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DAVID WALLIAMS (Deividas Valjamsas) – britų rašy-
tojas, dėl kurio juokingų ir įdomių knygų visi Jungtinės 
Karalystės vaikai eina iš proto. Jis šiuo metu – pats mėgs-
tamiausias vaikų rašytojas pasaulyje! „Ledo pabaisa“ –  tai 
pasakojimas apie dešimtmetę našlaitę ir dešimties tūks-
tančių metų senumo mamutą...

Arktyje rasta LEDO PABAISA!
Niūraus karalienės Viktorijos laikų Londono gatvėse –  
tamsu, šalta ir vieniša. Ypač jei esi našlaitė ir tau tik de-
šimt metų. Kaip Elzė, gyvenanti Kirmėlynėje – baisiau-
sioje našlaičių prieglaudoje, kokią tik galima įsivaizduo-
ti. Bet Elzė, nors ir alkana, mušama bei suvargusi, taip 
lengvai nepasiduoda. Ji sugeba pabėgti iš prieglaudos 
ir viena klajoja šaltomis Londono gatvėmis. Vienintelis 
jos prieglobstis – Gamtos istorijos muziejus, o vienin-
telis žmogus, į Elzę žiūrintis draugiškai, – kvaištelėjusi 
muziejaus valytoja Dotė. 

Visas Londonas apimtas jaudulio! Į Gamtos istorijos 
muziejų atkeliauja Ledo Pabaisa – mamutas, gyvenęs 
prieš 10 000 metų, tačiau puikiausiai išsilaikęs iki šių 
dienų. Elzė privalo jį pamatyti! Ir ne tik. O kas, jei pa-
vyktų vargšą gauruotą mamutą... atgaivinti? 

Taip prasideda didysis jos gyvenimo nuotykis! 
Neįtikėtinai juokinga istorija apie našlaitę,  

jos draugus ir mamutą! 

Paskaitykite! Sužinokite!

BAISIAI

JUOKINGA
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Alfredui.
Tu visada mano širdyje.

Tėvelis x
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Dabar 1899 metai  

ir mes esame karalienės Viktorijos laikų Londone. 

Susipažinkite su pasakojimo veikėjais…

Elzė – benamė našlaitė,  

gyvenanti Londono gatvėse.
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Dotė – Gamtos 

istorijos muziejaus 

valytoja. Tokia pat 

pakvaišusi kaip ir jos 

šluotos.

Eilinis Tomas – Dotės vaikinas, 

žemiausias kareivis, kada 

nors tarnavęs britų armijoje. 

Kiti kareiviai jį pravardžiuoja 

Sprindžiu. Dabar jis išėjęs į atsargą 

ir gyvena Karališkojoje Čelsio 

ligoninėje, todėl pramintas Čelsio 

pensininku.
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Ponia Gižena – bjauri sena 

varna, vadovaujanti Kirmė-

lynei – nereikalingų vaikų 

prieglaudai.

Ponas Lopas – bukas muziejaus 

sargas, liūdnai pagarsėjęs savo 

kaustytais auliniais.

Komisaras Vampsa – baimę 

keliantis Londono metropo-

liteno policijos vadas, links-

mai pagarsėjęs savo siaurais 

ūsiukais.
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Profesorius prieš daugelį metų 

dirbo muziejaus vyriausiuoju 

mokslininku, kol vienas iš jo eks-

perimentų nesibaigė katastrofa.

Ledi Kulka – medžio-

toja aristokratė. Afriko-

je ji šaudo dramblius, 

žirafas ir liūtus, atgabe-

na jų gaišenas į muzie-

jų, kur jos paverčiamos 

iškamšomis ir išstato-

mos lankytojų apžiūrai.
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Admirolas – vienintelis 

jūreivis, gyvenantis 

ligoninėje. Jis buvo išmestas 

iš pagyvenusių jūreivių 

namų už girtuoklystę ir 

nedrausmingumą.

Pulkininkas ir brigados generolas – 

taip pat Čelsio pensininkai.
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Vienakis viršila atsako 

už viską ir visus, įeinančius 

ir išeinančius iš ligoninės. 

Prašom to nepamiršti.

Visus Čelsio 

pensininkus 

prižiūri grėsmingoji 

Karališkosios 

ligoninės vyresnioji 

medicinos sesuo.
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Britų imperiją valdo 

karalienė Viktorija. 

1899 metais ji yra 

ilgiausiai viešpataujanti 

karalienė per visą 

Didžiosios Britanijos 

istoriją – stulbinamus  

62 metus.

Abdulas Karimas – visada 

karalienės pašonėje. Dailus 

jaunas patarnautojas indas, 

dar vadinamas Manšiu.
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Seras Rėjus Lankesteris –  

stuomeningas muziejaus 

direktorius.

Žmogus-sumuštinis 

klajoja gatvėmis, 

bandydamas visus 

įtikinti, kad „GALAS 

JAU ČIA PAT“.

Kapitonas vadovauja „JDL 

Argonautui“, kuris 1899 metais 

buvo vienas moderniausių 

Karališkojo laivyno laivų.

GALASJAUCIA PAT
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džozefas

lotė

azija atėnė sanaja rijana

džordžas

zoja
nelė bela

frėja greisė

Lipniapirščių gauja – būrelis mažų kietų vagišių, 

kurie garsėja kaip geriausi Londono kišenvagiai.
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RADŽO SALDESIAI

Radžas Pirmasis valdo nuosavą saldumynų 

imperiją – kitaip tariant, saldumynų vežimėlį.

Ir paskutinė, bet tikrai ne mažiausia…
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…yra pati LEDO PABAISA – gau-

ruotas mamutas, nustipęs prieš dešimt 

tūkstančių metų. Negyvą žvėrį,  

tobulai išsilaikiusį lede,  

aptiko Arkties 

tyrinėtojai.



19



20

gamtos istorijos 
muziejus

karališkoji  
čelsio ligoninė

         bakingamo rūmai

didysis benas 
ir parlamento rūmai

dauningo gat vė 10

vestminsterio abatija
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temzė

dauningo gat vė 10 temzėje prišvartuota „jdl viktorija“

tauerio tiltas

kirmėlynė –  
nereikalingų vaikų  

prieglauda

LONDONO  
Ž E M Ė L A P I S

1899
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I DALIS

1899-ieji

LONDONAS
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Pirmas skyrius

TA R A K O N A I  
P U S RY Č I A M S

Vieną nejaukią žiemos naktį tamsiame Lon-

dono skersgatvyje ant našlaičių prieglaudos laiptų 

buvo paliktas mažytis kūdikėlis. Nebuvo 

nei raštelio, nei vardo, nei jokios 

užuominos apie tai, kas gi toks 

šis mažas žmogutis. Tik bulvių 

maišas, į kurį jis buvo suvysty-

tas, kol aplinkui krito snaigės.

Karalienės Viktorijos laikais 

nebuvo retenybė palikti naujagimius šalia 

našlaičių prieglaudų, ligoninių ar netgi pasiturinčių 

žmonių namų. Jų vargšės, į neviltį puolusios moti-

nos tikėdavosi, kad mažyliai bus priglausti po stogu 

ir jiems bus suteiktas geresnis gyvenimas, nei būtų 

galėjusi suteikti jų tikroji šeima.
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Ir vis dėlto buvo sunku įsivaizduoti prastesnę gy-

venimo pradžią, nei pakliūti į KIRMĖLYNĘ – nerei-

kalingų vaikų namus.

KIRMĖLYNĖ
nereikalingų vaikų namai
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Prieglaudoje gyveno dvidešimt šeši našlaičiai, 

visi susispaudę kambarėlyje, kuriame geriausiu 

atveju būtų sutilpę aštuoni. Vaikai buvo užrakina-

mi, marinami badu ir mušami. Negana to, jie buvo 

verčiami dirbti dieną ir naktį. Jie turėdavo surinki-

nėti džentelmenų kišeninius laikrodžius iš smul-

kiausių detalių, kuriuos vos galėdavo įžiūrėti.

nensė

agata

besė
klaransas

dorotėja

elzė
feliksas

gertrūda

hamfris

airisė
džo

kenetas

lilijana

meibelė

olivė

persivalis
kvinė

rupertas

stenlis

teodoras

ursula

violeta

vilfas

ksandra

jorikas

zacharijus
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Visi vaikai buvo iki skausmo liesi, o vietoj drabu-

žių apsisiautę purvinais skarmalais. Našlaičių veidai 

buvo pajuodę nuo suodžių, tad patamsyje matyda-

vai tik jų viltingas akeles.

Kai į našlaityną patekdavo naujas kūdikis, 

visi vyresnieji vaikai sugalvodavo jam vardą. Jie 

mėgo naršyti abėcėlę, kad vardai būtų kuo įvai-

resni. Tą naktį, kai ant laiptų buvo palikta mažylė 

bulvių maiše, jie pasiekė raidę E. Jei ją būtų sura-

dę vakar, galbūt būtų gavusi Dorisės vardą. Ry-

toj, ko gero, būtų tapusi Frenke. Na, o šiandien ją  

pavadino Elze. 

Kalėjimą primenančią prieglaudą valdė sena ra-

gana, vardu ponia Gižena. Jos veide buvo sustingusi 

nesikeičianti grimasa, o kūnas nuo galvos iki kojų 

nusėtas karpų. Jų buvo galybė – net pačios karpos 

turėjo savo karpų. Vienintelis dalykas, kėlęs jai šyp-

seną, buvo vaikų verksmas.

Ponia Gižena surydavo visą našlaičiams atneštą 

maistą, tad jos prižiūrimi vaikai pusryčiams, pie- 

tums ir vakarienei turėdavo triauškinti tarakonus.
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– Nariuotakojai jums į sveikatą! – prunkšdavo ji.

Jei kuris nors našlaitis prabildavo „užpūtus žva-

kes“, ji sukišdavo jam į burną vieną iš savo dvokian-

čių kojinių. Jis negalėdavo jos išspjauti visą savaitę.

– Tai tave užčiaups, palaidaliežuvi!
Kai vaikai užmigdavo ant šaltų akmeninių grin-

dų, ji kišdavo jiems už apykaklės besiraitančius kir-

minus, kad jie pabustų klykdami.

– AAAA!
– Cha cha cha! Kinkadrebiai!



Ponia Gižena ant našlaičių čiaudėdavo…

– AAAPČYYYYY!
…ir šluostydavosi nosį jiems į plaukus.

– Šnopšt! S n a r g l i o o o p š t !
Kiekvieną savaitgalį ji ruošdavo našlaičiams 

„vonią“ – kitaip tariant, vieną po kito nardin-

davo juos į statinę, pilną lervų. „Tos lervos suš-

lerps visą jūsų purvą, sutriai jūs nelaimingi!“ –  

krizendavo ponia Gižena.

Norėdama vaikus išdžiovinti, ji prisegdavo juos 

už ausų ant skalbinių virvės.

Čponk!
Vieną kartą, užtikusi Elzę bičiuliaujantis su žiur-

ke, kurią slėpė kišenėje, ponia Gižena ją panaudojo 

kaip kamuoliuką žaisdama kriketą.

DUNKST!

– YYYYYK!

ŠVILPT!

–  Ššše  tau!
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Jei ponia Gižena pajusdavo, kad kuris nors iš 

našlaičių kreivai į ją žiūri, durdavo jam į akį savo dy-

giu purvinu pirštu.

– OJ!

– Gavai, skeltalūpi!
Per Kalėdas našlaičiai išsirikiuodavo 

laukdami dovanėlės – pliaukštelėjimo 

per užpakalį su Didžiąja giesmių knyga.

– Linksmų Kalėdų, vaike! – su kiekvienu smūgiu 

džiugiai surikdavo ponia Gižena.

Elzė KIRMĖLYNĖJE ištvėrė dešimt ilgų sunkių 

metų. Vienintelis dalykas, suteikęs mergaitei jėgų, 

buvo svajonė, kad vieną dieną stebuklingai pasi-

rodys jos mamytė ir ją išsives. Bet mamytė taip ir 

nepasirodė. Augdama mergaitė apie ją prisikūrė ga-

lybę neįtikėtinų istorijų.

Galbūt jos mamytė – džiunglių tyrinėtoja?

P l i a u k š t !
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O gal akrobatė keliaujančiame cirke?

Arba dar geriau – piratė, ieškanti nuotykių toli-

mose jūrose?

Kas naktį Elzė kitiems našlaičiams pasakodavo 

savo sugalvotas istorijas. Ilgainiui mergaitė tapo 

nuostabia pasakotoja. Ji visus vaikus pakerėjo.
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– O tada mamytė atsidūrė tamsioje tamsioje olo-

je. Tai buvo didžiulio mėlynojo banginio pilvas…

– Mamytė paspruko nuo kanibalų genties, nors 

tai nebuvo lengva, nes jie jau buvo pačiupę ją už 

kairės kojos…

– Bum! Mamytė pačiu laiku nusviedė bombą 

į Temzę, taigi niekas nežuvo. Dar viena nenuobodi 

slaptosios agentės darbo diena. Pabaiga.

Kai vakaro istorija baigdavosi, kiti našlaičiai im-

davo šaukti…

– Dar vieną!

– Mes dar nenorime miego!

– Prašom, Elze, tik vieną!
Vieną naktį vaikai taip džiaugėsi Elzės pasakoji-

mu, kad pažadino ponią Giženą.

– DAUGIAU! JOKIŲ! ISTORIJŲ! Tu! 

Maža! Bjauri! Nenaudėle! – suriau-

mojo moteriškė, kas žodį pliekdama Elzę šluotko-

čiu. Dvokianti kojinė, sukišta mergaitei į burną, tik 

iš dalies slopino klyksmą.
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– Aaaa! Aaaa! Aaaa! 
Senė ją daužė taip smarkiai, kad Elzė nebuvo tik-

ra, ar išgyvens. Mažas mergytės kūnelis buvo sėte 

nusėtas mėlynių, ir ji suprato, kad jai teks rinktis: 

arba pabėgti, arba mirti.
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