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JAV Meino valstijoje gyvenanti romanų ir eilėraščių rašytoja. 
Populiariausios jos knygos – trys istorijos apie nelengvo  

ir karšto būdo mergaitę Rugsėję iš Omahos ir jos nuotykius 
Pasakų šalyje. Į šią šalį galite patekti ir jūs!

Rugsėję jau pažįstate iš pirmosios knygos.  
Ir žinote, kad ji nugalėjo Markizę ir išvadavo Pasakų šalį.  
Tačiau grįžusi atgal ji kiekvieną dieną ilgisi Pasakų šalies 

stebuklų ir ten sutiktų draugų. Be to, ten liko ir jos šešėlis.  
Ji būtinai turi sugrįžti! Ir vieną dieną jos troškimas išsipildo: 
Rugsėjė vėl Pasakų šalyje. Tačiau kaip ji klydo, galvodama,  
kad nugalėjus Markizę gyvenimas ten vėl tapo pasakiškas. 

Anaiptol. Pasirodo, visi Pasakų šalies gyventojai  
taip pat prarado savo šešėlius. Juos susiurbė Pasakų požemė, 

kur tamsu, baisu ir gyvena Alemanas…  
Rugsėjei nebelieka nieko kita, tik mėginti viską sutvarkyti.

Šiame Rugsėjės žygyje pilna stebuklų ir nuotykių,  
knibžda keisčiausių pasaulio būtybių – jos ir piktos,  

ir klastingos, ir draugiškos, ir linksmos.  
Tai drąsios, geros ir protingos mergaitės kelionė  

į tamsiąją Pasakų šalies pusę.
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Skiriu visiems, 
kurie suteikė progą 

mergaitei keistu vardu 
ir jos skraidančiam knygynui.

Teprasideda Linksmybė.



VEIKIANTIEJI ASMENYS

Rugsėjė, maža mergaitė
jos mama

jos tėtis
Taiga, servidė

Griežtis, servidas
Čarlis krabtraškis, fėjų karalius

Šlaitė, sibilė
Nuo-a-iki-l (nualis), vivernas

Helovinė, Pasakų požemės karalienė
arbatėlės kunigaikštis

Kavos vietininkė, jo žmona
Dardžilinga, jų duktė

KoNa, jų duktė
maČia, jų duktė

žirniauogė, jų duktė
mažasis erlas, jų sūnus

Šeštadienis, maridas
sąmojis, varnas

studija, varna, sąmojo sesuo 
stiklažolė knyslė, goblinė

Budrioji suknelė, stebuklingas daiktas



Baklažanė, nakties drontė
Bertramas, verkiantis ungurys
Švitesėlis, popierinis žibintas

alemanas, lutinas
avogadra, vienuoliukė

Gneisė, jarlopė
žmoGus svogūnas

avižų riteris, arkliažmogis
Belinda kopūstė, fėjų fizikorė

modė, šešėlis
jaGas, Šėlstančių audrų pantera

Kairė, minotaurė
Princas mira, berniukas

snūdas, sapnus ėdantis tapyras
sidabrinė vėtra, iš Palankiųjų vėjų giminės
juodasis vėjas, iš Nuožmiųjų vėjų giminės

Raudonoji vėtra, iš Karo vėjų giminės
žaliasis vėjas, iš Atšiauriųjų vėjų giminės

cimbelinė, Audringųjų šuorų tigrė
BaNKa, Šiltųjų liūčių lūšis

imodžena, Švelniųjų brizų leopardė
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I SKYRIUS

JIE ISKELIAUJA VALTIMI,  
LYDIMI VA NU

Šiame skyriuje mergaitė, vardu Rugsėjė, saugo paslaptį,  
niekaip nesusikaupia mokykloje, atšvenčia tryliktąjį gimtadienį, 

jos vos nepartrenkia irklinė valtis ir galiausiai  
ji randa kelią į Pasakų šalį.

Gyveno kartą mergaitė, vardu Rugsėjė. Ji turėjo paslaptį.
Kaip žinoma, keistas dalykas tos paslaptys. Nuo jų gali 
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apsalti ir jaustis it katė, surijusi riebų žvirblį ir sėkmingai iš-
vengusi paukščio snapo bei nagų. Bet paslaptys taip pat gali 
užstrigti gerklėje nelyginant aštrus kaulas. Tuomet jau nebe 
tu turi paslaptį, o paslaptis tave. Todėl labai džiaugiamės, kad 
Rugsėjė įveikė savo paslaptį ir ėmė nešiotis ją kaip praban-
gias pirštinaites, kurias sušalusi galėjo išsitraukti, apsimauti ir 
prisiminti šiltesnes dieneles.

Rugsėjės paslaptis buvo tokia: ji apsilankė Pasakų šalyje.
Per visą pasaulio istoriją Pasakų šalyje lankėsi ir kiti vai-

kai. Apie tai prirašyta daug knygų – maži berniukai ir mergai-
tės metų metus jas skaito, šveičia medinius kardus, lanksto 
popierinius kentaurus ir kantriai laukia savo eilės. Rugsėjės 
eilė atėjo praėjusį pavasarį. Ji kovėsi su piktąja Markize ir iš-
gelbėjo visą šalį nuo jos žiaurumo. Ji rado naujų draugų –  
viverną, maridą ir kalbantį žibintą, kurie buvo linksmi, drą-
sūs ir protingi.

Bėda ta, kad knygose apie narsius karžygius paprastai 
nerašoma, ką veikti grįžus namo. Iš mergaitės, troškusios, 
kad pasakos būtų tikrovė, Rugsėjė tapo mergaite, žinančia, 
kad jos ir yra tikrovė. Tai tas pat, kaip kirpykloje gauti naują 
galvą vietoj naujos šukuosenos.

Reikalai mokykloje taip pat nepagerėjo.
Anksčiau Rugsėjė buvo tiesiog tyli keistuolė, kuri per 

matematikos pamoką spoksodavo pro langą, o per pilieti-
nį ugdymą po suolu skaitydavo dideles spalvingas knygas. 

I  S K Y R I U S
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Dabar kitiems vaikams ji atrodė šiek tiek laukinė ir nepažįs-
tama. Bendraklasės nebūtų galėjusios pasakyti, kuo Rugsėjė 
jas taip erzina. Jeigu jas pasisodintumėt ir paklaustumėt, ge-
riausiu atveju išstenėtų: „Ji kitokia nei mes.“

Todėl mergaitės nekviesdavo Rugsėjės į gimtadienius ir 
neklausdavo, kaip ji praleido vasaros atostogas, o vogdavo 
jos knygas ir meluodavo apie ją mokytojams.

– Rugsėjė nusirašinėja per algebrą, – tarsi netyčia prasi-
tardavo jos. 

– Rugsėjė per kūno kultūrą skaito bjaurias senas knygas. 
– Rugsėjė su berniukais eina už chemijos pastato.
Mergaitės kikendavo jai už nugaros, savo pašaipom 

raizgydamos dygliuotas gyvatvores, saugančias jų glaudų 
nėriniuotų suknelių ir kaspinuotų garbanų ratelį. Jas visada 
sups gyvatvorė, kuždėjo pikti šnabždesiai, o Rugsėjė am-
žiams liks už jos ribų.

Vis dėlto Rugsėjė saugojo savo paslaptį. Kai pasijus-
davo vieniša, prislėgta ar sušalusi, išsitraukdavo savąją pas- 
laptį ir įpūsdavo ją tarsi gęstančią žariją, kol ši vėl sužio-
ruodavo, ir ją užplūsdavo prisiminimai: jos vivernas Nuo-
A-Iki-L, šnarpščiantis į mėlyną Šeštadienio skruostą, kol 
tas ima juoktis, ir Žaliasis vėjas, smaragdiniais sniegbačiais 
trepsintis kviečiuose. Visi jie laukė jos sugrįžtant, ir ji keti-
no grįžti – greit, jau tuoj, bet kurią akimirką. Ji jautėsi kaip 
teta Margarita, kuri kiekvienąkart iš savo kelionių grįždavo  

J I E  I Š K E L I A U J A  V A L T I M I ,  L Y D I M I  V A R N Ų
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šiek tiek kitokia. Teta porindavo ilgas istorijas apie Paryžių, 
šilkines kelnes, raudonus akordeonus ir buldogus, bet nie-
kas jos nesuprasdavo. Visi mandagiai klausydavosi, kol jos 
balsas nuslopdavo ir ji pažvelgdavo pro langą taip, tarsi ten, 
vietoj nesibaigiančių kviečių ir kukurūzų laukų, vilnytų Sena. 
Rugsėjė jautė, kad dabar suprastų tetą, ir nusprendė būti ati-
desnė, kai ši kitą kartą apsilankys.

Vakarus Rugsėjė leisdavo taip, kaip anksčiau: išplauda-
vo tuos pačius rožinius ir geltonus puodelius, prižiūrėdavo 
tą patį mažą, vis labiau nenustygstantį šunelį ir klausydavosi 
masyvaus riešutmedžio radijo pranešimų apie karą ir savo 
tėvą. Radijas riogsojo svetainėje kaip didžiulės baisios durys, 
pasirengusios bet kada atsiverti ir įleisti blogas naujienas. 
Kiekvieną dieną, saulei leidžiantis gelsvų prerijų toliuose, 
Rugsėjė akylai stebėdavo, ar nepamatys horizonte žalio žybs-
nio, ar nesumirgės kur žolėje taškuotas kailis, klausydavosi, 
ar neišgirs pažįstamo juoko ir murkimo. Bet ruduo dalijo 
savo dienas lyg auksinių kortų malką, ir niekas nepasirodė.

Rugsėjė dievino sekmadienius, mat paskutinę savaitės 
dieną mamai nereikėdavo dirbti gamykloje. Jiedvi patogiai 
įsitaisydavo prie židinio ir skaitydavo, o šunelis ramiai sau 
grauždavo batų raištelius. Kartais mama palįsdavo po senu-
tėliu pono Alberto „Model A“ automobiliu ir tol jį trankyda-
vo, kol Rugsėjė pasukusi raktelį galiausiai išgirsdavo, kaip jis 
niurnėdamas pabunda gyvenimui. Ne taip seniai mama dar 

I  S K Y R I U S
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skaitydavo jai balsu knygas apie fėjas, karius ar pirmeivius, 
o dabar jos skaitydavo kiekviena savo romaną ar laikraš- 
tį, – Rugsėjė prisiminė, kad prieš karą taip darė ir mama su 
tėčiu. Sekmadieniai būdavo patys geriausi – tada atrodydavo, 
kad saulė švies amžinai, ir Rugsėjė pražysdavo nuo plačios 
nuoširdžios mamos šypsenos. Sekmadieniais ji neliūdėdavo. 
Nepasiilgdavo tos vietos, apie kurią papasakoti suaugusiajam 
nebūtų sugebėjusi. Ir netrokšdavo, kad jos skurdus konser-
vuotos jautienos davinys virstų fėjų puota – su saldainiais, 
skrudintomis jaučių širdimis ir tamsiai raudonais melionais, 
pilnais lietaus vandens.

Sekmadieniais ji beveik negalvodavo apie Pasakų šalį.
Kartais Rugsėjė trokšdavo papasakoti mamai apie vis-

ką, kas jai nutiko. Kartais ji degdavo noru tai padaryti. Bet 
brandesnis ir išmintingesnis vidinis balsas pasakydavo: „Kai 
kurie dalykai turi būti slepiami ir saugomi.“ Ji baiminosi, kad 
prasitarus viskas išnyks, dings iš atminties, išskris tarsi pie-
nės pūkai. Kas, jei tai buvo netikra? Kas, jei ji viską susap- 
navo ar, dar blogiau, išėjo iš proto kaip tėčio pusbrolis iš 
Ajova Sičio? Apie tai buvo baisu ir pagalvoti, bet negalvoti 
ji negalėjo.

Kaskart, kai apnikdavo niūrios mintys, kad gal ji – tik 
kvaila mergiotė, prisiskaičiusi per daug knygų, arba pamišė-
lė, Rugsėjė žvilgtelėdavo sau už nugaros ir sudrebėdavo. Nes 
ji turėjo įrodymą, kad visa tai iš tikrųjų nutiko. Ten, tolimoje 

J I E  I Š K E L I A U J A  V A L T I M I ,  L Y D I M I  V A R N Ų
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upėje šalia tolimo miesto, Rugsėjė prarado savo šešėlį. Ji ne-
teko kai ko svarbaus ir tikro ir negalėjo to susigrąžinti. Ir jei 
kas nors pastebėtų, kad Rugsėjė nemeta šešėlio, ji privalėtų 
viską papasakoti. Tačiau kol jos paslaptis buvo saugi, ji jau-
tėsi galinti ištverti viską: piktas bendraklases, ilgas motinos 
pamainas lėktuvų gamykloje, tėvo nebuvimą. Ji netgi galėjo 
pakęsti grėsmingai kaip neužgęstantis laužas traškantį radiją. 

Nuo to laiko, kai Rugsėjė atkeliavo į Pasakų šalį, praėjo 
beveik metai. Būdama praktiška mergaitė, po savo nuotykių 
kitoje pasaulio pusėje Rugsėjė labai susidomėjo mitologija 
ir ėmė skaitinėti apie fėjų, senųjų dievų, sostus paveldėjusių 
karalių ir kitų stebuklingų padarų gyvenimus. Po tokių tyri-
nėjimų ji nusprendė, kad vienų metų turėtų pakakti. Žemė 
jau apsisuko aplink Saulę. Žaliasis vėjas jau visai netrukus 
atlėks dangumi pasiimti jos į savo šalį – juokdamasis, pasišo-
kinėdamas ir linksmai dainuodamas. Kadangi Markizė buvo 
nugalėta ir visos Pasakų šalies spynos sulaužytos, Rugsėjei 
nebereikės atlikti įspūdingų žygdarbių ir visaip įrodinėti drą-
sos. Ji galės tiesiog mėgautis malonumais, linksmybėmis ir 
gervuogių skanėstais.

Tačiau Žaliasis vėjas nesirodė.
Baigiantis pavasariui mergaitė ne juokais sunerimo. Pa-

sakų šalyje laikas ėjo kitaip – kas, jei Rugsėjei sukaks aštuo-
niasdešimt, o ten nebus praėję nė metai? Kas, jei atvykęs Ža-

I  S K Y R I U S
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liasis vėjas ras tik seną, podagra besiskundžiančią moterėlę? 
Savaime suprantama, Rugsėjė vis tiek su juo skristų – nedve-
jotų nei būdama aštuoniolikos, nei aštuoniasdešimties! Ta-
čiau senučių Pasakų šalyje laukia daug pavojų – pavyzdžiui, 
jos gali susilaužyti klubą važiuodamos laukiniu velocipedu 
arba pradėti visiems nurodinėti, ką ir kaip daryti, nes jau turi 
raukšlių. Raukšlės gal ir nebūtų toks blogas dalykas – gal-
būt iš Rugsėjės išeitų puiki susiraukšlėjusi ragana – ji netgi 
išmoktų piktai kikenti. Ko gero, jai visai neblogai sektųsi. 
Tačiau laukti buvo taip sunku! Net ir amžinai liūdnas šunelis 
ėmė reikšmingai į ją žiūrėti, tarsi norėdamas pasakyti: „Ar 
nebūtų jau laikas tau iškeliauti?“

O jei, dar blogiau, Žaliasis vėjas visai apie ją pamiršo? 
Arba surado kitą mergaitę, kuri nė kiek ne prasčiau geba 
kovoti su nedorybėmis ir protingai kalbėti? Kas, jei visi Pa-
sakų šalies gyventojai tiesiog nusilenkė jai, dėkodami už gerą 
darbą, ir toliau rūpinosi savo reikalais, visai pamiršę apie 
savo mažąją draugę iš žmonių pasaulio? Kas, jei jos niekas  
neateis?

Rugsėjei suėjo trylika. Ji net nesivargino nieko kviesti 
į gimtadienį. Užuot rengusi vakarėlį, mama davė jai krūvą 
maisto kortelių, perrištų rudu aksominiu kaspinu. Ji taupė 
jas mėnesių mėnesius. Sviestas, cukrus, druska, miltai! O 
geriausia tai, kad parduotuvėje ponia Bauman davė joms 
nedidelį kakavos pakelį. Rugsėjė su mama virtuvėje kartu 

J I E  I Š K E L I A U J A  V A L T I M I ,  L Y D I M I  V A R N Ų



  16    

gamino tortą ir jų paklaikęs šunelis šokinėjo norėdamas pa-
laižyti medinį šaukštą. Jų gardėsyje buvo tiek mažai šoko-
lado, kad jis išėjo pilkos dulkių spalvos, tačiau Rugsėjė vis 
tiek manė, kad jo skonis nuostabus. Paskanavusios torto, 
jos nuėjo žiūrėti filmo apie šnipus. Rugsėjė nusipirko visą 
dėžutę spragėsių vien sau ir dar pasiėmė irisų. Ji svaigo 
nuo tokios prabangos. Ši diena buvo beveik tokia pat gera 
kaip sekmadienis, ypač todėl, kad ji gavo tris naujas knygas, 
dailiai suvyniotas į žalią popierių. Viena jų buvo prancūzų  
kalba – knygas jai atsiuntė tėtis iš kaimo, kurį pats išlais-
vino (mes beveik tikri, kad išlaisvindamas kaimą Rugsėjės 
tėtis sulaukė pagalbos, bet, Rugsėjės manymu, jis be vargo 
galėjo padaryti tai vienas. Gal net su aukso kardu ranko-
je, raitas ant puikaus juodo žirgo. Kartais Rugsėjei būdavo 
labai sunku galvoti apie tėčio karą negalvojant apie savąjį). 
Savaime suprantama, knygos perskaityti ji negalėjo, tačiau 
tėtis priešlapyje buvo užrašęs: „Greitai pasimatysime, du-
krele!“ Todėl ši knyga jai buvo geriausia iš visų kada nors 
parašytų. Čia buvo ir iliustracijų, kuriose buvo vaizduoja-
ma mergaitė, ne vyresnė už Rugsėję. Vienoje jų mergaitė 
sėdėjo ant mėnulio ir rankomis raškė žvaigždes, o kitoje 
stovėjo ant aukšto mėnulio kalno ir kalbėjosi su šalimais 
ore smagiai plevenančia keista raudona kepure, papuošta 
dviem ilgom plunksnom, užkištom už kaspino. Visą kelią 
iki kino teatro Rugsėjė buvo įsikniaubusi į knygą – bandė 

I  S K Y R I U S
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ištarti keistai skambančius žodžius ir suprasti, apie ką gi tas  
pasakojimas.

Mergaitės mama užkaitė arbatinį ir jiedvi sušlamštė 
Rugsėjės dulkių spalvos gimtadienio tortą. Šuo nusigriebė 
išties nemažą sultingą kaulą. Rugsėjė pasiėmė naujas knygas 
ir išsiruošė į laukus pažiūrėti į sutemas ir pagalvoti. Eidama 
pro užpakalines duris ji girdėjo, kaip traška ir džeržgia ra-
dijas, poškantys ir spragsintys atmosferiniai trukdžiai sekė 
paskui ją tarsi pilkas šešėlis.

Rugsėjė atsigulė aukštoje gegužės žolėje ir pažvelgė 
aukštyn pro žalius ir auksinius javų stiebus. Tamsiai mėly-
name ir rožiniame danguje tarsi lemputė šiltą vakarą įsižiebė 
maža geltona žvaigždė. „Tai Venera, – pagalvojo Rugsėjė. – 
Ji buvo meilės deivė. Kaip gražu, kad meilė vakare įsižiebia 
pati pirma, o ryte išnyksta paskutinė. Meilė šviečia kiaurą 
naktį. Žmogus, sugalvojęs pavadinti šią žvaigždę Venera, 
nusipelnė apdovanojimo.“

Turėtume atleisti mergaitei, kad garsą ji iš pradžių igno-
ravo. Bent kartą ji nesitikėjo išgirsti keistų garsų ar pamatyti 
keistų ženklų. Šįkart ji galvojo visai ne apie Pasakų šalį, o 
apie mergaitę, kalbančią su raudonąja kepure, ir ką tai galėtų 
reikšti, ir kaip visgi nuostabu, kad jos tėtis išlaisvino visą 
kaimą. Šiaip ar taip, šnarėjimas yra gana dažnas garsas, ypač 
kviečių laukuose ir pievose. Galiausiai Rugsėjė išgirdo kažką 
šnarant, jos gimtadienio knygų lapais nuvilnijo vėjelis, ta-

J I E  I Š K E L I A U J A  V A L T I M I ,  L Y D I M I  V A R N Ų
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čiau ji nepažvelgė aukštyn, kol jai virš galvos nežmonišku 
greičiu kviečių viršūnėmis tarsi bangomis nepralėkė irklinė  
valtis.

Rugsėjė pašoko ant kojų ir juodoje per laukus šokinė-
jančioje valtelėje, kurios irklai pašėlusiai plakė, pamatė du 
siluetus. Viena iš figūrų buvo užsidėjusi didelę kepurę, tam-
sią ir slidžią kaip žvejo. Kita žmogysta ilga sidabriška ranka 
braukė per sausas pūkuotas javų viršūnes. Ranka žėrėjo ir 
spindėjo, liaunas moters riešas blykčiojo lyg metalas, o plaš-
taka užsibaigė geležiniais nagais. Rugsėjė nematė jų veidų – į 
didelę kuprą susimetęs vyras užstojo sidabrinę moterį, tad 
buvo matyti tik jos ranka.

– Palaukite! – sušuko Rugsėjė ir kiek įkabindama pa-
sileido bėgti paskui valtį. Ji suprato, kad čia Pasakų šalies 
reikalai, ir matė, jog jie nuo jos sprunka. – Palaukite manęs!

– Geriau dairykis Alemano, – tarė vyras su juoda ne-
peršlampama kepure, žvalgydamasis sau per petį. Jo veidą 
slėpė šešėliai, tačiau balsas atrodė girdėtas – Rugsėjė jautė, 
kad pažįsta šį lūžinėjantį, maištingą gergždimą. – Alemanas 
atkeliauja kaulų sunkvežimiu su skudurų ratais ir turi sąrašą 
su visų mūsų vardais.

Sidabrinė moteris rieškučiomis gaudė vėją.
– Tau dar tik kalėsi pieniniai dantys, o aš jau įveikdavau 

spygliuotą vielą, seni. Nemėgink padaryti man įspūdžio savo 
slengu, verlibru ir patarimais.

I  S K Y R I U S



  19    

– Palaukite, prašau! – pavymui sušuko Rugsėjė. Nuo 
įtampos jos krūtinė tankiai ir sunkiai kilojosi. – Aš nespėju!

Bet jie tik dar greičiau yrėsi virš javų lauko. Rugsėję pa-
mažu apgaubė naktis. „Ak, aš niekada jų nepagausiu!“ – iš-
sigando Rugsėjė ir jos širdis suspurdėjo. 

Kaip jau esame minėję, visi vaikai yra beširdžiai, tačiau 
paaugliai yra kiek kitokie. Paauglių širdys yra jaunos ir pa-
žeidžiamos, karštos ir nirtingos. Jos dar nežino savo galios, 
nepripažįsta sveiko proto ar draudimų, ir, jei jau kalbame 
atvirai, dauguma suaugusiųjų širdžių to niekada neišmoksta. 
Todėl dabar jau galime sakyti (anksčiau tikrai negalėjome), 
kad Rugsėjei suspaudė širdį ir ši ėmė skleistis krūtinėje tarsi 
gėlės žiedas tamsoje. Taip pat galime sekundėlę stabtelėti 
ir jos pagailėti, nes kai turi širdį, keistų suaugėliškų širdgėlų 
neišvengsi.

Rugsėjė jautė, kaip jos jautrią, nepatyrusią širdį gniau-
žia panika, ir pasileido bėgti dar greičiau. Mergaitė taip ilgai 
laukė, ir štai jie nuo jos tolsta. Ji buvo per maža ir per lėta. 
Kaip tai pakelti, kaip susitaikyti, kad praleido progą? Mer-
gaitės krūtinė tankiai kilojosi, jai ėmė trūkti oro. Akių kam-
pučiuose kaupėsi ašaros, bet Rugsėjė jas tuoj pat nubraukė 
ir skuodė toliau, mindydama senus kukurūzus ir šen bei ten 
išdygusias rugiagėles.

– Aš čia! – cyptelėjo ji. – Tai aš! Palaukit!
Tolumoje sumirgėjo sidabrinė ponia. Rugsėjė iš visų 
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jėgų stengėsi nepaleisti jų iš akių, juos pavyti, bėgti dar grei-
čiau. Nagi, pasilenkime ir pažnaibykime jai kojas, pašnibždė-
kime į ausį: „Tu gali bėgti greičiau, gali juos pavyti, mergyt, 
gali dar toliau ištiesti ranką!“

Ir ji bėgo greičiau, tiesė rankas toliau, bet per aukštą 
žolę nepamatė žemos apsamanojusios sienos, kertančios 
lauką, ir už jos užkliuvusi persivertė kūlio. Mergaitė šlumš-
telėjo į tokios baltos žolės lauką, jog atrodė, kad čia ką tik 
iškrito sniegas, bet žolė buvo tiesiog vėsi ir kvepėjo saldžiai 
tarsi citrininiai ledai.

Jos knyga gulėjo pamiršta tuščiame mūsų pasaulio lau-
ke. Staigus vėjo šuoras, skleidžiantis žolynų – mėtų, roz-
marinų ir šviežio šieno – aromatą, vieną po kito ėmė versti 
knygos lapus vis greičiau ir greičiau, tarsi nekantraudamas 
sužinoti pabaigą.

Rugsėjės mama išėjo iš namo ir patinusiomis nuo ašarų 
akimis ėmė dairytis savo dukters. Tačiau kviečių lauke mer-
gaitės nebuvo – ten liko tik trys naujutėlės knygos, iš vaš-
kinio popieriaus taip ir neišvyniotas irisas bei pora varnų, 
sukančių ratus ir kranksinčių ant kažkur dingusios valties.

Už mergaitės mamos traškėjo ir spragsėjo riešutmedžio 
radijas.

I  S K Y R I U S



CATHERYNNE M. VALENTE 
(Ketrin M. Valenti, g. 1979 m.) – 

JAV Meino valstijoje gyvenanti romanų ir eilėraščių rašytoja. 
Populiariausios jos knygos – trys istorijos apie nelengvo  

ir karšto būdo mergaitę Rugsėję iš Omahos ir jos nuotykius 
Pasakų šalyje. Į šią šalį galite patekti ir jūs!

Rugsėję jau pažįstate iš pirmosios knygos.  
Ir žinote, kad ji nugalėjo Markizę ir išvadavo Pasakų šalį.  
Tačiau grįžusi atgal ji kiekvieną dieną ilgisi Pasakų šalies 

stebuklų ir ten sutiktų draugų. Be to, ten liko ir jos šešėlis.  
Ji būtinai turi sugrįžti! Ir vieną dieną jos troškimas išsipildo: 
Rugsėjė vėl Pasakų šalyje. Tačiau kaip ji klydo, galvodama,  
kad nugalėjus Markizę gyvenimas ten vėl tapo pasakiškas. 

Anaiptol. Pasirodo, visi Pasakų šalies gyventojai  
taip pat prarado savo šešėlius. Juos susiurbė Pasakų požemė, 

kur tamsu, baisu ir gyvena Alemanas…  
Rugsėjei nebelieka nieko kita, tik mėginti viską sutvarkyti.

Šiame Rugsėjės žygyje pilna stebuklų ir nuotykių,  
knibžda keisčiausių pasaulio būtybių – jos ir piktos,  

ir klastingos, ir draugiškos, ir linksmos.  
Tai drąsios, geros ir protingos mergaitės kelionė  

į tamsiąją Pasakų šalies pusę.
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