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1
KATĖ IR SKROBLAI

– Eime, nagi eime... – timpčiodamas motiną už rankos ragino 
Vilis. Tačiau mama nesijudino iš vietos – vis dar bijojo. Vilis nužvel-
gė siaurą vakaro šviesos užlietą gatvelę – dvi eiles sujungtų namukų, 
priešais kiekvieną iš jų buvo darželis ir buksmedžių gyvatvorė. Saulė 
atsispindėjo vienos gatvės pusės namų languose, kita pusė skendėjo 
šešėlyje. Laiko jie turi nedaug. Šiuo metu visi vakarieniauja; netru-
kus gatvėje pasirodys kiti vaikai – ims į juos spoksoti, šaipytis, ir jie 
neliks nepastebėti. Delsti pavojinga, bet, kaip paprastai, Vilis tega-
lėjo ją įkalbinėti.

– Mama, užeikime į vidų ir pasikalbėkime su ponia Kuper, – tarė 
jis. – Žiūrėk – mes jau beveik atėjome.

– Pas ponią Kuper? – dvejodama paklausė ji.
Tačiau Vilis jau spaudė skambučio mygtuką. Jam teko padėti 

krepšį, nes kita ranka vis dar laikė motinos delną. Būtų jautęsis ne-
smagiai: dvylikametis laiko motiną už rankos, bet žinojo, kas jai 
nutiks, jeigu paleis.

Durys atsidarė. Priešais stovėjo pakumpusi senyva fortepijono 
mokytoja; jis užuodė nuo jos sklindantį pažįstamą levandų vandens 
kvapą.

– Kas čia? Tu, Viljamai? – paklausė senoji ponia. – Nemačiau 
tavęs jau daugiau negu metus. Ko tau reikia, branguti?

– Malonėkite leisti man užeiti kartu su motina, – tvirtai tarė jis.
Ponia Kuper pažvelgė į moterį išsitaršiusiais plaukais ir kažko-

kia vos pastebima nežinia kam skirta šypsena veide, paskui į rūsčiai 
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žėrinčių nelaimingų akių berniuką tvirtai sučiauptomis lūpomis ir 
atsikišusiu žandikauliu. Tada ji pamatė, kad ponia Pari, Vilio mo-
tina, pasidažiusi vieną akį, o kitą ne. Pati to nepastebėjo, Vilis taip 
pat. Kažkas negerai.

– Na... – tarė ji ir pasitraukė į šalį praleisdama juos siauru prieš-
kambariu.

Vilis dar kartą apsidairė po gatvę ir tik tada uždarė duris. Ponia 
Kuper pamatė, kaip smarkiai į sūnaus ranką įsikibusi ponia Pari ir 
kaip švelniai jis vedasi ją į svetainę, kur stovi pianinas (aišku, tik 
tame kambaryje jis ir buvo buvęs). Ji dar pastebėjo, kad motinos 
drabužiai šiek tiek atsiduoda pelėsiais, tartum būtų per ilgai išgulėję 
skalbyklėje prieš ištraukiami džiovinti. Kai juodu atsisėdo ant sofos, 
ir vakaro saulė ryškiai nušvietė jų veidus, ponia Kuper nusistebėjo 
jų panašumu: abu plačių skruostikaulių, didelių akių, tiesių juodų 
antakių. 

– Kas yra, Viljamai? – paklausė senutė. – Kas nutiko?
– Mano motinai reikia kelias dienas kur nors prisiglausti, – at-

sakė jis. – Namie dabar kiek per sunku ja rūpintis. Nesakau, kad ji 
nesveika – tiesiog šiek tiek sumišusi, ne visai aiškiai mąsto ir kartais 
ima nerimauti. Ją bus nesunku prižiūrėti. Jai tik reikia, kad kas nors 
gražiai su ja elgtųsi – manau, jums tai be vargo pavyks.

Moteris žvelgė į sūnų, lyg nesuprasdama jo žodžių, ir ponia 
Kuper pamatė jos skruoste mėlynę. Vilis visą tą laiką neatitraukė 
neviltingo žvilgsnio nuo ponios Kuper.

– Jos išlaikymas brangiai nekainuos, – įkalbinėjo berniukas. – Aš 
atnešiau maisto, man rodos, turėtų užtekti. Galite ir pati valgyti – 
jinai mielai su jumis dalysis.

– Bet... nežinau, ar man derėtų... Jai tikrai nereikia pas gydytoją?
– Ne! Ji neserga.
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– Kas nors juk galėtų... Nejaugi neturite kaimynų ar giminaičių...
– Jokių giminių neturime. Mes tik dviese. O kaimynai per daug 

užsiėmę.
– Tai gal reikėtų kreiptis į socialinės rūpybos tarnybas? Nenoriu 

tavęs apvilti, branguti, bet...
– Ne! Ne. Jai tik reikia mažumėlę padėti. Kurį laiką pats nega-

lėsiu, bet aš greitai parsirasiu. Ruošiuosi... Turiu kai ką nuveikti. 
Tačiau aš netrukus grįšiu ir vėl parsivesiu  ją namo – prižadu. Jums 
nereikės ilgai ja rūpintis.

Motina žiūrėjo į sūnų su tokiu pasitikėjimu, o jis atsigręžęs nu-
sišypsojo su tokia meile ir taip stengdamasis nuraminti, kad ponia 
Kuper nesugebėjo atsisakyti.

– Ką gi, – tarė ji atsisukdama į ponią Pari. – Neprieštarauju, 
kad kelias dienas čia pabūtumėte. Galite apsigyventi mano dukters 
kambaryje, mieloji. Ji išvykusi į Australiją, taigi jai jo nebereikės.

– Ačiū, – tarė Vilis ir pašoko, tarsi kažkur skubėtų.
– O kur tu būsi? – paklausė ponia Kuper.
– Pagyvensiu pas draugą. Skambinsiu jums kiek galėdamas daž-

niau – jūsų numerį turiu. Viskas bus gerai.
Motina žiūrėjo į jį suglumusi. Jis pasilenkė ir pakštelėjo jai į 

skruostą.
– Nesijaudink, – tarė jis. – Ponia Kuper rūpinsis tavimi geriau 

negu aš – patikėk. O aš rytoj paskambinsiu, ir mudu pasikalbėsime.
Juodu apsikabino, Vilis dar kartą ją pabučiavo ir švelniai atitrau-

kęs rankas nuo savo kaklo pasuko prie lauko durų. Ponia Kuper 
matė, kad jis nusiminęs, nes jo akyse žvilgėjo ašaros. Prisiminęs 
mandagumo taisykles, jis atsisuko ir ištiesė jai ranką.

– Viso gero, – tarė jis. – Labai jums ačiū.
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– Viljamai, – atsakė ponia Kuper, – gal vis dėlto paaiškinsi, kas 
atsitiko...

– Gana keblus reikalas, bet ji tikrai nepridarys jums rūpesčių – 
pamatysite.

Ponia Kuper ne tai norėjo išgirsti, ir juodu abu tai žinojo, bet 
kažkodėl Vilis buvo šitos keistokos padėties viešpats. Senutei ding-
telėjo, kad dar nebuvo mačiusi tokio ryžtingo vaiko.

Jis nusisuko jau galvodamas apie tuščius namus.

Gatvelė, kurioje gyveno Vilis su motina, buvo ties žiedu šiuolai-
kiniame kvartale, kurį sudarė gera dešimtis kaip du vandens lašai 
panašių namų. Jų buvo labiausiai nutriušęs. Darželis tebuvo pikt-
žolių lopinėlis; motina prieš kelis mėnesius pasodino keletą krūmų, 
bet jie nelaistomi nuvyto ir sudžiūvo. Viliui pasirodžius iš už kampo, 
jo katė Moksė išlindo iš mėgstamos vietelės po stebuklingai išlikusia 
hortenzija ir pasirąžė, o paskui pasisveikino tyliai kniauktelėdama ir 
pasikasydama galvą jam į blauzdą.

Jis paėmė katę ant rankų ir sukuždėjo:
– Ar jie buvo grįžę, Mokse? Ar juos matei?
Namie viešpatavo tyla. Kol dar visai nesutemo, vyras kitoje ga-

tvelės pusėje plovė automobilį; jis nekreipė dėmesio į Vilį, tas – į jį. 
Kuo mažiau žmonių jį pastebės, tuo geriau.

Prispaudęs Moksę prie krūtinės, jis atrakino duris ir patyliukais 
įėjo. Labai įdėmiai pasiklausė ir tik tada paleido ją ant grindų. Nieko 
išgirsti jis negalėjo – namai buvo tušti.

Atidaręs skardinę ėdalo, paliko Moksę virtuvėje. Po kiek laiko tie 
vyrai grįš? Nežinia – taigi jam reikia pasiskubinti. Jis užlipo į antrą 
aukštą ir ėmė ieškoti.

Vilis norėjo rasti žalią odinę rašymo reikmeninę. Net paprastame 
šiuolaikiškame name tokio dydžio daiktą galėjai paslėpti stebėtinoje 
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daugybėje vietų – nereikia nė ertmių po sienų paneliais ar didžiulių 
rūsių, kad kažkas pavargtų beieškodamas. Vilis pirmiausia apieško-
jo motinos miegamąjį, susigėdęs, kad rausiasi stalčiuose, kur ji laiko  
apatinius, paskui nuosekliai ėmė apžiūrinėti kitus antro aukšto 
kambarius, net savo. Moksė atėjo pasižiūrėti, ką jis daro, ir įsitai-
siusi netoliese ėmė švarintis palaikydama jam draugiją.

Tačiau reikmeninės jis nerado.
Per tą laiką sutemo, o jis išalko. Užsidėjęs ant skrebučio konser-

vuotų pupelių, jis atsisėdo virtuvėje prie stalo ir ėmė galvoti, nuo ko 
geriausia pradėti ieškoti pirmame aukšte.

Baigiant valgyti, suskambo telefonas.
Jis sėdėjo nekrustelėdamas, jusdamas, kaip daužosi širdis. Suskai-

čiavo: telefonas nustojo čirškęs tik po dvidešimt šešto skambučio. 
Padėjęs lėkštę į kriauklę, nuėjo ieškoti toliau.

Praėjus keturioms valandoms, žalios odos reikmeninės dar nebu-
vo radęs. Buvo pusė dviejų, jis jautėsi pervargęs. Nenusirengdamas 
atsigulė ant lovos ir iškart užmigo. Kupini įtampos sapnai vijo vienas 
kitą, bet šalia vis regėjo nelaimingą, išsigandusį motinos veidą – ro-
dės, visai nedaug trūksta, kad pasiektum jį ranka.

Kaip jam pasirodė, tuoj pat – nors iš tikrųjų praėjo beveik trys 
valandos – pabudo, nes vienu metu suprato du dalykus.

Pirma, žinojo, kur reikmeninė, antra – kad vyrai apačioje tuo 
metu atidaro virtuvės duris. 

Patraukė dar ne visai pabudusią, nepatenkintą Moksę į šalį ir ty-
liai ją nuramino. Tada nuleido kojas ant grindų, apsiavė batus ir 
įtempęs visus nervus klausėsi labai tylių garsų iš apačios – kaž-
kas pakėlė ir perstatė kitur kėdę, trumpai pasikuždėjo, girgžtelėjo 
grindlentė.
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Dar tyliau už juos Vilis išėjo iš miegamojo ir pirštų galiukais nu-
tipeno į laisvą kambarį pastogėje. Vaiduokliškoje pilkoje priešaušrio 
šviesoje pamatė seną kojinę siuvamąją mašiną. Vos prieš kelias va-
landas šį kambarį Vilis jau apžiūrėjo, tik pamiršo dėtuvę mašinos 
šone, kur motina laikė visus siūlus ir iškarpas. 

Atsargiai ėmė grabinėti, be perstojo klausydamasis. Vyrai vis dar 
sukiojosi apačioje; Vilis matė pro durų tarpą blankiai mirksintį 
žiburėlį – tikriausiai prožektoriaus.

Tada rado dėtuvės sklendę ir ją atšovė. Kaip ir manė, odinė reik-
meninė gulėjo viduje.

Bet ką jam dabar daryti?
Kol kas Vilis negalėjo nieko. Jis susigūžė prieblandoje ir įtempęs 

ausis klausėsi. Širdis, rodės, ištrūks iš krūtinės.
Du vyrai buvo koridoriuje. Jis išgirdo vieną tyliai sakant:
– Paskubėkime – girdžiu atvažiuojant pienininką.
– Čia jos nėra, – atsakė kitas balsas. – Turėsime ieškoti antrame 

aukšte.
– Eik – ko lauki?!
Išgirdęs girgžtelint viršutinį laiptelį, Vilis visas įsitempė. Vyras 

stengėsi nekelti nė menkiausio garso, bet nepavyko. Tada jis stab-
telėjo. Pro durų plyšį Vilis pamatė, kaip siaurutėlis prožektoriaus 
spindulys perbėga laiptų aikštele. 

Tada durys pajudėjo. Vilis sulaukė, kol vyras atsidūrė tarpduryje, 
tada šoko iš tamsos ir trenkėsi įsibrovėliui į pilvą.

Tačiau nė vienas jų nepamatė katės.
Tuo metu, kai vyras užkopė ant viršutinio laiptelio, Moksė ty-

liai išėjo iš miegamojo ir iškėlusi uodegą atsistojo jam už nugaros, 
ketindama pasikasyti į jo kojas. Vyras – raumeningas, stiprus ir tre-
niruotas – būtų susidorojęs su Viliu, bet bandydamas pasitraukti 
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atatupstas užkliuvo už pasipainiojusios katės. Garsiai aiktelėjęs jis 
aukštielninkas griuvo nuo laiptų ir baisiai vožėsi galva į koridoriuje 
stovintį stalą. 

Vilis išgirdo siaubingą trenksmą, bet negaišo aiškindamasis, kas 
nutiko: peršoko per turėklus, liuoktelėjo per susmukusį, trūkčiojantį 
vyro kūną, stvėrė nuo stalo apdriskusį krepšį ir išrūko pro laukujes 
duris. Antrasis vyras, atėjęs iš svetainės, tik palydėjo jį žvilgsniu.

Nors baisiai persigandęs Vilis skuodė kiek kojos įkerta, dar spė-
jo pagalvoti, kodėl antrasis vyras nesuriko jam sustoti ir nenusivijo. 
Tačiau Vilis žinojo: jis ir jo sėbrai, susiskambinę mobiliaisiais telefo-
nais, netrukus ims vaikytis jį automobiliais. Jam nelieka nieko kito, 
kaip bėgti.

Jis pamatė, kad į gatvelę įsuka pienininkas – elektrinio jo fur-
goniuko žibintai blausiu spinduliu skrodė jau dažančios dangų 
aušros prieblandą. Vilis peršoko per tvorą į kaimyno darželį, pa-
sileido takeliu šalia namo, peršoko dar vieną tvorą, perbėgo rasota 
veja, prasibrovė pro gyvatvorę ir atsidūrė medžių ir krūmų tankynėje 
tarp namelių ir pagrindinio kelio. Palindęs po krūmu, drebėdamas 
ir gaudydamas kvapą atsigulė. Rodytis kelyje dar per anksti – jis pa-
lauks, kol prasidės intensyvus eismas.

Jam iš galvos neišėjo trenksmas, pasigirdęs, kai vyro galva atsimu-
šė į stalą, taip nenatūraliai palenktas ir persuktas kaklas bei šiurpiai 
trūkčiojančios galūnės. Tas vyras negyvas. Jis, Vilis, jį užmušė.

Niekaip negalėjo atsikratyti tų minčių, bet privalėjo. Ir taip pa-
kako apie ką galvoti. Kad ir motina. Ar jai tikrai bus saugu ten, kur 
ji dabar? Reikia tikėtis, ponia Kuper niekam neprasitars – net jeigu 
Vilis nepasirodys, kaip žadėjęs. Mat užeiti pas ją dabar, nužudęs 
žmogų, jis negali.
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O dar Moksė. Kas ją pašers? Ar Moksė nerimaus, kur jie abu 
dingo? Ar bandys jų ieškoti?

Sulig kiekviena minute vis labiau švito. Jau pakako šviesos per-
žiūrėti, kas krepšyje: motinos piniginė, paskutinis advokato laiškas, 
pietų Anglijos kelių žemėlapis, šokoladukai, dantų pasta, atsarginės 
kojinės ir trumpikės. Ir žalia odinė rašymo reikmeninė.

Jis nieko nepamiršo. Viskas vyksta pagal planą.
Išskyrus tai, kad užmušė žmogų.

Vilis pirmą kartą suprato, kad motina kitokia negu kiti žmonės 
ir kad jisai privalo ja rūpintis, kai buvo septynerių. Juodu žaidė di-
deliame prekybos centre: prekę į vežimėlį galėjo įsidėti tik tada, kai 
niekas nemato. Vilis turėjo dairytis į šalis ir kužtelėti „dabar“ – tada 
ji stverdavo dėželę ar pakelį nuo lentynos ir patyliukais padėdavo į 
vežimuką. Ten gulinčios prekės būdavo saugios, nes tapo nematomos.

Žaidimas buvo geras, ir jie ilgai mėgavosi, nes viskas vyko šeš-
tadienio rytą, tarp gausybės pirkėjų. Jiems sekėsi gerai ir jie puikiai 
vienas kitam talkino. Juodu vienas kitu pasitikėjo. Vilis labai mylėjo 
motiną ir dažnai jai tai sakydavo, motina taip pat.

Taigi, kai juodu priėjo prie kasos, Vilis jaudinosi, bet jautėsi lai-
mingas: jie beveik laimėjo. Kai motina nerado piniginės, jis pamanė,  
kad žaidimas tebesitęsia, nors ji teigė, esą ją tikriausiai pavogę  
priešai. Tuo metu Vilis jau išvargo ir išalko, o mamytė nebesijautė  
laiminga – buvo ne juokais išsigandusi. Taigi jie ėjo ratais po cen-
trą ir dėliojo prekes atgal ant lentynų; šįsyk jie turėjo būti itin 
atsargūs, nes priešai bandė ją susekti pagal kredito kortelių nume-
rius, o juos žinojo, nes turėjo jos piniginę...

Pats Vilis vis labiau baiminosi. Jis suvokė, kaip gudriai pasielgė mo-
tina, pavertusi šį tikrą pavojų žaidimu, kad jis nepradėtų nerimauti. 
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Todėl dabar, sužinojęs tiesą, jis privalo apsimesti neišsigandęs ir 
šitaip ją  nuraminti.

Taigi berniukas apsimetinėjo, neva juodu vis dar žaidžia, kad 
jinai neimtų nerimauti, matydama jo išgąstį. Namo jie parėjo be 
pirkinių, užtat sėkmingai išvengę priešų. Piniginę Vilis paskui rado 
koridoriuje ant stalo. Pirmadienį jie nuėjo į banką, uždarė motinos 
sąskaitą ir atidarė naują kitame – dėl viso pikto. Taigi pavojus praėjo.

Tačiau per kelis mėnesius Vilis pamažu ir nenoriai suvokė, kad 
tų motinos priešų aplinkui nesama – vien jos galvoje. Dėl to jie ne-
pasidarė mažiau tikroviški, bauginantys ar pavojingi –  tai tik reiškė, 
kad jis privalo dar rūpestingiau ją saugoti. Taigi nuo tos akimirkos 
prekybos centre, kai Vilis suprato privaląs apsimetinėti, kad ne-
sukeltų motinai nerimo, jis visuomet stengdavosi pajusti, kada ji 
susirūpinusi. Jis taip mylėjo motiną, kad būtų paaukojęs gyvybę ją 
gindamas.

Na, o Vilio tėvas dingo taip seniai, kad berniukas jo nė negalėjo 
prisiminti. Vilis nepaprastai domėjosi tėvu – jis išūždavo motinai 
galvą klausimais apie jį. Į daugumą jinai negalėjo atsakyti.

– Ar jis buvo turtuolis?
– Kur jis išvyko?
– Kodėl jis iškeliavo?
– Jis mirė?
– Jis grįš?
– Koks jis buvo?
Tik pastaruoju klausimu ji galėjo Viliui šį tą papasakoti. Džonas 

Paris buvo gražus vyras, narsus ir sumanus Karališkojo karinio laivy-
no karininkas. Metęs karo tarnybą, jis ėmė vadovauti ekspedicijoms 
į tolimus pasaulio kraštus. Vilis netvėrė jauduliu apie tai klausyda-
masis. Koks tėvas gali būti šaunesnis už tyrėją?! Nuo tada visuose 
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žaidimuose jis turėdavo nematomą draugą: juodu su tėvu mačetė-
mis kertasi kelią džiunglėse; prisidengę delnais akis virš audringos 
jūros dairosi sausumos nuo savo škunos denio; pasišviesdami deglu 
bando iššifruoti paslaptingus įrašus ant šikšnosparnių knibždančių 
urvo sienų... Juodu buvo geriausi bičiuliai, nesuskaičiuojamą dau-
gybę kartų gelbėję vienas kito gyvybę; jie iki paryčių juokdavosi ir 
šnekėdavosi, sėdėdami prie laužo.

Bet metams bėgant Viliui kildavo vis daugiau klausimų. Kodėl 
nėra jokių tėvo nuotraukų iš vienos ar kitos pasaulio dalies – tar-
kime, tarp vyrų apšerkšnijusiomis barzdomis, sėdinčių ant šunų 
tempiamų rogių, ar apžiūrinėjančio vijokliais apžėlusius griuvėsius 
džiunglėse? Nejaugi neišliko nė vieno trofėjaus ar keistenybės – jis 
juk tikriausiai ką nors parsivežė namo iš tų ekspedicijų? Nejaugi nė 
vienoje knygoje apie jį nerašoma?

Motina nežinojo atsakymų į šiuos klausimus. Jo atmintyje įstrigo 
tik viena jos pasakyta mintis:

– Vieną dieną nueisi tėvo pėdomis. Tu irgi tapsi didžiu žmogumi. 
Tęsi jo pradėtą žygį...

Vilis gerai nesuprato jos žodžių reikšmės, tačiau nujautė, tad iš 
pasididžiavimo ir tikslo pojūčio jautėsi, lyg turėtų sparnus. Visi jo 
žaidimai virs tikrove. Jo tėvas gyvas – klaidžioja kažkur tyruose. Vilis 
jį išgelbės ir tęs jo pradėtą žygį... Verta kęsti sunkumus, jei turi tokį 
didingą tikslą.

Taigi jis niekam neprasitarė apie motinos bėdą. Kartais ji nusto-
davo nerimavusi ir imdavo blaiviau mąstyti – tada jis stengdavosi 
išmokti iš jos apsipirkti, gaminti valgius ir ruoštis po namus – kad 
pajėgtų visa tai daryti, kai ji bus persigandusi ir sumišusi. Be to, jis 
išmoko ir pats nepakliūti niekam į akis, likti nepastebėtas moky-
kloje, nepatraukti kaimynų dėmesio net tada, kai motiną apimdavo 
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tokia pamišėliška baimė, kad vos galėdavo ištarti žodį. Labiausiai 
Vilis bijojo, kad valdžios atstovai sužinos apie jos būklę, išsives ir 
apgyvendins kokiame name tarp svetimų žmonių. Geriau jau bet 
kokie sunkumai, tik ne tokia baigtis. Mat kartais protas jai praskai-
drėdavo, ji vėl pasijusdavo laiminga, juokdavosi iš baimę jai kėlusių 
dalykų ir dėkodavo jam, kad taip gerai ja rūpinasi; tuomet ji būdavo 
tokia kupina meilės ir geraširdiškumo, kad jis negalėjo net įsivaiz-
duoti geresnio draugo ir tenorėdavo gyventi vien su ja amžinai.

Tačiau tada pasirodė tie vyrai.
Jie nebuvo iš policijos nei iš socialinės rūpybos, nei nusikaltėliai – 

bent jau taip nusprendė Vilis. Atėjusieji nesakė, ko jiems reikia. Kai 
jis bandė neįsileisti, jie pareiškė kalbėsią tik su motina. O jos būklė 
tuo metu buvo prasta.

Vilis pasiklausė už durų; išgirdęs juos klausinėjant apie tėvą, 
pajuto, kad ima tankiau kvėpuoti.

Vyrams rūpėjo, kur išvykęs Džonas Paris, ar nieko jai neparsiun-
tęs, kada ji paskutinį kartą gavusi iš jo kokią žinią ir ar jis nesikreipęs 
į jokią užsienio šalies pasiuntinybę. Vilis iš motinos balso pajuto, 
kad ji vis labiau kremtasi. Galop neiškentęs jis įbėgo į kambarį ir 
paliepė jiems nešdintis.

Tas mažas berniukas atrodė taip nuožmiai, kad nė vienas vyras 
nenusijuokė. Jie lengvai galėjo jam užvožti ir pargriauti ar viena ran-
ka pakelti nuo grindų – bet jis nejautė jokios baimės, o savo įsiūčiu 
kėlė šiurpą.

Taigi jie išėjo. Nenuostabu, kad po šio nutikimo Viliui tik susti-
prėjo įsitikinimas, jog tėvas kažkur įkliuvęs į bėdą, ir tik jis, Vilis, 
gali jam padėti. Jo žaidimuose nebeliko nieko vaikiška, be to, taip 
atvirai jis nebežaidė. Jo fantazijos ėmė pildytis, ir jis turi būti viskam 
pasirengęs.
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Netrukus vyrai vėl grįžo ir ėmė spirti Vilio motiną, girdi, ji ne 
viską jiems sakanti. Jie atėjo, kai Vilis dar buvo mokykloje; vienas 
kalbino ją pirmame aukšte, o antras šniukštinėjo antrame. Moteris 
nesuvokė, ką jie daro, bet Vilis anksti grįžo po pamokų ir juos užti-
ko. Jis vėl juos aprėkė, ir jie vėl išėjo.

Matyt, jie žinojo, kad jis nesikreips į policiją, nes bijo netekti 
motinos – valdžia gali uždaryti ją į kokią prieglaudą ar beprotnamį, 
todėl darėsi vis atkaklesni. Galop jie įsilaužė į namus, kai Vilis išėjo 
parsivesti motinos iš parko. Jos būklė per tą laiką pablogėjo; da-
bar ji buvo įsitikinusi, kad privalo paliesti visas iki vienos visų prie 
tvenkinio stovinčių suolelių lentjuostes. Vilis pasišovė jai padėti, kad 
greičiau baigtų. Grįžę namo, dar spėjo išvysti iš gatvelės išvažiuojan-
čio automobilio galą; įėjęs į vidų, Vilis pamatė, kad vyrai apieškojo 
namus ir išgriozdė beveik visus stalčius ir spinteles.

Jis neabejojo, ko jiems reikia. Žalioji odinė reikmeninė buvo 
brangiausias motinos turtas – jam nė į galvą neatėjo žiūrėti, kas joje, 
jis net nežinojo, kur motina ją laiko. Tačiau jis žinojo, kad joje laiš-
kai ir kad motina kartais juos skaito ir verkia – tada ji prašnekdavo 
apie tėvą. Taigi Vilis numanė, kad vyrai gviešiasi reikmeninės, ir 
žinojo turįs imtis kokių nors žygių.

Pirmiausia jis nusprendė rasti kokią saugią vietą motinai. Jis ilgai 
apie tai galvojo, bet neturėjo draugų, kurių būtų galėjęs paprašyti, o 
kaimynai jau ir taip kažką įtarinėjo. Taigi vienintelis žmogus, kuriuo 
manė galįs pasikliauti, buvo ponia Kuper. Kai motina atsidurs pas ją 
ir jai negrės joks pavojus, jis ketino rasti žaliąją reikmeninę, pažiūrė-
ti, kas joje, o paskui išvykti į Oksfordą – ten jis ras atsakymus į kai 
kuriuos klausimus. Tačiau vyrai atėjo per anksti.

O dabar jis vieną nužudė.
Vadinasi, dabar jo ieškos dar ir policija.
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Ką gi – jis gerai moka likti nepastebėtas. Jis privalės kaip dar 
niekada gyvenime stengtis, kad niekas jo nepastebėtų, ir kiek galima 
ilgiau, kol ras tėvą arba tie vyrai ar policija ras jį. O jeigu pirmi jį ras 
tie vyrai, jam nė motais, kiek dar jų Vilis nudės.

Tą pačią dieną, jau artėjant vidurnakčiui, Vilis pėsčias ėjo iš 
Oksfordo miesto, esančio už šešiasdešimt penkių kilometrų. Jautėsi 
baisiausiai pervargęs. Jis keliavo pakeliui važiuojančiomis mašino-
mis, dviem autobusais, ėjo pėsčias ir šeštą vakaro – per vėlai, kad 
būtų galėjęs sutvarkyti reikalus – nusigavo į Oksfordą. Jis suvalgė 
mėsainį ir nuėjo į kiną slėptis (apie ką filmas, pamiršo dar jį žiūrė-
damas), o dabar traukė nesibaigiančiu keliu per priemiestį šiaurės 
kryptimi.

Kol kas niekas neatkreipė į jį dėmesio, bet jis žinojo turįs greitai 
rasti nakvynę, nes kuo vėlesnis metas, tuo labiau jis kris į akis. Bėda, 
kad palei kelią išsirikiavusių patogių namų darželiuose nebuvo kur 
slėptis, o užmiesčio vis dar nė ženklo.

Jis priėjo didelę žiedinę sankryžą, kur kelias į šiaurę kirto Os-
fordo kelią, einantį į rytus ir vakarus. Tokį vėlų metą eismas buvo 
labai menkas; keliu, kuriuo ėjo, nevažiavo nė viena mašina. Abipus 
kelio už erdvių vejų stovėjo jaukūs namai. Kelkraščio žolėje buvo 
pasodintos dvi eilės skroblų – keistų augalų tobulai simetriškomis 
tankialapėmis viršūnėmis, panašesnių į vaikų piešinius negu į tikrus 
medžius. Nuo gatvės žibintų šviesos visas vaizdas atrodė dirbtinis lyg 
scenos dekoracijos. Vilis taip išseko, kad visas apdujo; gal ir toliau 
būtų ėjęs Šiaurės kryptimi ar padėjęs galvą ant žolės po vienu iš tų 
medžių ir užmigęs, bet tuo metu, kai bandė blaiviai mąstyti, pamatė 
katę.

Ji buvo raina kaip ir Moksė. Katė atpėdino iš darželio nuo Oks-
fordo pusės ir ėmė artintis prie Vilio. Tas padėjo krepšį ir ištiesė 
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Laira, nusekusi tėvo lordo Asrielio pėdomis į kitą pasaulį, 
sužino, kad pasaulių esti daugybė. Visi jie atrodo kažkuo 

panašūs, ir vis dėlto labai skiriasi. Galimybė šiuos pasaulius 
atverti kada tik panorėjus tenka Viliui – paprastam 

berniukui, nuolat gyvenančiam baimėje dėl savo motinos, 
persekiojamos keistų žmonių, norinčių žūtbūt išsiaiškinti, 
kas kadais nutiko jo tėvui, garsiam tyrėjui, išvykusiam į 
Šiaurę ir niekada negrįžusiam. Vilis, visąlaik jautęs, kad 

jam šiame gyvenime patikėta svarbi misija, tampa aštriojo 
peilio, galinčio perrėžti bet ką, nešiotoju. Jam, kaip ir 

sumaniajai Lairai, lemta prisidėti prie didžiausios kokią tik 
pasaulis kada regėjo gėrio ir blogio kovos.
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