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Vyriausiasis inspektorius Maletas žvaliai įžengė į 
nuovadą ir pirmiausia nuo dailiai pasiūto apsiaus-
to nusipurtė lietaus lašus. Pusę dešimtos ryto pri-
imamajame tvyrojo vangi nuovargio nuotaika, ir 
jis išsyk atsiminė ketinęs pasikalbėti su Frostu apie 
Polos Bartlet bylą.

– Seržante, ar ponas Frostas nuovadoje?
– Jo nėra, pone. – Velsas vos užgniaužė žiovu-

lį. – Nužudyta dar viena senutė. Meningtono lin-
kyje. Inspektorius aiškinasi aplinkybes.

– O Dieve! – Priblokštas Maletas suraukė kaktą.
– Bjaurus atvejis, – pridūrė nuovados seržantas. 

– Subadyta į pilvą, gerklė perrėžta.
– Kai tik pamatysite inspektorių, siųskite pas 

mane. Gal žinote, ar jis paliko man ataskaitą apie 
Polos Bartlet bylą? Antrą valandą – spaudos konfe-
rencija.

– Bent jau aš, pone, jokios ataskaitos nemačiau.
Maletas nepatenkintas susiraukė.
– Ką turėsiu kalbėti spaudos konferencijoje, jei 

negaunu jokios informacijos? Neįmanoma dirbti.
– Pone, mes visi nusivarę nuo kojų, – nedrąsiai 

priminė Velsas.
– Išvien pasiteisinimai... Daugiau iš jūsų nieko 

neišgirsi. – Vyriausiasis inspektorius greitosiomis 
nužvelgė priimamąjį. – Seržante, grindis derėtų pa-
valyti.

– Derėtų, pone, – pritarė seržantas ir susverdė-
jo, norėdamas parodyti esąs uolus, lojalus polici-
ninkas, tik negyvai persidirbęs, – bet per tą pra-
keiktą gripą...

– Seržante, gripas – ne priežastis prastai dirbti. 
Priimamasis – mūsų vitrina. Visuomenė ją pamato 
pirmiausia. Tvarkingas priimamasis – našiai dir-
bantis priimamasis... visuomenei jis įkvepia pasiti-
kėjimo  mumis. – Maletas akimirką nutilo ir rūsčiai 
pažvelgė į Velsą. – Seržante, jūs nesiskutęs. Tai bent 
pavyzdys kitiems!

Nuovados seržantas veltui mėgino aiškinti dir-
bąs antrą pamainą iš eilės, mat jo pakaitinis susir-
gęs. Vyriausiojo inspektoriaus tokios banalios 
smulkmenos nedomino.

– Seržante, teisintis lengviausia. Tie, kam pasi-
sekė išvengti gripo viruso, privalo darbuotis iš pe-
ties. Turime išlaikyti aukštą lygį.

Kai tik durys skyriaus viršininkui už nugaros 
užsivėrė, Velsas jam įkandin parodė dviejų pirštų 
kombinaciją, girdi, impotentas. Atsiteisė bent šitaip.

Staiga pasigirdo girgždus policijos viršininko 
balsas:

– Mačiau, seržante, mačiau!
Velsas persigandęs atsigręžė ir tuojau pat su-

smuko ant kėdės. Iš palengvėjimo jį net prakaitas 
nupylė. Prie durų, patyliukais sulaukęs, kol pasiša-
lins Maletas, šypsodamasis stovėjo Frostas.

– Džekai, per tave vos nenumiriau iš baimės, – 
pasakė Velsas.

– Regi prieš save žmogų su tūkstančiu balsų, 
bet tik vienu pimpalu. Na kas čia girdėti?



1 4 0 1 4 1

– Kas girdėti, kas girdėti?.. Dirbau kiaurą naktį, 
šit kas...

– Išvien pasiteisinimai, seržante... klok verčiau 
faktus.

Inspektorius pavaišino nuovados seržantą ciga-
rete ir uždegė ją.

– Rikmanas parašė paaiškinimą.
– Kas jis toks?
– Pornografijos prekeivis. Tvirtina visas tas gro-

žybes pirkęs aludėje, iš nepažįstamo žmogaus. Pa-
leidome už užstatą.

– O kaip mano santechnikas?
– Antrajame Kvotos kambaryje.
– Ačiū, – tarstelėjo Frostas, eidamas prie durų. 

Staiga sustojęs pridūrė: – Seržante, grindis derėtų 
pavalyti.

– Surasiu tau šepetį, – išsišiepęs atsakė Velsas. 
Užbirbė vidaus ryšio telefonas, ir seržanto išraiška 
akimoju persimainė. Skambino sumautas Maletas. 
– Pone, valgykla uždaryta. Neturiu kam liepti už-
plikyti jums arbatos. – Velsas nutrenkė ragelį ant 
aparato. Skyriaus viršininkas jo pasiteisinimų šiaip 
ar taip nesiklausė.

Prie Kvotos kambario Frostą iš jaudulio mažne 
drebėdamas pasitiko kriminalistas seržantas Artu-
ras Henlonas.

– Džekai, gali būti, kad pagriebėme siūlo galą!
Jis vos vos pravėrė duris, kad inspektorius galė-

tų dirstelėti į sulaikytąjį. Ant kėdės kumpsojo po-
plikis, stambokas, apgaulaus žvilgsnio vyriškis su 
alaus pilvuku. Galėjo būti įpusėjęs penktą dešimtį. 

Vilkėjo jis tamsiai mėlyną kombinezoną.
– Kaltas, – paskelbė ištarmę Frostas. – Velniop 

teismą, pakarkime jį tuojau pat.
Tyliai uždaręs duris, Henlonas ėmė pasakoti:
– Bernardas Hikmanas, keturiasdešimt ketve-

rių, vedęs, vaikų neturi. Tą dieną, kai dingo Pola 
Bartlet, jis turėjo dirbti kapinėse, statyti naują siur-
blį už laidojimo rūsio. Jei tikėsime Hikmano grafi-
ku, jis pradėjo darbą aštuntą, bet vikaras tvirtina, 
kad į kapines santechnikas atvažiavo tik devintą.

Kriminalistas seržantas atvertė aplanką ir paro-
dė Frostui įtariamojo darbo grafiką.

– Kur gyvena? – paklausė inspektorius.
– Čia, Dentone, Vikariato blokas 63.
Frostas apmąstė ką išgirdęs. Pola dingo rajone, 

esančiame šiauriau Dentono miško. Vikariato blo-
kas – keturiomis, penkiomis myliomis piečiau.

– Automobilį jis turi?
– Turi. Stovi aikštelėje.
Vadinasi, Hikmanas galėjo įvilioti ar įsitempti 

mergaitę į automobilį, išprievartavęs nužudyti ir 
devintą atvažiuoti į kapines. Bet – pirmiausia – ko 
jis nusibeldė už miško? Juk kapinės priešingoje pu-
sėje.

– Jie susidūrė neatsitiktinai, – pasiūlė versiją 
Henlonas. – Jis viską suplanavo. Buvo matęs mer-
gaitę anksčiau ir jos geidė. Žinojo, kur ją rasti, ir 
laukė.

– Sakai, geidė jos? – nepatikliai paklausė Fros-
tas. – Kodėl kaip tik jos? Tokio pupuliuko?

– Džekai, skonis čia visiškai nesvarbu. Būna, 
vyrai trokšta bjauriausių moterų.
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Inspektorius pažvelgė į Henloną priekaištingai 
ir pasakė:

– Nedera šitaip kalbėti apie skyriaus viršininko 
žmoną.

Užsikvatojęs seržantas staiga nutilo, mėginda-
mas perspėti Frostą apie gresiantį pavojų.

– Inspektoriau! – prieidamas šūktelėjo Maletas.
Kad tik nebūtų išgirdęs, raitydamas kuo nuošir-

džiausią šypseną, pamanė Frostas.
– Pone...
– Kur ataskaita apie Polos Bartlet bylą? Antrą 

valandą man spaudos konferencija.
– Kaip tik ruošiuosi kvosti įtariamąjį, – atsakė 

inspektorius, galva rodydamas į duris.
Maletas išsyk nušvito.
– Įtariamąjį? Jau? Nuostabu! Juk tai nuostabu! 

Jei iki spaudos konferencijos spėtume užbaigti ty-
rimą... – Skyriaus viršininko šypsena išblėso, kai 
tik seržantas išsiėmė nosinę ir garsiai išsišnypštė 
nosį. – Henlonai, tikiuosi, neketinate susigriebti 
gripo? Mums ir šiaip katastrofiškai trūksta žmo-
nių, – priekaištingai pasakė Maletas ir, apsisukęs 
ant kulnų, nužingsniavo koridoriumi.

– Jau net nosies nebegalima ramiai išsišnypšti, – 
atsiduso Henlonas.

– Nepurkšk į mane savo susmirdusių bacilų, – 
atsakė Frostas. – Eime, šnektelsime su įtariamuoju.

Hikmanas pasimuistė ant kietos, nepatogios kė-
dės ir įsistebeilijo į jauną konsteblį. Šis, neatlaikęs 
žvilgsnio, nervingai nukreipė akis į šalį. Įtariama-
sis, patenkintas šia nedidele pergale, vyptelėjo ir 
suniurzgė:

– Pritvočiau tave viena ranka.
– Galėsi pamėginti. Tik pirmiau užsegsime tau 

antrankius, o jam įduosime lazdą, – pasigirdo atsa-
kymas.

Storuliukas seržantas grįžo į Kvotos kambarį su 
kažkokiu kaliause apibrizgusiu kostiumu.

– Kriminalistas inspektorius Frostas, – prisista-
tė anas, sėsdamas priešais Hikmaną. – Norėčiau 
šio to paklausti.

– Aš norėčiau paklausti tik vieno dalyko, – at-
kirto Hikmanas. – Kodėl mane čia atvesdino? O 
gal tai – valstybės paslaptis?

– Tave čia atvesdino todėl, – atsakė Frostas, – 
kad mes tiriame sunkų nusikaltimą. Tikiuosi, galė-
sime tave išbraukti iš įtariamųjų sąrašų, o jeigu 
ne – įklimpai kaip reikiant, brolyti. Taigi verčiau 
atsakyk į klausimus.

– Na tai klausk. Greičiau baigsime sušiktą ko-
mediją.

– Rugsėjo 14-oji. Noriu žinoti, ką tą dieną vei-
kei. Visut viską. Nuo tada, kai atsikėlei iš lovos, iki 
tada, kai vėl atsigulei.

– Daugiau nei du mėnesiai praėję. Kaip, velniai 
griebtų, galiu prisiminti?

– Še, atgaivink atmintį, – pasakė Frostas ir pa-
klojo priešais Hikmaną popieriaus lakštą.

Įtariamasis paėmė jį ir apstulbęs perbėgo akimis.
– Dėl tokio nieko? Patyliukais pridedu grafike 

vieną valandą, o tie pusgalviai jau kviečia sumautą 
greitojo reagavimo būrį?! Tegul susikiša tą savo 
darbą...


