Pasitarusi Rapolo šeima nusprendė, kad puiku
būtų auginti dar vieną vaiką. Taip jų namuose
atsirado Tėja – pašėlusi mergaitė, visai kitokia,
negu Rapolas įsivaizdavo. Smagiai leisdami
laiką vaikai vienas kitam krečia pokštus.
Atrodo, pokštai jiems ir terūpi, bet kai vienas
jų Tėją labai įskaudina, Rapolas susimąsto:
kokia naujosios sesės istorija, kur jos mama
ir tėtis? Išklausęs Tėjos pasakojimą, Rapolas
tetrokšta vieno – padėti jai surasti tikrąją
mamą. Štai tada įbrolis ir įseserė kartu su
jų bičiule Luka leidžiasi kelionėn į slaptingą
akmenuigių karalystę.
Pavojais, apgavystėmis ir sunkumais bus
išbandyta jų draugystė ir subrandintos širdys
pasirinkti tai, kas iš tiesų gera. Bet ar išsipildys
Rapolo troškimas, ar Tėja ras tą, kurią galėtų
pavadinti mama?
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įsikniaubusi į fantastinę literatūrą, o užaugusi
pamėgo vaikiškas knygas. Gal iš šio susitikimo
ir literatūrinio skonio virsmo ir gimė istorijos
apie akmenuigius – pačiai autorei netikėtas
ir malonus nuotykis, gal net stebuklas.
„Dvi karalienės“ – antroji ses. Rimos knyga
(pirmoji – „Mėlynas apsiaustas“), vėl nukelianti
į paslaptingą akmenuigių karalystę.
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Naujutėlė sesė
Rapolas susijaudinęs žvilgčiojo pro automobilio
langą. Ir štai! Ateina mama ir tėtis – kartu su Tėja.
Tėja nuo šiol gyvens su jais. Bus naujoji sesė. Smagu, kad jo noras išsipildė!
Rapolui iki tol labai trūko... kažko. Su tėvais
persikraustė į namuką, ten buvo sodelis, tad ma
ma turėjo kur išleisti pasivaikščioti katiną. Žinoma, buvo ir kitų gerų dalykų. Jam patiko, kad užsinorėjus pasivažinėti nebereikia nešti dviračio iš
ketvirto aukšto, kad sodo kampe nuo pavasario
stovi palapinė, kad su tėčiu tarp obelų šakų įtaisė
skersinį – taip, kiekvieną rytą jie daro prisitraukimus. Bet... jis turėjo išsiskirti su Luka. O juk
jie draugauja nuo vaikystės. Dabar bičiuliai susitinka tik mokykloj, bet per sieną nebesusibelsi,
kaip darydavo gyvendami kaimynystėje. „Bar bar
bar“, – išgirsti ir bėgi į kiemą. O dar kai Lukos šeimoje atsirado gražutis rausvas kūdikis, reikalai
7

visai pablogėjo. Tik ir girdi: „neturiu laiko“, „reikia eiti su sesute į parką“, „reikia ją pamigdyti“,
„reikia košei daržovių nupirkti“... Štai dėl ko jam
taip norėjosi sesutės, – ne tokios mažutės kaip Lukos sesė, bet jaunesnės. Galėtų ją pagloboti, vestis
į baseiną, išmokytų plaukti ir žaisti šachmatais...
Ir, aišku, viską jai papasakotų apie žvaigždes, Mėnulio kraterius, Jupiterio palydovus ir... akmeninius žmogeliukus – akmenuigius. Jie gyvena ne
žvaigždėse, o po žeme. Per vieną kelionę Rapolas su Luka atrado jų šalį ir su jais susidraugavo.
Kaip jis norėtų ten grįžti! Na, apie akmenuigius
gal ne iš karto mažajai sesutei pasakos, bet kada
nors – būtinai...
Taigi, kai praėjusią vasarą stovykloj susipažino
su Tėja, Rapolas nė neabejojo, kad ji puikiausiai
tiks. Ypač Rapolui patiko keistai prie Tėjos vyšninės spalvos plaukų derantys juodi, išraiškingi antakiai ir nuolatinis krizenimas. Dėl antakių kartais
ją pavadindavo Lutute, bet šioji visai nepykdavo,
o smagiai kleketuodama atsiliepdavo.
Tereikėjo įkalbėti tėvus. Bet gal tėvams užtenka vien jo?
Tačiau vos tik Rapolas užsiminė apie Tėją, tėtis
su mama prisipažino, kad seniai svajojo auginti
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daugiau vaikų, tik abejoję, ar jų sūnus neprieštarautų... „Jautrus klausimas mat“, – neaiškiai nutęsė
tėtis. „Koks dar klausimas? – mintyse tada purkštelėjo Rapolas. – Viskas čia puikių puikiausia!“
Rapolas iššoko iš mašinos ir pasileido prie
artėjančios trijulės... Bet, – jam ir pačiam buvo
keista, – ne Tėją apsikabino, kaip buvo sumanęs,
o puolė į glėbį mamai. Mama pataršė jo garbanas,
nusišypsojo ir sušnibždėjo, kad niekas negirdėtų:
„Pamatysi, mes susitvarkysim.“
– Labas, – pasakė jis Tėjai, – gal panešti krepšį?
Arba tą...
– Nesunkus... – baisiai užraudo ji, tarsi susidrovėjusi, kad jos manta kukli: vienoj rankoj ji
nešėsi drobinį maišelį su drabužiais, o kitoj – nepatikėsit, gaisrininko šalmą, – į jį ir tiesėsi Rapolo
rankos.
– Bravo, Rapolai, – pagyrė tėtis, – nuo šiol su
sese galėsi pasitreniruoti, kaip mandagiai elgtis.
– Ar jis šiaip nemandagus? – nustebo Tėja, o
visi akimirką nutilo nežinodami, kaip išsisukti iš
padėties.
Tik vėliau Rapolas perprato, kad toks Tėjos būdas: klausinėti pačių netinkamiausių dalykų netinkamu metu ir visiems girdint.
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– Cha, – nusijuokė Rapolas.
Mintis, kad sesė gali būti kitokia, negu jis įsivaizdavo, jam visai nepatiko. Gal dėl to, kai iš jaudulio įraudusi mama pliaukštelėjo rankomis ir
laiminga ištarė: „Mūsų visi troškimai išsipildė“,
Rapolas suniurnėjo: „Aš dar norėčiau dviračio. Ir
maišo saldainių.“ O! Jam praverstų burtų lazdelė
pildyti norams – tiek jis jų turėjo.
Tačiau su Tėja buvo smagu. Namie parodė jai
laiptus su drožinėtais arkliukais ir palėpę virš jų,
kur buvo du mažučiukai, bet kuo puikiausi kambariai – vienas jo, o kitas, dar kvepiantis pušų sakais ir medžio laku, įrengtas mergaitei.
– Nebloga irštva, – žvalgydamasi po kambarį
švilptelėjo Tėja.
Rapolas patenkintas linktelėjo galva, – juk jie
tiek dirbo su tėčiu. Įžengęs į savo kambarį dribtelėjo ant lovos ir pabandė švilptelti taip kaip Tėja. Paskui išsitiesęs lengviau atsipūtė – na ir dienelė...
Tačiau neilgam.
– Ką veiksim? – kyštelėjo galvą į jo kambarį
Tėja. Rapolas nespėjo nė sumoti, o ji jau stovėjo
prie lentynos ir traukė knygas lauk.
– Belstis reikia, – pasipiktino Rapolas, tačiau
10
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metęs telefoną pasikėlė nuo lovos ir išsivedė Tėją
į sodą. Koks ten sodas – kelios obelys ir dygliuoto
agrasto krūmas. Prišokusi prie jo Tėja puolė rėkšti
pusžales uogas.
– Ar tavo mama nesibars? – staiga nustėro naujoji gyventoja.
– Mama – mano mama – dėl tokių niekų nesibara... Bet susitarkim, kai eisi pas mane į svečius,
visų pirma, pasibelsk, gerai? Ir neliesk mano
daiktų – visų antra...
Bet Tėja nelabai jo klausė. Jai nuo visų naujų įvykių sukosi galva – ji kažkokiuose tikruose namuose, turės tėtį ir mamą, ir dar brolį...
„Jei dar ir šuniukas būtų, daugiau jau nieko negalėčiau norėti“, – šypsojosi sau kimšdama į
burną uogas. Iš to linksmumo pamačiusi katiną Tėja iššovė į jį storą agrastą. Pasipiktinęs Micius stryktelėjo į šalį, o Rapolo antakiai šoktelėjo klaustukais: „Ką, dabar visą laiką taip ir bus?“
Diena kvėpavo šiluma ir atostogų pradžia, Rapolas jautėsi laimingas, o Tėja lakstė kaip be galvos. Taip, to jis ir tikėjosi – kad atsiradus sesei viskas bus tik smagiau ir linksmiau...
Tačiau netrukus Rapolas jau stovėjo ne toks
linksmas – surauktais antakiais, mat Tėja iš spar12

čiai tuštėjančios lėkštės nusičiupo gal trečią ar
ketvirtą jo labai mėgstamo pyrago gabalą.
– Kur tau telpa? Sustorėsi, – burbtelėjo Rapolas
pusiau juokais, pusiau rimtai, gailiai apžvelgdamas trupinius lėkštėje.
Paprastai pyrago likdavo ir kitos dienos pusryčiams, bet šį kartą Rapolas suprato, ką reiškia
turėti seserį, – vadinasi, visus gardumynus, visus
gerus dalykus teks dalinti iš dviejų. Tos naujos sesės nebūtinai būna tokios, kokių tikiesi.
– Teta, nieko skaniau nesu valgiusi, – meiliai
pasakė Tėja Rapolo mamai ir ši patenkinta raustelėjo, kad Rapolui net širdis sudrebėjo.
– Jei nori, gali mane vadinti vardu, – padrąsino
ji Tėją. – Mano vardas Irena.
„Kitą kartą man reikės ją pagirti, juk tikrai jos
pyragai skanūs kaip niekieno kito“, – pasvarstė
jis, akylai stebėdamas, ką dar sugalvos Tėja.
Mama metė žvilgsnį į Rapolą, bet nieko nesakė, tik vakare apsikabino jį ir sušnabždėjo į ausį:
– Taip, Tėja nuo šiol gyvens su mumis, vadinasi, mylėsime ją, bet dėl to niekada nenustosim
mylėti tavęs, mylėsim tave ne mažiau, o daugiau
ir vis stipriau. Mylėsiu tave amžinai. Juk žinai,
meilė – ne pyragas, ji niekada nesibaigia. Jei mei13

lė tikra, ji gali tik augti ir niekada – mažėti. Ir kuo
daugiau žmonių mylime, tuo daugiau meilės atsiranda. Kai meile dalinamės, jos padaugėja. Ar
supranti, Kūtvėliuk?
Taip jie ir gyveno. Vasaros dienos kaip kokios
dosnios tetos liejo savo šilumą ir džiaugsmą. Tai
maudytis, tai žvejoti, tai uogauti, tai obuolienę su
mama virti... Tėjai visa tai atrodė tikros abros kadabros.
– Va, supjaustai obuolius ir užpili cukrumi... – aiškino mama iš džiaugsmo įraudusiais
skruostais.
– O kaip reikia pjaustyti? O šituo peiliu galiu?
O gal galima stambiau? O cukrus kur? Kiek jo pilti? – atrodė, kad Tėja tyčia erzina Rapolą, žerdama
klausimus mamai.
Tad ir pats Rapolas nieko nelaukęs ėmėsi mokyti Tėją žaisti šachmatais. Juk geriau stengtis svajones išpildyti, negu irzti ir pykti nieko nedarant.
Jie susėsdavo sodelyje, ant sulankstomo stalelio
išsitiesdavo lentą, o obelys palenkdavo šakas, kad
ir raustantys obuoliukai galėtų stebėti mūšį.
Net prasidėjus pamokoms, naminiai mokslai
tęsėsi. Kol orai leido, jie lėkdavo žvejoti. Išmokyti
Tėją sumegzti valo mazgą ir kaip reikiant užmau14

ti slieką ant kabliuko buvo kur kas paprasčiau už
visus šachmatus ir kvadratines lygtis.
O smagiausia buvo, kai tėtis Tėjai padovanojo
dviratį. Rapolas jį prilaikė, kai ji pirmą sykį pasileido minti pedalus.
Aišku, būtų buvę geriau, jei būtų paaiškinęs,
kaip veikia stabdžiai. Bet jis tikrai pamiršo. Nepaaiškino ne dėl to, kad tą dieną Tėja vėl nesiklaususi iš jo kambario pasiskolino knygą... Ir ne
dėl pyrago ar slapta iššluotų saldainių... Jei būtų
paaiškinęs apie stabdžius, Tėjai, kad sustotų, nebūtų reikėję su visu dviračiu ristis kūlvirsčiais ir
griūti ant žemės. O, kaip jis kvatojosi susiėmęs už
pilvo, – ką beveiksi, juk kartais nieko su savim negalim padaryti, nepajėgiam susiturėti... Tėja supyko ir buvo paniurusi kaip juodas debesis iki pat
vakaro ir net per naktį.
Tą juodą naktį baigėsi ramybė ir prasidėjo tik
rieji nuotykiai – geri ir blogi.
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