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1 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla 

9 skyrius  

Injekcija H1B56 

 

Prabėgo trys pavasario savaitės. Vincas per tą laikotarpį perprato visas elgesio taisykles 

psichiatrijos ligoninėje ir kruopščiai ruošėsi dienai, kai niekieno netrukdomas galės keliauti į žemutinį 

aukštą pas Nikodemo vaikus. Kontaktas su Mole vėl atsinaujino. Ji net galėjo detektyvą aplankyti ir 

pusvalandį pasivaikščioti tarp prasiskleidusių gluosnių. Per tą pasimatymą jie daugiausiai kalbėjo 

apie visiškai pasveikusį Tomą, apie bylos naujienas. Tačiau Molė, analizuodama Vinco elgesį, jo 

kalbėjimą, pajuto kažką keisto. Ji juto intuityviai ir negalėjo to paaiškinti konkrečiai. Po kelių 

savaičių, praleistų ligoninėje, Vincas atrodė tarsi praradęs savitumą. Jis buvo ramesnis, šaltesnis. Jai 

net pasirodė, kad ji kalbasi su kitu šilkaveidžiu. Stebėdama Vinco veiklą, ji sužinojo, kad ligoninės 

viduje egzistavo socialinis interneto tinklas Soulbook. Šiame tinkle pacientai galėjo dalintis savo 

emociniais žemėlapiais, kuriuos sudėliodavo mintyse, o programa, vos prilietus pirštų antspaudų 

jutiklį planšetiniame įrenginyje, perkeldavo piešinį į socialinį tinklą. Taip ligoniai dalijosi savo 

tobulėjimu, kurio nebuvo įmanoma suklastoti. Tokiame tinkle nei vienas negalėjo pasirodyti geresnis 

nei buvo iš tikrųjų ar apgaudinėti netikromis anketomis. Paciento emocinė būsena, intelektualiai 

atvaizduota mintimis sukurtame paveiksle, buvo ir rengiamų seminarų aptarimo tema, ir tarpusavio 

pasikalbėjimų objektas.  

Molė pastebėjo, kad šiame tinkle Vincas pakvietė bendrauti visus savo naujus pažįstamus. 

Pirmosios dienos rytą jo draugystę patvirtino  
1

6
  pakviestųjų, vakare – dar 5 žmonės. Antrosios dienos 

rytą draugystę patvirtino 20 % likusių pakviestųjų, o vakare – dar 12 žmonių. Trečiosios dienos rytą 

Vinco kvietimą bendrauti priėmė 50 % likusių žmonių, o vakare vyriškis pamatė, kad kvietimo 

nepriėmė tik 10 žmonių. Šilkaveidė nesunkiai nustatė, kiek iš viso žmonių Vincas pakvietė bendrauti. 
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Per prabėgusias savaites Vincas išdrįso aplankyti ir Van Gogą palatoje, tiksliau – dirbtuvėse. 

Kiekvienas jo sukurtas paveikslas perteikė skausmą, padėties beprasmybę ir pasitenkinimą mažais 

stebuklais. Iš atsiminimų vaizduojamos moterys buvo nauja mįslė ligoninės darbuotojams, tačiau 

detektyvai nebuvo iškart siunčiami aiškintis nužudymo aplinkybių. Vincas numanė, kad „Silconium“ 

organizacija turėjo įgijusi labai aukštą statusą ir nebuvo pavaldi tokioms institucijoms, kaip policijos 

departamentas. Būtent to jis bijojo, todėl tik apsimesdamas pacientu galėjo priartėti prie dominančios 

informacijos. 

Vincas išsiaiškino ir „žaidimų vakaro“ reikšmę, ir nuotraukų, pasirodančių visur 

įmontuotuose ekranuose, prasmę. Detektyvą labiausiai trikdė faktas, kad kiekvienais metais paskutinę 

pavasario dieną pacientai gaudavo jiems priskirtus numerius. Numeriai būdavo užrašomi ant 

kamuoliukų, o šie sumaišomi įrenginyje, primenančiame loterijos automatą. Būdavo išrenkamas 

vienas laimėtojas, kuris bus išleistas iš psichiatrinės ligoninės. Tačiau su viena sąlyga – kad jam bus 

visiškai išvalyti prisiminimai ir atverstas naujas gyvenimo lapas. Gavęs naują tapatybę, 

nebeturėdamas blogų įpročių, jis viską turės pradėti nuo nulio. Šis žaidimas iš pradžių buvo griežtai 

draudžiamas, bet po kurio laiko buvo priimtas įstatymas, leidžiantis taip „reabilituoti“ pacientus. 

Ekranuose pasirodanti nuotrauka ir būdavo laimėtojo. Mintis prarasti tapatybę Vincui priversdavo 

stipriau plakti širdį, todėl jis nusprendė, kad keliauti iki vietos, kurioje, kaip jis įtarė, laikoma Silvijos, 

reikia vakare prieš loteriją. 

Šiandien buvo tokios loterijos išvakarės, o pagal ligoninės taisykles reikėjo susigrumti 

emocinių žemėlapių dvikovose. Žaidėjai buvo atrenkami pagal žemėlapių populiarumą socialiniame 

tinkle. Žaidimas vykdavo panašiai, kaip prie šachmatų stalo. Kiekvienas pacientas sužaisdavo po 

vieną kartą su visais dalyviais. Šilkaveidė pamatė, kad organizatoriai suruošė 45 tokias dvikovas, ir 

apskaičiavo, kiek iš viso dalyvių dalyvaus emocinių žemėlapių dvikovose. 
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Vincas nebuvo atrinktas šioms kovoms, todėl tai jam buvo puiki proga prasmukti į „A“ 

korpuso požemį, nes visų dėmesys buvo sukoncentruotas į dvikovas. Tačiau Molė to nerekomendavo. 

Ji liepė jam palaukti savo kambaryje, kol išsiaiškins tinkamiausią laiką pasprukti. 

– Vincai, pasiėmei viską, ką minėjau? – pasigirdo Molės balsas. Kiek prasibudinęs savo 

lovoje, Vincas apčiupinėjo kišenes ir, radęs ko ieškojo, patvirtino Molei. – Aš nustačiau prižiūrėtojų 

vaikščiojimo intensyvumą A korpuse ir laiką, kada jų būna ne daugiau kaip du visame aukšte. – Molė 

gavo nelygybę, kurią išsprendusi, sužinojo laiko intervalą. 

 

log2√2−√3(𝑡
2 − 4𝑡 + 20 − 4√6) ≤ 2 

Čia: t – paros laikas (0 ≤ 𝑡 ≤ 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iš atsakymo šilkaveidė nustatė, kad lengviausias kelias patekti į požemius – eiti pro šalčio 

kambarį (krioterapijos kabinetą), kuriame buvo eksperimentiškai gydomi vėžiu sergantys pacientai.  

Laikrodis ant šviesiaplaukio staliuko rodė 21:15. Patalpoje girdėjosi rodyklių judėjimas. 

Palatos draugas buvo išėjęs žiūrėti emocinių dvikovų, todėl Vincas vienas sėdėjo ant savo lovos ir 

žvelgė į nuotrauką. Ji buvo perplėšta per pusę. Turimoje dalyje buvo atvaizduotas jis ir Tomas, kai 

jam buvo dešimt. Gimtadienio proga buvo surengta iškyla prie jūros, todėl į nuotrauką pateko ir 

praskrendanti žuvėdra. Nuplėštoje dalyje Vincas iš atsiminimų atkūrė Silvijos veidą, raudoną kaspiną 

plaukuose ir torto gabaliuku išteptą nosį. Vyriškis puikiai prisiminė dieną, kai nuotrauką padalijo į 

dvi skirtingas dalis, tačiau šiandien, pasitelkęs vaizduotę, vėl sujungė fragmentus.  

21:24. Monitorius kambaryje rodė vėjo gainiojamas paplūdimio smilteles, kurios lyg snaigės 

sukosi ore ir galiausiai nusėsdavo ant pėdsakų. Pėdsakų, paliktų žmogaus, praėjusio išilgai pakrante, 

ir pavirtusiu mažu taškeliu tolumoje. Smiltelių šokiui stiprėjant, pėdsakai vis labiau nyko, kol 

galiausiai užliejusi banga juos visai panaikindavo.  
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Molė paskaičiavo, kad visa kelionė iki požemių turi trukti lygiai 18 minučių. Trumpiau trukti 

negalėjo dėl riboto Vinco judėjimo tempo. Nes tik tiek veiks apsauginė kaukė, kurią šilkaveidė davė 

detektyvui susitikimo metu. Kaukė turėjo saugoti nuo miegą sukeliančios medžiagos, pasklindančios 

po visus kambarius. Taigi beliko sužinoti, kada Vincas tiksliai turi palikti palatą, todėl reikėjo išspręsti 

šią lygtį:  

√9𝑡+1
𝑡

− √81
𝑡

= 18 

Čia: t – paros laikas, kada reikia palikti ir grįžti į palatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautas atsakymas tenkino ir sąlygą, kada prižiūrėtojų yra mažiausiai, taip pat ir tai, kad 

Vincui užteks švaraus deguonies bei fizinių galimybių pasiekti požemiuose fiksuojamą gyvybę. 

Beliko  laukti tinkamo momento. Tas detektyvui sekėsi itin sunkiai. Atrodė, kad šviesiaplaukio 

laikrodyje judančios rodyklės pripildytos švino. Širdies dūžiai dažnėjo, jaudulys palaipsniui augo. 

22:15. Negalėdamas tverti įtampos, Vincas paliko palatą ir, klaidžiodamas koridoriais, 

pasiekė darbų kambarį. Čia galima buvo ateiti bet kuriuo metu, kai ekranuose buvo rodomas 

paplūdimys. Kadangi visi buvo susirinkę žiūrėti emocinio žemėlapio dvikovų, tai klasėje detektyvas 

rado tik neprigirdintį senolį, kurį visi vadino Tošiu, ir devyniolikmetį, vardu Fidelis. Darbų kambaryje 

buvo keli lazeriniai spausdintuvai, daug medžio apdirbimo įrenginių. Čia net buvo galima naudotis 

senosiomis žmonių akmens apdirbimo technologijomis. Tošis, sėdėdamas kambario gale prie stalo, 

drožinėjo švilpuką. „Ironiška, – pagalvojo Vincas, – kad neprigirdintis žmogus užsiimtų tokia 

veikla.“ O Fidelis, kuriam buvo diagnozuotas asmenybės susidvejinimo sutrikimas, su 

pasididžiavimu veide rūkė elektroninę cigaretę, stovėdamas prie tekinimo staklių. 

Vinco kelionė iki darbų kambario nebuvo vien minčių nukreipimo būdas. Jam reikėjo labiau 

susidraugauti su šviesiaplaukiu, be kurio pagalbos jis niekaip nebūtų įvykdęs užsibrėžtų tikslų. Taigi 

detektyvas sugalvojo savo kambario draugui pagaminti kokią nors dovaną. Jis pastebėjo, kad prie 
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šviesiaplaukio lovos ant sienos buvo priklijuotos kortelės su amerikietiškojo futbolo žaidėjais. Ten 

kabėjo legendų Jerry’o Rice’o ir Tomo Brady atvaizdai, todėl Vincas sugalvojo 3D spausdintuvu 

pagaminti amerikietiškojo futbolo kamuolį. Priėjęs prie įrenginio, privalėjo pasirinkti.  

– Mole, – kiek pašnibždomis pratarė Vincas, – čia viena iš galimų kamuolio formų yra  

funkcijos 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 ir 𝑓(𝑥) = 0 sudaromo ploto sukimas aplink OX ašį, kai 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋. Gal gali 

paskaičiuoti, kokio tūrio bus gautas kamuolys? 

Molė surado formulę, pagal kurią suskaičiuojamas sukinio aplink OX ašį tūris:  

 

𝑉 = 𝜋∫ 𝑓2
𝑏

𝑎

(𝑥)𝑑𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suskaičiavusi tūrį, pasakė atsakymą Vincui. Detektyvo pasirinkimas buvo tinkamas: tikrojo 

kamuolio tūrio ir apskaičiuotojo santykis 1:400. Taigi jis ėmėsi darbo. Lazeriui pjaustant paskutinius 

pjūvius, prie Vinco priėjo Fidelis ir išdidžiai kreipėsi į jį: 

– Aš sutaupiau dešimt darbo dienų per metus neskusdamas savo barzdos, o amerikiečiai 

praleidžia ištisus gyvenimo metus bėgiodami paskui kamuolį, – ir palietė ranka savo smakrą bei 

tariamai paglostė barzdą, nors buvo labai švariai nusiskutęs.  

Vincas į tai sureagavo šypsniu ir atsakė: 

– Jei žinotumėme, kiek mums liko gyventi, mirtume iš didesnės beprasmybės nei žinodami, 

kiek laiko iššvaistome skųsdamiesi ar žaisdami. 

Šiuos Vincento žodžius palydėjo gausus Fidelio iškvėptų dūmų debesis. Po kelių akimirkų 

tylą sujaukė Tošio bandymai švilpti savo pasigamintu švilpuku. Garsas priminė gaisro sireną, tačiau 

kadangi nieko neišgirdo, Tošis papurtė galvą. Nusivylęs tyla, jis toliau dailino savo kūrinį. 
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22:49. Amerikietiškojo futbolo kamuolys buvo baigtas. Mėtydamas jį į orą, Vincentas paliko 

darbų kambarį. Lygiai vienuoliktą valandą pasibaigia emocinio žemėlapio turnyras, todėl vos 

detektyvui pasiekus savo kambarį, tuoj pat pasirodė ir šviesiaplaukis.  

– Kaip turnyras? – pasiteiravo Vincas. 

– Žmonės suvokia gyvenimo prasmę taip nykiai, kad laiko save plaktuku, reikalingu įkalti 

visas vinis. Kai aš mintyse iš masažinės žolės sudėliojau pievą, primenančią smaigaliu į dangų sudėtas 

vinis, man sakė, kad susitiksime tokiuose žaidimuose dar ne kartą.  

Vincas nusišypsojo ir šūktelėjo šviesiaplaukiui, kad gaudytų kamuolį.  Švystelėjo jį taip, kad 

šis besisukdamas įkristų tiesiai į pašnekovo rankas. Šviesiaplaukis apsidžiaugė tarsi gavęs viso 

gyvenimo dovaną. Neprataręs nei žodžio, apkabino Vincą ir dėkodamas vis mėtė kamuolį į viršų, 

imitavo prasiveržimus. 

23:12. Laikas slinko itin lėtai. Gulėdamas lovoje, Vincas prisiminimais vis grįždavo į Tomo 

vaikystę ir, išgyvendamas kiekvieną pusiaudienį iš naujo, bandė nežvilgčioti į laikrodį. 

– Pameni tą keistos medžiagos skritulį, kurį tau daviau, – apmąstymus nutraukė Molės 

balsas. 

– Taip, – išsitraukdamas iš stalo medžiagą atsakė detektyvas. 

– Tai filtrinis popierius, tau reikia padaryti išpjovą ir pagaminti didžiausios talpos kūgio 

formos filtrą. 

– Koks turėtų būti išpjovos kampas? – pasitikslino Vincas. 

Molė vieno laipsnio tikslumu apskaičiavo kampą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagal instrukciją Vincas iškirpo išpjovą ir, susukęs išklotinę, gavo didžiausio galimo tūrio 

filtrą.  

– Kam man jo reikės, Mole? 
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– Pamatysi, tik pasiimk jį eidamas į apatinius aukštus, o dabar ilsėkis. 

01:50. Blondinas kietai miegojo apsikabinęs savo kamuolį, o Vincas skaičiavo paskutines 

minutes iki kelionės. 

– Tu pasiruošęs? – pasigirdo Molės balsas. 

– Įtampa mane gyvą suės, greičiau pradedam, – atšovė Vincas. 

– Gerai, užsidėk kaukę ir išėjęs iš savo palatos laikykis kairės pusės. Keliausime link 

virtuvės, nes reikės greipfruto.  

– Ko? – nusistebėjo Vincas, bet klausinėti viską suplanavusios Molės buvo beprasmiška.  

02:00. Palatos durys atsidarė ir Vincas nuėjo link virtuvės. Šilkaveidė suklastojo vaizdo 

kamerų įrašus, kad niekas nepastebėtų jo, klaidžiojančio po ligoninę. Pasiekęs virtuvę, detektyvas 

rado joje vaisių padėklą. 

– Dabar pasiimk greipfrutą ir išspausk jo sultis. Toliau per mano duotą specialų filtrą atskirk 

sultis nuo minkštimo. Tas filtras yra toks tankus, kad gausi labai tyras sultis, o veikliosios medžiagos 

sienelėse panaikins kartumo jausmą. 

Vincas padarė kaip liepiamas ir, gavęs keliasdešimt mililitrų grynų sulčių, klausė tolimesnių 

nurodymų. 

– Dabar palik virtuvę, išeik pro šiaurines duris ir stikliniame koridoriuje laikykis dešinės 

pusės, kol prieisi apsaugos darbuotojo postą. Pagal stebėjimų duomenis nustačiau, kad jis lygiai 02:15 

eina į tualetą, tada grįžęs išgeria antidepresantų, nes prieš porą mėnesių išsiskyrė su žmona. Palauk, 

kol jis nueis į tualetą ir tada supilk greipfrutų sultis į ant stalo paliktą raudoną plastikinį puodelį.  

Vincas palaukė už kampo, kol darbuotojas nueis, ir atliko ką lieptas. 

– O kuo tos sultys ypatingos? 

– Ligoninėje griežtai slepiami vaistai. Yra specialūs detektoriai, kad pasimatymų su 

aplinkiniais metu niekas negautų jokių medikamentų, todėl nėra galimybių gauti migdomųjų. O 

greipfrutų sultys, geriamos kartu su bet kokiais vaistais, keliasdešimt kartų padidina vaisto absorbciją. 

Silpni antidepresantai suveiks kaip stipriausi migdomieji. 

Po kelių akimirkų darbuotojas grįžo, išgėrė vaistus su sultimis ir iš karto užmigo.  

– Paimk raktus nuo jo diržo, nes ne visas duris aš galiu atidaryti pasinaudodama programa, 

taip pat nukabink vaikišką lazerį. Tada eik koridoriumi į kairę nuo budėjimo posto. 

02:22. Detektyvas, vykdydamas Molės nurodymus, atrakino kelerias duris, kol galiausiai 

pasiekė vidinį ligoninės kiemą. 

– Kodėl čia atėjome? – paklausė Vincas. 

– Tu negalėsi grįžti atgal tuo pačiu keliu, nes tada jau vaikščios rytinė apsaugos darbuotojų 

pamaina. Aš bandau rasti naują grįžimo kelią, tačiau tam tikri pastatai buvo pastatyti neseniai, aš jų 

nematau savo programoje. Reikia, kad tu išmatuotum ritinio formos raudonų plytų pastato, stovinčio 
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vidiniame kiemelyje, aukštį. Sužinok aukštį nuo žemės iki lango, kuris vienintelis matosi iš dabartinės 

tavo vietos. Matai? 

– O kaip aš tą padarysiu? 

– Vaikišką lazerį padėk ant žemės ir nukreipk į langą, – Molė nustatė, kad lazerio spindulys 

sudarė 30 laipsnių kampą su žeme, – dabar paeik dešimt metrų link to pastato ir nebijok, aš padariau, 

kad kameros tavęs nerodytų. Vėl nukreipk lazerį nuo žemės į tą langą, – dabar Molė pamatė, kad 

kampas sudaro 40 laipsnių. To pilnai pakako, kad nustatytų, kokiame aukštyje langas yra virš žemės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Gerai. Aukštis pakankamas, kad galėtum iš jo nusileisti grįždamas. O dabar keliaujam 

atgal į pastatą. 

02:36. Vincas, grįžęs į pastatą ir kelias minutes sekęs nurodymais, leidosi laiptais, rodos, 

visą amžinybę, kol galiausiai pasiekė žemiausią „A“ korpuso patalpą, kurioje gyvybę fiksavo Molės 

sistema. Prieš Vinco akis buvo durys, kurias šilkaveidė, nesunkiai prisijungusi prie sistemos, atidarė. 

Jis drebančiomis rankomis pravėrė duris, nes už jų tikėjosi išvysti buvusią žmoną. Padvelkė aitrus 

chloroformo kvapas. Kambarys buvo šviesus ir labiau priminė laboratoriją su daug įrangos, 

veikiančiais kompiuteriais, užrašų knygomis. Atrodė, kad Vincentas vaikšto po astronautų, 

tyrinėjančių svetimas planetas, kambarius.  

– Vincai, gal gali apsisukti 360 laipsnių kampu, kad galėčiau pamatyti viską aplinkui, –

paprašė Molė. 

Detektyvas lėtai apsisuko stebėdamas aplinką, kiek nusivylęs tuo, ką mato.  

– Tu sakei, čia yra gyvybė, – kiek piktokai pasakė. 

– Patekome į tinkamą aukštą, tačiau signalas nėra stiprus ir negaliu tiksliai pasakyti, kur yra 

judantis objektas. Pabandyk nueiti prie stalo, esančio tavo dešinėje, ant jo pastebėjau eksperimentų 

ataskaitą. Gal gali užmesti akį į užrašus. 
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Vincas, vis žvalgydamasis po kambarį, priėjo prie stalo ir pradėjo vartyti puslapius. Juose 

buvo vaizduojamos kepenys ir įvairios diagramos. Leidžiamų vaistų dozės buvo surašytos į lenteles. 

Vincas sklaidė puslapius, kol, galiausiai atvertęs paskutinį lapą, stabtelėjo ir garsiai perskaitė 

paskutinio eksperimento išvadas: 

– Suleista H1B56 injekcija iššaukė keistą leukocitų, trombocitų ir eritrocitų judėjimą. Visų 

medžiagų gradiento vektoriai (plokštumoje, kurią nagrinėjo Molė) buvo nukreipti atitinkamai 𝑙(5,3), 

𝑡(−2,1), 𝑒(3,2). Tai reiškia, kad jie pradėjo judėti vienoje plokštumoje. 

Matydama užrašus ir girdėdama Vinco balsą, Molė negalėjo tuo patikėti. Tai reiškia, kad 

vieną vektorių galima išreikšti kitų dviejų vektorių tiesiniu dariniu. Ji pabandė leukocitų gradiento 

vektorių išreikšti kitų dviejų kraujo dalelių vektoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai tai pavyko, akimirką stojo tyla.  

– Ką tai reiškia? – pasiteiravo Vincas, suprasdamas, kad gerų naujienų nesulauks. 

– Tai reiškia, kad anksčiau žmoniją kamavusios vėžio, AIDS, ŽIV problemos atrodo kaip 

uodo įkandimas, palyginti su tuo, kokį poveikį žmogui galės turėti ši injekcija. 

Netrukus kitame kambario gale prasivėrė durys. Vincas iš rankų paleido laikytą knygą. 

Atrodo, tyliame kambaryje galima buvo jausti detektyvo širdies plakimą. Įtampa pasiekė tokią stadiją, 

kad ėmė drebėti vyriškio rankos. Galiausiai po kambarį pasklido žodžiai, tarsi peilio rėžiu įsmigę į 

vyriškio nugarą. 

– Laukiau tavęs, Vincai... 

Uždavinys Nr. 76 


