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Meibelė atsiduso. Sunkus darbas būti pirate. 
PAVOJINGAS DARBAS.
Ji pasiėmė trumpą kardą, kabantį ant hamako 

virvių, ir pasiruošė dar vienam jūrų mūšiui.
– Mano vardas Meibelė Džons  

ir aš NIEKO NEBIJAU!

Įsivaizduok, kad esi vienui vienas visiškai svetimame 
pasaulyje, kuriame nėra nei mamos su tėčiu, nei 
minkštos lovos, nei sausų pusryčių, tik SIAUBAI, 
PIRATAI ir PAVOJAI.

Turbūt i š s i g ą st u m . Turbūt daugelis 
išsigąstų.

Tik ne Meibelė!
Apsitaisiusi pižama, su šlepetėmis ir nešina 

tikru pirato kardu ji narsiai neria į nuotykius. Kas, 
jei ne Meibelė, pajėgs surasti seniai dingusią knygą, 
išnaikinusią visą žmogų rasę?!
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kiti Meibelės 
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Atsiprašau? Sakai, mieliau liksi namie ir žiūrėsi televizorių? Na ir gerai. Taip ir daryk. Vis tiek ši knyga greičiausiai per šiurpi tokiems kaip tu.
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PABAIGA

Netrukus po to, kai perskaitysi šį sakinį, 
visa žmogų rasė išnyks.

Sakau visa žmogų rasė, nors tai nėra vi-
siškai tiesa. Kai kurie iš jų išgyvens, tačiau 
tik keli. Geriausiu atveju – saujelė.

Viena išgyvenusi mergaitė mus ypač 
domina. Jos vardas, kaip jau tikriausiai  
supratote iš šios knygos pavadinimo, yra 

Meibelė 
         Džons.
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Vargšė mažoji nosį krapštanti Meibelė 
Džons, kuri nepatirs to, ką jūs visi turėsite 
išgyventi, ji nebus pačiupta iš dabarties 
ir nutraukta giliai į atėtį: atėtį be žmogų.

Kaip tai nutiko, nėra svarbu, svarbu, kaip 
viskas pasibaigs. Nes jei Meibelė Džons iš-
siaiškins, kodėl žmogų rasė išnyko, galbūt – 
tik galbūt – jai pavyks sustabdyti įvykius, kad 
tai neįvyktų...

SUSTOK MINUTĖLEI.

GILIAI ĮKVĖPK.

Pasiimk sausainį iš dėžutės ir pasvarstyk 
apie šią nepanašiausią į herojus mergaitę.

Ji tik vaikas. Plonomis kojomis ir prakau-
liais pečiais. Prakauliais pečiais, ant kurių 
užgriuvo sunkiausia našta.

ŽMOGŲ 



L ik i !

ŽMOGŲ 
RASĖS

m as
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1 skyrius

ŽMOGŲ AMŽIAUS  
RELIKVIJA

Tai toks gyvenimas, ką?
Tu, aš ir maža valtelė, mėtoma milžiniškų  

LAUKINES VAKARU JUROS bangų!  
Be abejo, sūrus vėjas talžė mano žandus 
tarsi pikto bocmano botagas, tačiau taip 
nutinka lošiant kortomis ir pralošus kelnes 
NUGAIŠUSIO OMARO SMUKLĖJE.

Vis tiek LAUKINE VAKARU JURA 
yra magiška, galvojau aš guldamasis, tingiai 
žvelgdamas į žvaigždes ir jausdamas vėsų 
vėjelį aplink savo...

Nesakiau, kad gali nustoti irkluoti!

.

.
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Mes artėjame prie tikslo. Matai ten?! Du 
pilkšvi pavidalai horizonte. Vienas dide-
lis – pirklys, plaukiantis iš ALBEMARLĖS, 
garantuoju. Tikriausiai OMBUDSMENAS , 
vykstantis į NAUJĄJĄ ŽEMĘ . Kitas ma-
žesnis, greitesnis ir vis artėja.

TAIP! Manau, kad taip, nes jo vėlia-
va iškelta, o ant vėliavos pavaizduota balta 
skruzdė rašalo mėlynumo ar juodame fone. 
Tai yra PA Š V I N K U S I  T I L A P I JA , piratų 
laivas, kurį veda 

AR TAI?..
AR TAI LAIVAS, KURIO 

IEŠKOME?

K A P I TO N A S R U FA S D Ė M Ė TA S I S 
P JA U T U VA S 

JA U N E S N Y S I S .



20

Dėmėtasis pjautuvas yra senovinių pažiū-
rų piratas – ardvarkas medine koja, medine 
nosimi, baisiausias nedorėlis, įpratęs grob-
ti, gąsdinti ir dergtis prieš apsauginius per 
viešus jo autobiografijos PIRATAVIMO 
NOSIS skaitymus.

Tačiau iš tikrųjų mes ne jo ieškome. O jo 
įgulos nario. Žmogo. Mūsų herojės Meibelės 
Džons.

Tolimą šaudančių patrankų garsą!
Skaitytojau, irkluok greičiau, nes mes pra-

leidžiame daug įvykių. Tuoj prasidės jūrų 
mūšis! Irkluok! Irkluok greičiau, kad 
nepraleistume nereikalingo kraujo pralieji-
mo. Nes mūsų pasakojimas tuoj prasidės...

AR TU
TAI

GIRDĖJAI?



PA Š V I N K U S I O J E  T I L A P I JO J E  
Meibelė Džons guli sugūžusi savo prakau-
lius pečius po seilėmis išterliotais pledais, 
kiekvieno yrio ir laivo pasvirimo supama ha-
make. Ji niurna ir vartosi per miegus. Jos 
nudriskusi ir suplyšusi pižama permirkusi 
prakaitu.

Meibelė Džons kažką smarkiai sapnuoja.
Blogą sapną.

Tėti, ar gali man paduoti sausus 
pusryčius?

Tėti?
TĖTI?
Jos tėtis liūdnai atplėšia mandarino 

skiltelę ir paduoda ją mažajai  
Meibelės sesutei Megei.
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Mama, kas nutiko tėčiui?
Jos mama pažvelgia į tėtį.
– Pasiilgau Meibelės, – sako ji,  

spoksodama pro langą.
Bet aš čia, mama!
– Ir aš pasiilgau Meibelės, – pritaria tėtis.

AŠ.
ESU.
ČIA.

Bet jos ten nėra.
Jau nebėra.
Dabar ji plūduriuoja. Plūduriuo-

ja aukštai virš 23 Gružlių alėjos namo – to,  
kuriame kadaise gyveno. Dabar dar aukščiau. 
Aukštai, virš purvino apačioj nusidriekusio 
miesto, kurio judriomis gatvėmis lyg skruz-
dės išverstoje šiukšliadėžėje zuja mašinos.
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Ji kyla dar aukščiau, kol sausuma ir jūra, 
ir debesys tampa aplink žemę besivejančiais 
verpetais. O tada

Ir žemė suraibuliuoja tarytum bala lyjant 
lietui. Toje baloje Meibelė mato savo 

atspindį, savo šeimos atspindį,  
savo draugus, mokytojus ir daug  

daug daug kitų žmonių.

      Ir...
                Ir...

buuum!
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Ir tada dar kartą 
pasigirsta 

trenksmas.
Bala susidrumsčia, sukyla juodos 

drumzlės ir žmonių veidai pradings-
ta debesų verpetuose. Galiausiai lieka 
tik Meibelės mamos, tėčio ir Megės 
vaizdas.

Bet paskui ir jie pradingsta juoda-
me rūke.

Ir Meibelė lieka viena.
Ir ji žino, kad nutiko kažkas blogo.

Pavojingas
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Meibelė Džons atsisėdo ir pasitrynė akis, 
tarsi norėdama išsikrapštyti tą blogą sapną. 
Banginio riebalų lempa lingavo nuo PA -
Š V I N K U S I O S  T I L A P I J O S 
sūpavimo, apšviesdama knarkiantį įgulos 
narį Dručkį Danielių Lanoliną Flanelį, 
miegantį po praėjusios nakties linksmybių.

Iš viršaus atsklido riksmai:
– Visi ant denio! Pasiruoškite pulti!
Meibelė atsiduso. Sunkus darbas būti pi-

rate.

Ji pasiėmė trumpą kardą, kabantį ant ha-
mako virvių, ir pasiruošė dar vienam jūrų 
mūšiui.

Pavojingas
darbas.
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