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XI skyrius  

Sofija 

 

Vos kelios valandos miego ir Vincas prabudo nuo šalia prisėdusio šviesiaplaukio žodžių. 

– Labas rytas, tu laimėjai! – kiek pašnibždomis šūktelėjo vaikinas. 

Bandydamas susivokti, detektyvas pamatė jo rankose laikomą laišką ir suprato, kad viskas, 

ką įsivaizdavo sapnavęs, pasirodo, vyko iš tikrųjų. Vaikino žvilgsnis buvo kupinas nuoširdaus 

pavydo, tačiau tai Vinco neguodė. Po kelių akimirkų jis išgirdo Molės balsą: 

– Mes sugalvojome, kaip tave iš ten ištraukti, bet... 

Vincas išlipo iš lovos ir, nukulniavęs iki palatoje įrengto tualeto, pasitikslino: 

– Bet? 

– Bet tai bus labai pavojinga. 

– Aš padarysiu viską, ką liepsi, kad iš čia ištrūkčiau ir vykčiau pas Sofiją. 

– Kaip minėjau, šioje ligoninėje niekaip nepasieksime medikamentų, todėl jų reikės 

pasigaminti patiems. Mes sukelsime tau dirbtinę komą. Ištyrusi ligoninės planą, išsiaiškinau, kad 

tokiems atvejams jie neturi gyvybės gelbėjimo įrangos, todėl būsi greitai išgabentas į Šventos Klaros 

ligoninę, esančią už trisdešimties kilometrų nuo čia. Kai automobilis tave iš čia išgabens, būsi 

labiausiai pažeidžiamas ir mes tave perimsime. Turėsime visą reikiamą įrangą ir specialų vaistų 

mišinį, kuris turėtų tave pažadinti iš komos.  

– Kokia tikimybė, kad aš nepabusiu iš komos? 

– Prieš žadindami tave iš komos, į gumburą implantuosime elektrodus. Tada naudosime gilią 

smegenų stimuliaciją – neinvaziniu būdu leisime ultragarso bangas tiesiai į minėtą tarpinių smegenų 

dalį. 

– Kokia tikimybė? – kiek garsiau riktelėjo Vincas. 

– Mes vienu metu stimuliuosime tris skirtingas smegenų sritis: su 10, 20 ir 50 branduolių. 

Stimuliacija gali skirtingose srityse suveikti arba ne (suveikimo tikimybė 
1

2 
). Jeigu suveikia, tai 

aktyvuojami visi branduoliai, jei nesuveikia, tada nei vienas. Jeigu X – aktyvuotų branduolių skaičius, 

tai tu pabusi, jei 𝑃(𝑋 ≥ 50). 

Tą pasakiusi, Molė gavo atsitiktinio dydžio X skirstinį, paskaičiavo matematinę viltį ir 

galiausiai išsiaiškino tikimybę 𝑃(𝑋 ≥ 50). 

 

 

 

 



 

www.matematikospamokos.lt 
 
 

2 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincas žvelgė į veidrodį virš kriauklės ir, tarsi tyrinėdamas savo barzdos augimo 

netolygumus, paklausė: 

– O kaip sukelsite dirbtinę komą? 

– Mums reikės maltų vyšnių kauliukų, kuriuose yra didelė vandenilio cianido koncentracija 

(HCN), taip pat graikinių riešutų ir juodojo šokolado dėl nikelio kiekio, kuris sustiprins reakciją. 

Reikia pagaminti savotišką kakavą iš mano minėtų produktų ir dėl viso kūno apnuodijimo tu panirsi 

į komą. Tačiau dabar tave ves į žaidimo laimėtojo apeigas, todėl mišinį turės pagaminti kažkas, kuo 

tu pasitiki. 

Vincas, išeidamas iš tualeto, pažvelgė į šviesiaplaukį, kuris smiliumi braukė per 

amerikietiško futbolo kamuolio griovelius. 

– Beje, nusiųstos pajėgos apsupo namą, kuris atitinka mano anksčiau paskaičiuotas 

koordinates, todėl laukiu tavęs ir keliausime prie namo, – pratarė Molė, kai Vincas grįžo prie savo 

lovos. 

– Gal galiu tavęs paprašyti paslaugos, – pasiteiravo Vincas, paimdamas kamuolį iš 

šviesiaplaukio rankų. 

Jis kiek įsitempė ir nuliūdo, bet įdėmiai pažvelgė į Vincą.  

– Gal gali mano pergalės garbei pagaminti gėrimo? 

– Citrinų limonado? – nusišypsojo šviesiaplaukis. 

– Ne. Norėčiau kakavos. 

Vincas išvardijo ingredientus ir instrukciją, kaip paruošti paslaptingąjį gėrimą. Molė jam 

pasufleravo, kad kauliukų, graikinių riešutų ir juodo šokolado santykis turi būti 18:2:5. Galutinė masė 

turi siekti 50 gramų. Molė apskaičiavo tikslias ingredientų mases. 

 

Uždavinys Nr. 85 



 

www.matematikospamokos.lt 
 
 

3 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviesiaplaukis viską užsirašė ir džiaugdamasis, kad galės būti naudingas, prisiekė niekam to 

nepasakoti ir pats neragauti gėrimo, kol jo neišbandys Vincas. 

Po dešimties minučių atėjusi seselė pakvietė Vincą į laimėtojų apeigas – savotišką 

atsisveikinimo maldą. Palikdamas palatą, jis mirktelėjo šviesiaplaukiui, kuris taip pat atsakė 

išraiškingu gestu ir, pakilęs nuo lovos, patraukė į virtuvę.  

Vincas buvo nuvestas medicininiam patikrinimui ir susitiko su ligoninės direktoriumi. Visi 

šypsodamiesi spaudė detektyvo ranką ir linkėjo laimingai gyventi naująjį gyvenimą. Akimirkai 

Vincas net ėmė svarstyti, kas nutiktų, jei jis neišgertų gėrimo. Naujas pasaulio suvokimas, naujos 

galimybės, naujos svajonės. Retai kada gauni galimybę viską pradėti iš naujo, tačiau tada jis 

neprisimins Sofijos ir Tomo. Keturiasdešimt praėjusių metų nebeteks prasmės. Ši mintis jį gražino į 

dabartį.  

Po patikrinimo, kai buvo sutvarkyti visi raštiški formalumai, daktarai, direktorius, kelios 

seselės ir Vincas nuėjo į maldos namus, tiksliau, į salę, kurioje buvo galima pasikalbėti su norimais 

žmonėmis. Maždaug dešimties žmonių grupelė apie pusvalandį kalbėjosi, o Vinco galvoje nuolat 

sukosi mintys apie šviesiaplaukio gaminamą mišinį, apie kažkur laikomą pagrobtą Sofiją, apie 

žmogaus su skrybėle eilėraštį. 

Grįžęs į savo palatą, Vincas šviesiaplaukio nerado. Pirmiausia jam šovė į galvą mintis, jog 

šis neištesėjo pažado ir paragavo pagaminto mišinio. Laikas bėgo, Molė irgi pradėjo nerimauti, bet 

prasivėrė palatos durys ir kambarį nutvieskė vaikinuko šypsena. Detektyvo žvilgsnį kaustė jo rankoje 

laikomas puodelis, kurį šis padėjo ant stalo prie Vinco. Abu akimirkai prisėdo ant lovos. 

– Padariau lygiai taip, kaip prašei, tik nesuprantu, kodėl tai taip svarbu. Aš sau kakavą 

gaminu kiekvieną kartą vis kitaip maišydamas šokoladą...  
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Tolesnių žodžių, kuriuos tarė vaikinas, Vincas jau negirdėjo. Jo mintys sukosi tik apie mišinį, 

kuris gali negrįžtamai pakeisti gyvenimą.  

– Ačiū tau už pagalbą, – pasakė vyriškis šviesiaplaukiui ir pakėlė puodelį prie lūpų. Jautė 

šokolado ir migdolų kvapą, kurį skleidė sumalti vyšnių kauliukai. 

Stebėdama puodelį, šiek tiek nerimauti pradėjo ir Molė, tačiau tai buvo vienintelė išeitis 

susigrąžinti Vincą. Jis gurkštelėjo vieną kartą, paskiau dar du kartus, nurijo vėstančią kakavą ir pajuto 

aštrų skausmą galvoje bei raižymą pilve. Išsigandęs prie jo pripuolė šviesiaplaukis, tada išbėgo iš 

palatos ir puolė ieškoti pagalbos.  

Vinco sąmonė palaipsniui geso. Gulėdamas susirietęs ant žemės, jis matė nukritusį kamuolį. 

Prisiminė Fidelį, Van Gogą, galiausiai išvydo Sofiją, pirmąjį jų susitikimą. Akys palengva užsimerkė. 

„Laisvalaikiu“ pasąmonė sukuria scenarijus, paralelinio pasaulio tikrovę, iš kurios labai sunku 

pabusti, o kartais to visai ir nesinori. Vincas prabudo greitosios pagalbos automobilyje, kuris iš oro 

uosto jau judėjo link tariamai kalinamos Sofijos. Prieš akis detektyvas išvydo Molę. 

– Mums pavyko, – ji sukuždėjo ir suėmė detektyvo ranką.  

– Kur mes? 

– Vykstame pas Sofiją. Tu pabudai iš komos be jokių ilgalaikių nepageidaujamų indikacijų. 

Šilkaveidė susisiekė su sraigtasparnio pilotu, kuris tuo metu buvo 2 kilometrų aukštyje ir 

5 kilometrų atstumu į šiaurę nuo namo. Sraigtasparnio pilotas pranešė, kad už 10 km į rytus nuo namo 

ir 3 kilometrų aukštyje pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Molė greitai suskaičiavo, kokiu 

atstumu yra pilotas nuo neatpažinto skraidančio objekto. Išsiaiškinusi atstumą, ji liepė kuo skubiau 

skristi iki jo ir išsiaiškinti, kas tai. 
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– Kiek dar laiko važiuosime? 

– Apie 20 minučių, – atsakė Molė ir, pasinėrusi į sistemą, analizavo policijos departamento 

duomenis. 

Pilotas pranešė pastebėjęs droną, skraidantį aplink namą, bet sraigtasparniui prisiartinus, jis 

jis staiga dingo iš radarų. 

Vincas, susiėmęs už galvos, pro greitosios pagalbos automobilio langus žvelgė į medžių 

viršūnes. Jį nemenkai pykino, todėl retkarčiais detektyvas užsimerkdavo, kad nematytų monotoniškai 

besikeičiančių vaizdų. 

– Netoli namo policininkai pastebėjo automobilio stabdymo žymes, – pasidalino gautomis 

naujienomis Molė ir tęsė, – išmatavus jas paaiškėjo, jog mašina slydo asfaltu 83 metrus.  

Šilkaveidė greitai rado formulę, pagal kurią galima išmatuoti stabdymo kelią:  

 

𝑆 =  (
𝑣

3 √2
3

∙ √4
3

∙
19
15

)

2

 

 

Čia: S – automobilio stabdymo kelias (m), v – automobilio greitis, stabdymo pradžioje (km/h) 

 

Pagal šią formulę, suprastinusi reiškinį ir išsireiškusi greitį, šilkaveidė galėjo apskaičiuoti, 

kokiu greičiu važiavo automobilis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavusi atsakymą, liepė pareigūnams tikrinti šaligatvius ir rasti stabdymo priežastį. Molę kiek 

glumino vienas faktas. Jeigu automobilį vairavo jų ieškomo žmogaus su skrybėle sukurtas šilkaveidis, 

tai šis tas nederėjo. Automobilyje turėjo būti integruota susidūrimo išvengimo sistema ir jis negalėjo 
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sukelti avarijos. Pareigūnai po kelių akimirkų pranešė apie negyvą stirną ir pagal jos sužeidimus, 

likusias automobilio dažų daleles ant kūno, nustatė automobilio markę. Neilgai trukus paaiškėjo ir 

automobilio savininkas, kurio gyvenamoji vieta sutapo su ta, kurią apskaičiavo Molė. 

Jorgenas S. buvo 38 metų buhalteris. Tačiau Molei užkliuvo faktas, kad ir jis priklausė tai 

pačiai tiriamų žmonių grupei, kaip ir Sofija. Panaršiusi socialiniuose tinkluose, šilkaveidė aptiko daug 

jų bendrų nuotraukų ir supratusi, kad tai artimas Sofijos draugas, nutylėjo šį faktą nuo Vinco. Netyčia 

aptiko ir Tomo paliktą žinutę Sofijai, kad jis važiuojąs kelioms dienos į mokyklos rengiamą 

ekskursiją, kad ji jo neieškotų. Tai paaiškino faktą, kodėl Sofijos nebuvo šalia, kai Tomas pateko į 

ligoninę. 

Detektyvai privažiavo dviejų aukštų raudonų plytų mūrinį namą, už jo buvo sodas. 

Pareigūnai apsupo pastatą iš visų pusių ir ties vakariniu langu pastebėjo šautinę angą. Reikėjo 

nedelsti, todėl Vincas su Mole nuskubėjo prie paradinių durų ir paskambino. Visų snaiperių taikikliai 

buvo nukreipti į duris, tuzinas pareigūnų aplink namą slinko kiek pasilenkę ir laukė ženklo. Vincas 

prie durų rankenos pastebėjo, kad duris gali atidaryti suspaudęs kodą. Į galvą atėjo mintis apie 

eilėraštį, kurį jam į rankas įbruko žmogus su skrybėle. Vincas išsitraukė iš kišenės kelis kartus 

perlenktą popieriaus lapelį ir dar kartą perskaitė tekstą.  

 

Kiekvienas vakaras atneš tau tris sapnus: 

Du angelus sapnuodamas, 

Tris vakarus kentėsi pragaro laikus. 

 

Jei pilnačiai užslinkus pasirinksi 

Du velniškus sapnus, 

Tai dvi naktis patirsi dangiškus laikus. 

 

O pasakyk, lemtie,  

Kiek skirta man sapnų, 

Kai pievoje usnių aguonos prasiskleis kartu. 

          

– Durys gali būti užminuotos, todėl stenkimės elgtis operatyviai ir labai tiksliai, – paragino 

pašnibždomis Molė šalia esančius pareigūnus ir pusbalsiu pradėjo narplioti mįslę, – kiekvieną naktį 

galima susapnuoti tris sapnus. Jei susapnuosime du gerus per naktį, tai tris vakarus sapnuosime po 

tris blogus sapnus. Jei sapnuosime po du blogus sapnus, tai dvi naktis bus tik geri sapnai, – tada 

šilkaveidė sudarė lygčių sistemą ir išsprendė uždavinį, kiek iš viso naktų galima sapnuoti. 



 

www.matematikospamokos.lt 
 
 

7 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prie durų esančioje klaviatūroje suspaudus atsakymą, jos atsidarė. Detektyvai išsitraukė 

ginklus ir plačiau pravėrė duris. Įtampa, nerimas ir baimė Vinco galvoje sukosi tokiu tempu, kad jis 

vos galėjo palengva sėlinti medinėmis kambario grindimis – reikėjo susiturėti nuo didžiulio noro 

pasileisti bėgti ieškoti Sofijos. Pareigūnai pasklido po kambarius, o Vincas su Mole pasuko link 

vakarų pusės kambario, kurio lange snaiperiai buvo aptikę šautinę angą.  

Vos patekusį į kambarį, Vincą išpylė šaltas prakaitas, kai pamatė ant žemės gulintį vyrą. 

Molė greitai pribėgo, pamatavo jo pulsą, tačiau jis jau buvo miręs. Paėmusi pirštų antspaudus, 

šilkaveidė nustatė, kad tai namo savininkas. Pareigūnai pranešė apie garaže rastą automobilį su 

sugadinta priekine dalimi ir kraujo dėmėmis. Molė darė prielaidą, kad Jorgenas sužinojo, jog Sofijai 

gresia pavojus ir grįžo namo, tačiau pats pakliuvo į mirties spąstus. Vincas, palengva žengdamas link 

aukos, pastebėjo kambaryje nuotraukas, kuriose buvo įamžinta Sofija kartu su ant žemės gulinčia 

auka. Atrakcionų parkas, kažkokios šeimos pietūs, valtelėje sėdinti buvusi žmona jam padėjo suvokti, 

kad čia gyveno naujasis Sofijos draugas. 

Molė priėjo prie lango, kuriame matėsi kulkos palikta anga ir tarė: 

– Kad kulka pasiektų tikslą, šaulys, taikydamasis į taikinį, turi šiek tiek kilstelėti ginklą.  

Kampas 𝛼 , kuriuo reikia pakreipti ginklą, atstumas r nuo šaulio iki taikinio ir kulkos pradinis 

greitis v pagal Molės skaičiavimus buvo susijęs formule: 

 

𝑣 =
√3200 ∙ 𝑟

3 ∙ √2 sin 𝛼 ∙ cos 𝛼
 

 

Čia: v – kulkos sklidimo greitis (m/s), r – atstumas iš kurio šaunama (m), 𝛼 – šūvio kampas, laipsniais  
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Pagal kulkos įėjimo angą šilkaveidė nustatė, kad kampas 𝛼 = 30. O pagal padarytą žaizdą 

Molė atpažino šaunamąjį ginklą, todėl sužinojo, kad kulka iš tokio ginklo sklinda 2500 m/s greičiu. 

Turint šią informaciją, jai buvo nesunku apskaičiuoti, iš kokio tiksliai atstumo buvo paleistas šūvis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskaičiavusi, Molė tuojau pat pasiuntė pareigūnus į tariamą šaulio vietą, o pati 

išsiaiškino, kad kulka buvo nukreipta tiesiai į sveikatos daviklį. Ji netapo mirties priežastimi, nes 

Vincas aptiko kraujo dėmes ant ąžuolinių grindų šalia gulinčios aukos. Per raciją pasigirdo pareigūnų 

perduodami pranešimai, kad pastatas yra visiškai tuščias. Molė įsižiūrėjo į kraujo dėmes ant grindų 

(𝐿 = 5 𝑐𝑚, 𝑊 = 2 𝑐𝑚). Pagal tris kraujo dėmes šilkaveidė galėjo nustatyti nužudymo vietą 

(punktyrinė linija). Ji apskaičiavo, kad nuo tariamos nusikaltimo vietos iki kraujo lašelio buvo (𝐾 =

1.2𝑚). Pagal kraujo dėmės ilgį ir plotį, naudodamasi formule, ji apskaičiavo kampą, iš kurio krito 

kraujo lašelis. 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑤

𝑙
 

Čia: W – kraujo dėmės plotis, L – kraujo dėmės ilgis. 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys Nr. 90 



 

www.matematikospamokos.lt 
 
 

9 Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla   

 Žinodama šią informaciją, šilkaveidė nustatė, kokiame aukštyje (H) nuo žemės buvo 

žaizda, iš kurios pasklido kraujas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergina pažvelgė į lange esančią ertmę ir tą vietą, kurioje neva turėtų stovėti auka, ir kiek 

suraukusi antakius, pastebėjo:  

– Čia kažkas negerai.  

– Kas yra? – paklausė Vincas, rankose laikydamas įrėmintą nuotrauką su besišypsančios 

Sofijos veidu. 

– Šaulys, šovęs į šį vyriškį, pataikė į sveikatos daviklį, kaip ir ankstesniais atvejais. Auka 

buvo kiek apsvaiginta ir parkrito ant žemės. Tada žudikas atėjo į kambarį ir nušovė auką tiesiai į galvą 

vienu šūviu. Tačiau, pagal mano skaičiavimus, šūvis ir ištryškęs kraujas turėjo būti visai kitame 

aukštyje. 

– Gal auka klūpojo? 

– Arba čia ne jos kraujas, – šūktelėjo Molė ir sulig šiais žodžiais Vincui iš rankų iškrito 

nuotrauka.  

– Sofija? – sušuko detektyvas. 

Molė pagal kraujo dėmes atliko analizę ir palinksėjo. 

– Manau, kad auka suvokė, jog Sofijai gresia pavojus, todėl automobiliu važiavo pas ją. 

Įvyko incidentas su stirna, bet auka toliau tęsė kelionę ir, palikusi automobilį garaže, atbėgo į kambarį, 

kuriame gavo kulką į sveikatos jutiklį. Auką ir Sofiją greičiausiai žudikas atsivedė į šį kambarį. Auką 

nužudė vienu šūviu į galvą, tada šovė į Sofiją, dėl to atsirado šie kraujo pėdsakai. Molės monologą 

nutraukė į kambarį įėjęs policininkas: 
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– Lauke aptikome kito automobilio pėdsakus ir šią suknelės skiautę. 

Pamatęs skiautę su aguonos žiedais, Vincas neteko amo ir prisiminė eilėraščio paskutinę 

eilutę: Kai pievoje usnių aguonos prasiskleis kartu. 

– Ji pagrobta, bet greičiausiai dar gyva, – garsiai guodė save detektyvas. 

Per raciją detektyvai išgirdo, kad šaulio vietoje, kurią anksčiau nustatė Molė, buvo paliktas 

iš popieriaus išlankstytas drugelis.  

Molė rado formulę, pagal kurią galima nustatyti mirties laiką.  

 

𝑇(𝑡) = 𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) ∙ 0.97𝑡 

 

Čia: T(t) – kūno temperatūra praėjus t valandų nuo mirties momento. 

𝑇0 – oro temperatūra 

𝑇1 – kūno temperatūra mirties momentu. 

 

Ji pamatavo aukos temperatūrą, kuri siekė 33 𝐶0. Pažvelgusi į termometrą kambario viduje, 

pamatė, kad jis rodo 20 laipsnių. Turėdama galvoje, kad normali žmogaus kūno temperatūra yra 36,6 

laipsnio, Molė greitai apskaičiavo mirties laiką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakymas parodė, kad detektyvai seka dar karštais pėdsakais, bet nebuvo palikta jokio 

raštelio ar užuominos, kur galėtų būti laikoma Sofija. 

Vincas, vaikščiodamas po kambarį, lietė daiktus, kurie priklausė buvusiai žmonai, o 

atvažiavę medicinos darbuotojai paėmė nuo grindų aukos kūną. Molei už akių užkliuvo nuotrauka, 

kurioje Sofija pavaizduota dar labai jauna kartu su keliais vyriškiais kažkokiame gamtos parke. Ji 
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atpažino jau stipriai pasikeitusią auką nuotraukoje ir vyriškį su skrybėle. Nuotrauka buvo nespalvota, 

bet puikiai matėsi skraidantys drugeliai.  

– Drugeliai, – garsiai pakartojo Molė. 

– Drugelio sparnas. 

– Apskritime uždarytas drugelis, – toliau mąstė šilkaveidė ir tada garsiai šūktelėjo, – žinau, 

kur Sofija! Važiuojam! 


