktąjį 
gimtadienį jau buvo sukaupusi pakankamai, kad galėtų palikti 
tą Dievo apleistą miestelį. Ji prisiekė niekada negrįšianti į Ai-
dahą. Dženė taip ir nesužinojo, kad vos po savaitės, jai išvykus, 
motina perdozavo migdomųjų. 

Holivudas buvo toks, kokį ji ir įsivaizdavo, magiška vie-
ta, pilna gražių žmonių, šviesų ir svajonių, tačiau Los Andželo 
gyvenimo realybė buvo toli gražu ne tokia, kokią Dženė buvo 
susikūrusi iliuzijose. Mergaitės santaupos greitai ištirpo, o 
kadangi ji neturėjo jokios profesijos, neigiami atsakymai dėl 
darbo ėmė kauptis it nešvarių skalbinių krūva. Graži svajonė 
pamažu ėmė virsti košmaru. 

Su P Kingu Dženę supažindino Vendė Lutrop, kita mer-
gina, taip pat siekusi tapti aktore. Iš pradžių Dženė atmesdavo 
visus jo pasiūlymus. Buvo girdėjusi daugybę istorijų apie gra-
žias moteris, atvykusias į Holivudą su viltimi tapti žvaigžde, 
o vietoj to atsidūrusias gatvėje arba pornofilmų pramonėje. 
Dženė buvo pasiryžusi nepasiduoti. Ji nenorėjo tapti dar viena 
nesėkmės istorija, bet išdidumas turėjo nusileisti išgyvenimo 
instinktui, tad po kelių mėnesių skambinėjimo bei brangių do-
vanų P Kingas įsigijo naują merginą.

Dženė taip ir nepastebėjo rankos, kliūstelėjusios bespal-
vio skysčio į jos šampano taurę. Jos akys tebebuvo nukreiptos 
į šokančią minią. 

— Ei, mergyt, ar galiu pavaišinti tave gėrimu? — plačiai 
šypsodamasis paklausė aukštas šviesiaplaukis vyras, stovintis 
šalia jos. 

— Aš jau turiu gėrimą, bet vis tiek ačiū už pasiūlymą, — 
mandagiai atsiliepė ji nežiūrėdama į nepažįstamąjį.
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— Tikrai? Galiu užsakyti mudviem butelį „Cristal“. Ką pa-
sakysi, mažute?

Dženė atsisuko ir pažiūrėjo į aukštą šviesiaplaukį. Jis buvo 
madingai apsirengęs, tamsiai pilku „Versace“ kostiumu, šiugž-
dančiais baltais marškiniais standžia apykakle, ryšėjo mėlyną 
šilkinį kaklaraištį. Labiausiai dėmesį kaustė žalios akys. Dženė 
turėjo pripažinti, kad jis patrauklus vyras. 

— Kuo tu vardu? — tarė ji, išspausdama šypseną. 
— Karlas, ir man labai malonu susipažinti, — jis ištiesė 

ranką. 
Užuot ją paspaudusi, Dženė gurkštelėjo šampano. 
— Žinai, Karlai, tu tikrai simpatiškas vyrukas, pripažįs-

tu, — jos balsas įgavo meilią gaidelę, — bet bandyti susipažin-
ti su mergina švaistant pinigus nėra gera mintis, ypač tokioje 
vietoje kaip ši. Tai verčia mus jaustis pigiomis, nebent ieškai 
mergšės — ar to tu ieškai? Prostitutės? 

— Ak, ne! — Karlas nervingai pasitaisė kaklaraištį. — At-
leisk, ne tai norėjau pasakyti, mažute.

— Tai tu neieškai vakarėlių merginos, kuri padėtų tau tik-
rai gerai praleisti laiką? — paklausė ji ir vėl gurkštelėjo šampa-
no, įsmeigdama į Karlą akis.

— Ne, žinoma, ne, mieloji. Tik bandau draugiškai išgerti, 
o jei tarp mūsų atsirastų potraukis... — vyriškis nutilo nebai-
gęs sakinio ir truktelėjo pečiais. 

Dženė labai švelniai perbėgo pirštais per jo kaklaraištį ir 
prisitraukė vyriškio veidą arčiau. 

— Gaila, kad neieškai vakarėlių merginos, — sušnabždėjo 
jam į kairę ausį. 

Karlo šypsena išgaravo, ir jis suglumęs pažiūrėjo į merginą.
— Būčiau davusi savo sutenerio telefono numerį. Mano 

bosas štai ten, — sarkastiškai šypsodamasi, Dženė parodė į 
VIP ložę. 


