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– O jei padarysiu klaidą? – paklausė Vilis.
Gilanas atsilošė ir nusikvatojo.
– Klaidą? Vieną klaidą? Tai būtų tikra laimė. Tu jų darysi dešimtis! 

Aš pirmą dieną padariau keturias ar penkias! Žinoma, darysi klaidų. 
Tik nekartok jų. Jei ko nors pripainiosi, nemėgink nuslėpti. Pripažink 
klydęs ir mokykis iš klaidų. Mes niekada nesiliaujame mokęsi – nė 
vienas.

Šįkart – nepapasakotas nuotykis iš laikų, kai Vilis dar buvo žvalgo 
Holto mokinys. Pagrobiamas aralueniečių sąjungininkas – skandų 
vadas Erakas. Grobikai reikalauja didžiulės išpirkos, tad be rimtų 
derybų apsieita nebus. Žvalgai kartu su Aralueno princese Kasand-
ra leidžiasi sunkion kelionėn į pietų dykumas. Čia jiems reikės ne tik 
kautis ir pasitelkti diplomatijos žinias. Keliautojų laukia smėlio audros, 
kankinantis karštis ir galbūt net viena kita apgavystė.

Dykumoje viskas iš tiesų kitaip, nei atrodo. Tikra tik viena – 
žvalgų narsa.

Įvertintas skaitytojų visame pasaulyje
 Tarptautinis bestseleris
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Sargybinis nepastebėjo tamsiai vilkinčios žmogystos, 
tamsoje sėlinančios prie Aralueno pilies.

Prisiderinęs prie vyraujančių priešpilnio mėnulio kuriamų 
šviesos ir šešėlių raštų įsibrovėlis, regis, įsiliejo į nakties aude-
klą, jo judesiai sutapo su medžių ir nestipraus vėjo genamų 
debesų šešėlių ritmu.

Sargybinio postas buvo šiapus galingos pilies sienų, prie 
pietrytinio bokšto. Jam už nugaros griovyje švelniai raibulia-
vo vėjo judinamas vanduo, žvaigždės atsispindėjo tūkstančiais 
mirguliuojančių šviesos taškelių. Priešais jį plytėjo pilį supantis 
didžiulis kruopščiai prižiūrimas parkas nepriekaištingai nu-
pjauta veja, prisodintas vaismedžių ir pavėsį teikiančių medžių.

Nuo pilies besileidžiantis šlaitas buvo nestatus. Medžių 
paunksmėje ir nedidelėse pašlaitės pievelėse poros ar pavieniai 
žmonės pasislėpę nuo svetimų akių galėdavo ramiai pasėdėti 
ar paiškylauti. Vis dėlto medžiai buvo nedideli ir reti, tarp 
jų apsčiai atvirų pievelių, kad būtų neįmanoma pasislėpti 
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didelėms puolančioms pajėgoms. Tai buvo tinkamas kom-
promisas: pilies gyventojai čia pasitraukę galėdavo pailsėti, 
bet buvo ir gana saugu, turint galvoje laikus, kai bet kada gali 
sulaukti puolimo.

Trisdešimt metrų į kairę nuo sargybinio stovėjo iškylų 
staliukas, sumeistrautas iš seno vežimo rato, uždėto ant sto-
ro rąsto. Aplink jį rikiavosi keli kaimiški suolai, greta augo 
nedidelis medis, užstojantis vidurdienio saulę. Tai buvo 
mėgstama riterių ir jų damų iškylų vieta. Iš čia galėjai gerai 
matyti gražias žalias parko pievas, besileidžiančias žemyn 
iki tolumoje tamsuojančios miško linijos. Be to, čia visais 
metų laikais galėjai mėgautis saulės šviesa, jei tik nebūdavo 
apsiniaukę.

Įsibrovėlis tykino prie staliuko.
Tamsus pavidalas šmurkštelėjo į giraitės, augančios ke-

turiasdešimt metrų nuo staliuko, šešėlį, paskui prigludo prie 
žemės. Paskutinį kartą apsidairęs atėjūnas nuleidęs galvą išniro 
iš šešėlių, šliauždamas prie staliuko.

Slinko kankinamai lėtai. Be abejo, tai buvo įgudęs sla-
pūnas, žinantis, kad sargybinis akies krašteliu pastebėtų 
kiekvieną staigesnį judesį. Parku slenkant debesų šešėliams, 
šliaužianti žmogysta judėjo su jais, atrodė, lyg trumpa žole 
šmėsčiotų dar vienas šešėlis. Tamsiai žalias drabužis labai tiko 
slapstytis. Juodas apdaras būtų buvęs per tamsus, tamsesnis 
už kitus šešėlius. Tamsiai žalia spalva puikiai derėjo su žolės 
atspalviu.

Nuotolį iki staliuko įsibrovėlis įveikė per dešimt minučių. 
Likus porai metrų sustingo, nes sargybinis staiga įsitempė, 
lyg išgirdęs kažkokį garsą ar pastebėjęs krustelėjimą – o gal 
tik nuojauta jam pakuždėjo, kad kažkas negerai. Jis atsigręžė 
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ir įsmeigė akis į staliuką, bet neįžiūrėjo tamsaus, nejudančio 
pavidalo visai netoli nuo jo.

Galiausiai nutaręs, kad pavojus negresia, sargybinis papur-
tė galvą, treptelėjo koja, pažingsniavo kelis žingsnius į dešinę, 
paskui į kairę, perėmė ietį į kairę ranką, dešine pasitrynė tarsi 
smėlio pripiltas akis. Jis buvo pavargęs ir nusinuobodžiavęs. 
Tada visko ir prisigalvoji, tarė sau.

Karys nusižiovavo, suglebo, didumą svorio perkėlė ant 
vienos kojos. Šnirpštelėjo. Budėdamas dieną, nieku gyvu 
negalėtų taip atsipalaiduoti. Bet dabar buvo po vidurnakčio, 
ir vargu ar sargybos viršila šią valandą ateis jo patikrinti.

Kai tik sargybinis aprimo, tamsioji žmogysta nušliaužė 
paskutinius porą metrų iki stalo. Susigūžusi lėtai klaupda-
masi apsidairė. Žingsniuodamas ir trepsėdamas sargybinis 
nutolo nuo staliuko, bet tai nebuvo bėda. 

Įsibrovėlis liemenį buvo apsijuosęs ilgu odiniu dirželiu. 
Atsirišo jį, ir tada paaiškėjo, kad tai svaidyklė su minkš-
tu odiniu kapšeliu viduryje. Į kapšelį įdėjęs glotnų, sunkų 
akmenį žmogus šiek tiek atsitiesė ir, beveik nejudindamas 
riešo, pradėjo sukti pažeme paprastą ginklą, iš pradžių lėtai, 
paskui vis greityn.

Sargybinis suvokė keistą garsą: vos girdimą žemą, palengva 
aukštėjantį dūzgesį. Gerai net nesuprato, kada jį išgirdo. Tar-
si kažkokį vabzdį... gal milžinišką bitę. Buvo sunku nustatyti, 
iš kur sklinda garsas. Tada kai ką prisiminė. Vienas sargybinis 
minėjo prieš kelias dienas girdėjęs panašų garsą. Jis sakė, kad 
tai buvo...

DZINGT!
Nematomas daiktas trenkėsi į jo ieties galą. Nuo smūgio 

silpnai laikomas ginklas išsprūdo iš rankos ir vartaliodamasis 
nulėkė tolyn. Iškart griebęsis kardo rankenos, sargybinis jau 



buvo jį pusiau ištraukęs, kai iš už staliuko jo kairėje išlindo 
liekna figūrėlė.

Jis užgniaužė iš gerklės besiveržiantį pavojaus riksmą, nes 
atėjūnas nusimetė tamsų gobtuvą – po juo būta šviesių plau-
kų kupetos.

– Nurimkit! Tai tik aš, – juokdamasis šūktelėjo įsibrovėlis.
Netgi tamsoje, netgi už trisdešimties metrų iš linksmo 

balso ir įspūdingų šviesių plaukų buvo galima atpažinti Ara-
lueno princesę Kasandrą.



AŠTUNTA KNYGA

Vilis atvyksta į kasmetinį žvalgų susirinkimą, o Holtas tuo 
metu tiria mįslingus įvykius vakaruose. Galiausiai jis grįžta su 
prastomis naujienomis. Hibernijoje sumaištis. Nauja religinė 
sekta, pasivadinusi Pašaliečiais, kursto žmones maištauti, 
penkios iš šešių Hibernijos karalysčių jau atsidūrusios jos 
valdžioje. Pavojus kilo ir šeštai, Klonmelio karalystei. Hol-
tas, Vilis ir Horacijus išsiruošia daryti tvarkos. Ar Holto 
praeities paslaptys jiems padės įvykdyti užduotį? 

Paprastą maištą numalšinti gali ir vienas žvalgas, bet šįkart 
kažin ar užteks dviejų...



Flanagan, John
Žvalgo mokinys. Erako išpirka / Flanagan, John; iš anglų kalbos vertė 
Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2015. – 408 p.: iliustr.

Vilio mokinystės pas legendinį žvalgą Holtą metai eina į pabaigą. 
Netrukus ir jis turės savarankiškai ginti gimtąją šalį. Tačiau iki tol 
laukia dar ne vienas išbandymas. Šįkart jam kartu su senu draugu 
Horacijumi, žvalgais Holtu ir Gilanu bei princese Kasandra tenka 
keliauti į tolimosios Aridos dykumas vaduoti pagrobto sąjunginin-
ko – skandų vado Erako. Žvalgai įtaria, jog už šio pagrobimo slypi 
nedori Erako priešininkų kėslai. Jiems atskleisti prireiks drąsos, diplo-
matijos žinių ir sumanumo.

Tai septintoji australų rašytojo Johno Flanagano (g. 1944) nuotykių 
serijos paaugliams knyga. Istorija apie žvalgo mokinį ne tik mėgiama 
skaitytojų visame pasaulyje, bet ir susilaukė nemažai literatūrinių 
apdovanojimų. Septintoji knyga nukelia atgal į paskutinius Vilio 
mokinystės metus ir atskleidžia įvykius, ankstesnius už pasakojamus 
penktoje ir šeštoje knygoje.
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Šioje serijoje jau išleista:

Žvalgo mokinys. Gorlano Griuvėsiai
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Žvalgo mokinys. Makindo apgultis
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– O jei padarysiu klaidą? – paklausė Vilis.
Gilanas atsilošė ir nusikvatojo.
– Klaidą? Vieną klaidą? Tai būtų tikra laimė. Tu jų darysi dešimtis! 

Aš pirmą dieną padariau keturias ar penkias! Žinoma, darysi klaidų. 
Tik nekartok jų. Jei ko nors pripainiosi, nemėgink nuslėpti. Pripažink 
klydęs ir mokykis iš klaidų. Mes niekada nesiliaujame mokęsi – nė 
vienas.

Šįkart – nepapasakotas nuotykis iš laikų, kai Vilis dar buvo žvalgo 
Holto mokinys. Pagrobiamas aralueniečių sąjungininkas – skandų 
vadas Erakas. Grobikai reikalauja didžiulės išpirkos, tad be rimtų 
derybų apsieita nebus. Žvalgai kartu su Aralueno princese Kasand-
ra leidžiasi sunkion kelionėn į pietų dykumas. Čia jiems reikės ne tik 
kautis ir pasitelkti diplomatijos žinias. Keliautojų laukia smėlio audros, 
kankinantis karštis ir galbūt net viena kita apgavystė.
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