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1 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla 

IV skyrius  

Nikelis 

 

Vos pravėrus duris, prieš detektyvus atsivėrė klasikinis, renesansu alsuojantis kambario 

interjeras: aukštos lubos su krištoliniais sietynais, raštais dekoruoti toršerai. Šviesūs pasteliniai sienų 

atspalviai harmoningai derėjo prie šiltų medienos spalvų. Visas kambarys buvo apstatytas 

raudonmedžio ir riešuto baldais. Vincas prisėdo ant XVIII amžiaus kušetės, o Molė priėjo prie lango, 

pro kurį atsivėrė itin platus vaizdas. Detektyvas pažvelgė į rankose laišką savo rankoje, pirštu 

perbraukė per juodai baltą drugelį ir po kelių akimirkų iš laiško ištraukė popieriaus lapą. Palengva, 

suteikdamas žodžiams galios, perskaitė spausdintą tekstą: 

 

Pirma diena – visko pradžia, 

Nedaloma ir vientisa. 

Nelaimė Kinų kvartale – 

Kitos dienos jau problema. 

 

Trečia diena paskendusi 

Neono lempų šviesoje, 

Kai po paros žaidimo 

Pergalę išvysime „Go“ lentoje. 

 

Penkta – perversmo diena 

Roberto karalių širdyse. 

Užslinks ilgam tamsa, 

Kol raktas slėpsis dantyse. 

 

Perskaitęs Vincas pažvelgė į Molę, tačiau ji nepateikė nei vienos situacijos interpretacijos. 

Atrodo, net nesureagavusi į eiles, patraukė į kitą numerio kambarį, kuris alsavo darbo aplinka. 

Riešutmedžio stalas užėmė didžiąją kambario dalį, kairėje pusėje – lentynos su knygomis. Vienoje jų 

buvo sudėtos 7 skirtingos knygos (3 istorijos ir 4 literatūros). Knygos iš abiejų pusių buvo paremtos 

baltų Pegasų statulėlėmis. Molė iškart paskaičiavo tikimybę, kad atsitiktinai taip sudėliojus knygas, 

vieno ir to paties dalyko knygos bus sudėtos šalia viena kitos. Gautą atsakymą ji suapvalino 

tūkstantųjų tikslumu.  
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Paėmusi vieną iš knygų, greitai ją pervertė, tačiau stabtelėjusi ties 17 puslapiu, pastebėjo 

Šventojo Stepono gimnazijos bibliotekos antspaudą. Peržiūrėjusi knygas nustatė, kad jos – mokyklos, 

paimtos iš tos pačios bibliotekos. 

Vincas liko didžiajame kambaryje ir, padėjęs laišką ant kušetės, apžiūrinėjo kambarį. Jo 

žvilgsnis lėtai, colis po colio, slinko antikvarinių baldų kontūrais, net saulės spindulių, krentančių pro 

vertikalius, siaurus langus, pėdsakais. Abu detektyvai ieškojo užuominų, kurios pagelbėtų išsiaiškinti, 

kas yra tas paslaptingasis bendradarbis Romas. Niekaip negalėdamas apčiuopti ryšio tarp eilėraščio 

posmų, vyriškis prisiminė, kaip jo globėjas tik atvykusį į naująją šeimą mokė žaisti stalo žaidimus. 

Šaškes Vincas perprato gana greitai, šachmatai pasirodė itin įdomūs, bet vakarų, kai šeima 

nuspręsdavo paskirti „Go“ žaidimams, jis nemėgdavo. Žvelgdamas į didžiojo kambario centre 

stovintį laikrodį, kuris rodė 16-tą valandą ir 45 minutes, bet švytuoklė nejudėjo iš vietos, jis nejučia 

nusišypsojo. Šypsnį sukėlė mintys, kad „Go“ žaidimo lenta, kurioje yra 19 x 19 langelių, jam yra per 

didelė. Dėl šio sakinio sulaukdavo draugiškų pašaipų iš netikro brolio. Detektyvo žvilgsnį prikaustė 

paveikslas, kabantis šalia įėjimo. Jame buvo pavaizduoti trys vienodi, besiliečiantys vienas su kitu 

apskritimai. Pirmajame įrašytas žodis „metanas“, antrajame „plastmasė“, trečiajame „dirbtinis 

intelektas“. Visų šių apskritimų spindulys yra lygus 3. Tarp jų yra įbrėžtas mažytis ketvirtas, visus 

kitus tris apskritimus liečiantis apskritimas, pavadintas „gyvenimas“. Tačiau ties jo spinduliu 

nupieštas klaustukas. „Ironiška, – pagalvojo detektyvas, – kaip besaikis plastmasės gaminių 

naudojimas, gyvulių ūkių plėtra ir dėl to padidėjęs išskiriamas metano kiekis bei žmogaus judėjimą 

apribojęs dirbtinis intelektas sumažino mūsų pasaulį.“ Daug minčių keliantis darbas priminė Vincui 

uždavinį, kurį nagrinėjo kartu su sūnumi, kai jis ruošėsi atsiskaitymams, todėl greitai ir be Molės 
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pagalbos apskaičiavo, koks turėtų būti „gyvenimo“ spindulys. Jį suapvalino šimtųjų tikslumu, lygiai 

taip, kaip spręsdamas uždavinį su Tomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molė iš darbo kambario pasuko link vonios. Jos grindys buvo išklotos marmuro plytelėmis 

su juodais ornamentais. Kairėje pusėje – Karelijos beržo spintelė, ant kurios įtaisyta kriauklė. Ant 

spintelės vazoje buvo pamerkta keletas jau nuvytusių rožinių gvazdikų. Kambario gale dideli langai 

pridengti gelsvomis užuolaidomis, o pačiame centre – gal kokių dviejų metrų stačiakampio 

gretasienio formos vonia. Molė palengva tarsi muziejuje priėjo prie kriauklės ir pažvelgė į veidrodį. 

Mintyse kartojo pirmą eilėraščio posmelį ir palietė pirštais merdinčius gvazdikus.  

– Nedalomas ir vientisas, visko pradžios skaičius yra vienetas, – ištarė taip švelniai, tarsi 

norėdama, kad žodžiai pasklistų po kambarį ir tam tikrą laiką neišnyktų.  

Pasukusi link didelių langų, praskleidė užuolaidas ir pro langus, kaip ir didžiajame 

kambaryje, atsivėrė vaizdas į tolį. Laukas, miško pakraštys ir jokios gyvos dvasios. Molė žvilgsnis 

nekliudomas klajojo po apylinkes, o ji analizavo kinų kultūrą ir aptiko informaciją, kad jie vengia 

skaičių, nešančių nelaimes. Pagal skambesį į žodį „mirtis“ buvo panašus skaičius 4. Grįžusi prie 

vonios, šilkaveidė jos viduje pastebėjo išilgas dėmes. Jos priminė tokias, kurios susidaro arbatos 

puodelyje, kai per ilgai palaikai gėrimą užplikytą. Atidžiau įsižiūrėjusi ji aptiko tokią juostą vonios 

viršuje ir padarė prielaidą, kad tiek galėjo pakilti vanduo, kai jame maudėsi žudikas (padaryta 

prielaida, kad žmogus kurį laiką buvo visas paniręs po vandeniu). Buvo justi rožių ekstraktas, kuris 
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ir paliko pėdsakus vonioje. Kita išilginė juosta driekėsi keliais sprindžiais žemiau. Ji, Molės 

suvokimu, žymėjo vandens lygį išlipus žmogui iš vonios, bet dar neišleidus vandens. Tokie du 

nusistovėję vandens lygiai leido apskaičiuoti kūno masę. Žmogaus vidutinis tankis yra 1036 𝑘𝑔/𝑚3. 

Ranka perbraukusi vonios kraštą, Molė nustatė, kad ilgis yra 1,9 m, o plotis – 0,8 m. Žemesnioji 

nuosėdų juosta yra 28 cm nuo dugno, o aukštesnioji – 33 cm. Tai leido šilkaveidei suskaičiuoti 

prognozuojamą tariamo žudiko masę. Gautą atsakymą Molė suapvalino kilogramų tikslumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detektyvų kambarių apžiūrą nutraukė į duris pasibeldęs administratorius. 

– Ar viskas gerai, – pasiteiravo kiek įžūliai įsibraudamas į numerį. 

– Čia niekas nebuvo paliesta po žu... – ties paskutiniu žodžiu Vincas nutilo ir čia pat 

pasitaisė, –  po Romo vizito? 

– Ne, jis prašė, kad kambario niekas netvarkytų. Kadangi mes sulaukiame labai įnoringų 

klientų, tai šis pageidavimas net nepasirodė keistas. 

– Sakote, kad jis sumokėjo už dvi savaites į priekį? – pasiteiravo iš vonios atėjusi Molė. 

– Taip, mes taikome lojalumo programą, pagal kurią mokamą pinigų sumą apskaičiuojame 

priklausomai nuo praleistų naktų skaičiaus pagal formulę.  

Administratorius padavė Molei segtuvą, kuriame atsiskaitymas už suteiktas paslaugas buvo 

aprašytas funkcija:  

 

𝑃(𝑥) = −0.02𝑥2 + 0.44𝑥 − 0.42 + 20√32−0.5 log3 16 

 
Čia: x – praleistų dienų skaičius; P(x) – vienos dienos kaina (Ֆ), praleidus x dienų viešbutyje. 
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Molė greitai suprato, kad kainos funkciją galima suprastinti ir pateikti paprastesne išraiška, 

bei apskaičiavo, kiek kainuoja naktis viešbutyje, jei joje apsistojama 10 dienų. Įdomumo dėlei 

šilkaveidė nustatė laiką, kada apsistoti yra racionaliausia, kada vienos nakties kaina yra mažiausia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbio metu Molė gavo atsakymą dėl DNR, kurio mėginį paėmė vonioje. Persiųsti 

duomenis šilkaveidžiams galima akimirksniu, todėl nereikia važiuoti į skyrių ir tikrinti duomenų 

bazėje. Visuose kambariuose esantys pirštų antspaudai buvo to paties žmogaus – Romo L. Šilkaveidė 

planšetiniame kompiuteryje parodė įtariamojo nuotrauką administratoriui ir šis su šypsena atpažino 

vyriškį. Nuotrauką pamatęs Vincas kiek krūptelėjo – tai buvo jo stebimas benamis iš alėjos priešais 

departamentą. Detektyvai greitai susisiekė su skyriumi ir po keliasdešimties minučių Romas L. buvo 

sulaikytas viename iš centrinių sostinės barų. Pasirodė, kad kažkas jam sumokėjo nemažą pinigų 

sumą, kad užsiregistruotų viešbutyje ir jame praleistų naktį. 

– Ar jis ką nors atsinešė su savimi? – pasiteiravo Molė 

– Tiesą sakant, taip, keletą paveikslų, knygų ir tą didelį laikrodį, kartu su spintele po juo, – 

administratorius pirštu parodė į neveikiantį gal pusantro metro laikrodį, kurį Vincas jau buvo 

apžiūrėjęs akies krašteliu, ir tamsiai rudo riešutmedžio spintelę.  

– Kitų daiktų nemačiau, nes buvo krepšiuose, bet mes leidžiame klientams įsikurti taip, kaip 

jiems patinka, kad galėtų dirbti savo darbus, – papildė viešbučio darbuotojas. 
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Po kelių akimirkų administratorius pasišalino, o Molė Su Vincu atsistojo priešais laikrodį. 

Rodyklės buvo sustingusios ties 16:45, nors buvo vos po pusiaudienio. Vincas priėjo arčiau ir atidarė 

spintelės po laikrodžiu dureles. Abiejų nuostabai, joje buvo seifas. Molė iškart pabandė prisijungti 

prie jo valdymo, bet tai buvo labai senas modelis, nors klaviatūra švietė mėlynai. 

– Eilėraštis, – sušnabždėjo Vincas ir kiek garsiau kreipėsi į Molę, – gal gali iššifruoti 

eilėraštį, jame turi slypėti raktas, kaip atidaryti seifą.  

Molė, jau anksčiau galvojusi apie posmus, padarė išvadą, kad neonas susijęs su skaičiumi 

10, nes toks jo atominis numeris. Vincas pateikė savo išvadą dėl „Go“ lentos slepiančio skaičiaus. 

– Gal žinai, ką bendro turi Robertas ir karalius? – paklausė Vincas. 

– Galiu pateikti per 500 skirtingų versijų. 

– Pabandyk iš jų palikti tas, kurios susijusios su menu, galbūt literatūra. Pridėk prie paieškos 

tai, kad šiuos žodžius turi sieti skaičius. 

– Labiausiai tikėtina, kad tai Jungtinės Karalystės autorius Robertas J. Haris ir jo romanas 

„31 karalius“. 

– Būtent, – sušuko Vincas. 

– Taigi dabar turime seką: 1, 4, 10, 19, 31. 

– O raktas slepiasi dantyse, – pridūrė Molė. 

– Sveikas žmogus turi 32 dantis, taigi mums reikia sužinoti šios sekos 32-ąjį narį. 

Molė tuoj pat nustatė sekos tendenciją ir pasakė skaičių, kurį Vincas įvedė seifo klaviatūroje.  
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Tą akimirką, kai tik Vincas paspaudė paskutinį klaviatūros mygtuką, po kambarį pasklido 

keistas aromatas. Vienu metu iš skirtingų kambario vietų prie elektros tinklų prijungti kvepalų 

flakonai pradėjo kambaryje skleisti metalo su siera kvapą ir jį maskuojantį pušų aromatą. Detektyvai 

žvelgė, kaip pro saulės spindulius krenta keisti lyg sniegas lašeliai ir besisukdami ratu išnyksta ant 

Vinco ištiesto delno ir visame kambaryje. Vyriškis pažvelgė į Molę, o ji, kiek pajudinusi pečius, 

žvilgsniu paragino praverti seifo dureles. Sutrikęs dėl pasklidusių kvapų, Vincas net nepastebėjo, kaip 

palengva pradėjo judėti laikrodžio švytuoklė – būtent pravėrus dureles. Tai neramino, nes bėgantis 

laikas paprastai nieko gero nereiškia. Seife gulėjo du vienodos talpos buteliukai  su skirtingos 

koncentracijos gelsvu skysčiu. Ant vieno buvo užrašyta „20 % koncentracija“ ant kito – „40 % 

koncentracija“. Tarp buteliukų su skysčiu – kortelė. Vincas paėmė kortelę, ant kurios buvo nupieštas 

tas pats drugelis, kuris buvo ir ant viešbučio administratoriaus įteikto laiško. Detektyvas apvertė 

kortelę, kurioje spausdintu išraiškingu šriftu buvo parašytas posmelis. 

 

Pajusk, kaip plazda drugelio sparnai, 

Netyčia palietę berniuko pirštus. 

Pajusk, kaip vejasi rodyklės ratu 

Gyvenimą ir mirtį – vienu metu. 

 

Vincas ir Molė kuriam laikui sustingo bandydami prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. 

Jie bandė išsiaiškinti posmelio prasmę, kol šilkaveidė paklausė: 

– Kurioje mokykloje mokosi tavo sūnus? 

– Šventojo Stepono gimnazijoje, – atsakė detektyvas ir dar kartą pažvelgė į paveikslą su 

trimis apskritimais. 

– Tomas! – sušuko Vincas.  

Sugniaužęs rankoje kortelę išbėgo pro duris, o Molė pagriebė buteliukus su skysčiu ir nulėkė 

jam įkandin. Išbėgusi iš viešbučio, įsėdo į automobilį ir vyriškis paprašė Molės įvertinti maršrutą, 

kuriuo greičiausiai galima būtų pasiekti Tomo namus.  

A1 kelias: 𝑃(𝑡) = 120 ∙ log2(𝑥 + 1) 

A2 kelias: 𝑆(𝑡) =  
120

7
∙ (2

√
27

2
𝑥

− 1) 

 

Čia: t – kelionės laikas valandomis; P(t) – A1 keliu nuvažiuotas atstumas; S(t) – A2  keliu nuvažiuotas 

atstumas 
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Nors navigacija tą galėjo padaryti, tačiau šilkaveidė turėjo galimybę prognozuoti daug 

tiksliau. Molė apskaičiavo, kad nuo viešbučio iki namų yra 120 km ir veda du keliai: A1 ir A2. 

Pirmuoju važiuojant galima patekti į kamščius, tad gavo kelio funkciją P(t). O važiuojant antruoju 

galima stabtelėti dėl greičio apribojimų, susijusių su kelio remontu. Šiuo keliu važiuojant kelio 

funkcija yra S(t). Šilkaveidė nustatė kelią, kuriuo važiuojant galima pasiekti Tomo namus 

greičiausiai. Važiuodamas pasirinktu keliu, Vincas vienu metu laikė vairą ir vis dirsčiojo į kortelę su 

posmeliu bei pašnibždomis kartojo paskutines dvi eilutes: „Pajusk, kaip vejasi rodyklės ratu, 

Gyvenimą ir mirtį vienu metu.“ 

– Tai mums likęs laikas, – sušuko detektyvas ir sekundei paleido vairą. 

– Kai laikrodžio rodyklės nejudėjo, jos rodė 16:45, – papildė Molė. 

– Tai reiškia, kad mes turime laiko tol, kol minutinė rodyklė pasivys valandinę. Mole, 

paskaičiuok, po kiek laiko tai įvyks: 

Molė paskaičiavo likusį laiką, jos atsakymas Vincą privertė stipriau spustelėti 

akceleratoriaus pedalą ir viršyti leistiną greitį.  
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Molė sukiojo rankoje buteliukus su skysčiu ir silpnesnės koncentracijos talpą kiek pradarė, 

kad galėtų pauostyti. Tačiau skystis buvo bekvapis. Jai nedavė ramybės paskutinis posmelis, o Vincas 

vis bandė prisiskambinti Tomui, tačiau į skambutį niekas neatsakė. Nepavyko prisiskambinti ir 

buvusiai žmonai, – tai privertė dar stipriau spausti greičio pedalą.  

Įveikęs beveik visą kelią be didesnių kamščių, į paskutinį posūkį Vincas įlėkė slysdamas 

šonu. Žviegiančios padangos išgąsdino šunį vedžiojančius du senyvo amžiaus žmones, tačiau dabar 

svarbiausia buvo suspėti laiku pas sūnų. Paskutiniai kilometrai buvo patys sunkiausi ir, atrodo, truko 

amžinybę. Galiausiai įvažiavę į nuosavą kiemą, paliko jame įstrižai stovinčią mašiną ir pasileido link 

durų. Iš kišenės Vincas išsitraukė magnetinių kortelių dėklą ir bandė surasti reikiamą, tačiau jos 

pabiro ant grindų, šalia kilimėlio su užrašu „Wellcome“. Suradęs vyriškis perbraukė per tam skirtą 

tarpelį ir durys atsidarė. Padriku žvilgsniu bėgiodamas po dviaukščio namo kambarius, Vincas 

ieškojo sūnaus, kol galiausiai, užbėgęs į antrą aukštą, pravėrė Tomo kambario duris.  

Tai buvo akimirka, kai vyriškį užliejo palaima atėmė visas jėgas. Jis susmuko tarpduryje 

pamatęs, jog sūnus su ausinėmis žaidžia kompiuterinį žaidimą ir jo net nepastebi. Molė kiek 

priklaupusi padėjo kolegai atsikelti ir jis lėtai priėjo prie sūnaus bei mojuodamas rankomis bandė 

atkreipti jo dėmesį. Tomas pamatęs tėtį, greitai nusiėmė ausines ir su plačia šypsena pašoko nuo 

kėdės. 

– Ką tu čia veiki, – paklausė sūnus. 

Vincas su ašaromis akyse apkabino sūnų. Suspaudė glėbyje taip stipriai, lyg būtų nematęs 

kelerius metus. Tomas kelias akimirkas atsakė tuo pačiu, bet ilgainiui Vincas pajuto, kaip sūnaus 
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rankos nusviro. Detektyvas kiek atsitraukė nuo jo ir išpiltas šalto prakaito pamatė kiek trūkčiojančias 

vaiko akis bei mėlstantį veidą. 

– Tomai, Tomai, – kartojo Vincas ir, paguldęs sūnų ant žemės, pradėjo delnu plekšnoti per 

veidą. 

– Jam priepuolis, – pastebėjo Molė, – ar jis kam nors alergiškas? – pasiteiravo Vinco. 

– Šiek tiek mandarinams, žiedadulkėms ir... – netikėta mintis persmelkė visą Vincento kūną, 

– nuo vaikystės jis labai alergiškas nikeliui.  

Detektyvų apranga, kūnai, plaukai buvo pilni nikelio dalelių, kurios pasklido atidarius 

seifą. – Kuo mes galime jam padėti? – kiek isterišku tonu paklausė Vincas. 

– Jam anafilaksinis šokas, pagalba jau važiuoja, bet jam gali padėti tik naujai sintetiniu būdu 

atrasta 32 % koncentracijos rūgštis CPH332, – Molė susikišo rankas į kišenes ir išsitraukė buteliukus 

iš seifo. 

– Iš kur tu žinai, kad čia ta rūgštis? – paklausė Vincas. 

– Neturime laiko, privalome rizikuoti, nes jis merdi, – atsakė savimi pasitikinti 

šilkaveidė, – surask tuščią švarią talpą ir vienkartinį švirkštą, – paliepė. 

Apskaičiavusi pagal Tomo amžių ir kūno sudėjimą reikiamą vaistų kiekį, ji pradėjo 

sunkiausią etapą. Reikėjo nustatyti, kokiu santykiu sumaišyti dvi 20 % ir 40 % koncentracijos rūgštį, 

kad gautų reikiamą 32 % koncentraciją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molė nustatė reikiamą santykį, o Vincas atbėgo su švaria talpa naujos koncentracijos 

vaistams ir vienkartiniu švirkštu. Vos suleidus vaistus, atvyko medikų komanda, nes Tomo sveikatos 
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11 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla 

daviklis fiksavo sutrikimus. Vinco sūnus vis dar buvo pamėlęs ir neatgavęs kvėpavimo, kai jo kūną 

paguldė ant gulto ir išnešė į medikų automobilį.  

Vinco akyse susipynė besikaupiančios ašaros, išgąstis ir netikėtos kaltės jausmas. Atrodo, 

kad paprasta byla per kelias valandas virto asmenine tragedija. Detektyvai paliko sūnaus kambarį ir 

išskubėjo paskui medikų automobilį. Kambaryje liko ramybė ir origamis – iš juodo popieriaus 

išlankstytas drugelis. Padėtas ant Tomo stalo šalia ausinių. Paliktas priminti, kaip trapiai subyra 

grožis, pakąstas žmogaus savanaudiškumo šalnos. 


