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Kitą dieną ėmėme kraustyti dėžes ir versti 
„Evijos“ vilą kažkuo panašiu į tai, kas bent kiek 
primintų mūsų namus. Bet kaskart, kai iškraustyda-
vau kokią dėžę ir joje buvusius daiktus sudėliodavau 
į spintas ir lentynas, priešais mane atsirasdavo nauja 
ir viskas prasidėdavo iš naujo.

Din dilin!
O varge. Jau valandų valandas durų skambutis ne-

rimsta, kaskart prie durų stovi koks nors naujasis mūsų 
kaimynas. Kas gi šįkart? Atidariau duris ir pažvelgiau 
į veidą moteriai, kuri švytėdama džiaugsmu laikė at-
kišusi man keksą.

– Prašau?
– Geros gražios dienos, – sučiulbėjo moteris.
Paskui mane prie durų priėjo mam. Dėkui Dievui.
– Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti jus atsikraus-

čius! – Nepažįstamoji įbruko mam į rankas pyragą 
ir ištempė kaklą mūsų koridoriaus link. Ko gero, 
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vienu žvilgsniu mėgino susiurbti kiek įmanoma daugiau 
„Evijos“ vilos.

– Aš Silvija Norman, gyvenu įstrižai gatvės, geltoname 
name. – Ji mostelėjo į kažkurį iš namų sau už nugaros.

Dabar, kadangi mam buvo čia, aš pasinaudojau proga nu-
siplauti atgal prie dėžių su daiktais. Benas kaip tik įsisiautėjo 
tarp jų, ir jam pavyko netvarkėlę paversti didžiuliu chaosu.

Ir staiga man į galvą šovė mintis.
– Nori žaisti tyrinėtojus? – pasiūliau Benui, kad sulaikyčiau 

jį ir išgelbėčiau savo daiktus. O gal šitaip ir išsiaiškinsiu, iš 
kurgi sklinda tie keistieji kvapai, dvelkiantys kiekviename 
šio namo centimetre. Ar jie susiję su vilos paslaptimi? Man 
niekaip nėjo iš galvos Hanės pasakyti žodžiai. Juos ji ištarė 
žemesniu balsu – kaip žmogus, pasakojantis kai ką uždrausta.

– Namo tyrinėtojus?
– O taip, – iškart užsidegė Benas.
– Tai pradedam! – Ir aš prabilau žemu šiurpulingu bal-

su: – Šiandien mes ieškosime paslaptingojo „Evijos“ vilos 
lobio ir jį rasime!

– Taaaip! – Benas iš susijaudinimo dėl naujo žaidimo 
net šokčiojo.

– Gerai. – Pamojau jam iš koridoriaus ateiti į virtuvę. – 
Namo tyrinėtojų žygis prasideda pirmame aukšte!

Už virtuvės buvo ankstesnis valgomasis. Tačiau ateity-
je tai bus nebe valgomasis, o mam darbo kabinetas. Prie 
sienų buvo sukrautos begalinės šūsnys knygų ir segtuvų 
apie epochas, istorinių stilių elementus ir kitokį senovinį 
dekoravimo šlamštą.

Mam be galo džiaugėsi, kad pagaliau turi savo nuosa-
vą biurą, ir apkasė valgomojo stalą teptukais, gremžtukais 
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ir skuduriukais. Mums viso valgomojo juk ir nereikia, ką 
veiktume keturiese prie tokio ilgo stalo per vakarienę? 
Visuomet vakarieniaujam kartu, to ypač pageidauja tėčius, 
bet kadangi vakarieniaujame triukšmingai ir linksmai, tai 
patogiausia daryti prie mūsų mažo apskrito staliuko. Tėčius 
pastatė jį virtuvėje, ten jam ir tinkamiausia vieta. Kai kurie 
daiktai tiesiog neturi keistis, nes juk jie ir suteikia žmogui 
namų jausmą.

Truktelėjau Beną eiti toliau koridoriumi, kuris vedė mus 
pro laiptus į svetainę. Šis kambarys tokio dydžio kaip trys 
normalios svetainės kartu sudėjus. Mūsų nedidelė sofutė su 
dviem krėslais čia atrodė tarsi pasiskolinta iš lėlių namelio.

Pro sustumiamas spalvoto stiklo duris buvo galima pa-
tekti į biblioteką. Šiame kambaryje viskas buvo iš medžio. 
Sienos, raitytos knygų lentynos ir parketi-
nės grindys. Netgi lubos buvo dengtos 
kvadratinėmis medinėmis plokštėmis. 
Lentynose rikiavosi gausybė kny-
gų. Biblioteką, kaip ir kelis kitus 
kambarius, mano tėvai nusipirko 
su visa įranga. Perbraukiau pirštais 
per kelias odines knygų nugarėles. 
Dauguma pavadinimų buvo įspausti 
aukso raidėmis, beveik visos knygos buvo 
susijusios su mokslu apie augalus, aromatus 
arba kvapus apskritai. Nusibraukiau nuo ran-
kų dulkes. „Evijos“ vila – tikra kelionė į praeitį.

Tarp dviejų skaitymo krėslų stovėjo senas gau-
blys, o kambario viduryje esantys sukti kaltinės 
geležies laiptai vedė į antrą aukštą. Benas 
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susidomėjo gaubliu, kuris buvo beveik tokio pat dydžio 
kaip jis pats.

– Tik pažiūrėk, Liuse! – sušuko jis. – Milžiniškas Žemės 
rutulys su kojomis!

Nusijuokiau ir priėjau prie Beno.
– Tai gaublys, jis su stovu.
– Kas tai yra guoblys?
– Gaubliu vadinamas šis daiktas, jis vaizduoja mūsų pla-

netą, tik labai mažą.
– Bet rutulys visai ne mažas, beveik toks kaip aš! – nesu- 

tiko Benas.
– Tikrai! Bet jei mūsų Žemės rutulys būtų toks kaip tu, 

tai žemėje negalėtume statyti namų. Ir bėgioti negalėtume.
Benas sutrikęs sukiojo gaublį, o aš mėginau surasti ir pa-

rodyti jam, kur gyvename mes. Tik, deja, tai nebuvo įma-
noma. Mat gaublys vaizdavo ne mūsų Žemę, o kai ką visai 
kita. Ant jo buvo nupiešti ne žemynai, o kažkas, kas atrodė 
lyg augalų lysvių planas.

Ar taip gali būti? Nieko panašaus nesu mačiusi! Kai ku-
rie simboliai ant rutulio išskirti lyg kokie ženklai. Mėginau 
suprasti piešinius, bet Benui keistasis gaublys nusibodo ir 
jis nušokavo suktais laiptais į viršų.

– Eikš! – šūktelėjo jis, tad nusekiau broliukui iš paskos. 
Mudviem lipant laiptais metalinės pakopos džeržgėjo.

Antrajame aukšte mums teko dvigubai daugiau vietos. 
Hanė užėmė tik pusę pirmojo aukšto, antrasis visas pri-
klausė mūsų būstui.

Dar gerai neįsivaizdavau, kaip išsidėstę visi tie painūs 
kambariai. Apžiūrint namą Hanė mums daugiausia rodė, 
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kaip pati sako, „dailias vilos detales“: liftą valgiams iš vir-
tuvės pakelti, raitytas durų rankenas, visų medinių dalių 
raižinius – gėles ir žiedus, apskritą vonią ant keturių sida-
bruotų liūtų kojų ir taip toliau, ir panašiai.

Bandžiau prisiminti, kurgi tas valgių pakėlimo liftas. Galbūt 
mudu su Benu į jį tilptume ir galėtume kiek pasivažinėti?

Vėl suskambo durų skambutis.
– Jį tai pirmiausia reikia pataisyti! – išgirdau koridoriuje 

vaitojant tėčių. – Nuo šito garso galima apkursti!
Benas žvilgtelėjo pro laiptų turėklus.
– Kas teeen?
– Berniukas iš kaimynystės. Sako, jo vardas Matis! –  

šūktelėjo tėčius.
Sutrikau. Kodėl jis čia? Negi Leonas tikrai teisus ir Matis 

dabar prašys, kad pavedžiočiau jį po „Evijos“ vilą?
– Nagi, užeik, – po akimirkos draugiškai sučiulbo tė-

čius. – Liucija tikrai džiaugsis greitai susiradusi čia draugų. 
Jai visuomet būna kiek sunku. Ji truputį baikš...

– Baik! – surikau iš visų plaučių ir pasiskubinau nusi-
leisti žemyn, kol tėčius visiškai manęs nesužlugdė. O tai, 
kaip ir muzika, jo puikių gebėjimų sritis, jis netgi tikras 
žlugdymo specialistas.

Nors Matis apačioje laikė atkišęs mums krepšinio ka-
muolį, į mane žvelgė nutaisęs mirtinai rimtą miną. Ką gi 
tai reiškia? Visai neatrodo, kad bus smagu.

– Ar galim eiti laukan? – paklausė jis.
– Puiki mintis! – Tėčius stovėjo atsirėmęs tarpduryje, su-

plojo rankomis ir, nors mūvėjo išsiduobusias velvetines kelnes 
ir buvo apžėlęs barzda, mėgino atrodyti toks atsipūtęs, tarsi 
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būtų tik šiek tiek vyresnis už mus. – Mūsų atkakliems na-
misėdoms kuo skubiausiai reikia į gryną orą! – nusijuokė jis.

Benas iš džiaugsmo netilpo savo kailyje, o aš tik išspau-
džiau šypseną ir tylomis pasiunčiau tėčių su visais jo juo-
keliais į Šiaurės ašigalį.

– Tiesą sakant, mes kaip tik ketinome patyrinėti namą, –  
bandžiau išsisukti.

Tėčiui išėjus iš kambario Mačio veidas dar labiau apsiniaukė.
– Tai svarbu!
– Na, gerai, – atsidusau ir nusekiau jam iš paskos.
Lauke nepatikliai atsirėmiau į namo sieną ir stebėjau, 

kaip Matis su Benu varinėjasi kamuolį. Benas tiesiog die-
vino Matį, kaip tai daro maži berniukai, kai vyresni skiria 
jiems dėmesio. Viskas, ką Matis sako ar daro, Benui iškart 
tampa nepajudinamu įstatymu.

– Ir ką? – paklausiau, kai pagaliau Matis nusivarė kamuolį 
po krepšiu. – Kas gi čia tokio svarbaus?

– Noriu tave perspėti, – tepasakė jis, vėl nutaisęs tą rimtą 
žvilgsnį, suraukęs kaktą.

– Perspėti... dėl ko?
– Namas, į kurį jūs įsikraustėte, yra... – Matis trumpam 

stabtelėjo. – Negi dar nieko nepastebėjai? Apie „Evijos“ vilą 
sklinda tiek gandų – manau, jūs juos girdėjot?

Susikryžiavau rankas ant krūtinės ir pažvelgiau į Matį.
– Kokių dar gandų, prašyčiau? – Pamažu ėmiau tikėti tuo, 

ką sakė Leonas. Matis, regis, tikrai apsėstas „šiurpų vilos“.
Įbedęs į mane savo tamsias akis Matis tarė pažemėjusiu balsu:
– Mokykloje kartą pasakojo, kad vila anksčiau buvo slap-

tos draugijos būstinė. Kažkokio alchemikų ordino, kuris 
slapčiomis rinkdavosi virti nuodingų augalų nuovirų. O kiti 
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mano, kad raganius iš čia siuntinėjo po visą pasaulį pavo-
jingus gėralus, todėl vila prakeikta. Dar kiti netgi tiki, kad 
name vaidenasi šmėklos, ir panašiais dalykais. Visas mies-
tas... visi čionykščiai žino baisių istorijų apie „Evijos“ vilą. 
Niekas ten savo noru nebūtų įsikėlęs, tik jūs. Net jei ponia 
van Velden namą būtų dykai atidavusi.

Man atvipo žandikaulis. Tai štai ką Mačio brolis turėjo 
galvoje sakydamas „šiurpų vila“? Negi čia tikrai vaidenasi? 
Visiška nesąmonė!

Benas šalia manęs pamažu pradėjo zyzti, nes norėjo žaisti 
toliau, bet nekreipiau į jį dėmesio.

– Tai štai kodėl mus nuolat lanko svečiai! Visi nori pasi-
žiūrėti, ar čia yra šmėklų? – Nesusilaikiau neprunkštelėjusi.

Matis linktelėjo, bet nesijuokė kartu su manimi.
– Tikrai taip. Turiu galvoje... aišku, visi čionykščiai žmo-

nės tik smalsauja, bet... – Jis giliai įkvėpė. – Senoji Hanė 
niekuomet anksčiau nieko neleido vidun. Niekada! Jūs esat 
pirmieji. Taigi pagalvokit.

– Na taip, juk mes esam naujieji namo šeimininkai, – 
vyptelėjau, bet susilaikiau nepridėjusi, kad ir pats Matis yra 
vienas iš tų smalsių lankytojų. – Na, man visa tai skamba 
kaip prietaringi paistalai arba tiesiog reiškia, kad kaimynai 
čia labai nusinuobodžiavę.

Nieko keista, kai miestelis toks mažutis, pridūriau mintyse.
Už manęs kažkas sucypė, ir aš atsigręžiau. Prie sodo tvoros 

dviratį sustabdė paštininkas. Jis pamojo mums.
– Paštas „Evijos“ vilai!
Nuėjau prie jo ir paėmiau atvirlaiškį bei voką su užsie-

nietiškais pašto ženklais bei antspaudais. Perskaičiau vardą, 
užrašytą ant voko tvarkingomis raitytomis raidėmis.
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– Bet čia negyvena joks Danas de Breinas.
– O adresas tas, – paprieštaravo paštininkas. – Perduokit 

laišką Vilemui. Jis paima viską, kas atsiunčiama tam ponui 
de Breinui. Sakosi jį pažįstąs.

– Vilemas, sodininkas? – dėl visa ko perklausiau.
Paštininkas užsėdo ant dviračio.
– Taip, Vilemas Boeras! Paduokit laišką jam.
Nulydėjau paštininką akimis ir tada pavarčiau atvirlaiš-

kį. Vienoje pusėje buvo balto tuščio paplūdimio ir turkio 
mėlynumo jūros nuotrauka. Nuotaika iškart pasitaisė, ir 
aš perskaičiau.

Sveika, kaimietuke! 

Kaip gyvenimėlis naujoje pilyje? Ar liokajus klusnus, o 
virėja skaniai gamina? Noriu viską žinoti! Aš juk jau 
visą savaitę čia ir noriu išgirsti, kaip sekasi tau. Duok 
žinią ir atsiųsk keletą pagyrūniškų pilies nuotraukų. 
Pasiilgau!

Mona 

Kikenau iš Monos rašymo būdo – ji jau kelias savaites 
stengiasi, kad taip nesisieločiau dėl persikraustymo. Žinoma, 
ji jau seniai žinojo, kad ta vila veikiau griuvėsiai nei pilis. 
Nudžiugusi su atviruku rankose pasileidau už namo, šilt-
namio link. Jei jau įmanoma Vilemą kur nors rasti, tai 
greičiausiai ten. Bet šiandien jo niekur nematyti, šiltnamio 
durys užvertos. Ant jų kabo ryškiai raudonas skydelis su už-
rašu „Eiti draudžiama!“ Vis dėlto prisiartinau ir nusitvėriau 



33

patamsėjusios varinės rankenos. Šiltnamio stiklai buvo ap-
rasoję, negalėjau matyti, kas viduje. Už manęs sugurgždėjo 
takelio akmenukai.

Ir tada išgirdau Mačio balsą:
– Tau tikrai nedera eiti vidun.
Apsisukau ir sužaibavau akimis.
– Ar tau kas nors jau aiškino, ką reiškia žodis „įkyrus“?
Matis kilstelėjo rankas tarsi gindamasis.
– Aš tik rūpinuosi aplinkiniais.
Susiraukiau ir vėl pasisu-

kau į šiltnamį. Tegul tas įky-
ruolis mato, kaip aš per-
duosiu laišką. Spustelėjau 
rankeną ir įėjau vidun. 
Į mane tvokstelėjo drė-
gnas oras. Fu, na ir tvan-
ku čia! Tarp nesuskai-
čiuojamos galybės lysvių 
kubiluose augo medžiai ir 
egzotiniai augalai. Toliau 
ant ilgų pusiaują siekiančių 
stalų rikiavosi žali daigeliai. 
Akimirką mane apakino tūks-
tančiai žiedų aplink. Jie driekėsi po 
stikliniu stogu tarsi magiška vaivorykštė. 
Dar niekuomet nebuvau mačiusi šitiek nepažįstamų žiedų 
ir raitytų augalų vienoje vietoje, pasijutau tarsi stebuklin-
game pasakų pasaulyje.

– Sveiki! – šūktelėjau pro augalų tankmę – kai kurie au-
galai siekė man pečius. – Vilemai Boerai? Ar jūs čia?
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Žengus kelis žingsnius gilyn akys užkliuvo už lysvių su 
mažomis violetinėmis gėlytėmis, besidriekiančiomis pažeme.

Norėjau pasilenkti prie jų, bet staiga ant manęs kažkas 
užriko nesavu balsu:

– Ką, po paraliais, jūs sau leidžiat!
Iš kito šiltnamio galo sunkiais guminiais batais manęs 

link dundėjo sodininkas. Ant peties grėblys – užsimestas 
tarsi beisbolininko lazda. Nejučiomis atsitraukiau per ke-
lis žingsnius atgalios ir atsitrenkiau tiesiai į Matį, stovintį 
man už nugaros.

– Dinkit iš čia, niekdirbos!
Niekdirbos? Jis rimtai? Prašyčiau, kas gi šiandien dar 

taip kalba?
– Jums... Jums laiškas, – mėgino mane gelbėti Benas. Taigi 

mano mažasis broliukas irgi atsliūkino iš paskos.
Sodininkas sustojo priešais mane plačiai išžergęs kojas.
– Laiškas?
Stovėjome taip arti vienas kito, kad galėjau užuosti žemes, 

kuriose jis ką tik kapstėsi. Nors... keista – kai pažvelgiau į 
jo rankas, jos buvo švarutėlės.

Atkišau sodininkui voką.
– Kitą kartą galėsit pats pasiimti iš paštininko.
Gerai, aš dažniausiai būnu drovi, bet nedraugiška? Pasirodo, 

tai irgi moku!
Tarsi bijodamas, kad nepersigalvočiau, sodininkas greitai 

čiupo laišką man iš rankų.
– Jis man! – Tuos žodžius iškošė taip neaiškiai, kad ne-

buvau tikra, ar nepasakė ko nors kito.
Įsikišo laišką į darbinio kombinezono kišenę ant krūti-

nės, ir baigta.
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– Niekuomet nedrįskit atplėšti mano laiškų! O dabar 
malonėkit paklausyti! Nagi, marš iš čia! Mano šiltnamis 
netinkama vieta neišauklėtiems vaikiščiams, tokiems kaip 
jūs! – Sodininkas ranka mojo mums judėti durų link. Tokiu 
judesiu vaikomos įkyrios musės.

Netarusi nė žodžio aš apsisukau ir išėjau lauk. Berniukai 
tylomis nužygiavo kaip ančiukai iš paskos.

Lauke klausiamai žvilgtelėjau į Matį, bet jis buvo greitesnis.
– Na, matai? Juk perspėjau!
Matis, ko gero, vis dar buvo įsiskaudinęs, kad pavadinau 

jį įkyriu.
– Pamanyk tik! Paprastai žmonės padėkoja, kai nešioji 

jiems jų šlamštą! – Atkakliai laikiausi savo, nors viduje pa-
mažu sėjosi dvejonė.

Kodėl apskritai draudžiama eiti į šiltnamį? Ką senis 
ten išdarinėja?

– Ateeeik! – Benui jau buvo gana, ir jis tampė Matį už 
marškinėlių, kad pagaliau pažaistų su juo krepšinį. – Tu 
pažadėjai! O pažado reikia laikytis.

– Gerai, drauguži! – Matis sušiaušė Benui plaukus ir pa-
mojo man eiti iš paskos.

– Greit ateisiu, – mėginau išsisukti ir dingau dar jiedviem 
nespėjus paprieštarauti. Kai berniukai dingo man iš akira-
čio, šastelėjau atgal prie šiltnamio ir svarsčiau, kad galėčiau 
paslankioti palei aprasojusius langus. Gal aptiksiu ką nors, 
kas padėtų paaiškinti keistą Vilemo elgesį?

Tarp šiltnamio ir „Evijos“ vilos geri penkiasdešimt me-
trų, bet, laimė, čia veši aplaukėjęs sodas. Gyvatvorių ir 
krūmų šakos susipynusios, tarp jų galima puikiai pasislėp-
ti. Atsiklaupiau slėptuvėje iš šakų ir lapų ir ėmiau laukti. 
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Kiūtodama tarp piktžolių turėjau laiko įsižiūrėti į šiltnamio 
stogo kraigą. 

Stikluose atsispindėjo saulė, aplink žiro šviesos kibirkš-
tėlės. Tenka pripažinti – šis senas puošnus stiklinis namas, 
nors ir aprūdijęs, tikrai dailus.

Viduje dabar buvo visiškai tylu, taigi išdrįsau prisliūkin-
ti arčiau. Sėlinau palei sieną šiltnamio galo link. Deja, ten 
krūmai pernelyg tankūs, taigi negalėjau prieiti arčiau. Be 
to, stiklai buvo visiškai užrasoję. Koks drėgnas viduje oras! 
Iš lauko nieko nematyti.

Bet vienas dalykas man užkliuvo, kai prasiskverbiau dar 
arčiau langų. Kvapas, kuris man pasirodė pažįstamas, ma-
tyt, jis sklido pro plyšius. Stiprus žemės ir dar kažko kito 
kvapas. Kažko nenatūralaus. Dabar supratau! Šis kvapas 
sklido ne tik nuo Vilemo, bet ir nuo tos išsipusčiusios mo-
ters, kuri jį lankė...


