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MEDIUMAS – tai žmogus, kuris teigia turįs paranormalių gebėjimų: 
jis įžvelgia sąsajas erdvėje, kuri yra už pripažinto mokslo ribų.

Vieni mediumai per spiritizmo seansus tarpininkauja tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų, kiti duoda patarimų vadovaudamiesi Taro kortomis.

Užmegzti ryšį su mirusiaisiais per mediumus bandoma nuo se-
niausių žmonijos laikų. Izraelio karalius Saulius bandė išklausti mi-
rusio pranašo Samuelio dvasios patarimo jau tūkstantis metų prieš 
Kristaus gimimą.

Susidūrę su sudėtingais atvejais, dvasinių mediumų ir ekstrasensų 
pagalba naudojasi viso pasaulio policininkai. Tokių atvejų per metus 
būna daugybė, nors nėra nė vieno, kurį tiriant dokumentais būtų pa-
tvirtinta, kad bylą padėjo išaiškinti mediumas.
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ELISABETAI GRIM penkiasdešimt vieneri, jos plaukai žilstelėję, akys 
linksmos. Kai ji šypsosi, matyti, kad vienas priekinis dantis truputį 
labiau išsikišęs.

Elisabeta dirba slaugytoja „Birgitos namuose“ į šiaurę nuo Sunds-
valio – specialiuose paauglių globos namuose. Tai privati globos įs-
taiga, priimanti po aštuonias mergaites nuo dvylikos iki septynio-
likos metų ir veikianti pagal įstatymą dėl ypatingųjų nutarimų dėl 
vaikų ir paauglių globos. 

Daugelis čia patekusių mergaičių priklausomos nuo narkotikų, 
beveik visos žalojasi ir turi valgymo sutrikimų, nemažai jų būna labai 
agresyvios.

Tokiems uždaro tipo globos namams, kuriuose durys su signali-
zacija, langai grotuoti, o koridoriai rakinami, iš tikrųjų alternatyvos 
nėra. Kita instancija, į kurią įprastai pervedama vėliau, būtų suaugu-
siųjų kalėjimas arba uždaro tipo psichiatrijos ligoninės, bet „Birgitos 
namai“ yra viena iš nedaugelio išimčių. Čia prižiūrimos mergaitės, 
kurios vėliau bus išleistos ir globojamos laisvėje.

Elisabeta dažnai sako, kad į „Birgitos namus“ patenka geros mer-
ginos.

Ji įsidėjo burnon paskutinį juodojo šokolado gabalėlį ir po liežu-
viu pajuto jo saldumą ir kartumą.

Įsitempę pečiai pamažu ėmė atsipalaiduoti. Vakaras buvo sunkus, 
nors diena prasidėjo taip gerai: iki pietų pamokos, o po pietų žaidi-
mai ir maudynės ežere.
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Po vakarienės ūkvedė išvažiavo namo, ir Elisabeta liko viena.
Naktinis personalas buvo sumažintas praėjus keturiems mėne-

siams po to, kai globos įstaigų koncerną, kuriam priklauso „Birgitos 
namai“, įsigijo kontroliuojančioji kompanija „Blanchefords“.

Mokinėms buvo leidžiama žiūrėti televizorių iki dešimtos. Eli-
sabeta sėdėjo slaugytojų kambaryje ir pildė mergaičių bylas, kai pa-
sigirdo pikti riksmai. Ji nuskubėjo į poilsio kambarį ir išvydo, kad 
Miranda užsipuolė mažąją Tulą. Miranda išvadino ją pize ir kekše ir, 
nutempusi nuo sofos, įspyrė į nugarą.

Elisabeta jau buvo pradėjusi priprasti prie Mirandos agresyvumo. 
Įbėgusi į kambarį ji patraukė Mirandą nuo Tulos, bet gavo antausį. 
Teko užrėkti ant peštukės, kad toks elgesys nepriimtinas. Ji be kalbų 
išsivedė Mirandą į apžiūros kambarį, o paskui į izoliatorių.

Slaugytoja palinkėjo labos nakties, bet Miranda neatsakė. Tie-
siog sėdėjo ant lovos, nudūrusi akis, ir šypsojosi, kai Elisabeta uždarė 
ir užrakino duris.

Iš tikrųjų tuo metu Elisabeta turėjo kalbėtis su naujoke Vike Be-
net, bet nespėjo per tą barnį tarp Mirandos ir Tulos. Vikė atsargiai 
užsiminė, kad dabar jos eilė asmeniniam pokalbiui, ir nusiminė, kai 
jį teko atidėti. Tada mergaitė sudaužė puodelį ir šuke susipjaustė pil-
vą ir riešus.

Kai Elisabeta įėjo į kambarį, Vikė sėdėjo užsidengusi veidą del-
nais, o rankomis bėgo kraujas.

Moteris nuplovė negilias žaizdas, užklijavo ant pilvo pleistrą, su-
tvarstė riešus ir guodė mergaitę, vadindama ją „mažute“, kol ši šyp-
telėjo. Kad mergaitė užmigtų, trečią naktį iš eilės Elisabeta davė jai 
dešimt miligramų „Sonatos“.
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VISOS MOKINĖS MIEGOJO, „Birgitos namuose“ buvo tylu. Slau-
gytojų kambario lange švietė lemputė, o pasaulis lauke atrodė neper-
regimai juodas.

Elisabeta sėdėjo prie kompiuterio suraukusi kaktą ir užrašinėjo 
vakaro įvykius žurnale.

Artėjant dvyliktai ji prisiminė, kad dar neišgėrė savo vakarinės 
tabletės, „narkotikų“, kaip ji juokaudavo. Budėjimo naktys ir sun-
kios dienos sutrikdė miego ritmą, todėl dešimtą vakaro ji išgerdavo 
dešimt miligramų „Stilnokto“, kad užmigtų vienuoliktą ir kelias va-
landas pailsėtų.

Mišką apgaubė rugsėjo tamsa, bet dar buvo galima įžvelgti lygų, 
perlamutru žvilgantį Himelšiono ežero paviršių.

Galiausiai ji išjungė kompiuterį ir išgėrė tabletę, paskui susisupo į 
megztinį ir pagalvojo, kad būtų skanu išgerti taurę raudonojo vyno. 
Dabar ji norėtų sėdėti savo lovoje su knyga, taure vyno ir kalbėtis su 
Danieliu.

Bet šiąnakt ji budi, todėl miegos budėtojų kambaryje.
Moteris krūptelėjo, kai kieme staiga ėmė loti Busteris. Šuo lojo 

taip įnirtingai, kad jai pašiurpo rankos.
Laikas vėlus, ji jau turėtų miegoti.
Tokiu laiku ji įprastai jau miegodavo.
Užgesus kompiuterio monitoriui, kambaryje pasidarė tamsu. Iš-

kart įsivyravo visiška tyla. Elisabeta girdėjo kiekvieną savo skleidžia-
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mą garsą: atsileido kėdės, nuo kurios pakilo, spyruoklė, einant link 
lango po kojomis girgždėjo lentos. Ji dirstelėjo laukan, bet tamsiame 
stikle atsispindėjo tik jos pačios veidas, kambarys su kompiuteriu ir 
telefonu, sienos su geltonais ir žaliais raštais.

Staiga Elisabeta pamatė, kad už nugaros prasivėrė durys.
Širdis ėmė plakti greičiau. Durys buvo praviros ir anksčiau, bet 

dabar jos buvo jau pusiau atidarytos. „Turbūt skersvėjis“, – pabandė 
ramintis ji. Vėjas labai traukė per koklinę krosnį valgomajame.

Elisabetą apėmė keistas nerimas, širdyje sukrebždėjo baimė. Ji ne-
drįso atsisukti, tik spoksojo į durų atspindį tamsiame lange.

Moteris įsiklausė į tylą, į vis dar traškantį kompiuterį.
Bandydama nusikratyti nemalonaus jausmo, ji ištiesė ranką, už-

gesino lemputę lange ir atsigręžė.
Dabar durys visiškai atidarytos.
Šiurpas nubėgo per visą nugarą.
Koridoriuje lempos švietė iki pat valgomojo ir mokinių kamba-

rių. Ji išėjo iš kabineto ketindama patikrinti, ar krosnies sklendės už-
darytos, kai staiga iš mokinių kambarių pasigirdo šnabždesys.
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ELISABETA STOVĖJO SUSTINGUSI, įbedusi žvilgsnį į koridorių, ir 
klausėsi. Iš pradžių buvo tylu, o paskui vėl pasigirdo šnabždesys, bet 
toks tylus, kad vos galėjai suprasti.

– Dabar tavo eilė užsimerkti, – šnabždėjo kažkas.
Elisabeta stovėjo nejudėdama ir žiūrėjo į tamsą vis sumirksėda-

ma, bet nieko neįžvelgdama.
Jau buvo pagalvojusi, kad kažkuri iš mergaičių kalba per miegus, 

bet pasigirdo keistas garsas, lyg kas būtų numetęs ant grindų perno-
kusį persiką. Paskui dar vieną. Sunkų ir sultingą. Tada lyg kas būtų 
stumtelėjęs stalą. Paskui ant grindų nukrito dar du persikai.

Akies kampučiu Elisabeta spėjo kažką pastebėti. Šmėkštelėjo še-
šėlis. Ji atsisuko ir pamatė pamažu užsidarančias valgomojo duris.

– Palauk, – tarė ji, nors spėjo, kad čia vėl tik skersvėjis.
Moteris skubiai priėjo, paėmė už rankenos, bet pajuto keistą pa-

sipriešinimą. Šiek tiek patampius, durys paskui paprasčiausiai atsi-
vėrė.

Elisabeta įžengė į valgomąjį ir įdėmiai nužvelgė kambarį. Bliz-
gėjo šiek tiek apibraižytas valgomojo stalas. Ji atsargiai nuėjo link 
koklinės krosnies, matydama savo pačios atspindį uždarytose žalva-
rinėse durelėse.

Nuo įkaitusių dūmtraukių sklido šiluma.
Staiga už durelių kažkas subraškėjo, bilstelėjo. Elisabeta žengtelė-

jo atatupsta ir atsirėmė į kėdę.
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Tai tik degančios malkos – jos sukrito ir atsitrenkė į vidinę dure-
lių pusę. Kambaryje visiškai tuščia.

Moteris įkvėpė ir išėjo iš kambario, uždarė duris ir vėl pasuko 
link budėtojų miegamojo, bet stabtelėjo ir sukluso.

Mergaičių kambariuose tylu. Ore tvyrojo aitroki kvapai, atsiduo-
dantys metalu. Ji dairėsi, ar ko neišvys tamsiame koridoriuje, bet ten 
buvo ramu. Ir visgi kažkas traukė ten nueiti. Eilė neužrakintų durų. 
Atrodė, kad kai kurios praviros, o kitos uždarytos.

Dešinėje koridoriaus pusėje buvo tualetai, o toliau, nišoje, įreng-
tas kambarys, kuriame užrakinta miegojo Miranda.

Durų akutė šiek tiek žvilgėjo.
Elisabeta stabtelėjo ir sulaikė kvėpavimą. Kažkuriame kambaryje 

girdėjosi šnabždesys, bet iškart nutilo, kai ji pajudėjo pirmyn.
– Tylos, – pasakė ji.
Širdis ėmė plakti greičiau, kai pasigirdo skubrus dunksenimas. 

Buvo sunku suprasti, iš kur jis sklinda, bet atrodė, kad Miranda ba-
somis pėdomis baladoja į sieną. Elisabeta jau ketino eiti prie durų ir 
pažiūrėti per akutę, kai staiga pastebėjo, kad tamsioje nišoje kažkas 
stovi. Kažkoks žmogus.

Moteriai užgniaužė kvapą, ji ėmė trauktis atatupsta, tarsi miego-
dama, lyg kūnas būtų apsunkęs.

Ji iškart suprato, kad situacija pavojinga, bet baimė sukaustė ju-
desius.

Refleksas, kad reikia gelbėtis, pabudo tik tada, kai sugirgždėjo 
koridoriaus grindys.

Staiga figūra tamsoje ėmė greitai eiti.
Elisabeta apsisuko ir pasileido bėgti, girdėdama už savęs žings-

nius, kluptelėjo ant kiliminio tako, petimi atsitrenkė į sieną, bet 
bėgo tolyn.
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Švelnus balsas ragino ją sustoti, bet moteris bėgo, lėkė toliau ko-
ridoriumi.

Durys atsidarė, paskui užsitrenkė.
Apimta panikos ji pralėkė pro apžiūros kambarį, atsiremdama 

į sienas. Užkliudytas nuo kabliuko nušoko ir ant grindų nubildėjo 
stendas su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Moteris pasiekė 
laukujes duris, apgraibomis surado rankeną, pastūmė duris ir išbė-
go į nakties vėsumą, bet suklupo ant priebučio laiptų. Ji pargriuvo 
ant šono, sulenkusi vieną koją. Kulkšnį nudiegė toks skausmas, kad 
Elisabeta net suriko. Ji nušliaužė nuo laiptų ant žemės. Koridoriuje 
girdėjosi sunkūs žingsniai. Ji kiek paropojo, pametė šlepetes, paskui 
dejuodama atsistojo.
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ŠUO ANT JOS LOJO, lakstydamas aplink lekavo ir inkštė. Elisabe-
ta nušlubavo nuo namo per tamsų žvyru išpiltą kiemą. Šuo vėl ėmė 
loti, įnirtingai, springdamas. Elisabeta žinojo, kad bėgti per mišką ji 
nepajėgs. Iki artimiausios sodybos toli – pusė valandos automobi-
liu. Nebuvo kur dingti. Ji apsidairė tamsoje ir smuko už džiovyklos, 
paskui nusigavo iki ūkinio pastato, drebančiomis rankomis atidarė 
duris, įėjo vidun ir tyliai užsidarė.

Elisabeta alsuodama susmuko ant grindų ir išsitraukė telefoną.
– O Dieve, o Dieve…
Rankos drebėjo taip, kad telefonas nulėkė ant grindų, atsidarė 

dangtelis ir iškrito baterija. Berenkant dalis, pasigirdo žingsniai per 
žvyrą.

Ji sulaikė kvėpavimą.
Širdis daužėsi, ausyse ūžė. Moteris apsidairė norėdama ką nors 

pamatyti per žemą langelį.
Visai prie durų sulojo šuo. Busteris atsekė iš paskos ir inkšdamas 

braižėsi į duris.
Moteris nuropojo giliau į kampą šalia mūrinės krosnies, stengda-

masi kvėpuoti tyliai, ir pasislėpusi už malkų pintinės įdėjo bateriją į 
telefoną.

Durys atsidarė ir Elisabeta suriko. Apimta panikos ji ėmė trauktis 
palei sieną, bet pabėgti nebuvo kur.

Ji matė aulinius, tamsią žmogaus figūrą, paskui baisų veidą ir 
tamsų, sunkų, žvilgantį plaktuką.
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Ji linktelėjo, pakluso balsui ir užsidengė veidą delnais.
Žmogysta stabtelėjo, bet paskui priėjo, koja prispaudė moterį 

prie grindų ir smarkiai smogė. Kaktą prie pat plaukų linijos nutvilkė 
skausmas. Elisabeta nieko nebematė. Skausmas buvo siaubingas, bet 
tuo pat metu ji aiškiai jautė per ausis, per kaklą bėgantį tarsi glamonė 
šiltą kraują.

Antras smūgis pataikė į tą pačią vietą, galva ėmė svaigti, ir mote-
ris pajuto tik tiek, kad ima trūkti oro.

Apsvaigusi ji pagalvojo, koks nuostabiai saldus yra oras, ir neteko 
sąmonės.

Kitų smūgių, darkančių jos kūną, moteris nebejuto. Ji nematė, 
kad iš jos kišenės žmogysta ištraukia kabineto ir izoliatoriaus raktus, 
kad ją palieka ant grindų, o vidun įsmukęs šuo laižo kraują nuo jos 
sueižėjusios galvos, gyvybei pamažu slopstant.
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KAŽKAS ANT STALO PAMIRŠO didelį raudoną obuolį. Tokį žvil-
gančiais šonais, tiesiog traukiantį akį. Jai kilo mintis suvalgyti ir apsi-
mesti, kad nieko nežino. Nekreips dėmesio į klausimus, nesiklausys 
bambėjimo, tiesiog sėdės ir apsimes paniurusi.

Ji ištiesė ranką, bet paėmusi obuolį suprato, kad jis visiškai supu-
vęs.

Pirštai susmigo į šaltą ir šlapią minkštimą.
Nina Molander atitraukė ranką ir pabudo. Vidurnaktis. Ji savo 

lovoje. Girdėjosi tik šuns skalijimas lauke. Dėl naujųjų vaistų nak-
timis ji pabusdavo, nes turėdavo eiti nusišlapinti. Blauzdos ir pėdos 
ištindavo, bet tų vaistų reikėjo, nes kitaip imdavo slėgti niūrios min-
tys, jai niekas neberūpėdavo ir nieko nesinorėdavo, tik užsimerkus 
gulėti.

Jai reikėtų šiek tiek šviesos, ko nors laukti. Ne tik mirties. Ir gal-
voti ne tik apie mirtį.

Nina nusimetė antklodę, nuleido pėdas ant šiltų medinių grindų 
ir atsistojo. Jai penkiolika. Tiesūs, šviesūs plaukai. Ji tvirtai sudėta, 
platūs klubai, didelė krūtinė. Balti flaneliniai naktiniai marškiniai 
aptempė pilvą.

Globos namuose tylu. Koridorių nušvietė tik žalia avarinį išėjimą 
rodančių ženklų šviesa.

Už vienų durų girdėjosi keisti šnabždesiai ir Nina pagalvojo, kad 
kitos mokinės surengė vakarėlį, bet jos net nepakvietė.
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„O aš ir nenoriu“, – pagalvojo ji.
Ore tvyrojo užgesusios ugnies kvapas. Šuo vėl ėmė loti. Grindys 

koridoriuje šaltesnės. Ji net neketino eiti tyliai. Kilo noras kelis kar-
tus trinktelėti tualeto durimis. Na ir kas, kad Almira supyks, kad ką 
nors svies į nugarą.

Senos lentos tyliai girgždėjo. Nina ėjo link tualetų, bet stabtelė-
jo, dešine pėda pajutusi drėgmę. Po izoliatoriaus, kuriame miegojo 
Miranda, durimis buvo ištekėjusi tamsi bala. Iš pradžių Nina tiesiog 
stovėjo, nežinodama, ką daryti, bet paskui pamatė spynoje kyšantį 
raktą.

Keista.
Ji ištiesė ranką link blizgančios rankenos, atidarė duris, įėjo ir už-

degė šviesą.
Visur kraujas – teška, blizga, teka.
Miranda guli lovoje.
Nina žengė kelis žingsnius atatupsta, nejausdama, kad apsišlapi-

no. Viena ranka atsirėmė į sieną, pamatė kruvinus batų pėdsakus ir 
pasijuto taip, lyg tuoj apalptų.

Mergina apsisuko, išpuolė į koridorių, atidarė gretimo kambario 
duris, įjungė lubų šviestuvą ir priėjusi ėmė purtyti Karoliną už pe-
ties.

– Miranda sužeista, – sušnabždėjo ji. – Man atrodo, kad ji su-
žeista.

– Ką tu darai mano kambaryje? – paklausė Karolina sėsdama-
si. – Po velnių, kiek dabar valandų? 

– Ant grindų kraujas, – suriko Nina.
– Raminkis.
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NINA ALSAVO PER GREITAI. Ji žiūrėjo Karolinai į akis – turi pri-
versti ją suprasti, bet tuo pat metu nustebo dėl savo pačios balso – 
kad drįsta rėkti vidury nakties.

– Visur kraujas!
– Nutilk, – sušvokštė Karolina, lipdama iš lovos.
Ninos šauksmas pažadino kitas merginas, kambariuose jau gir-

dėjosi balsai.
– Ateik, pažiūrėk, – paragino Nina ir apimta nerimo ėmė drasky-

ti sau rankas. – Miranda atrodo keistai, tu turi pamatyti, tu turi...
– Ar tu gali nusiraminti? Pažiūrėsiu, bet aš esu įsitikinusi, kad...
Koridoriuje nuaidėjo riksmas. Tai mažoji Tula. Karolina išbėgo 

iš kambario. Tula stovėjo įrėmusi žvilgsnį į izoliatorių, jos akys dide-
lės didelės. Kasydamasi pažastį į koridorių išėjo Indė.

Karolina nutempė Tulą, bet pati spėjo pamatyti kraują ant sienų 
ir baltą Mirandos kūną. Širdis ėmė daužytis. Mergina atsistojo prie-
šais Indę, nes nė vienai iš jų nebereikia išvysti daugiau savižudybių.

– Atsitiko nelaimė, – paaiškino ji greitai. – Inde, ar gali visas nu-
sivesti į valgomąjį?

– Mirandai kažkas atsitiko?
– Taip. Reikia pažadinti Elisabetą.
Lu Ču ir Almira išėjo iš to paties kambario. Lu Ču vilkėjo tik 

pižamos kelnes, o Almira buvo susisupusi į antklodę.
– Eikit į valgomąjį, – liepė joms Indė.
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– Ar galiu pirma nusiprausti veidą? – paklausė Lu Ču.
– Veskis Tulą.
– Po galais, kas čia vyksta? – paklausė Almira.
– Nežinome, – trumpai atsakė Karolina.
Kol Indė stengėsi visas nusivesti į valgomąjį, Karolina nuskubėjo 

koridoriumi į personalo miegamąjį. Ji žinojo, kad Elisabeta vartoja 
migdomuosius, todėl negirdi, kai kuri nors iš mergaičių nemiega ir 
vaikšto.

Karolina pabeldė į duris kiek galėdama stipriau.
– Elisabeta, kelkitės, – sušuko ji.
Kambaryje tylu, nė garso.
Karolina praėjo pro apžiūros kambarį ir nuskubėjo link slaugyto-

jos kabineto. Durys buvo atviros, todėl ji nuėjo tiesiai prie telefono 
ir paskambino Danieliui, apie kurį pagalvojo pirmiausia.

Telefono linija traškėjo.
Į kabinetą įėjo Indė ir Nina. Ninos lūpos buvo išbalusios, ji visa 

virpėjo ir vos paėjo.
– Palaukite valgomajame, – liepė Karolina.
– Bet kraujas, ar tu matei kraują? – suriko Nina ir nagais prasi-

drėskė dešinę ranką.
– Danielis Grimas, – pasigirdo mieguistas balsas ragelyje.
– Čia aš, Karolina. Atsitiko nelaimė, o Elisabeta nepabunda, ne-

galiu jos prižadinti, todėl paskambinau jums, nes nežinau, ką mums 
daryti.

– O mano pėdos kruvinos, – suriko Nina. – Mano pėdos kruvi-
nos...

– Raminkis, – užriko Indė ir pamėgino ištempti ją iš kambario.
– Kas ten dedasi? – paklausė Danielis. Iš balso buvo aišku, kad jis 

jau visiškai budrus ir susikaupęs.



L A R S  K E P L E R
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– Miranda vienutėje, ten visur kraujas,  – paaiškino Karolina, 
sunkiai nurydama seiles. – Nežinau, ką mums...

– Ar ji sunkiai sužeista? – paklausė jis.
– Man atrodo, kad taip... o gal...
– Karolina, – pertraukė ją Danielis. – Skambinu greitajai ir...
– O ką man daryti? Ką man...
– Pažiūrėk, ar Mirandai reikia pagalbos, ir pamėgink pažadinti 

Elisabetą.



Skaitykite likusius  

570 iš 592 puslapių,  

įsigiję šią knygą




