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Šiandien vyks vestuvės.
Ir jokių netikėtumų nebus.
Popė Kostas įtikinėjo save, kad šią
gražią rudens dieną viskas eisis kaip
per sviestą. Juk ji pati patikrino kiekvieną detalę mažiausiai tuziną kartų.
Tai buvo pačios svarbiausios jos suplanuotos vestuvės, pralenkė net karališkąsias vestuves, rengtas kiek
anksčiau. Ir tai paskutinės vestuvės
Amžinybės saloje, joms pasibaigus
jaunikis, Ksanderis, atveš statybininkus, kad pradėtų remonto darbus,
kurių verkiant reikėjo privačioje
Graikijos saloje. Tiesą sakant, salos
gyventojai jau buvo susikrovę daiktus – jie bus laikomi sandėlyje, kol
vyks renovacija.

O kol saloje vyks remontas, Popė
ketino aplankyti tėvus. Po vasarą
išgyventos tragedijos jiems visiems
reikėjo truputėlio laimės. Popė vis
dar negalėjo patikėti, kad praėjo du
mėnesiai: vieną sekundę jos įseserė
su vyru dar buvo gyvi…
O kitą – jų nebeliko.
Kaip viskas šitaip atsitiko? Popė to
klausė savęs begalę kartų. Tinkamo
atsakymo nerado. Žinojo tik tai, ką
jai pranešė: sesuo ir svainis žuvo
plaukdami laivu.
Kažkodėl kilo sprogimas, iš užsiliepsnojusio pragaro vidury jūros
niekas negalėjo pasprukti. Atrodė,
kad Popės dalelė mirė kartu su jais.
Jei tik ji būtų ką nors pasakiusi… Ką
nors padariusi…
Popė užgniaužė tas mintis. Šiandien jos geriausia draugė Lėja išteka

už savo gyvenimo meilės. Jei išvis
esama porų, kurioms skirta būti kartu, jie buvo ta pora…
Tuk tuk.
Popė nuleido plaukų garbanojimo
žnyples, kuriomis ilgus plaukus suko
į elegantiškas garbanas. Įpusėjus
darbą jai visai nesinorėjo, kad kas
trukdytų. Jei tai Lėja, pati užeitų vidun. Greičiausiai tai kas nors kitas.
Gal, jei nekreips dėmesio, tie nelaukti svečiai nueis šalin. Taip, geras
planas.
Popė atskyrė dar vieną plaukų
sruogą ir apvyniojo ją ant žnyplių.
Reikia kuo greičiau nusigauti į vakarėlio vietą ir įsitikinti, kad viskas gerai. Nors prieš dvi valandas buvo ten
ir šimtąjį kartą aptarė planus su darbuotojais, vis nerimavo, kad kas nors
nepavyks.

Ji negalėjo pasakyti, ko taip nervinasi. Planuoti vestuves – jos pragyvenimo šaltinis: nuo didelių iki mažų, nuo tradicinių iki išskirtinių švenčių. Bet šiandien jos geriausios
draugės vestuvės. Ir Popė troško,
kad jos vyktų sklandžiai.
Kaip tik tada krustelėjo kūdikis.
Prie pabaigos artėjantis nėštumas,
laukiantis dukterėčios ar sūnėno, dar
padidino audringas emocijas. Sutikusi tapti surogatine motina, Popė neįsivaizdavo, kad gyvenimas gali būti
toks žiaurus ir kartu suteikti tokią
brangią dovaną – dalelė jos sesers
gyveno toliau.
Popė meiliai uždėjo ranką ant pilvo.
– Nesijaudink, mažyli. Pasirūpinsiu,
kad būtum saugus ir mylimas.
Ji atvyniojo žnyples. Neketino tapti

mama nesulaukusi trisdešimties, bet
tikrai negalėtų atsukti nugaros sesers kūdikiui. Nors ir stengėsi neparodyti baimės, nerimavo, ar jai pavyks būti gera mama. Perskaitė daug
knygų apie tėvystę, bet ar to užteks?
Gyvenimas netrukus iš pagrindų
pasikeis, nes kūdikis gims už poros
savaičių. Visai neilgai…
Tuk tuk. Tuk tuk.
Tai tiek to ignoravimo.
– Ar yra kas namie? – šūktelėjo vyriškas balsas per atvirą langą.
Kas tai galėtų būti?
Popė nieko nelaukė. Visi pažįstami
ruošėsi vestuvėms. Mintis, kad nutiko kas nors negero, privertė ją išlėkti iš vonios kambario apsivilkus
minkštą trumpą chalatą, vos uždengiantį atsikišusį pilvuką, ir susisegus
dalį plaukų didele oranžine sage.

Popė atplėšė duris. Akys įsirėmė į
apšepusį, bet seksualios išvaizdos
vyrą. Ilgoki plaukai, tankiai sužėlę
šereliai ant įdegusio žandikaulio –
atvėpusio žandikaulio, tarsi vyras
būtų prasižiojęs, norėdamas kažką
pasakyti, ir būtų pamiršęs ką.
Kasdieniai balti marškinėliai ir kargo stiliaus šortai pakuždėjo Popei,
kad jis ne vestuvių svečias. Ir tikrai
nedirba saloje, nes visus darbuotojus
ji pažįsta. Taigi jis greičiausiai vienas
žmonių, pasamdytų atlikti salos renovacijos darbus. Bet ką jis veikia
čia šiandien?
Kai žvilgsnis vėl sugrįžo prie jo
veido, Popė pastebėjo, kad jo nuostabos pilnos akys mėlynos – ne šiaip
mėlynos, bet žydros, iškart patraukiančios dėmesį. Bet vyras nežiūrėjo
jai į akis. Tiesą sakant, žvilgsnis bu-

vo nukreiptas žemiau.
Adomo obuolys sukrutėjo.
– Tu nėščia.
Popė vos nenusikvatojo matydama
jį akivaizdžiai sutrikus. Gal jis nėra
matęs besilaukiančių moterų? Ar ji
jau tokia didelė, kad net nepadoru?
Ji prispaudė delną prie nugaros apačios,
bandydama
palengvinti
maudimą.
– Sveikinu laimėjus pagrindinį
prizą. Išties esu nėščia. Labai nėščia.
– Suvokusi, kad uždėjus ranką ant
nugaros minkštas chalatas įsitempė
išryškindamas
visus
apvalumus,
bemat nuleido rankas prie šonų.
Ar jai vaidenasi, ar vyras atrodo
smarkiai išblyškęs? Kažin ar pastaruoju metu jam būtų trūkę saulės,
nes jis tikrai buvo labiau įdegęs nei
ji, bet dabar jo veidas atrodė išbalęs.

Stengdamasi nesusigūžti nuo įdėmaus žvilgsnio, ji paklausė:
– Kuo galiu padėti?
Jis atsikrenkštė ir sužiuro aukštyn,
tos svajingos žydros akys galiausiai
pažvelgė jai į akis.
– Ar jūs Popė?
– Taip.
– Nežinau, ar laukėte manęs...
– Nelaukiau. – Kraustytojai turėjo
pasirodyti tik rytoj, kad nuvežtų jos
daiktus į sandėlį. – Šiandien tikrai
netinkama diena. – Pati blogiausia
diena netikėtumams. Popei reikia
susitelkti į Lėją ir niekur daugiau.
Bet panašu, kad šis stiprus ir išvaizdus nepažįstamasis apie tai nieko
nežino.
Pečiai platūs, marškinėliai prigludę
prie raumeningos krūtinės, trumpos

rankovės glaudžiai aptempusios treniruotas rankas. Ant vienos jų ištatuiruotas pasaulio žemėlapis su
kompasu ant viršaus. Iš išvaizdos
buvo panašu, kad vyras mėgsta leisti laiką gamtoje. Saulės dievai nepagailėjo jam jėgos ir paties puikiausio
įdegio, pabrėžiančio raumenų linijas.
Popė sunkiai nurijo seiles. Galbūt
pastaruoju metu pernelyg susitelkė į
savo rūpesčius ir nepastebėjo, kas
darosi aplink. Arba nėštumo hormonai kalti. Bet šis vyrukas atrodė gana gerai – puikiai papuoštų vestuvinį
tortą.
Susipratusi, kad vėl spokso, Popė
pakėlė žvilgsnį ir suvokė turinti ištiesti kaklą, kad galėtų pažvelgti jam
tiesiai akis.
– Jūs ankstyvas.
– Ankstyvas?

– Taip. Turėjote čia pasirodyti rytoj.
Šiandien vyks vestuvės. – Bet niekam blogiau nebus, jei darbas pajudės, nes ji dar nebaigė krauti daiktų,
o norėjo persikelti į žemyną, į tėvų
namus, iki rytojaus vakaro.
Jis žvelgė suglumęs.
– Nieko nežinojau apie jokias vestuves. Niekas man nieko neminėjo. –
Pakėlė antakius. – Jūs ištekate?
Nesusivaldžiusi Popė nusijuokė.
Susierzinimas atslūgo.
– Jokių prošvaisčių. Tai mano geriausios draugės vestuvės, o aš jas
rengiu.
– O, – nepažįstamasis atrodė užkluptas iš netyčių ir nebežinantis, ką
sakyti ar ko imtis.
– Nesijaudinkite, – Popė žengtelėjo
atgal. – Užeikite. Galite išnešti visas
dėžes iš svečių kambario ir sudėti

jas čia, svetainėje. Ryte bus galima
sukrauti tiesiai į mašiną.
– Norite, kad jas perneščiau dabar?
– Taip.
Vyro veide išryškėjo susirūpinimo
raukšlelės, bet ji neturėjo laiko aiškintis, kas neaišku. Kiek dar galima
užduoti klausimų, kad perneštum
dėžes iš vieno kambario į kitą?
Ji žvilgtelėjo į laikrodį.
– Turiu paskubėti.
– Bet...
– Negaliu dabar atsakyti į klausimus. Jei jums per sudėtinga, teks
grįžti rytoj. – Popė pasuko į miegamąjį. Joks kraustytojas, kad ir koks
seksualus, jos neužlaikys. Nuotaka
laukia....

