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Kokia likimo ironija – mokslų daktaras Dantė
Geitsas negalėjo išspręsti problemos, susijusios su chemija.
Nepadėjo nė vienas tyrimas, atliktas rengiant daktaro disertaciją. Dantė nieko nepešė
ir iš televizijos laidoje Viliojimo menas žarstomų patarimų. O eksperimentas, kuriuo jis
įrodė kvantinės chemijos modelių efektyvumą
baltymų sintezei, šiuo atveju taip pat pasirodė
nenaudingas, nors buvo beveik vertas Nobelio
premijos. Dantė jautėsi kone beviltiškai, nes
„cheminės“ problemos vardu Harperė Livingstoun tyrimas jau kurį laiką nė kiek nepasistūmėjo į priekį.
Dantė su Harpere bičiuliavosi jau dešimtmetį. Ji buvo ideali moteris, pagal ją jis vertino
visas dailiosios lyties atstoves. O tai reiškia,
kad Dantė nerimavo, jog jam niekada nepavyks rasti kitos tokios gražios ir protingos moters. Harperės poveikis Dantei buvo didžiulis.
Bet nereikėtų dėl to pernelyg džiūgauti. Juk
jie tik draugai. Santykiai su Harpere buvo vienintelis pastovus dalykas Dantės gyvenime,
vienintelis dalykas, kuriuo jis besąlygiškai ti-

kėjo. Juos siejo šventas ryšys, kurio jis tikrai
nenorėjo nutraukti.
Harperė jį taip smarkiai traukė tikrai tik todėl, kad yra nepasiekiama. Be jokios abejonės,
jei jie pakylėtų santykius į kitą lygmenį, nieko
gera neišeitų. Vos paragavęs uždrausto vaisiaus, Dantė prarastų susidomėjimą Harpere.
Nederėtų galvoti apie šią moterį su tokiais ketinimais.
Lengva pasakyti, sunku padaryti. Įsisvajojęs
apie uždrausto vaisiaus skanavimą, Dantė niekaip nebegalėjo to išmesti iš galvos.
Šį rytą Harperė paskambino Dantei ir pasakė,
kad yra Dalaso oro uoste ir kad maždaug po
dviejų valandų atsidurs prie jo namų durų. Per
šiuos trejus metus, kai Dantė gyveno Los Andžele, ji nė karto nebuvo pas jį atskridusi.
Kažkas nutiko. Regis, tai puiki proga išspręsti
visas „chemines“ problemas. Gal pavyks rasti
tinkamą progą.
Harperė pasielgė itin lengvabūdiškai. Kaip
visada. Vis dėlto tik ji pajėgė išvilioti Dantę į
oro uostą, nors jis neplanavo niekur skristi.
Dirstelėjo į vėjo greičio matuoklį, įmontuotą
prabangiame rankiniame laikrodyje. Harperės
lėktuvas nusileido prieš dešimt minučių, tačiau iš jo dar neišlipo nė vienas keleivis.

Pagaliau pro atvykimo vartus pasipylė būrelis žmonių su kuprinėmis, kelioninėmis pagalvėlėmis ir plastikiniais vandens buteliukais.
Dantė atsirėmė į artimiausią koloną, sukryžiavo rankas ir laukė moters, dėl kurios čia atlėkė.
Pastebėti Harperę nebuvo sunku. Jos ryškiai
raudoni plaukai išsiskyrė pilkoje minioje. Be
to, ji visada žingsniuodavo drąsiai ir užtikrintai. Harperė manė, jog neryžtingumas – tik
nevykėliams. Dantei toks požiūris beprotiškai
patiko.
Pastebėjusi Dantę, ji plačiai nusišypsojo. Jo
kūną išsyk užliejo didžiulis karštis. Dantei nė
nespėjus susivokti, Harperė priėjo arčiau ir
puolė jam į glėbį. Jis taip pat stipriai apglėbė
Harperę, stengdamasis tvirtai išsilaikyti ant
kojų. Vaje, koks malonumas laikyti šią moterį
glėbyje.
– Labas, – uosdamas Harperės plaukus, sušnibždėjo Dantė.
Harperės kvepalų aromatas kuteno visas jusles, pripildė kraują sunkiai nusakomos Harperės dvasios. Bet juk tai negali būti vien kvepalų poveikis. Dantė nebuvo jautrus kvapams –
jei aromatai jį ir paveikdavo, tai nebent maisto
ar kitokių dalykų, būtinų gyvybei palaikyti.

Harperė tiesiog skaniai kvepėjo – kodėl tai žadino troškimą įsisiurbti jai į lūpas ir bučiuoti
tol, kol ji nebegalės kvėpuoti?
Dantė stengėsi nekreipti dėmesio į kūno
karštį. Tai buvo nelengva, tačiau jis turėjo
nemažai patirties.
Laimė, Harperė greitai atsitraukė nepastebėjusi, kokie procesai vyksta apatinėje Dantės
kūno dalyje.
– Ką čia veiki? – linksmai žvelgdama į Dantę,
sušuko ji. – Dar niekas po rugsėjo 11-osios
įvykių nėra manęs pasitikęs oro uoste. Kaip
perėjai per apsaugą, neturėdamas lėktuvo bilieto?
Dantė nusijuokė.
– Lengvai. Nusipirkau lėktuvo bilietą. Staigmena!
Jis darbo reikalais keliaudavo labai dažnai,
nes buvo televizijos laidos vedėjas, todėl bet
kada pakeis šios dienos bilietą į kitą reisą. O
jei ir nepavyks, koks skirtumas? Dėl Harperės
verta švaistyti pinigus.
Ji niuktelėjo Dantei į ranką.
– Neprivalėjai to daryti. Bet smagu, kad esi
čia. Maniau, šiandien filmuojiesi. Buvau pasiryžusi išsikviesti taksi.

Jei tai būtų buvęs kitas žmogus, Dantė būtų
atsiuntęs vairuotoją. Gūžtelėjęs pečiais, jis
paėmė iš Harperės jos daiktus ir užsimetė ant
peties.
– Šįkart baigėme anksčiau. Dabar dvi savaites atostogausiu – planuoju šį laiką praleisti su
tavimi. Puikus metas netikėtai viešnagei.
Puikus metas sugalvoti, kaip numalšinti didžiulę aistrą. Ko gero, tam pakaktų tik vieno
bučinio. Bučinio, kuris nesužadintų jokio malonumo. Bet patenkinęs troškimus Dantė vėl galėtų žiūrėti į Harperę kaip į paprasčiausią bičiulę.
– Ar tavo mergina nenorės su tavimi praleisti
daugiau laiko? Na, toji manekenė. Koks, sakei,
jos vardas? – Harperė dusyk spragtelėjo pirštais, lyg tai padėtų prisiminti.
– Selena, – mestelėjo Dantė. – Bet mes jau
nebe pora.
Vos pradėjęs susitikinėti su Selena – tai buvo
prieš kokius šešis mėnesius, – Dantė iškart
prarado bet kokį susidomėjimą ja. Žinoma,
karjerai buvo naudinga, kad juos kartu pastebėdavo fotografai. Seksas taip pat buvo neblogas, todėl Dantė draugavo su Selena kiek
ilgiau nei įprastai. Ji buvo viena iš tų mielų

merginų, kurios išpučia akis, vos prabilus apie
rentgenografines kristalogramas arba savaime
susintetinamas medžiagas. Harperė buvo vienintelė dailiosios lyties atstovė, su kuria jis
galėjo laisvai šnekučiuotis bet kokiomis temomis.
– Labai blogai. Apgailestauju. Bet, manau, tai
išeis į naudą, jei su ja nesijautei gerai. – Harperė šyptelėjo. – Ak, pamiršau kai ką pasakyti.
Kesė laukiasi.
– Nuostabu, – nuoširdžiai džiaugėsi Dantė.
Kūdikis yra palaiminimas. Kitiems žmonėms.
Harperė su Kese jau daugybę metų buvo neišskiriamos draugės. Dar besimokydamos koledže jos nusprendė kartu įkurti bendrovę. Prie
jų prisijungė ir dar dvi bičiulės – Aleksė ir Trinitė. Taip buvo įkurta Fyros kosmetika, kurioje
Harperė ėjo laboratorijos vadovės pareigas. Ji
itin didžiavosi tuo, ką jai pavyko pasiekti po
sėkmingai apgintos daktaro disertacijos analizinės chemijos srityje. Dantė visas ketvertuko
nares pažinojo jau dešimt metų, tačiau su
Harpere jie visada turėjo daugiausia bendrų
temų, todėl raudonplaukė neišvengiamai tapo
geriausia jo drauge.
– Geidžas viską pernelyg išpučia, – dramatiškai atsiduso ir užvertė akis Harperė. – Kesei jis

tobulas vyras. Bet jei jis su manimi taip elgtųsi, tikriausiai jį nušaučiau. Jis sako: tu per daug
dirbi. Arba: leisk man tavimi pasirūpinti. O
mano mėgstamiausias: galbūt tu nori bulvių
traškučių, tačiau tau reikia valgyti daugiau
daržovių. Ak, tie vyrai. Lyg jie ką nors nutuoktų apie nėštumą.
Dantė vargiai pajėgė įsivaizduoti, kaip Geidžas sugeba nurodinėti tokiai stipriai moteriai
kaip Kesė.
– Jis ją labai myli. Beje, jei jau kalbame apie
nėščiąsias, kaip laikosi Aleksė?
– Geriau, ką tik prasidėjo antrasis nėštumo
semestras. Rytais nebepykina.
Jis galutinai įsitikino, jog artimiausių Harperė
bičiulių gyvenimas dabar sukasi vien apie kūdikius. Pagalvojęs apie mažus vaikus, Dantė
išsyk pasijusdavo nejaukiai. Nieko keista – tai
lėmė jo dramatiška gyvenimo istorija. Normalu, kad vieną dieną žmonės užsinori atžalų,
bet niekada negali būti tikras, ar kitais metais
šis troškimas išliks toks pat. Dantė buvo našlaitis, vaikystėje keliavo iš vienų namų į kitus,
todėl puikiai žinojo, ką reiškia nepastovumas.
Dantė nuvedė Harperę prie bagažo išdavimo
punkto. Jie ėjo susikibę už rankų, šnekučiuo-

damiesi apie jos bičiules ir verslo partneres.
Tai buvo paprasčiausias draugiškumas. Na,
bent taip manė Harperė.
Dantė degte degė aistra šiai moteriai. Tiesa,
ji dar padidėjo pamačius Harperės veide iki tol
neregėtą spindesį. Anksčiau jo nebuvo. Iš kur
jis? Dantė pasitaisė prabangius akinių rėmelius, tačiau magiškas veido žvilgesys neišgaravo. Po galais, kodėl būtent šiandien ji tokia
graži?
Dantei teks kuo greičiau pabučiuoti Harperę,
kitaip jos viešnagė Los Andžele virs tikru pragaru.
– Kaip skrydis? – paklausė jis.
Harperė persimetė per petį storas raudonas
plaukų garbanas ir linktelėjo.
– Neblogai. Bet Dalase, prie išvykimo vartų
stovinčiame automate nebuvo batonėlių su
riešutų sviestu, o tai vienintelis dalykas, kurio
dabar trokštu.
– Eime. – Dantė įsitempė Harperę į spaudos
kioskelį ir apsidairęs pamatė taip geidžiamą
saldumyną. Jis paėmė jų visą dėžutę ir, išsitraukęs kredito kortelę, nužingsniavo prie kasos.
– Dante! – juokėsi ji. – Norėjau tik vieno, o ne

dvylikos. Jei ir toliau mane lepinsi, išsipūsiu
kaip balionas.
Kasininkė porą kartų įdėmiai pažvelgė Dantei
į veidą. Dirstelėjusi į užrašą ant kredito kortelės, išpūtė akis.
– Daktare Geitsai! Aš didžiulė jūsų laidos
gerbėja. Ar galėčiau drauge nusifotografuoti?
Pardavėja išsitraukė mobilųjį telefoną, nes
atsakymas, be jokios abejonės, buvo teigiamas. Bendrauti su gerbėjais Dantei buvo labai
svarbu, nes Viliojimo meno prodiuseriai mokėjo jam milijonus dolerių už darbą, todėl jis negalėjo skųstis. Bet širdies gilumoje negalėjo
pakęsti visko, kas susiję su ta nelemta televizijos laida.
Gauti pinigų šaunu, to neįmanoma paneigti,
tačiau Dantė ilgėjosi tikros mokslinės veiklos.
Tokios, kuri keistų žmonių suvokimą apie mūsų planetą. Padėti vaikinui susirasti merginą –
geras darbas, Dantė jį puikiai išmanė, tačiau
pasauliniu mastu tai nieko nekeičia. Mokslas
jam ilgą laiką buvo vienintelė paguoda – tada
daugiau niekas nerūpėjo. Deja, Dantė išsižadėjo pašaukimo dėl sensacijų.
Jis leido kioskelio kasininkei glaustytis prie jo
tiek, kiek ši norėjo, nes tik gerbėjų dėmesys

darė jį tikra žvaigžde. Harperė sceną stebėjo
linksmai ir susižavėjusi.
Galiausiai atsisveikinęs su pardavėja, Dantė
padavė Harperei taip trokštamų saldumynų
dėžutę.
– Atleisk, kad priverčiau laukti. Toks jau mano darbas.
Harperė prunkštelėjo ir šyptelėjo.
– Gal juokauji? Tai buvo nepakartojama. Retai matau tave Pono Seksualiojo kailyje. Puiki
kompensacija už tai, jog kelioms minutėms
netekau tavo dėmesio.
Dantė taip pat šyptelėjo.
– Privalau elgtis taip, kad pateisinčiau laidos
šūkį.
Daktaras Geitsas – seksualusis mokslų daktaras. Tai buvo pagrindinis Viliojimo meno šūkis, dažnai spausdinamas ant žurnalų viršelių.
Dantė nė neįtarė, jog, sutikęs tapti laidos vedėju, taps viršelių ir kalendorių, skirtų vien
moterims, modeliu. Be jokios abejonės, jis
pats visus įtikino, kad puikiai išmano viliojimo
subtilybes. Dantė tikrai galėjo nutuokti, kad
moterys kaip pašėlusios prie jo lįs prašydamos
jų kūnais tikrinti mokslines teorijas.
Iš pradžių Dantei patiko gerbėjų dėmesys.

Juk tai žmogiška. Dantės moksliniai interesai
natūraliai traukė dailiosios lyties atstovių dėmesį. Be to, jis jau seniai suvokė, jog jam reikia daug dėmesio ir pripažinimo todėl, kad
motina paliko jį giminaičiams. Tai nėra nusikaltimas. Bet didžiausia ironija, kad nė viena
daili ir įdomi moteris, su kuria Dantei teko susidurti, negalėjo prilygti Harperei.
Ji buvo vienintelė, kurios Dantė negalėjo turėti. Tikriausiai.
Jiems pagaliau priartėjus prie bagažo išdavimo punkto, Harperė užvertė akis į viršų.
– Kvailiuk, tau visai nereikia be marškinėlių
filmuotis muilo reklamoje, kad atrodytum seksualus. Žinai, patraukliausia tavo kūno dalis
yra smegenys.
Harperės šypsena Dantę kažkodėl taip pritrenkė, jog jis į ją įdėmiai pažvelgė dusyk. Jis
leido jai vadinti jį Ponu Seksualiuoju, nes... na,
toks buvo jo, kaip televizijos laidos vedėjo,
įvaizdis. Vis dėlto Harperė elgėsi kiek neįprastai. Gal ji flirtuoja?
Kaip įdomu....

