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– VISAI NEPASIKEITEI. Toks pat bjaurus kaip anks-
čiau.

Šonas Kovalskis atsakė barmenui trijų pirštų kombi-
nacija ir numetė savo kareivišką kuprinę ant žemės prie 
laisvos baro kėdės.

– Giminės bruožas, pusbroliuk.
Abu buvo beveik metro devyniasdešimties ūgio, tad 

lengvai pasiekė vienas kitą, kad apsikabintų virš baro, o 
Kevinas dar ir paplekšnojo atvykėliui nugarą.

– Po galais, kaip džiaugiuosi, kad grįžai namo.
– Patikėk, aš irgi, – Šonas atsisėdo ant baro kėdės ir 

godžiai patraukė alaus su puta iš taurės, kurią Kevinas 
pastatė priešais jį. – Labai gaila, kad negalėjau dalyvauti 
tavo vestuvėse. Ir Džo.

– Rizikavai savo sėdyne Afganistane. Pasistengsime 
labai ant tavęs nepykti.

– Vis dar negaliu patikėti, kad abu susiradote mo-
teris, sutikusias tapti poniomis Kovalskėmis. Kas joms 
negerai?
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Kevinas patenkintas išsiviepė.
– Brolau, tai dėl duobučių skruostuose. Moterys ne-

gali joms atsispirti. Tau nepasisekė, nes jas mes pavel-
dėjome iš mamos, o tu iš savo senuko gavai tik žydras 
giminės akis.

– Nesiskundžiu. Puikiai sukuosi su tuo, ką turiu. 
Kaip laikosi tavo tėvai?

– Gerai. Labai laukia susitikimo su tavimi. Mama 
šiam vakarui iškepė lakštinių apkepą.

Šonas nusišypsojo ir paplekšnojo per pilvą.
– Nebuvau sustojęs papietauti, todėl vietos turiu so-

čiai. Labai pasiilgstu savo mamos, tesiilsi ji ramybėje, 
bet valgį ji ruošdavo tikrai tragiškai. Teta Merė – visai 
kas kita. Po šimts, ši moteris ir iš kirvio išvirtų košę.

Kevinas linktelėjo galva ir akimirką nusisuko, kad 
pasiimtų vandens buteliuką.

– Tai dabar esi bedarbis. Kaulysi pas mamą nemo-
kamo maisto, o mano bute susisuksi lizdą. Kariuomenė 
turėjo padaryti iš tavęs vyrą, o grįžai toks pat nevykėlis.

– Dvylikos metų daugiau nei pakanka. Dar nesugal-
vojau, ką veiksiu, bet tikrai žinau, kad kariauti nebe-
noriu.

– Nenori grįžti į Meiną ir padėti savo broliui tvar-
kytis svečių namuose?

Šonas gūžtelėjo pečiais. Svarstė ir tokį variantą – 
ypač kai pasakė broliams ir seseriai, kad kurį laiką 
pabus pas gimines Naujajame Hampšyre. Tačiau mintis, 
kad likęs gyvenimas galėtų prabėgti dirbant „Šiaurinės 
žvaigždės“ svečių namuose, neatrodė labai patraukli. 
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Dar būdamas vaikas negalėdavo pakęsti, kad nepažįs-
tami žmonės jų šeimos lizde įsitaiso kaip namuose. Tas 
jausmas niekada neišnyko. Aptarnauti kitus – ne Šonui.

– Na, tarkime, kad tai planas „B“, – murmtelėjo jis.
Kevinas gurkštelėjo vandens iš butelio ir vėl užsuko 

kamštelį.
– Juk žinai, kad tik erzinu. Gali gyventi pas mane 

tiek, kiek nori.
– Labai tai vertinu. Kai pasisotinsiu tetos Merės pa-

tiekalais, gal grįšiu namo arba... po galais, kad aš ži-
nočiau, – tai buvo viena priežasčių, dėl ko nusprendė 
baigti tarnybą. Nebeturėjo jokio tikslo rytojui. Kaip ir 
artimiausiai ateičiai. 

Iš sandėliuko išėjo aukšta raudonplaukė įspūdinga 
krūtine ir Kevinas mostelėjo jai, kad prieitų.

– Susipažinkite – čia mano pusbrolis Šonas, o čia 
Polė Ryd, mano vyriausioji barmenė, pavaduotoja ir 
dešinioji ranka visomis prasmėmis.

– Malonu susipažinti, – spausdamas Polei ranką tarė 
Šonas.

Po šimts, ši mergina spaudė ranką kaip profesio-
nalus boksininkas.

– Daug apie tave girdėjau. Sveikas sugrįžęs namo. 
Mano sužadėtinis Semas ir aš gyvename bute po ta-
vuoju, tai tik šūktelėk, jei ko prisireiktų.

– Ačiū, būtinai, – Šonas stebėjo nueinančią Polę, nes 
jos eisena tikrai traukė akį, tačiau – ar dėl to, kad ji už-
siminė apie sužadėtinį, ar todėl, kad nebuvo jo skonio 
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mergina, – ypatingos traukos nepajuto. – Tai, sakai, 
„Džaspero baras ir grilis“? Įdomus pavadinimas.

– Kai pirkau barą, jis jau turėjo pavadinimą, o aš 
per daug šykštus, kad investuočiau į naują iškabą. Baik 
gerti ir palydėsiu tave iki buto. Polės pertrauka baigėsi, 
ji prižiūrės barą.

Šonas užsivertęs išmaukė alų ir pasiėmė kuprinę nuo 
žemės. Kartu su pusbroliu pasuko į galinį koridorių, o 
tada palypėjo per dvi laiptų aikšteles iki buto, kuriame 
Kevinas leis jam apsistoti, kol čia viešės. Vieta buvo ti-
krai padori ir švari. Čia stovėjo didžiulė odinė sofa ir 
buvo plačiaekranis televizorius. Visko daugiau nei pa-
kankamai.

– Tai ką, kaip ir viskas, – aprodęs butą Kevinas tarė 
Šonui ir padavė jam raktą. – Turi mūsų visų telefonų 
numerius, o Polė paprastai būna bare, jei ko nors pri-
reiktų.

Šonas papurtė galvą.
– Tai pasimatysime per vakarienę. Labai noriu susi-

pažinti su Bete ir tavo mažąja dukrele.
– Lilė – tikra nenuorama. Prieš savaitę atšventėme 

jos pirmąjį gimtadienį. Lilės mėgstamiausias užsiė-
mimas – varyti iš kantrybės savo pusbrolius ir pusse-
serę, – Kevinas atvėrė savo piniginę, kur už permatomo 
langelio laikė išdykėliškos išvaizdos mergaitės su palmę 
primenančia plaukų uodegėle ant viršugalvio, ryškiai 
žydromis akimis ir šelmiškomis duobutėmis skruostu-
kuose nuotrauką.
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– Ateis diena, kai ji sudaužys ne vieną širdį, – tarė 
Šonas, nes paprastai taip sakydavo ir kiti vyrai, kuriems 
draugai rodydavo savo dukterų nuotraukas.

– O aš sudaužysiu kelias makaules. Džo Brajana 
labai panaši į Lilę, tik neturi duobučių skruostuose. Jai – 
keturi su puse mėnesio, o balselis – kaip priešgaisrinės 
sirenos, – Kevinas nužingsniavo prie durų. – Pažadėjau 
Betei, kad grįšiu namo iki trečios valandos popiet, kad ji 
galėtų ką nors paruošti vakarienei pas mamą nerizikuo-
dama užlipti ant Lilės, nes ši jau nė akimirkos nepabūna 
ramiai. Tai pasimatysime apie šeštą.

Kai Kevinas išėjo, Šonas klestelėjo ant sofos ir už-
merkė akis. Buvo gera grįžti namo, nors tie namai tik 
skolintas butas. Pirmą kartą per dvylika metų galėjo 
eiti ten, kur nori. Daryti, ką nori. Tarnyba kariuome-
nėje buvo gera suaugusiojo gyvenimo pradžia ir Šonas 
nesigailėjo, kad tarnavo tiek metų, tačiau atėjo metas, 
kai panoro būti pats sau šeimininku.

Ir koks bus pirmas darbas, kurio imsis? Gerai išsi-
miegos.

Staiga pasigirdęs beldimas į duris jį nustebino, pabu-
dindamas iš negilaus snaudulio. Šonas nieko nelaukė. 
Vieninteliai žmonės, galintys jo ieškoti, buvo giminai-
čiai, su kuriais ir taip susitiks pas tetą ir dėdę. Tačiau 
atidaręs duris vis tiek tikėjosi pamatyti kurį nors iš savo 
pusbrolių ar pusseserę.

Visgi klydo. Netikėta viešnia tikrai nebuvo Šono gimi-
naitė, o tai – atsižvelgiant, kaip sureagavo jo kūnas, tarsi 
pirmą kartą gyvenime išvydus gražią moterį, – buvo 
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gerai. Ant merginos galvos pūpsojo tamsių garba-
notų plaukų kupeta. Jų spalva netolygi – šen bei ten 
matėsi skirtingų atspalvių sruogelės, tarsi vyšnios me-
džio raštai, o ji tamsiaplaukė ar raudonplaukė, turbūt 
priklausė nuo apšvietimo. Jos akys buvo dar tam-
sesnės – lyg stipri juoda kava. O šiek tiek aukštesnio nei 
vidutinio ūgio liekną figūrą, ten kur reikia, sušvelnino 
ir paminkštino dailūs išlinkiai.

Į seksualiąją barmenę jo kūnas tikrai taip nesurea-
gavo. Šios merginos krūtinė nebuvo tokio įspūdingo 
dydžio, o prižiūrėtas ir sportiškas kūnas rodė, kad 
rungtynėse po antklode jie būtų lygiaverčiai partneriai.

O, velniava, reikia skubiai su kuo nors permiegoti, 
nes bet kuri pasibeldusi į duris moteris verčia galvoti 
apie seksą.

– Ar galiu kuo padėti? – paklausė Šonas, kai atvy-
kėlė stovėjo ir nieko nesakydama žvelgė į jį.

Mergina nervingai pešiojo atspurusią tamsiai mė-
lyno sportinio nertinio, ant kurio priekio buvo užrašas 
įmantriu šriftu „Emos aplinkos tvarkymo paslaugos“, 
rankovę.

– Ar tu Šonas Kovalskis?
– Aha.
– Aš – Ema Šo... tavo netikra sužadėtinė.
– Nesupratau?

EMA ŠO TIKRAI TURĖJO gebėjimų išsirinkti netikrą 
vaikiną. Šonas Kovalskis buvo aukštas, įdegęs, raume-
ningomis rankomis, kyšančiomis iš aptemptų marški-
nėlių be rankovių, ir šviesiais plaukais, kurie, regis, dar 
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neseniai buvo labai trumpai nukirpti. Jo tvirtą žandi-
kaulį dengė barzdos šešėlis, tarsi kelias dienas būtų pa-
miršęs nusiskusti. Net įtariai prisimerkęs žvelgdamas į 
atvykėlę negalėjo nuslėpti nuostabaus atspalvio žydrų 
akių. Ema dar niekada nebuvo tokių mačiusi. Šono 
veido išraiška leido aiškiai suprasti, kad įtaria ją esant 
pamišėle, kuri pamiršo išgerti dienos vaistų dozę, ir nė 
kiek nenustebs, jei ims kalbėti su juo kokia nors vudu 
vudu kalba ar parodys lėlę vardu Šonas, kurią pasidarė 
pati ir su kuria miega kasnakt.

– Panele, aš niekada neturėjau ir dabar neturiu jokios 
sužadėtinės – nei tikros, nei netikros, – kimiai tarė Šonas 
ir Ema vos nesutirpo nuo jo balso. – Be to, jau senokai ne-
buvau prisigėręs iki sąmonės netekimo, todėl, jei būčiau 
prašęs už manęs tekėti, bent prisiminčiau tavo veidą.

To nebūtų galėjęs padaryti.
– Iš tikrųjų mes nebuvome susitikę.
Šonas išplėtė akis ir nesusilaikęs prunkštelėjo.
– Leisk, atspėsiu – mano pusbroliai nusprendė pa-

juokauti ir taip pasveikinti mane sugrįžus namo? Gerai, 
tarkime... labai juokinga... cha cha. O dabar eisiu, esu 
užsiėmęs.

Jis jau norėjo uždaryti duris, tačiau atvykėlė atsirėmė 
į jas delnu neleisdama to padaryti.

– Aš – Lizos, tavo pusbrolio žmonos, draugė.
– Maikio žmonos? – kai Ema linktelėjo ir Šonas at-

vėrė duris plačiau. – Tai gal vertėtų pradėti istoriją ki-
taip. Pavyzdžiui, iš pradžių.

Mergina giliai įkvėpė ir ėmė pasakoti:
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– Mane nuo ketverių metų augino senelė.
– Na, gal ne nuo taip toli.
– Prieš kelerius metus ji ir keli jos draugai, išėję į pen-

siją, persikėlė į Floridą, o aš prižiūriu namą, kuriame 
užaugau. Tačiau senelė nuolat dėl manęs jaudinasi. Ir 
kai pradėjo kalbėti, kad grįš, kad tik nebūčiau viena, 
pasakiau jai, kad turiu vaikiną. Paskui dar pridėjau, kad 
jis persikėlė gyventi pas mane. Ir, kadangi aš susitikinė-
čiau tik su labai šauniu vaikinu, po kurio laiko jis man 
pasipiršo ir aš, žinoma, sutikau už jo tekėti.

– O kuo čia aš dėtas?
– Kaip tik buvau grįžusi namo po priešpiečių su 

Liza. Ji man užsiminė, kad suruošė tau siuntinį. Todėl, 
kai senelė paklausė, koks mano vaikino vardas, tavasis 
į galvą šovė pirmas.

Šonas papurtė galvą.
– Palauk, noriu pasitikslinti, ar gerai supratau. Pa-

sakei savo senelei, kad žmogus, su kuriuo niekada ne-
buvai susitikusi, yra tavo vaikinas?

– Tik norėjau, kad ji mažiau jaudintųsi.
– Regis, ji jaudinasi ne be pagrindo. 
Oi.
– Žinai, aš ne beprotė.
Šonas sukryžiavo rankas ant krūtinės ir pažvelgė į 

Emą.
– Susigalvojai įsivaizduojamą vaikiną.
– Tu nesi įsivaizduojamas. Tik neinformuotas apie 

savo statusą.
Šonas net nešyptelėjo.



12

Shannon Stacey

– Ko tu iš manęs nori?
O štai ir beprotiškoji žinia – na, labiau beprotiška žinia.
– Senelė trumpam grįžta namo. Nori apžiūrėti, ar 

namie viskas gerai, ir... susipažinti su tavimi.
Prieš tai pasakydama Ema pirma įsitikino, ar jokia 

jos kūno dalis nėra tarpduryje, kad, Šonui užtrenkus 
duris jai prieš nosį, nebūtų prispausta. Būtent taip pa-
sielgtų ir pati, jei koks svetimas vyras pasirodytų prie 
jos durų ir pareikštų, kad juos sieja rimti santykiai ir 
gilūs jausmai.

– Ir ką? Nori, kad pavakarieniaučiau su jumis? Ke-
lias valandas apsimesčiau esąs tavo sužadėtinis?

– Ji pabus čia mėnesį.
Šonas nebeišlaikė. Gilus, užkrečiamas jo juokas 

kvietė prisijungti ir kvatotis kartu, nors šią akimirką ji 
pati buvo pašaipos objektu. Tačiau vargu ar galėjo jį dėl 
to kaltinti. Net geriausia draugė Liza juokėsi išgirdusi 
tokią idėją, ko gero, pamaniusi, kad viskas tik pokštas. 
Ir tą akimirką Ema tikrai juokavo. Tačiau artėjant se-
nelės vizitui ir pristigus drąsos pasakyti, kad iš tikrųjų 
neturi jokio sužadėtinio, juoktis norėjosi vis mažiau.

Tačiau, akivaizdu, Šonui ši mintis pasirodė labai juo-
kinga, nes linksmais burbuliukais iš jo kunkuliuojantis 
juokas nurimo ne iš karto. Ema turėjo laiko nejaukiai 
pamindžikuoti nuo kojos ant kojos. Pagaliau jis koste-
lėjo ir tarė:

– Suvokiu, kad čia atėjai ne paprašyti, kad persi-
kraustyčiau pas tave ir visą mėnesį apsimetinėčiau tavo 
sužadėtiniu, tad klok, ko iš manęs nori.
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– Iš tikrųjų būtent to ir atėjau, – ir ne, tai nei repe-
tuojant kalbą prieš veidrodį, nei dabar neskambėjo kaip 
sveiko proto padiktuotas prašymas.

– Ir kodėl turėčiau sutikti?
Puikus klausimas. 
– Nes daugiau nieko neveiki. Aš tau sumokėsiu. Ir 

todėl, kad esi geras?
– Panele, tu nieko apie mane nežinai.
– Žinau, kad ką tik baigei tarnybą kariuomenėje, 

todėl neturi nuolatinio būsto. Be to, turiu informacijos, 
kad ir darbo dar nesusiradai. Ir žinau, kad esi tikrai 
geras žmogus.

– O aš žinau, kad kai kas mano giminėje per daug 
pliurpia.

– Liza labai tavimi didžiuojasi. Ji dažnai apie tave 
kalba.

Šonas atsiduso ir persibraukė ranka plaukus.
– Klausyk, aš ne samdomas aktorius. Jei nenori iš-

kloti senelei tiesos, pasakyk jai, kad išsiskyrei su savo... 
manimi.

Ema norėjo ginčytis – kad jis suprastų jos norą pra-
džiuginti senelę, tačiau vilties, jog šis planas pavyks, 
ir taip buvo labai mažai, todėl nebeturėjo motyvacijos 
įtikinėti priešingai.

– Na, – tarė ji šiek tiek virpančiu balsu, – ačiū, kad 
skyrei man laiko. Ir sveikas sugrįžęs namo.

– Ačiū. Sėkmės ir tau.
Šonui uždarius duris Ema įstengė nepravirkti. Juk 

žemė dėl to nenustojo suktis. Turės pasakyti senelei, 
kad jie išsiskyrė, ir viskas bus baigta.
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Tačiau problema tikrai nebus išspręsta. Bus dar blo-
giau nei anksčiau. Dabar senelė ne tik jaudinsis, kad 
Ema gyvena viena ir pati rūpinasi namu bei verslu, bet 
ir manys, kad jos vaikaitė gydosi nutrūkusių santykių 
žaizdas. Net jei prisivers grįžti į Floridą, senelė visą 
laiką dėl jos nerimaus – būtent to Ema stengėsi išvengti.

Ema perėjo į kitą gatvės pusę ir lipdama į savo vi-
sureigį žvilgtelėjo į pastatą, iš kurio ką tik išėjo. Šonas 
Kovalskis stebėjo ją pro savo buto langą. Ema prisivertė 
jam draugiškai šyptelėti ir pamojavo ranka. Uždariusi 
automobilio duris užvedė variklį.

Labai gaila, – pamanė ji, – ir ne tik dėl senelės. Kie-
kviena moteris mielai sutiktų pabūti tokio vyro netikra 
sužadėtine, net jei sužadėtuvės tęstųsi tik mėnesį.

Sudomino? Pirkite knygą
NIEKAM TAVĘS NEATIDUOSIU
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