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Pirmas skyrius

Dzesas Oliveris Aronsas
jaunesnysis
Dran dran dran brum brum brum... Gerai. Tėtis užkūrė
pikapą. Dabar jau galima keltis. Džesas iššoko iš lovos ir nerte įsinėrė į kombinezoną. Marškinių nesivilko – vos pradedi
bėgti, net ir vėsoku oru, prakaitas žliaugte žliaugia, – batų
irgi nereikia, nes kojų padai jau pasidarę kieti kaip nudėvėtų
sportbačių.
– Kur tu, Džesai? – mieguistu balsu paklausė Mei Belė,
kilstelėjusi galvą dvigulėje lovoje, kurioje miegodavo su Džois
Ana.
– Ššš, – tildė jis. – Sienos plonos. Mama padūks, jeigu
pažadinsi ją tokiu metu.
Jis paglostė Mei Belei plaukus ir pritraukė nuslinkusią antklodę prie smakriuko.
– Į ganyklą, – sušnibždėjo jis.
Mei Belė šyptelėjo ir susirangė į kamuoliuką po antklode.
– Bėgsi?
– Galbūt.
Žinoma, bėgs. Visą vasarą kasdien keliasi anksčiau ir bėgioja. Jeigu dar šiek tiek pasitreniruos, – Dieve, ir kodėl nedarė
to anksčiau! – tai prasidėjus mokslams bus geriausias bėgikas
5

penktoje klasėje. Jis turi būti greičiausias – ne vienas greičiausių ir ne antras pagal greitumą, o pats greičiausias. Geriausias
iš visų.
Jis ištipeno ant pirštų galų. Grindys namie girgždėdavo
sulig kiekvienu žingsniu, bet Džesas jau patyrė: jeigu tipeni
pirštų galais, jos tik sunkiai dejuoja, ir tada gali išeiti į kiemą
nepabudinęs nei mamos, nei Elės, nei Brendos ar Džois Anos.
Mei Belė – kas kita. Jai beveik septyneri, jinai jį dievina,
ir tas jam visai patinka. Kai esi vienintelis berniukas tarp
keturių seserų ir vyresniosios tave niekina nuo to laiko, kai
nebesileidi aprengiamas ir vežiojamas senu surūdijusiu lėlių vežimėliu, o jaunesnioji paleidžia dūdas, vos tik šnairai
pažvelgi, tai labai smagu, kai kas nors tave dievina. Net jei
kartais tai ir trukdo.
Jis pasileido ristele per kiemą. Iš nosies ir burnos mažais
kamuoliukais pukšėjo garas – rugpjūčiui kiek per šalta. Nors,
kita vertus, dar anksti. Vidurdienį, kai mama pristatys lauke
prie darbo, bus karšta.
Besė mieguistu žvilgsniu žiūrėjo, kaip jis perlipa krūvą gelžgalių, paskui tvorą ir atsiduria ganykloje. „Mūū“, – sumykė
ji, žiūrėdama didžiulėmis rudomis liūdnomis akimis, kurios
atrodė baisiai panašios į Mei Belės.
– Labas, Bese, – pasisveikino Džesas meiliai. – Miegok
toliau.
Besė nudimbino prie žaliuojančio lopinėlio – beveik visa
žolė lauke buvo sausa ir parudavusi – ir grybštelėjo gerą
kuokštą.
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– Gera karvytė, pusryčiauk į sveikatą ir nekreipk į mane
dėmesio.
Jis visada pradėdavo nuo ganyklos kampo šiaurės vakaruose, įsiremdamas rankomis į žemę, kaip buvo matęs darant
bėgikus per pasaulinio sporto kanalą.
– Pykšt! – šūktelėjęs nurūko palei ganyklos tvorą. Besė atrisnojo į lauko vidurį vis dar liūdnai dėbsodama į jį ir iš lėto
kramtydama žolę. Ji nelabai protinga, bet pasitraukti Džesui
iš kelio galvoj košės užteko.
Geltoni kaip šiaudai Džeso plaukai plaikstėsi apie
kaktą, o rankos ir kojos mataravo kiekviena sau. Jis niekada
nesimokė taisyklingai bėgti, bet jo kojos, palyginti su kitų
dešimtmečių, buvo labai ilgos, o jau ištvermės visi būtų galėję
pavydėti.
Pradinėje Vieversių upelio mokykloje trūko visko, ypač
sportinio inventoriaus, ir po priešpiečių per pertraukas visi
kamuoliai atitekdavo aukštesniųjų klasių mokiniams. Net
jeigu penktokai pradeda žaidimą su kamuoliu, tai, nepraėjus nė pusvalandžiui, jis jau pereina į šeštokų ar septintokų
rankas. Vyresnieji žaidimams su kamuoliu užima aukštutinės
aikštelės vidurį, kur sausiau, o mergaitės – nedidelį plotelį
pačiame gale šokinėjimams per virvutę, „klasėms“ ir pasiplepėjimams. Taigi žemesniųjų klasių berniukai nusprendė
bėgioti. Išsirikiuoja tolimajame žemutinės aikštelės gale, kur
paprastai būna purvynė arba gilios ir kietos provėžos, ir kai
Erlis Vatsonas – nekoks bėgikas, bet plačiagerklis – surinka:
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Terabitija buvo jų paslaptis, ir labai gerai, nes jis nebūtų galėjęs jos
nusakyti jokiam pašaliniam žmogui. Jau leisdamasis nuo kalvos miško
link jis pajunta, kaip kūną užlieja šilta, maloni banga. Kuo arčiau išdžiūvusio upelio ir šunobelės su kabančia virve, tuo smarkiau tuksi širdis. Su
pašėlusiu džiaugsmu pasičiupęs virvę jis perskrieja upelį ir iš lengvo nutupia
kitoje pusėje – išsyk tarytum paūgėjęs ir sutvirtėjęs toje paslaptingoje šalyje.
Į mažą miestelį atsikrausto visus tuometės visuomenės standartus
laužanti Leslė, ir dešimtmetis Džesas suvokia, kad jo gyvenimas pasikeitė
visam laikui. Iki šiol nesuprastas meniškos prigimties Džesas patiria, ką
reiškia tikra draugystė. Jiedu su Lesle susikuria paslaptingą Terabitijos
pasaulį, kuriame gali gyventi taip, kaip jiems norisi.
Kai gyvenimas dar kartą apvirsta aukštyn kojomis, Džesas patiria, kad
ne tik Terabitijoje vyksta stebuklai… Didžiausi burtai slypi kiekvieno
širdyje, o tikra draugystė padeda nutiesti tiltą į nuostabų pasaulį, esantį
visai čia pat. Juk ką nors praradęs visuomet atrandi kažką naujo, tiesa?

