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Į S P Ė J I M A S

Armagedonas gali būti pavojingas.  
Nebandykite jo namie.



Autoriai nori prisidėti prie demono Šliaužo
ir skiria šią knygą

G. K. ČESTERTONUI,
žmogui, kuris žinojo, kas vyksta.
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ĮVADAS

Žmonės klausia, kaip jautėmės rašydami Gera lemiančius ženklus?
Mes atsakome, kad buvome tik du vyrukai, juk taip? Tokie ir tebe-

same. Dirbome vasarą poilsio valandomis. Buvo puiku, pasidalijome 
pinigus per pusę ir prisiekėme, kad daugiau taip nebedarysime. Tada 
nemanėme, kad tai bus svarbu.

Kažkokiu būdu taip ir liko. Gera lemiančius ženklus parašė du tuo 
metu plačiajai publikai visai nežinomi žmonės – išskyrus artimuo-
sius, kurie juos jau ir taip pažinojo iš anksčiau. Jie net nebuvo įsiti-
kinę, kad knyga bus pelninga. Ir tikrai net neįsivaizdavo, kad para-
šys visų dažniausiai restauruojamą knygą pasaulyje. (Patikėkite, mes 
maloniai pasirašinėjome ant daugybės vonioje išsimaudžiusių knygų 
popieriniais viršeliais, knygų, įgavusių keistą rudą atspalvį; suklijuo-
tų lipniąja juosta ar surištų virvele, o kartą knyga buvo vien iš pa-
laidų lapų plastiko maišelyje. Kita vertus, vienas vaikinas specialiai 
šiai knygai skyrė riešutmedžio dėžutę su sidabriniu filigranu, kurioje 
juodo aksomo futliare buvo saugomas leidimas minkštais viršeliais. 
Dėžutės dangtelyje buvo sidabrinės runos. Mes neklausėme, ką jos 
reiškia.) Patarimas dėl etiketo: daugiau ar mažiau leistina prašyti 
autorių, kad pasirašytų ant nuogos rankos, bet negražiai pasielgsite, 
jeigu tuoj lėksite į artimiausią tatuiruočių saloną ir po pusvalandžio 
grįšite jiems pasirodyti su paraudusia nuo uždegimo ranka.

Tuomet nežinojome, kad kai kurie susitikimų su skaitytojais tu-
rai bus keistoki netgi pagal mūsų laisvus standartus, kaip antai: teko 
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kalbėti apie humorą kas penkiolika sekundžių pertraukiamiems nau-
jienų pranešimų apie siaubingą įkaitų padėtį vietos „Burger King“ 
valgykloje; duoti interviu nepasirengusiam Niujorko radijo reporte-
riui, kuris taip ir nesuprato, kad Gera lemiantys ženklai yra kūrinys, 
kurį mes savo gildijoje vadiname „grožine literatūra“; taip pat prieš 
prasidedant laidai vietinės viešosios radijo stoties jaunesnysis cere-
monimeistras griežtai įspėjo, kad nesikeiktume, „nes jūs, anglai, visą 
laiką kalbate negražiai“.

Tiesą sakant, nė vienas iš mūsų pernelyg dažnai nesikeikia, ypač 
per radiją, bet paskesnę valandą pajutome, kad nevalingai kalbame 
labai trumpais ir kruopščiai parinktais sakiniais, vengdami žvelgti 
vienas kitam į akis.

O dar buvo skaitytojai – Dievuliau, palaimink juos. Tikriausiai iki 
šiol jau pasirašėme ant šimtų tūkstančių egzempliorių. Dažnai kny-
gos būna suskaitytos ligi materijos suirimo ribos; jei mums pasitaiko 
švytintis naujutėlis egzempliorius, taip būna dažniausiai dėl to, kad 
penkis ankstesnius nušvilpė draugai, nutrenkė žaibas arba surijo mil-
žiniški termitai Sumatroje. Taigi mes jus įspėjome. Beje, atrodo, kad 
vienas knygos egzempliorius yra Vatikano bibliotekoje. Malonu vien 
pasvajoti apie tai.

Buvo linksma. Linksmybės nesibaigia.



PRADŽIA
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DIENA BUVO GRAŽI.
Visos dienos buvo gražios. Kol kas jų jau buvo, matyt, daugiau 

negu septynios, o lietus vis dar buvo neišgalvotas. Bet į rytus nuo 
Edeno besikaupiantys debesys leido manyti, kad artėja pirmoji audra 
ir kad ji bus smarki.

Rytinių vartų angelas suskliaudė sparnus virš galvos, vengdamas 
pirmųjų lietaus lašų.

– Atsiprašau, – tarė jis. – Ką jūs sakėte?
– Sakiau, kad jie puolė žemyn kaip švininiai balionai.
– Ak, taip, – atsakė angelas Azirapolas.
– Tiesą sakant, manau, sureaguota per smarkiai, – tarė žaltys. – 

Manyčiau, tai tik pirmoji pražanga ir taip toliau. Šiaip ar taip, nesu-
prantu, kas čia ne taip, jei skiri gėrį nuo blogio.

– Turi būti bloga, – paprieštaravo Azirapolas truputį susirūpinu-
siu balsu: tokiu kalba tie, kas taip pat nesupranta, kas čia bloga, ir dėl 
to nerimauja. – Antraip tu nebūtum įveltas.

– Jie tik pasakė: „Kilk aukštyn ir sukelk sumaištį“,  – tarė žaltys 
Šliaužas ir svarstė, ar nereikėtų pasikeisti vardo. Mat jis nusprendė, 
kad tikrai nėra Šliaužas.

– Na taip, bet tu esi demonas. Abejoju, ar iš tiesų galėtum daryti 
gerus darbus, – pasakė Azirapolas. – Juk žinai, kokia tavo esybė. Juk 
supranti, kad nieko nenoriu įžeisti.

– Vis dėlto turi pripažinti, kad čia esama šiek tiek vaidybos, – tarė 
Šliaužas. – Tik pagalvok, išstatyti medį ir didžiosiomis raidėmis para-
šyti: „Neliesk jo.“ Nesubtilu, ar ne? Kodėl jo nepasodinus aukšto kal-
no viršūnėje arba labai labai toli? Verčia susimąstyti, ką Jis planuoja 
iš tiesų.
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– Iš tiesų geriausia nesvarstyti, – pasakė Azirapolas. – Negali abe-
joti tuo, kas nenusakoma, taip aš visada sakau. Yra Gėris ir Blogis. Jei 
darai blogai, kai tau liepiama daryti gerai, nusipelnai būti nubaustas. 
Hmm.

Jie tylėdami sėdėjo ir susidrovėję stebėjo, kaip krinta lietaus lašai, 
apibrozdindami pirmąsias gėles.

Galiausiai Šliaužas tarė:
– Ar tu neturėjai liepsnojančio kalavijo?
– Hmm, – atsakė angelas. Jo veidu perbėgusi kaltės išraiška dingo, 

bet staiga sugrįžo ir įsirengė ten stovyklavietę.
– Tai turėjai ar ne? – paklausė Šliaužas. – Tas kalavijas liepsnojo 

kaip kažin kas.
– Hmm, na...
– Sakyčiau, buvo labai įspūdingas.
– Taip, bet, na...
– Pametei jį, ką?
– O ne! Ne, tiesą sakant, nepamečiau, veikiau...
– Tai ką?
Azirapolas atrodė sutrikęs.
– Jei jau taip nori žinoti, – pasakė jis, – atidaviau jį.
Šliaužas įsistebeilijo į angelą.
– Na, privalėjau, – suglumęs pasakė angelas, trindamas rankas. – 

Atrodė, kad jiems vargšiukams baisiai šalta, o ji jau buvo nėščia, o kur 
dar baisingi žvėrys ten, už ribos, ir artėjanti audra, na, pamąsčiau, 
kokia čia bėda, tai ir pasakiau, žiū, jei jūs grįšite atgal, kils visagalio 
vertas skandalas, bet jums gali prireikti šio kalavijo, štai šito, nedėko-
kite man, tik padarykite visiems didelę malonę ir pradinkite iš čia dar 
saulei nenusileidus.

Jis sunerimęs nusišypsojo Šliaužui.
– Tai buvo geriausia išeitis, ar ne?
– Nesu tikras, kad tu iš tiesų galėtum daryti blogus darbus, – sar-

kastiškai pasakė Šliaužas.
Azirapolas nepajuto ironijos.
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– Na, aš to ir tikėjausi, – pasakė jis. – Visą laiką taip maniau. Šitai 
mane kamavo visą popietę.

Kurį laiką jie žiūrėjo, kaip lyja.
– Keisčiausia tai, – pasakė Šliaužas, – kad taip pat ir aš dvejojau, 

ar obuolio byla buvo teisinga iš pat pradžių. Demonas gali pakliūti į 
keblią padėtį, jei elgsis tinkamai. – Bus juokinga, jeigu mes abu pa-
sielgėme netinkamai, ar ne? Įsivaizduok, kad aš padariau gerą darbą, 
o tu blogą, ką?

– Negali būti, – atsakė Azirapolas.
Šliaužas pasižiūrėjo, kaip lyja.
– Ne, – tarė jis, tarsi atsitokėjęs. – Manyčiau, kad ne.
Juodos kaip skalūnai užuolaidos nusileido ant Edeno. Tarp kalvų 

griaudėjo griaustinis. Tik ką gavę vardus žvėrys slėpėsi nuo audros.
Toli toli, krapnojančių miškų tankmėje, tarp medžių blykčiojo 

ryškūs ir liepsningi atšvaitai.
Naktis bus tamsi ir audrota.
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Pasakojimas apie tam tikrus įvykius, kurie atsitiko
per pastaruosius žmonijos istorijos vienuolika metų,

kaip bus įrodyta, griežtai laikantis:

puikių ir tikslių Agnės Nater pranašysčių,

surinktų ir redaguotų su pamokomomis pastabomis  
ir patarimais išmintingiems žmonėms

Nilo Geimano ir Terio Prečeto.

V E I K Ė J A I

A n t g a m t i n ė s  b ū t y b ė s
Dievas  (Dievas)

Metatronas  (Dievo balsas)
Azirapolas  (angelas; bukinistas atliekamu nuo darbo laiku)

Š ėtonas  (puolęs angelas; priešas)
B elzebubas  (puolęs angelas, taip pat ir Pragaro princas)

Hasturas  (puolęs angelas ir Pragaro kunigaikštis)
Ligūras  (taip pat puolęs angelas ir Pragaro kunigaikštis)

Šl iaužas  (angelas, kuris ne tiek puolė,  
kiek nesusivokdamas nušleivojo Žemyn)

A p o k a l i p s ė s  r a i t e l i a i
MIRTIS  (Mirtis)

Karas  (Karas)
Badas  (Badas)
Tarša  (Tarša)



Ž m o n ė s
Tu-Ne-Svet i-Moter iausi  Pul icer is  (raganų medžiotojas)

Agnė Nater  (pranašautoja)
Niutonas  Pul icer is  (algų kasininkas  

ir raganų medžiotojų eilinis)
Anatema Balansyr  (okultizmo praktikė  

ir profesionali paveldėtoja)
Š edvelas  (raganų medžiotojų armijos seržantas)

Madam Treisė  (išsidažiusioji Jezabelė [tik rytais;  
ketvirtadieniais pagal susitarimą] ir mediumė)

S esuo Marija  Pl iurpa (Šėtoniškojo daugžodžiaujančiųjų 
šv. Berilės ordino vienuolė)

Ponas  Jangas  (tėvas)
Ponas  Tai ler is  (gyventojų bendrijos pirmininkas)

Pasiunt inys

J i e
AD OMAS  (Antikristas)

Pepė (mergaitė)
Venzl idei las  (berniukas)

Brajenas  (berniukas)

Ištisi sambūriai tibetiečių, ateivių, amerikiečių,  
atlantiečių ir kitų retų bei keistų būtybių,  

pasirodžiusių paskutinėmis sienomis

Ir:
Šuo (šėtoniškasis Pragaro šuo ir kačių kankintojas)



PRIEŠ VIENUOLIKA METŲ
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DABARTINĖS VISATOS atsiradimo teorijos teigia, kad jeigu ji 
iš viso buvo sukurta, o neatsirado, taip sakant, neoficialiai, tai turėjo 
atsitikti prieš kokius dešimt ar dvidešimt milijardų metų. Matuojant 
tuo pačiu matu, manoma, kad Žemė yra apie keturių su puse milijar-
do metų senumo.

Tos datos netikslios.
Žydų išminčiai viduramžiais nustatė, kad pasaulio sukūrimas 

įvyko 3760 metais pr. Kr. Graikų stačiatikių teologai nukėlė jį net į 
5508 metus pr. Kr.

Šie vertinimai taip pat nėra teisingi.
Arkivyskupas Džeimsas Ašeris (James Usher, 1580–1656) 1654 me-

tais išleistoje knygoje Annales Veteris et Novi Testamenti („Seni įrašai 
ir Naujasis Testamentas“) išsakė nuomonę, kad Dangus ir Žemė buvo 
sukurti 4004 metais pr. Kr. Jo padėjėjas skaičiavo toliau ir džiugiai pra-
nešė, kad Žemė sukurta 4004 metų spalio 21 dieną, šeštadienį, lygiai 9 
valandą 00 minučių, pr. Kr., nes Dievas mėgsta nudirbti darbus rytais, 
kol jaučiasi žvalus.

Tai irgi nebuvo tikslu. Paklaida – beveik ketvirtis valandos.
Visa suakmenėjusių dinozaurų kaulų byla tėra išdaiga, kurios pa-

leontologai ligi šiol neperkrimto.
O tai įrodo du dalykus.
Pirma, Dievas vaikšto labai slėpiningais, kad tik nepasakytume, 

aplinkiniais keliais. Su visata Dievas nelošia kauliukais. Jis žaidžia 
savo paties sukurtą nenusakomą žaidimą, kurį bet kurio kito žaidėjo* 

* Tai reiškia – visų. [Išnašos puslapio pabaigoje yra autorių, knygos gale – 
vertėjų.]
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požiūriu galima vertinti kaip itin mįslingą ir sudėtingą pokerio va-
riantą: žaidžiama tuščiomis kortomis visiškai tamsiame kambaryje, 
statymai begaliniai, o tarpininkas neaiškina taisyklių ir visą laiką  
šypsosi.

Antra, Žemės ženklas yra Svarstyklės1.
Astrologinė pranašystė Svarstyklėms, kurią skiltyje „Jūsų žvaigž-

dės šiandien“ paskelbė „Tadfildo aidas“ tą dieną, kai ši istorija prasi-
deda, skamba taip:

SVARSTYKLĖS, rugsėjo 24–spalio 23.
Jaučiatės išsekęs ir paskendęs kasdienybėje. Namų ir šeimos rei-

kalai reikalauja daug dėmesio ir atrodo kaip uždelstas sprogimas. 
Venkite nereikalingos rizikos. Draugas bus jums svarbus. Atidėkite 
reikšmingus sprendimus, kol paaiškės tolimesnis kelias. Šiandien 
gali sutrikti virškinimas, todėl venkite salotų. Pagalba gali ateiti iš 
ten, iš kur jos nelaukiate.

Pranašystė buvo visiškai tiksli, išskyrus dalį apie salotas.

NAKTIS NEBUVO TAMSI IR AUDROTA.
Turėjo būti, bet ko gi tikėtis iš oro. Kiekvienam išprotėjusiam 

mokslininkui, kuris sulaukia tinkamos audros tą naktį, kai baigia 
savo Didįjį kūrinį, gulintį ant operacinio stalo, tenka tuzinai tokių, 
kurie beviltiškai stebi ramų žvaigždėtą dangų, kai tuo metu Igoriai 
dirba viršvalandžius2.

Bet neleiskime, kad rūkas (kuris vėliau pereis į lietų, o temperatū-
ra nukris ligi laipsnio šilumos) sukurtų klaidinantį saugumo jausmą. 
Vien tai, kad naktis rami, nereiškia, kad tamsybių jėgos neslampinėja 
palaidos. Jos slampinėja palaidos visą laiką. Jų yra visur.

Jų yra visada. Tai ir yra svarbiausia.
Dvi iš jų tykojo apleistose kapinėse. Du tamsūs siluetai, vienas jų 

susigūžęs ir kresnas, kitas – lieknas ir grėsmingas, galėtų dalyvauti 
tykojimo olimpiadoje. Jei Briusas Springstinas3 kada nors būtų įrašęs 
dainą „Gimęs tykoti“, šitie du būtų patekę į albumo viršelį. Jie slė-
pėsi rūke jau kokią valandą, bet išmintingai tvardėsi, tad galėtų, jei 
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prireiks, taip sėdėti pasaloje visą naktį ir vis dar išlaikytų paslėptos 
grėsmės galutiniam tykojimo pliūpsniui prieš aušrą.

Galiausiai po kokių dvidešimties minučių vienas jų pasakė:
– Tegu pačiulba man į subinę. Jis turėjo būti čia jau senų seniausiai. 
Kalbėjo Hasturas. Pragaro kunigaikštis.

DAUGUMA REIŠKINIŲ – karai, epidemijos, netikėti patikrini-
mai  – buvo pateikiama kaip įrodymas, kad Šėtonas slapčia prikiša 
nagus prie žmogaus darbų, bet kai tiktai demonologijos tyrinėtojai 
susirenka į vieną vietą, Londono aplinkkelis M25 dažniausiai laiko-
mas pretendentu į šio teiginio įrodymą „Numeris A“.

Tačiau, žinoma, jie klysta sakydami, kad tas bjaurusis kelias yra 
blogis vien dėl to, kad kasdien sukelia neįtikėtinas skerdynes ir bega-
lines kančias vairuotojams.

Tiesą sakant, tik keli žmonės pasaulyje žino, kad kelio M25 forma 
yra ženklas odegra, kuris senosios Mu šalies Juodųjų šventikų kalba 
reiškia „Tegu bus pagarbintas Didysis Žvėris, Pasaulių Rijikas“. Tūks-
tančių vairuotojų suirzimas, kai jie skinasi kelią vingiuotuose posū-
kiuose, daro panašų poveikį kaip vanduo, kuris liejasi ant maldos ma-
lūnėlio: jis mala nenutrūkstamą mažos koncentracijos blogio rūką, 
kuris teršia metafizinę atmosferą daugelį mylių aplinkui.

Aplinkkelis buvo vienas iš Šliaužo pasiekimų, kuriais jis didžiavo-
si. Jį sukurti truko metų metus, teko tris kartus įsilaužti į kompiuterių 
sistemas, organizuoti du apiplėšimus, duoti vieną nedidelį kyšį ir, kai 
niekaip kitaip nepavyko, praleisti lietingą naktį pažliugusiame lauke, 
perkeliant trasą žyminčius stulpelius į šalį vos per kelis, bet okultiškai 
be galo svarbius metrus. Kai Šliaužas pamatė pirmąją trisdešimties 
mylių ilgio spūstį kelyje – tame kelyje, – jis pajuto šiltą malonų jaus-
mą, kad gerai atliko blogą darbą.

Už tai jis buvo pagirtas.
Šliaužas dabar važiavo 110 mylių per valandą greičiu į rytus nuo 

Slau miesto. Bent jau klasikiniu požiūriu, Šliaužas neatrodė labai 
demoniškas. Nei ragų, nei sparnų. Tiesa, reikia pripažinti, kad jis 
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klausėsi geriausių „Queen“ dainų4 , bet iš to nereikėtų daryti jokių 
išvadų, nes palikti automobilyje įrašai po dviejų savaičių virsdavo ge-
riausių „Queen“ dainų albumais. Jokių, ypač demoniškų, minčių jo 
galvoje nekilo. Tiesą sakant, dabar jis vangiai svarstė, kas tokie galėtų 
būti Mojus ir Šandonas5.

Šliaužo plaukai buvo juodi, skruostikauliai išsišovę, o avėjo jis gy-
vatės odos batus, jeigu apskritai galėtume sakyti, kad juos avėjo; be to, 
galėjo išdarinėti keistus triukus liežuviu. Taip pat, kai tik užsimiršda-
vo, imdavo šnypšti. 

Retai mirksėdavo akimis.
Jis vairavo juodą 1926 metų laidos „Bentlį“, kuris iki šiol turėjo 

vieną savininką, ir juo buvo Šliaužas. Automobilis buvo gerai prižiū-
rimas.

Priežastis, dėl kurios vėlavo, buvo nepaprastas jo mėgavimasis dvi-
dešimtuoju šimtmečiu. Šis amžius buvo daug geresnis už septynioliktą-
jį ir nepalyginti geresnis už keturioliktąjį. Šliaužas visada sakydavo, kad 
viena geriausių laiko savybių ta, kad šis nenumaldomai tolina jį nuo 
keturioliktojo amžiaus, visų velniškiausiai nuobodžiausio šimtmečio 
šioje Dievo, tebūnie jam atleista už prancūzišką posakį, Žemėje. Dvide-
šimtasis amžius gali būti koks tik nori, tik ne nuobodus. Tiesą sakant, 
pastarąsias penkiasdešimt sekundžių užpakaliniame veidrodėlyje švy-
truojantis mėlynas švyturėlis pranašavo Šliaužui, kad jį persekioja du 
žmonės, kurie norėtų padaryti jo gyvenimą dar įdomesnį.

Jis pažvelgė į rankinį laikrodį, pagamintą povandeniniam nardy-
tojui, kuris paniręs nori žinoti, kiek dabar valandų dvidešimt vienoje 
pasaulio sostinėje*.

„Bentlis“ sugriaudėjo ant išvažiuojamosios estakados, važiuoda-
mas dviem ratais nukirto posūkį ir pasileido lapais nubarstytu keliu. 
Mėlynasis žiburėlis sekė paskui jį.

* Laikrodis, pagamintas pagal specialų Šliaužo užsakymą, buvo neįtikėtinai 
brangus, tačiau Šliaužas galėjo sau tai leisti. Šitas laikrodis rodo laiką dvidešimt 
vienoje pasaulio sostinėje ir dar vienoje, esančioje kitoje vietoje, kur laikas visad 
būna tas pats: „Per vėlu.“ 


