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Augalai vyto, pienas rūgo, o vaikai beveik sulaukėjo, kol buvau  
panirusi į šiurpią Davido Mitchello „Sleido namo“ magiją.  
Tai pašėlusiai išradingas, kraupus, anapusinis, bet kartu ir  

nuostabiai žmogiškas pasakojimas apie užkerėtą namą.  
Į jo gniaužtus ketinu sugrįžti dažnai.

GILLIAN FLYNN, bestselerio „Dingusi“ autorė

DAVID MITCHELL (Deividas Mičelas; g. 1969 m.) – britas, sep-
tynių romanų autorius, 2007 m. žurnalas „Time“ jį įtraukė į 
įtakingiausių pasaulio žmonių šimtuką. Jis dažnai vadinamas 
„europietiškuoju Murakamiu“: abiejų autorių romanuose pil-
na keistų personažų bei istorijų, japoniško santūrumo ir nu-
tylėjimų; abu sėkmingai derina intelektualumą su populiariu 

turiniu. Žinomiausia jo knyga – „Debesų atlasas“ („Tyto alba“, 2014), tai monu-
mentalus romanas, kuriame susipina šešios istorijos.

„Sleido namas“ – naujausias autoriaus kūrinys. Jį galima vadinti siaubo roma-
nu, vaiduoklių istorija, baisia pasaka prieš miegą suaugusiesiems ar pasakojimu 
apie sielų kelionę ir nemirtingumo troškimą. 

Kas devyneri metai paskutinį spalio šeštadienį nuošalaus skersgatvio sie-
noje atsiranda juodos mažos geležinės durys; jei jūs esate tas, kurio reikia, nu-
stebęs lengvai jas atversite ir pateksite į puikų sodą, kuriame stūkso Sleido na-
mas. Maloni moteris pasitiks jus ir pakvies vidun. Iš pradžių iš namo išeiti visai 
nenorėsite. O vėliau paaiškės, kad ištrūkti jūs jau nebegalite... Kas devyneri me-
tai kraupieji namo gyventojai prisivilioja tą, kuris jaučiasi vienišas, nesuprastas 
ir yra ypatingas, tik pats to nežino: prislėgtą paauglį, neseniai išsiskyrusį polici-
ninką, drovią koledžo studentę. Daugiau jų niekas nebemato. Kas iš tiesų vyksta 
Sleido name? Tiems, kurie sužino, jau būna per vėlu...

Penkios aukos, padariusios tą pačią klaidą – atvėrusios juodas geležines 
dureles ir įžengusios į Sleido namą. Penki pasakojimai, kuriuose atsiskleidžia 
rašytojo literatūrinis talentas: nepaprastai psichologiškai įtikinantis aukos liu-
dijimas, vedantis vis labiau šiurpstantį skaitytoją į neišvengiamą pražūtį, penki 
skirtingi pasakojimo stiliai, intriga, priverčianti sulaikyti kvapą iki pat galo – tai 
istorija, kurią parašyti galėjo tik Davidas Mitchellas.

Paskui atsitinka keistas dalykas: mano ranka nusprendžia  
smarkiai stumtelėti duris, ir delną persmelkia karščio tvinksnis.  

Iš nuostabos viaukteliu kaip užmintas šunytis, ir juodos geležinės durelės atsidaro. 
Lyg būtų tik ir laukusios paprašomos. Ir laukia – atviros...
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Mama kažką sako, bet jos balsą užgožia pajudėjęs riaumojantis 
apskretęs autobusas, jam pasitraukus pasimato smuklė „Lapė ir 
skalikai“. Iškaboje pavaizduoti trys bigliai, užspeitę lapę. Jie tuoj 
šoks ant jos ir sudraskys. Lentelė po iškaba skelbia: VESTVUDO 
GATVĖ. Mama sakė, kad lordai ir ledės turtingi, tai, maniau, 
čia bus baseinai ir „Lamborghiniai“, bet Vestvudo gatvė atrodo 
gana normali. Normalūs mūriniai namai, atskiri arba sublokuoti, 
su apsodintais kiemeliais prie gatvės, ir normalūs automobiliai. 
Drėgnas dangus  – senų nosinių spalvos. Praskrenda septynios 
šarkos. Septynios – gerai. Mamos veidas man visai prie akių, tik 
nesupaisau, ar jis piktas, ar susirūpinęs.

– Natanai, ar tu bent klausaisi?
Mama šiandien pasidažiusi. Tas lūpdažių atspalvis vadinasi 

„Ryto alyvos“, bet kvapas panašesnis į „Pritt“ klijų, o ne alyvų. 
Mamos veidas nesitraukia, tai klausiu:

– Ką?
– Reikia sakyti: „Prašau?“. O ne „ką“.
– Gerai, – sutinku.
Dažnai to ir užtenka. Bet šiandien ne.



8

D a v i d  M i t c h e l l

– Ar girdėjai, ką tau sakiau?
– Reikia sakyti: „Prašau?“. O ne „ką“.
– Prieš tai! Sakiau, kad jeigu ledi Grejer kas nors paklaus, 

kaip mes čia atvažiavom, pasakyk, kad taksi.
– Aš maniau, kad meluoti negerai.
– Meluoti – tikrai negerai, – sako mama, iš rankinės trauk-

dama voką, ant kurio užsirašė nurodymus, – bet sudaryti tin-
kamą įspūdį  – būtina. Jeigu tavo tėvas būtų sumokėjęs mums 
tiek, kiek turi sumokėti, tikrai būtumėm atvažiavę taksi. Tai 
va... – Įsižiūri į savo raštelį. – Į Sleido skersgatvį reikia pasukti 
iš Vestvudo gatvės ir eiti maždaug iki vidurio... – Dirsteli į laik-
rodį. – Taigi, be dešimt trys, o mums reikia būti trečią. Greičiau, 
negaiškim, – sako mama ir kulniuoja pirmyn.

Einu iš paskos, stengdamasis neužminti ant sandūrų. Kartais 
tenka atspėti, kur sandūra, nes šaligatvis apšneikštas nukritu-
siais lapais. Ir turiu pasitraukti iš kelio bėgančiam vyrui didžiu-
liais kumščiais, juodais ir oranžiniais treningais. „Wolverhamp-
ton Wanderers“ žaidžia su „Shining“ apranga.* Ant šermukšnio 
kabo uogos. Norėčiau suskaičiuoti jas, bet mamos kulnai – cap 
cap cap – traukia pavymui. Šiuos batus ji nusigriebė per „John 
Lewis“ išpardavimą už paskutinius pinigus, gautus iš Karališ-
kojo muzikos koledžo, nors „British Telecom“ atsiuntė paskutinį 
priminimą sumokėti sąskaitą už telefoną. Ji vilki tamsiai mėlyną 
koncertinį kostiumėlį, plaukų kuodas persmeigtas sidabriniu 
smeigtuku su lapės galvute. Jį po Antrojo pasaulinio karo iš 
Honkongo parvežė jos tėtis. Kai pas mamą būna mokinys ir man 
reikia nesipainioti akyse, kartais nueinu prie jos tualetinio sta-

* Futbolo klubo „Wolverhampton Wanderers“ spalvos yra oranžinė ir juoda; „Shi-
ning“ – Kinijos sportinės aprangos firma (čia ir toliau – vert. past.).
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liuko ir išsitraukiu tą laputę. Jos akys iš nefrito, vienomis dieno-
mis ji šypsosi, kitomis – ne. Šiandien nesijaučiu gerai susiėmęs, 
bet greitai turėtų suveikti valiumas*. Puikus dalykas. Išgėriau dvi 
tabletes. Kitą savaitę reikės praleisti, kad mama nepamatytų, jog 
atsargos mažėja. Man graužia tvido kostiumas. Mama jį parnešė 
iš „Oxfam“ labdaros kaip tik šiai dienai, peteliškė irgi iš ten. Ji ten 
savanoriauja pirmadieniais, kad nugriebtų ką geriausio iš to, ką 
žmonės atneša šeštadienį. Jeigu Gazas Ingramas arba kas nors 
iš jo gaujos pamatys mane su šita peteliške, savo spintelėje ra-
siu kaką – kaip kažin ką. Mama sako, kad reikia išmokti labiau 
prisiderinti prie kitų, bet kad nėra jokių „prisiderinimo“ kursų, 
net ir bibliotekos skelbimų lentoje. Ten reklamuojamas klubas 
„Požemiai ir drakonai“, ir man vis norisi į jį nueiti, bet mama 
neleidžia  – sako, kad „Požemiai ir drakonai“ yra žaidimas su 
tamsos jėgomis. Pro vieną langą matau žirgų lenktynes. Aiškiai 
BBC1 „Grandstand“ laida. Kiti trys langai uždengti tinklinėmis 
užuolaidomis, bet paskui pamatau imtynes per televizorių. Ten 
per ITV plaukuotas blogiukas Milžino Kupeta kaunasi su pliku 
geručiu Didžiuoju Tėveliu. Už aštuonių namų pamatau „Go-
dzilą“ per BBC2. Jis numuša stulpą tiesiog atsitrenkdamas į jį, 
ir japonas gaisrininkas prakaituotu veidu šaukia į radiją. Dabar 
Godzila ranka paėmė traukinį, ir tai nesąmonė, nes varliagyviai 
neturi nykščių. Gal Godzilos nykštys yra kaip tas pandos tarsi 
nykštys, o iš tikrųjų išsivystęs nagas. Gal...

– Natanai! – mama suima mane už riešo. – Ką aš sakiau apie 
gaišimą?

Aš prisimenu: „Greičiau!“; „Negaiškim.“
– O ką tu dabar darai?

* Raminamieji, kitas jų pavadinimas – diazepamas.
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– Galvoju apie Godzilos nykščius.
Mama užsimerkė.
– Ledi Grejer pakvietė mane  – mus  – į muzikinę sueigą. Į 

soirée. Ten bus žmonių, kurie domisi muzika. Iš Menų tarybos, 
tokių, kurie priima į darbą, skiria stipendijas. – Mamos akyse – 
mažytės raudonos kraujagyslės, kaip iš labai aukštai nufotogra-
fuotos upės. – Man irgi norėtųsi, kad tu sėdėtum namie ir žaistum 
„Būrų mūšio“ lauką, bet ledi Grejer užsimetė, kad ir tu ateitum, 
tai... privalai elgtis normaliai. Ar galėsi? Labai prašau. Pagalvok 
apie normaliausią savo klasės berniuką ir daryk tai, ką jis darytų.

Elgtis normaliai – tai kaip ir prisiderinti.
– Pasistengsiu. Bet ten ne „Būrų mūšis“, o „Būrų karas“. Tavo 

žiedas spaudžia man riešą.
Mama paleidžia riešą. Dabar geriau.
Nežinau, ką byloja jos veidas.

Sleido skersgatvis  – siauriausias mano matytas skersgatvis. Jis 
įsirėžęs tarp dviejų namų ir už kokių trisdešimties žingsnių iš-
nyksta. Galiu įsivaizduoti čia kartoninėje dėžėje gyvenantį val-
katą, bet ne lordą su ledi.

– Be abejo, tolimojoj pusėj bus prideramos durys,  – sako 
mama. – Sleido namas – tik Grejerių miesto rezidencija. Jų tikri 
namai Kembridžšyre.

Jeigu už kiekvieną kartą, kai mama man tai sako, gaučiau po 
50 pensų, dabar turėčiau tris su puse svaro. Skersgatvyje šalta 
ir drėgna, kaip Baltųjų uolų urvuose Jorkšyro slėniuose. Tėtis 
mane ten buvo nusivežęs, kai man buvo dešimt metų. Už pirmo 
kampo pamatau ant žemės gulinčią negyvą katę. Ji pilka kaip 
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mėnulio dulkės. Žinau, kad negyva, nes sustingusi kaip numes-
tas krepšys ir iš jos akių siurbia didelės musės. Kaip ji nusibaigė? 
Nėra nei kulkos žaizdos, nei ilčių žymės, bet galva smarkiai nu-
linkusi, tai gal ją pasmaugė kačių smaugikas. Ji keliauja tiesiai į 
„Penkių gražiausių mano matytų dalykų“ sąrašą. Galbūt Papua 
Naujojoje Gvinėjoje yra gentis, kuriai musių zvimbesys – mu-
zika. Gal aš pritapčiau prie jų.

– Eime, Natanai, – tempia mama už rankovės.
Aš klausiu:
– Gal reikėtų ją palaidoti? Kaip mūsų senelę?
– Ne. Katės – ne žmonės. Eime.
– Gal reikėtų pasakyti jos šeimininkams, kad ji negrįš namo?
– Kaip? Pasiimti ją, eiti Vestvudo gatve, belstis į visas duris ir 

klausti: „Atsiprašau, gal čia jūsų katė?“
Mama kartais turi gerų minčių.
– Truputį užtruktų, bet...
– Baik, Natanai – mes jau dabar turim būti pas ledi Grejer.
– Bet jeigu nepalaidosim, varnos išles jai akis.
– Mes čia neturim nei kastuvo, nei sodo.
– Ledi Grejer tikriausiai turi ir kastuvą, ir sodą.
Mama vėl užsimerkia. Gal jai skauda galvą.
– Šita kalba baigta.
Ji nusitempia mane, ir mudu nueiname iki Sleido skersgatvio 

vidurinės dalies. Atrodo, ji kokių penkių namų ilgumo, bet už-
spausta tokių aukštų plytinių sienų, kad nieko nesimato. Tik 
dangus.

– Atidžiai žiūrėk  – mums reikia juodų geležinių durelių,  – 
sako mama, – dešinėje sienoje.

Bet mes nueiname iki kito kampo, ir jau lygiai devyniasde-
šimt šeši žingsniai, – plyšiuose auga usnys ir pienės, bet durų 
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nėra. Pasukę dešinėn, nupėdiname dar dvidešimt žingsnių ir iš-
einame į gatvę, lygiagrečią su Vestvudo gatve. Lentelė skelbia: 
KRANBERIO PROSPEKTAS. Mums prieš akis stovi Šv.  Jono 
greitosios pagalbos automobilis. Dulkėse virš užpakalinio rato 
kažkas užrašė: NUVALYK MANE. Vairuotojui sulaužyta nosis, 
jis kalba į radiją. Motoroleriu pravažiuoja stileiva, kaip iš filmo 
Quadrophenia, jis be šalmo.

– Važiuoti be šalmo draudžia taisyklės, – sakau.
– Nieko nesuprantu, – sako mama spoksodama į voką.
– Nebent esi sikhas su turbanu. Tada policija...
– „Juodos geležinės durelės“. Taigi... kaip mes jų nepamatėm?
Aš žinau. Man valiumas kaip Asterikso stebuklingas gėrimas, 

bet mama nuo jo kaip maišu trenkta. Vakar mane pavadino 
„Frenku“  – tėčio vardu  – ir nepastebėjo. Ji gauna du valiumo 
receptus iš dviejų gydytojų, nes vieno neužtenka, bet...

...prie pat manęs suloja šuo, aš sušunku, persigandęs atšoku 
ir truputėlį pasiusinu, bet nieko, nieko, juk yra tvora, ir čia tik 
mažas amsintis šunelis, ne bulmastifas, ne tas bulmastifas, ir pa-
siusinau tik truputėlį. Vis dėlto širdis daužosi kaip pašėlusi, ir 
norisi vemti. Mama nuėjo į Kranberio prospektą ieškoti dide-
lio namo didelių vartų ir net nepastebėjo amsinčio šuns. Eina 
plikas vyras, vilkintis kombinezonu, ant peties nešdamas dažais 
aptaškytas dviejų dalių kopėčias. Jis švilpauja I’d Like to Teach 
the World to Sing (in Perfect Harmony).

Prabyla mama:
– Atleiskit, ar jums žinomas Sleido namas?
Vyras liaujasi švilpauti ir stabteli.
– Koks namas?
– Sleido namas. Ten gyvena ledi Nora Grejer.
– Nenutuokiu, bet jeigu ją surasit, pasakykit, kad man kar-
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tais patinka poniškumas, jeigu jai kartais patinka prastumas. – 
Jis man taria: – Liuks tavo varlytė, sūneli, – ir, pasukęs į Sleido 
skersgatvį, toliau švilpauja tą patį.

Mama, žiūrėdama jam pavymui, burbteli:
– Labai ačiū už sukruštą nulį.
– Maniau, kad negerai sakyti „sukruštas“...
– Nepradėk, Natanai. Na tik nepradėk.
Atrodo, čia mamos piktasis veidas.
– Gerai.
Šuo, nustojęs amsėti, laižo savo miką.
– Reikia grįžti, – nusprendžia mama. – Gal ledi Grejer turėjo 

galvoj gretimą skersgatvį.
Ji sugrįžta į Sleido skersgatvį, ir aš nuseku iš paskos. Priėję 

vidurinę dalį, dar spėjame pamatyti vyrą su kopėčiomis, dings-
tantį už kampo tolimajame gale, kur tebeguli negyva mėnulio 
pilkumo katė.

– Jeigu čia kas nors mus nužudytų, niekas nepamatytų,  – 
tarsteliu. 

Mama manęs nepaiso. Matyt, tai nebuvo labai Normalu. 
Mums priėjus patį vidurį mama sustoja:

– Tegul mane velnias!
Mūrinėje sienoje įtaisytos juodos geležinės durelės. Tikrai kad 

mažos. Aš esu metro penkiasdešimties ūgio, ir jos man tik iki 
akių. Storam žmogui reiktų gerai pasispausti, kad įlįstų. Duryse 
nėra nei rankenos, nei rakto skylutės, nei plyšių palei briaunas. Jos 
juodos, juodos kaip tuštuma, kaip tarpai tarp žvaigždžių.

– Ir kaipgi mes jų nepastebėjom? – stebisi mama. – O tu tai 
irgi geras skautas.

– Aš nebepriklausau skautams, – primenu jai.
Mūsų skautų būrio vadas ponas Mudis liepė man dingti, tai ir 



1 4

D a v i d  M i t c h e l l

dingau, ir Snoudonijos kalnų gelbėjimo tarnybai truko dvi die-
nas surasti mano slėptuvę. Patekau į vietines žinias ir visa kita. 
Visi pyko, bet aš tik vykdžiau įsakymą.

Mama stumia duris, bet jos neatsidaro.
– Tai kaipgi šitas nelemtas daiktas atsidaro? Gal reikia pabelsti?
Durys pritraukia mano delną. Jos šiltos.
Ir, durims atsiveriant vidun, vyriai sucypia kaip stabdžiai...

...ir mes žiūrime į sodą  – zvimbiantį, dar vasarišką sodą. Čia 
auga rožės, dantytos saulėgrąžos, šen bei ten aguonos, kuokš-
tai rusmenių ir daug man nepažįstamų gėlių. Yra alpinariumas, 
kūdra, drugelių, ganosi bitės. Įspūdinga.

– Va čia tai bent, – sako mama.
Sleido namas stovi ant kalvelės  – senas, masyvus, rūstus ir 

pilkas, kone užsmaugtas liepsningos gebenės, visai nepanašus į 
namus Vestvudo gatvėje ir Kranberio prospekte. Jeigu jis pri-
klausytų Nacionaliniam paveldo fondui, už įėjimą imtų po du 
svarus, o iš vaikų iki šešiolikos metų po 75 pensus. Mudu su 
mama jau įlindome pro juodas geležines dureles, jas uždarė vė-
jas, kaip nematomas liokajus, ir srovės traukia mus sodu tolyn, 
apsukui palei sieną.

– Grejeriai tikriausiai turi etatinį sodininką, – sako mama, – 
o gal net keletą.

Galų gale pajuntu, kaip suveikia valiumas. Raudona spalva 
atrodo blizgesnė, mėlyna – vaiskesnė, žalia – sodresnė, o balta – 
peršviečiama, kaip dvisluoksnės popierinės servetėlės vienas 
sluoksnis. Noriu paklausti mamos, kaip toks didelis namas su 
sodu gali tilpti plote tarp Sleido skersgatvio ir Kranberio pro-
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spekto, bet mano klausimas nukrenta į gilų, bedugnį šulinį, ir aš 
pamirštu, ką užmiršau.

– Kaip suprantu, ponia Bišop su sūnumi, – sako nematomas 
berniukas.

Mama krūpteli, panašiai kaip aš nuo amsinčio šuns, bet mano 
valiumas jau veikia kaip amortizatorius.

– Čia, viršuj, – taria tas balsas.
Mudu su mama pakeliame galvas. Ant sienos, sakyčiau, tri-

gubai aukštesnės už mane, sėdi maždaug mano amžiaus vaikis. 
Garbanoti plaukai, putlios lūpos, balta kaip pienas oda, mėlyni 
džinsai, kedai, bet be kojinių, ir balti marškinėliai. Nė colio tvido 
ir jokios peteliškės. Mama neminėjo, kad ledi Grejer muzikinėje 
soirée bus kokių nors berniukų. Berniukai reiškia, kad reikia 
išspręsti klausimus. Kas fainiausias? Kas kiečiausias? Kas pro-
tingiausias? Normaliems berniukams rūpi tokie dalykai, o tokie 
vaikiai kaip Gazas Ingramas dėl to pešasi. Mama sako:

– Taip, labas, aš esu ponia Bišop, o čia Natanas – žiūrėk, šita 
siena aukšta kaip reikiant. Gal tu verčiau nulipk žemyn?

– Smagu susipažinti, Natanai, – sako berniukas.
– Kodėl? – paklausiu jo kedų padų.
Mama šnypščia kažką apie mandagumą, o berniukas taria:
– Na, todėl. Beje, aš esu Džouna. Jūsų sutikimo komitetas.
Tokiu vardu nieko nepažįstu. Kaštoninės spalvos vardas.
Mama klausia:
– Ar ledi Nora – tavo motina, Džouna?
Džouna pagalvoja.
– Sakykim, kad taip.
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– Aišku, – sako mama, – tai, hm, suprantu. Ar...
– O, puiku, Rita, jūs mus radote!
Iš pinučiais įrėminto lyg ir tunelio išeina moteris. Tunelis 

tirštas nukarusių baltų ir purpurinių gėlių. Moteris maždaug 
mamos amžiaus, bet liekna, atrodo mažiau suvargusi ir apsiren-
gusi tarsi sodo spalvomis.

– Vakar vakare padėjus ragelį man paširdžius sutraukė, kad,  
sakau, aiškinau, kaip rasti Sleido skersgatvio duris, – iš tikrųjų 
reikėjo nusiųsti prie paradinių durų. Bet labai norėjau, kad pir-
miausia Sleido namą pamatytumėt su sodu visame jo gražume.

– Ledi Grejer!  – Mama kalba lyg pamėgdžiodama ponišką 
toną. – Laba diena. Ne, ne, ne, jūsų paaiškinimas buvo...

– Vadinkit mane Nora, Rita, tikrai: visas tas reikalas su 
„ledi“ – gryna nuobodybė, kai aš ne tarnyboje. Matau, susipa-
žinot su Džouna – mūsų namų žmogumi-voru. – Ledi Grejer 
turi Džounos juodus plaukus ir kiaurai peršviečiantį žvilgsnį – 
jo aš privengiu. – O šitas jaunuolis tikriausiai Natanas. – Ji pa-
spaudžia man ranką. Jos ranka putli, bet spaudžia tvirtai. – Tavo 
mama man viską apie tave papasakojo.

– Malonu susipažinti, Nora, – sakau kaip suaugęs veikėjas iš 
filmo.

– Natanai! – per garsiai sušunka mama. – Ledi Grejer ne tau 
sakė, kad...

– Viskas gerai, – sako Nora Grejer. – Jis tikrai gali taip kreiptis.
Šviesi popietė truputį susiūbuoja.
– Jūsų suknelė dera prie sodo, – sakau jai.
– Koks elegantiškas komplimentas, – sako ledi Grejer. – Ačiū. 

O tu irgi labai šauniai atrodai. Peteliškės suteikia išskirtinumo.
Ištraukiu ranką.
– Nora, ar jūs turėjot mėnulio pilkumo katę?
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– Ar turėjau katę? Tu klausi – neseniai ar vaikystėje?
– Šiandien. Ji skersgatvyje,  – parodau teisinga kryptimi.  – 

Prie pirmo kampo. Negyva.
– Natanas kartais būna gana tiesmukas. – Mama taria keista 

greitakalbe. – Nora, jeigu katė jūsų, aš nuoširdžiai...
– Nesirūpinkit, Sleido namas jau seniai be kačių. Paskambin-

siu mūsų pagalbininkui ir paprašysiu, kad tą vargšą padarėlį tuoj 
pat padoriai palaidotų. Tu labai dėmesingas, Natanai. Kaip tavo 
mama. Ar tu ir jos muzikinius gabumus paveldėjai?

– Natanas nepakankamai mokosi, – sako mama.
– Mokausi po valandą per dieną, – atsakau.
– Reikėtų dvi, – atšauna mama.
– Man reikia paruošti pamokas, – prieštarauju.
– Na, „genijus tikrai devynios dešimtosios darbo“,  – sako 

Džouna stovėdamas ant žemės tuoj už mūsų – mama aikteli iš 
nuostabos, o man tai padaro įspūdį.

– Kaip tu taip greitai nusileidai? – klausiu.
Jis patapšnoja sau į smilkinį.
– Į kaukolę įterpta teleportacijos schema.
Aš žinau, kad iš tikrųjų jis nušoko, bet jo atsakymas man 

patinka. Džouna aukštesnis už mane, bet aukštesni dauguma 
vaikų. Praeitą savaitę Gazas Ingramas mano oficialią pravardę 
pakeitė iš Gėjlordo Kumpiasnukio į Nykštuką Nuodą.

– Nepataisomas pamaiva, – atsidūsta Nora Grejer. – Na, Rita, 
tikiuosi, jūs neprieštarausite – pas mus užsuko Jehudis Menuhi-
nas, ir aš papasakojau jam apie jūsų Debiusi rečitalį. Jis nesitve-
ria, kaip nori pamatyti jus.

Mama nutaiso miną kaip apstulbusio vaikio iš Peanuts žurnalo.
– Tas Jehudis Menuhinas? Jis čia? Šią popietę?
Ledi Grejer linkteli lyg niekur nieko.
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– Taip, jis vakar vakare surengė koncertėlį Karališkojoje fes-
tivalių salėje, o Sleido namas jam yra tapęs, taip sakant, Lon-
dono užuoglauda ir laikina buveine. Jūs turbūt ne prieš?

– Prieš? – nustemba mama. – Susitikti su Jehudžiu Menuhinu? 
Žinoma, ne prieš, aš tiesiog... nelabai galiu patikėti, kad nesap-
nuoju.

– Bravissima. – Ledi Grejer paima mamai už parankės ir ve-
dasi didžiojo namo link. – Nesidrovėkite, Jehudis – mielas meš-
kiukas. O jūs, vaikinai, – ji atsigręžia į mus su Džouna, – gal tru-
putį pasismaginkit tokioje nuostabioje saulėje. Ponia Polianski 
ruošia kavos eklerus, tai žiūrėkit, kad sukiltų apetitas.

– Suvalgyk aitriąją slyvą, Natanai, – sako Džouna duodamas 
man nuskintą vaisių. 

Jis atsisėda atsiremdamas į medį, tad aš atsisėdu prie gretimo 
medžio.

– Ačiū. – Slyvos šiltas tižus minkštimas atsiduoda ankstyvu 
rugpjūčio rytu. – Ar tikrai pas jus Jehudis Menuhinas?

Džouna pasižiūri man nesuprantamu žvilgsniu.
– Kodėl gi Nora imtų meluoti?
Nebuvau sutikęs berniuko, kuris savo mamą vadintų vardu. 

Tėtis sakytų, kad tai „labai modernu“.
– Aš nesakiau, kad ji meluoja. Tiesiog jis nepaprastai garsus 

smuikininkas virtuozas.
Džouna išspjauna slyvos kauliuką į aukštas rausvas saulutes.
– Net nepaprastai garsiems smuikininkams virtuozams rei-

kia draugų. Tai kiek tau metų, Natanai? Trylika?
– Atspėjai. – Savo kauliuką išspjaunu toliau. – O tau?
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– Irgi, – sako jis. – Mano gimtadienis spalį.
– Vasarį. – Esu vyresnis, nors ir mažesnis. – Į kokią mokyk- 

lą eini?
– Aš su mokykla niekada neradau bendros kalbos, – atsako 

Džouna. – Taip sakant.
Aš nesuprantu.
– Betgi tu vaikas. Turi lankyt mokyklą. Tokie įstatymai.
– Su įstatymais aš irgi niekada nesugyvenau. Nori dar slyvos?
– Ačiū. O kaip lankomumo tarnyba?
Džounos veidas gali reikšti, kad jis suglumęs. Mudu su ponia 

Markoni nagrinėjom suglumimą.
– Kieno tarnyba?
Nepagaunu. Jis gi turi žinoti.
– Tu muilini man smegenis?
Džouna atsako:
– Man ir į galvą neateitų muilinti tau smegenis. Ką aš su jo-

mis muilinomis darysiu?
Lyg ir sąmojinga, bet jeigu kada nors šitaip atšaučiau Gazui 

Ingramui, jis nukryžiuotų mane ant regbio virpstų.
– Rimtai, mane moko namie.
– Čia tai jėga. Kas tave moko? Mama?
Džouna sako:
– Mūsų magistras, – ir žiūri į mane.
Nuo jo žvilgsnio skauda, tad aš nusuku akis. Magistras – po-

niškas „mokytojo“ pavadinimas.
– Koks jis?
Džouna sako, lyg ir nesigirdamas:
– Tikras genijus.
– Mirtinai pavydžiu, – prisipažįstu. – Aš savo mokyklos ne-

pakenčiu. Nepakenčiu.
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– Jeigu neprisitaikai prie sistemos, sistema tau tampa pra-
garu. Ar tavo tėtis irgi pianistas, kaip mama?

Kalbėti apie mokyklą man nepakenčiama, o apie tėtį – vienas 
malonumas.

– Ne. Tėtis gyvena Solsberyje, bet Solsberyje Rodezijoje, o 
ne Viltšyre. Tėtis iš ten, iš Rodezijos, jis dirba Rodezijos kariuo-
menės instruktoriumi. Daug vaikų pasakoja prasimanymus apie 
savo tėčius, bet aš – ne. Mano tėtis – aukščiausios klasės snaipe-
ris. Iš šimto metrų gali įsodinti kulką žmogui į tarpuakį. Kartą 
man parodė.

– Parodė, kaip įsodina kulką žmogui į tarpuakį?
– Tai buvo krautuvinis manekenas šaudykloje prie Olderšoto. 

Su vaivorykštiniu peruku ir Adolfo Hitlerio ūsais.
Slyvmedžiuose burkuoja karveliai ar balandžiai. Niekas dorai 

nežino, ar karvelis ir balandis tas pats paukštis, ar ne.
– Tikriausiai sunku, – sako Džouna, – kai tėvas taip toli.
Aš gūžteliu pečiais. Mama liepė man neprasižiot apie sky-

rybas.
– O tu esi buvęs Afrikoj?
– Ne, bet tėtis pažadėjo, kad galėsiu apsilankyt per Kalėdas. 

Turėjau važiuot pernai per Kalėdas, bet tėčiui staiga reikėjo ap-
mokyti daug kareivių. Kai čia žiema, ten vasara. – Noriu pasa-
kyti Džounai, kad tėtis mane pasiims į safarį, bet ponia Markoni 
sako, kad pokalbis yra kaip tenisas: pasako vienas, pasako ki-
tas. – O kuo dirba tavo tėtis?

Tikiuosi, Džouna pasakys, kad jo tėtis admirolas, teisėjas 
arba koks kitas tūzas, bet ne.

– Tėvas mirė. Nušautas. Per nelaimingą atsitikimą fazanų 
medžioklėje. Tai buvo labai labai seniai.

Negali būti taip jau labai seniai, pagalvoju, bet tik pasakau:
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– Aišku.
Purpurinės rusmenės susiūbuoja, lyg ten kas būtų...

...bet nėra, ir Džouna sako:
– Papasakok, Natanai, apie savo pasikartojantį košmarą.
Sėdime prie kūdros ant šiltų grindinio plokščių. Kūdra – ilgas 

stačiakampis su vandens lelijomis ir viduryje stovinčia bronzine 
Neptūno statula, pažaliavusia ir apdaužyta. Kūdra didesnė už 
visą mūsų sodą – tas panašesnis į purviną kiemą su skalbinių 
virve ir šiukšlių konteineriais. Tėčiui prie trobos Rodezijoje pri-
klauso žemė iki upės, kurioje yra hipopotamų. Atrodo, ponia 
Markoni liepia man susitelkti į pokalbio temą.

– Iš kur tu žinai apie mano košmarą?
– Nežinau, – sako Džouna. – Tavo kažkokia užguita mina.
Išsviedžiu akmenuką aukštai virš vandens, jo arka – iš ma-

tiekos.
– Ar tavo košmaras kaip nors susijęs su tais randais?
Mano ranka bemat užleido plaukus ant baltai ir rausvai dry-

žuoto plotelio po dešine ausim, kad paslėptų tą vietą, kur sužei-
dimas ryškiausias. Akmuo pliumpt! – bet tėkštelėjimo nesimato. 
Negalvosiu apie tai, kaip tas mastifas šoko ant manęs, kaip jo il-
tys man lupo odą nuo skruosto lyg nuo keptos vištos, apie jo akis 
purtant mane kaip lėlę, dantis, sukandusius man žandikaulį, ir 
apie ligoninėje praleistas savaites, injekcijas, vaistus, operaciją, 
mane matančių žmonių minas, ir apie tai, kad mastifas tebelau-
kia manęs, kai užmingu.

Ant švendro nutupia laumžirgis, per colį nuo mano nosies. Jo 
sparnai kaip celofanas, ir Džouna sako:



„DEBESŲ ATLASO“ autoriaus knyga
DAVID MITCHELL
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Augalai vyto, pienas rūgo, o vaikai beveik sulaukėjo, kol buvau  
panirusi į šiurpią Davido Mitchello „Sleido namo“ magiją.  
Tai pašėlusiai išradingas, kraupus, anapusinis, bet kartu ir  

nuostabiai žmogiškas pasakojimas apie užkerėtą namą.  
Į jo gniaužtus ketinu sugrįžti dažnai.

GILLIAN FLYNN, bestselerio „Dingusi“ autorė

DAVID MITCHELL (Deividas Mičelas; g. 1969 m.) – britas, sep-
tynių romanų autorius, 2007 m. žurnalas „Time“ jį įtraukė į 
įtakingiausių pasaulio žmonių šimtuką. Jis dažnai vadinamas 
„europietiškuoju Murakamiu“: abiejų autorių romanuose pil-
na keistų personažų bei istorijų, japoniško santūrumo ir nu-
tylėjimų; abu sėkmingai derina intelektualumą su populiariu 

turiniu. Žinomiausia jo knyga – „Debesų atlasas“ („Tyto alba“, 2014), tai monu-
mentalus romanas, kuriame susipina šešios istorijos.

„Sleido namas“ – naujausias autoriaus kūrinys. Jį galima vadinti siaubo roma-
nu, vaiduoklių istorija, baisia pasaka prieš miegą suaugusiesiems ar pasakojimu 
apie sielų kelionę ir nemirtingumo troškimą. 

Kas devyneri metai paskutinį spalio šeštadienį nuošalaus skersgatvio sie-
noje atsiranda juodos mažos geležinės durys; jei jūs esate tas, kurio reikia, nu-
stebęs lengvai jas atversite ir pateksite į puikų sodą, kuriame stūkso Sleido na-
mas. Maloni moteris pasitiks jus ir pakvies vidun. Iš pradžių iš namo išeiti visai 
nenorėsite. O vėliau paaiškės, kad ištrūkti jūs jau nebegalite... Kas devyneri me-
tai kraupieji namo gyventojai prisivilioja tą, kuris jaučiasi vienišas, nesuprastas 
ir yra ypatingas, tik pats to nežino: prislėgtą paauglį, neseniai išsiskyrusį polici-
ninką, drovią koledžo studentę. Daugiau jų niekas nebemato. Kas iš tiesų vyksta 
Sleido name? Tiems, kurie sužino, jau būna per vėlu...

Penkios aukos, padariusios tą pačią klaidą – atvėrusios juodas geležines 
dureles ir įžengusios į Sleido namą. Penki pasakojimai, kuriuose atsiskleidžia 
rašytojo literatūrinis talentas: nepaprastai psichologiškai įtikinantis aukos liu-
dijimas, vedantis vis labiau šiurpstantį skaitytoją į neišvengiamą pražūtį, penki 
skirtingi pasakojimo stiliai, intriga, priverčianti sulaikyti kvapą iki pat galo – tai 
istorija, kurią parašyti galėjo tik Davidas Mitchellas.

Paskui atsitinka keistas dalykas: mano ranka nusprendžia  
smarkiai stumtelėti duris, ir delną persmelkia karščio tvinksnis.  

Iš nuostabos viaukteliu kaip užmintas šunytis, ir juodos geležinės durelės atsidaro. 
Lyg būtų tik ir laukusios paprašomos. Ir laukia – atviros...




