
Rašytojas, kurio knygas skaito milijonai vaikų visame pasaulyje

BAISIAI

JUOKINGA

BAKINGAMO RŪMŲ

ISBN 978-609-466-582-0

9 786094 665820

B
A

K
IN

G
A

M
O

 R
Ū

M
Ų

DAVID WALLIAMS (Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl kurio 
juokingų ir įdomių knygų visi Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto. Jis 
šiuo metu – pats mėgstamiausias vaikų rašytojas pasaulyje! 

Sveiki atvykę į ateities pasaulį! Pasaulį,  
kuriame viešpatauja tamsa, atgyja paslaptingos mitinės būtybės  

ir verda pašėlusiai pavojingi nuotykiai! 

BRITANIJA. 2120-ieji. Karalystė skendi tamsoje ir griuvė-
siuose, žmonėms trūksta maisto, o už nepaklusimą karaliui 
gresia griežtos bausmės... Bakingamo rūmai dabar ne tik ka-
rališkosios šeimos namai, bet ir tvirtovė, į kurią niekas negali 
nei patekti, nei iš jos ištrūkti. 

Štai tokią karalystę vieną dieną paveldės dvylikametis PRINCAS ALFRE-
DAS. Ligotas berniukas dar niekada nėra matęs pasaulio už Bakingamo 
rūmų, jis dienų dienas leidžia savo kambaryje skaitydamas knygas. Tuo 
tarpu   rūmuose dedasi vis keistesni dalykai: vienas po kito dingsta svarbūs 
asmenys, keistai silpsta karaliaus sveikata, o vieną dieną karalienė paskel-
biama išdavike ir įkalinama Londono Taueryje. Jaunasis princas Alfredas 
supranta, kad privalo sukaupti bent dalį savo pro-pro-pro-pro-pro-pro-

pro-pro-pro...prosenio Liūtaširdžio dvasios ir išvaduoti mamą... 
bei VISĄ ŠALĮ!  O priešų daug: karalystę ir visą pasaulį norintis 
užvaldyti LORDAS PROTEKTORIUS, nuolat aplinkui zujanti 

VISA REGINTI AKIS, negailestinga karališkoji sargyba ir 
baisiausias iš visų – mitinis UGNINIS GRIFAS... Ta-

čiau kai į kovą netikėtai stoja Alfredo močiu-
tė su būriu draugių ir povandeniniu laivu, 

tiesiog NEGALI NEPASISEKTI! Juk 
niekas nėra per senas ar per jaunas 

nuotykiams! Atėjo laikas 
pasitikti savo likimą! Te 

PERVERSMAS prasideda! 
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RITANIJA.
2120 METAI.

Ateityje 

po šimto metų.
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Karalystė skendi tamsoje. 
Jau penkiasdešimt metų Britanija  

nemato saulės šviesos. Vyriausybė 

buvo nuversta ir karalystę vėl  

valdo karalius iš Bakingamo 

rūmų. Dabar tai ne tik karališ-
kosios šeimos namai, bet ir 

tvirtovė.

Niekas negali nei patekti 
vidun, nei ištrūkti į išorę.
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O štai ir šios istorijos veikėjai...

PRINCAS ALFREDAS –
paliegęs dvylikametis berniukas, 
gyvenime nematęs pasaulio anapus 
Bakingamo rūmų sienų.



11

KARALIUS – kadaise 
buvęs didis valdovas. Dabar 
toks pat bejėgis kaip ir jo 
karalystė.

KARALIENĖ – 
nepaprastai elegantiška 
dama, kurią labai myli jos 
sūnus Alfredas. Juodu sieja 
nepertraukiamas ryšys.
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LORDAS PROTEKTORIUS –  
išsilavinęs vyras, karjerą 
karališkojoje šeimoje pradėjęs 
prieš keturiasdešimt metų, kai 
įsidarbino rūmų bibliotekoje. 
Galiausiai tapo artimiausiu 
karaliaus patarėju, bet trokšta 
įgyti dar daugiau galios.

MAŽYLĖ – 
benamė našlaitė ne iš rūmų. Taip 
ją vadina, nes yra labai smulkutė. 
Jos tėvus nužudė, kai ji buvo vos 
pramokusi vaikščioti, ir nuo tada 
jai tenka pačiai savimi rūpintis.
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AUKLĖ – devintą dešimtį 
einanti ponia, prižiūrėjusi dvi 
karališkosios šeimos vaikų 
kartas. Augino karalių, kai jis 
buvo mažas berniukas, o dabar 
rūpinasi princu Alfredu.

SENOJI KARALIENĖ  – 
pagyvenusi dama, kuri 
buvo karalienė, kai jos 
vyras buvo karalius.  
Dabar ji laikoma išdavike 
ir gyvena tremtyje, niekas 
nežino kur. Žinoma, 
išskyrus ją pačią.
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AGATA

DŽUDITA

INIDA

LEDI AGATA ir LEDI INIDA – dvi senõsios 
karalienės freilinos. Jų, kaip freilinų, pareiga buvo 
patarnauti senajai karalienei: tvarkyti sukneles, 
atnešti gėlių, rašyti laiškus. Dabar ir jos gyvena 
tremtyje, o kartu su jomis – dar keturios freilinos: 
ledi Beatričė, ledi Virdžinija, ledi Dafnė ir ledi 
Džudita. 
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VIRDŽINIJA

DAFNĖBEATRIČĖ
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KARALIŠKOJI SARGYBA – elitiniai kariai, 
dėvintys kaukolės formos auksines kaukes 
ir plačius raudonus apsiaustus. Jų ginklai – 
lazeriniai šautuvai, o tikslas – bet kokia kaina 
apsaugoti rūmus.

BUDELIS – didžiūnas, kurio 
veidą dengia juodas gobtuvas. 
Jo pareiga – atlikti visus 
kankinimus ir egzekucijas 
Londono Taueryje.
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AŠTUONKAJUS – aštuoniarankis robotas, 
atliekantis liokajaus darbus.

VISA REGINTI AKIS –  
į milžinišką akį panėšintis 
skraidantis robotas. Jį 
valdo lordas protektorius, 
kad Bakingamo rūmuose 
galėtų stebėti viską ir visus.
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Batersio  
jėgainė

Šv. Pauliaus  
katedra

Vaterlo  
tiltas

Vestminsterio 
abatija

Londono 
akis

Pašto 
bokštas

„Gaublio“ 
teatras

Didysis Benas

Dauningo  
gatvė 10 

Trafalgaro  
aikštė

Karališkoji 
Alberto salė

Parlamento 
rūmai
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LONDONAS,  
APIE 2120 M.

Šv. Pauliaus  
katedra

Tauerio 
tiltas

Londono  
Taueris

Sadarko 
katedra

  Dominikonų           
               tiltas

Laivas– 
muziejus 

 „Belfastas“

Deivido  
Valjamso  
statula

„Šardo“ 
dango-
raižis

„Gerkino“ 
dangoraižis
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PROLOGAS

Grifas – pabaisų karalius. Tai pusiau 

erelis (paukščių karalius), pusiau liūtas 

(žvėrių karalius). Galva ir sparnai – erelio, 

o kūnas ir užpakalinės kojos – liūto. 

Apie šią pabaisą amžių amžius sklando 

legendos.

Grifas buvo garbinamas ankstyvosiose 

civilizacijose – jis minimas ir senovės Egip-

to, ir senovės Graikijos raštuose. 

Viduramžiais šis pusiau erelis, pusiau liū-

tas laikytas dieviškosios galios simboliu.

Galinčiu suteikti ir atimti gyvybę.



24

Galinčiu sukurti ir sunaikinti pasaulį.

Turinčiu neribotą ir amžiną valdžią.

Grifo žvilgsnis įstengia sukelti baimę kiek- 

vieno žmogaus širdyje. Todėl visais laikais 

karaliai ir karalienės šios pabaisos atvaizdą 

naudodavo kaip simbolį. Grifas puikuojasi 

herbuose, vėliavose ir skyduose. Žinia pa-

prasta: klaupkis arba šios pabaisos naguo-

se mirsi siaubinga mirtimi.

Jis šiek tiek primena dinozaurus, šiurpą 

keliančias būtybes, kurios gyveno žemė-

je prieš milijonus metų. Tačiau, kitaip nei 

dinozaurų, grifo griaučių niekas niekada 

nėra radęs.
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Bet tai nereiškia, kad grifas niekada ne-

gyveno.

Ar kad vieną dieną vėl negyvens...
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PIRMA DALIS

PABAISOS
ATĖJIMAS
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bakingamo rūmų pabaisa
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1  SKY R I US

Ta m s a

Vidurdienis, bet dangus juodas.

Karalystėje tamsu jau pusę amžiaus. Mat daugelį 

metų žmonės Žemėje nesirūpino savo namais. 

Sudegino visus miškus, kiekvieną mielą medį 

paversdami pelenais. 

Išsekino, atliekomis užvertė upes, jūras ir eže-

rus, pražudė visas žuvis.

Ieškodami naftos kasėsi vis gilyn ir gilyn į žemę, 

kol planeta iki pat branduolio tapo tuščiavidurė.

Ir Žemė pagaliau už tai atkeršijo.

Arkties ir Antarktidos ledynų kepurės ištirpo.
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bakingamo rūmų pabaisa

Kilo tokie dideli potvyniai, kad ištisos valstybės 

nugrimzdo po vandeniu.

Smarkūs žemės drebėjimai purtė miestus iki pat 

pamatų. Iš jų likdavo tik nuolaužų kalnai ir griuvė-

siai.

Veržėsi ugnikalniai, į orą išmesdami milijardus 

tonų pelenų. Be saulės šviesos pasėliai vyto ir džiū-

vo. Niekas neaugo. 

Karalystėje įsigalėjo AMŽINA ŽIEMA. 
Tik tokį pasaulį pažinojo Alfredas. Dvylikametis 

berniukas dar niekada nebuvo matęs saulės švie-

sos. Dažnai bandydavo įsivaizduoti, kaip jaustųsi, 

jei veidą šildytų saulė, jei bėgiotų pievoje po aukštą 

žolę ar plaukiotų saulės nutviekstoje jūroje. Bet tik 

tiek ir galėjo – įsivaizduoti.

Knygose berniukas matė saulės piešinių ir ja ža-

vėjosi. Tobulas auksinis apskritimas. Dabar dangu-

je nebebuvo matyti net mėnulio su žvaigždėmis. 

Valandų valandas Alfredas leisdavo, bandydamas 

įsivaizduoti, kaip atrodė nakties dangus su tūkstan-

čiais mažų tamsoje mirgančių švieselių. 
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bakingamo rūmų pabaisa

Jis buvo iš tų vaikų, kurie labiau už viską mėgsta 

būti vieni su savo fantazijomis. Bet iš tiesų ir netu-

rėjo iš ko rinktis, nes visą gyvenimą buvo ligotas. 

Susirgo vos gimęs. Kai buvo kūdikis, niekas nesiti-

kėjo, kad išgyvens, bet jis išgyveno.

Tačiau.
Vaikas buvo išblyškęs kaip popieriaus lapas ir 

liesas kaip smilga. Dėl silpno regėjimo nešiojo aki-

nius storais stiklais. Kartais Alfredas jausdavosi 

toks silpnas, kad visą dieną pragulėdavo. Ačiū Die-

vui, aplink lovą buvo krūvų krūvos knygų. Knygų, 

knygų ir dar daugiau knygų. Knygų apie gyvūnus. 

Apie kosmosą. Apie medžius. Apie dinozaurus. 

Knygų apie knygas.
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bakingamo rūmų pabaisa

Knygos apie istoriją jam patiko labiausiai iš visų.

Bėda ta, kad tuose namuose, kur jis gyveno, buvo 

įvesta griežta komendanto valanda. Naktis buvo 

pats pavojingiausias metas. Tuomet grėsė didžiau-

sias pavojus, kad juos užpuls. Lygiai aštuntą valandą 

reikėdavo gesinti šviesas. Karaliaus įsakymu. Visi, 

nusižengę šiai tvarkai, turėjo būti žiauriai nubausti. 

Bausmės karalystėje buvo žvėriškos. Valdžia buvo 

grįžusi prie viduramžių kankinimo metodų.

ŽNYPLĖS NYKŠČIAMS SPAUSTI
Geležinė mergelė

RATAS
GĖDOS STULPAS
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