
REINHEMO DVARO 
VAIDUOKLIS
Kas Vaiduoklis (?)
Kur Reinhemo dvare 
Kada 1936 m. rugsėjo 19 d.

Manoma, kad šioje 1936 m. 
nuotraukoje užfiksuota britų politiko 
Roberto Valpolo sesuo Dorotė Valpol.

Sklido gandai, kad Dorotė mirė ne nuo raupų, 
kaip buvo skelbiama, o nuo vyro rankos. Minėti 
netgi ąžuoliniai laiptai, nuo kurių Čarlzas esą 

nustūmęs savo žmoną. 

Šią nuotrauką padarė rūmų fotografai Hubertas 
Provandas ir Indrėjus Šira. Pirmajam ruošiantis 

fotografuoti garsiuosius ąžuolinius laiptus, antrasis 
pamatė jais besileidžiantį vaiduoklį. Nors jis išsisklaidė 
kartu su fotoaparato blykstės šviesa, jo atvaizdas liko 
fotoplokštelėje. Jis sukėlė tikrą sensaciją. Reinhemo 

dvaro vaiduoklis visame gražume!

Nuotrauka apsuko galvą ir ne vienam ją tyrusiam ekspertui. Niekam 
nekilo abejonių, kad nuotrauka neretušuota, tad kaipgi Provandui ir 
Širai pavyko sukurti tokią įtikinamą klastotę? Ogi labai paprastai. 

Spėjama, kad jie sudėjo dvi skirtingas nuotraukas, o paskui jas 
nufotografavo, taip sukurdami trečią atvaizdą su laiptais ir vaiduokliu. 

Aplinkiniai prisiekinėjo, jog 
dvare vis dar gyvena ponia 

Taunzhend. Tikėtina, kad jie 
matė ne ją, o jos šmėklą.

Tik vėliau paaiškėjo, kad tie du tipai atvyko 
fotografuoti ne dvaro, o vaiduoklio, ir kai jo niekur 

nerado, jo nuotrauką tiesiog sufalsifikavo. Tuometinė 
dvaro šeimininkė patikėjo ja greičiausiai tik dėl to, kad 
norėjo priminti visiems apie Reinhemą ir jo šmėklą, kuri, 

beje, jau buvo pradėjusi vaidentis kituose dvaruose.

1616



1717

Tikriausiai esi girdėjęs senovės graikų 
mitą apie Prometėją. Už tai, kad žmonėms 
davė ugnį, jis buvo pririštas prie uolos, 
kur jo nuolat ataugančias kepenis kapojo 
erelis. Kepenys iš tikrųjų atauga. Dėl 
šios priežasties transplantacijos metu 
persodinama tik pusė donoro kepenų. 
Likusi dalis visiškai atauga per du 
mėnesius. Neįtikėtina!

Ne pati saugiausia operacija, 
bet kai kuriomis plaučių ligomis 
sergantys pacientai neturi kito 
pasirinkimo. Kartais persodinama 
tik viena plaučių pusė, o kartais jie 
persodinami visi kartu su širdimi. 

Turint galvoje, kad širdies ligos yra pagrindinė žmonių 

mirties priežastis visame pasaulyje, širdis tikriausiai 
būtų brangiausias transplantuojamas organas. Net 
nekalbant apie ją pačią, šiandien tai pati brangiausia 
operacija medicinoje. Nuo pasiruošimo operacijai 
iki išleidimo iš ligoninės visa procedūra trunka 
kelis mėnesius, o operaciją gali atlikti tik pačios 
aukščiausios kvalifikacijos chirurgai. 

Kiekvienas žmogus gimsta su dviem 
inkstais, bet gali išgyventi su vienu, 
todėl inkstų transplantacijos labai 
dažnos. Tokios dažnos, kad net įprasta 
sakyti, jog dėl vieno ar kito daikto 
galėtum parduoti inkstą. 

Net nežinojau, kad jas apskritai 
persodina. Dar įdomiau, jog 
procedūra atliekama neužmigdžius 
paciento. Galbūt tai ne taip baisu 
kaip atrodo?.. Teigiama, kad 
pacientai nejaučia jokio skausmo.
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PLAUČIAI
~ 200 000 €

INKSTAI
~ 150 000 €

RAGENA
~ 20 000 €

KEPENYS
~ 100 000 €

ŠIRDIS
~ 500 000 €
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