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Londonas, 1810 m. sausis

– Panele Smit! Tučtuojau sėskitės!
Merė susierzinusi pažvelgė į pasipiktinusią moky-

toją. Akimirką viliojo toliau maištauti, likti stovėti ir 
pasakyti tikrąją nuomonę. Užuot taip pasielgusi, neno-
romis nusileido ant kėdės. Aiškiai jautė į ją smingančias 
priblokštų kitų jaunų damų akis.

– Plampton jaunųjų ledi akademija yra mokslo įs-
taiga. Čia jaunosios damos įgyja įgūdžių, reikalingų 
santuokiniame gyvenime, – pilkos plieninės panelės 
Plampton akys vėrė mėlynas Merės akis. – Kaip minėjau, 
visos moterys turėtų būti savo vyrams naudingos. Nau-
dingos, švelnios ir palaikančios. Jaunai damai nepridera 
reikšti nuomonę taip audringai, taip vyriškai.

Merės širdyje vėl suliepsnojo ugnis.
– Aš tik norėjau pasakyti...
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– Prašyčiau tylos! – panelės Plampton tonas rodė, 
kad ginčų ji nepakęs. Vilkinti juoda šilkine suknele, 
įsitempusi, nuo įniršio besikilnojančia putlia krūtine, ji 
kreipėsi į Merę su prastai slepiamu pasibjaurėjimu. – 
Girdėjau, ką sakėte. Norėjote pareikšti, kad moteris 
turi teisę pasakyti nuomonę mišrioje draugijoje? Tai 
neabejotinai šokiruojamas požiūris! Nenuostabu, jog 
vargšelis jūsų tėvas, apimtas nevilties, atsiuntė jus pas 
mus, kad pamėgintume iš jūsų padaryti damą.

– Nekalbėkite šitaip apie mano tėvą! Jo niekada nea-
pimtų neviltis dėl manęs! – Merė sugniaužė kumščius.

Kaip ji drįsta kalbėti už tėtuką, kaip gali įsivaizduoti ži-
nanti, kodėl jis mane čia atsiuntė?

Panelė Plampton suraukė lūpas.
– Neįprasta, kad tokio amžiaus ledi būtų siunčiama į 

šią akademiją. Daugelis kitų... – moteris grakščia ranka 
mostelėjo į vienuolika jaunų panelių, besiklausiusių 
išplėstomis akimis, pasibaisėjusiais veidais, – yra še-
šiolikos, septyniolikos metų. Sulaukusi dvidešimties, 
panele Smit, jau seniai turėjote būti išmokusi elgtis 
išauklėtoje draugijoje. Esate nepaklusni, užsispyrusi 
nutrūktgalvė. Ir... – mokytoja užbaigė triumfuojamu 
balsu, – joks vyras niekada nenorės jūsų vesti!

Nepaisydama po šio pareiškimo pasigirdusių aikte-
lėjimų, Merė tik nusišypsojo.

Regis, tai mokytoją dar smarkiau įsiutino.
– Ar mano žodžiai kelia juoką? – panelės Plampton 

skruostai raudo.
Merė kilstelėjo antakius.



6

Catherine Tinley

– Ne visai. Tiesiog pagalvojau, kad merginai, visai 
neketinančiai kada nors tekėti, jūsų pareiškimas tik pa-
lengvėjimą kelia. Nenoriu kada nors atsiduoti vyro va-
liai. To neturėtų norėti jokia moteris. Neskaitant kelių 
retų išimčių, kaip antai mano tėvas, vyrams, regis, rūpi 
tik mus sutramdyti.

– Panele Smit! Turėčiau stebėtis, bet, tiesą sakant, iš 
jūsų jau tikiuosi bet ko. Jums svarbiausia priešgyniauti.

– Priešgyniautoja panelė Merė, – sumurmėjo viena 
jaunųjų damų. Kambaryje nuvilnijo užgaulaus juoko 
banga. Merė išraudo. Netikėtai pasijuto įskaudinta. Kils-
telėjo smakrą. Dar niekada jokios jaunos ledi negalėjo va-
dinti savo drauge. Veikiausiai niekada tokios nesutiks.

Visuomet žinojau, kad tėtukas yra vienintelis mano 
draugas.

Prisivertusi susitelkti į šią akimirką, Merė atsisakė 
pripažinti pralaimėjimą.

– Mano tikslas nėra priešgyniauti. Noriu kalbėti są-
žiningai. Niekam nieko blogo nedarau.

– Ak, netiesa, darote, – panelė Plampton vis dar ne-
nurimo. – Nepriimtiną nuomonę visuomet derėtų nu-
tylėti.

Merė papurtė galvą.
– Nenutylėsiu tiesos. Mane mokė ją gerbti, kalbėti 

atvirai. Ir toliau taip elgsiuosi.
– Tik ne tada, kai „tiesa“ skaudina kitus. Ar gali pa-

kenkti reputacijai.
– Reputacijai. Cha! Visuomenės užgaida, sukurta 

mus valdyti. – Nepaisydama abipus jos susėdusių 
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jaunųjų ledi aikčiojimų Merė tęsė: – Leiskite jūsų tei-
ginį panagrinėti logiškai, panele Plampton. Minėjote, 
kad nereikėtų kalbėti atvirai, jei žodžiai galėtų įskau-
dinti kitus. Teisingai?

Panelė Plampton gūžtelėjo pečiais.
– To reikalauja elementarus mandagumas.
Merė palenkė galvą. Mintys virė kaip pašėlusios.
– Sutinku, kad turėtume susilaikyti nuo atvirų pas-

tabų, kai žodžiai galėtų įskaudinti. Tačiau kai ko nesu-
prantu. Kodėl nieko nepasakėte, kai viena mano klasės 
draugių ką tik pavadino mane priešgyniautoja panele 
Mere?

Stojo tyla. Atrodė, kad akimirką panelei Plampton 
pritrūko žodžių. Merė laukė. Buvo labai smalsu. Kaip 
tik tokiais pokalbiais su tėtuku ji mėgavosi labiausiai. 
Logika. Moralė. Žmogaus atsakomybė ir pasirinkimai.

Visi laukė panelės Plampton atsakymo. Šios akys kryp-
telėjo į kairę, į dešinę, tada galiausiai atėjo įkvėpimas.

– Panele Smit, siūlyčiau, užuot mėginus užtraukti 
bėdą vienai iš klasės draugių, – turite sutikti, tai nėra 
patraukli savybė – pamąstyti, kodėl šios ledi laiko jus 
priešgyna, – panelė Plampton nutaisė pergalingą veido 
išraišką. – Elgesio nepakeisite, kol jo neperprasite!

– Na, dėl to su jumis sutinku, – Merė kalbėjo ramiu 
balsu. – Mūsų veiksmus lemia įsitikinimai ir nusitei-
kimas. Tik perpratę save galime viltis pasitaisyti. Dar 
norėčiau pabrėžti, kad niekam nenorėjau užtraukti 
bėdos. Tenorėjau parodyti, kad jūsų argumentai stokoja 
logikos.
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Vidutinio amžiaus sulaukusios panelės Plampton 
veidas dabar jau buvo intriguojančio violetinio ats-
palvio.

– Panele Smit, turėtumėte prisiminti, kad čia esate 
mokinė, o aš – mokytoja.

Merė suraukė antakius.
– Na, suprantama, kad tai prisimenu!
Panelė Plampton toliau reiškė nepasitenkinimą:
– Turėjau omenyje, kad nereikėtų ginčytis su viršes-

niais už save!
– Viršesniais? Tačiau juk niekas iš prigimties nėra 

savaime už kitus viršesnis. Mus, žmones, visus sukūrė 
Dievas.

Panelė Plampton visai nemoteriškai prunkštelėjo.
– Suprantama, kad kai kurie žmonės už kitus vir-

šesni. Esame viršesni už vargšes būtybes, gyvenančias 
lūšnynuose, už mums patarnaujančius, už atvykėlius iš 
kitų šalių. O štai moterys nusileidžia vyrams: sutuok-
tiniams, tėvams, kunigams, taip pat ir pačiam karaliui.

Merė papurtė galvą.
– Akivaizdu, kad tai netiesa. Mes, moterys, laikomos 

papuošalais, vyrų įsigytais niekučiais. Mano supratimu, 
esame žmonės. Sugebame mąstyti, jausti, atlikti savo 
vaidmenį visuomenėje.

Panelė Plampton išplėtė akis.
– Visiška nesąmonė! Kas prikimšo į jūsų galvą tokių 

šokiruojamų minčių?
– Keista, bet mano galva prisipildo pati savaime. 

Labai įdomu, kaip tai nutinka.
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– Na, nuo šiol draudžiu šioje mokykloje kalbėti to-
kius absurdiškus dalykus!

– Draudžiate? Tačiau...
– Daugiau nebegaišiu laiko šioms nesąmonėms! – 

Panelė Plampton pasičiupo siuvinį ir iškėlė norėdama 
parodyti mokinėms. – Panele Ivs, atkreipkite dėmesį, 
kokia tvarkinga ši dygsnių eilė. Prašau ir jūsų pakartoti 
tą patį.

Siuvimo pamokai įsibėgėjus Merę vėl pribloškė 
jausmas, kad jai čia ne vieta. Vienintelė aguona ramunių 
lauke. Ar, tiksliau sakant, nepageidaujama piktžolė tarp 
rožių. Ji apsidairė po kambarį. Ak, atrodė panaši į kitas 
jaunas ledi. Tamsios garbanos, mėlynos akys, madinga 
muslino suknelė. Tačiau ji kitokia. Vidumi. Kuo greičiau 
prabėgs šie mokslo metai ir ji galės sugrįžti pas tėtuką, 
tuo geriau.
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– Tai sakai, kad sesuo ketina į mano namus atsivežti 
visus penkis savo palikuonis?

Seras Nikolas Denis piktai dėbtelėjo į vargšą sekre-
torių.

– Kaip tik taip, sere. Ji jums parašė apie tai, – vyras 
Nikolui priešais akis mostelėjo popieriaus lapu. Jame 
buvo matyti išskirtinė išdrikusi Siuzanos Deni, dabar 
ponios Fenhurst, rašysena. Eilutės buvo tankiai pri-
rašytos, lipo viena ant kitos. Taip nevykusiai mėginta 
sumažinti siuntimo išlaidas. Nikolas žinojo, kad mėgin-
damas iššifruoti tokį laišką tik susierzintų.

– Nenoriu nagrinėti detalių. Už tai tau ir moku, 
Bramberi, – atkirto jis. – Pasakyk blogiausia: kiek ji ke-
tina čia svečiuotis?

Sekretorius nurijo seiles.
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– Hm... Nuo vasario pradžios iki... iki pokylių se-
zono pradžios. Kiek ilgesnis už įprastinį pavasario ap-
silankymą, sere.

– Tu mane skaudini, Bramberi! Negi teks kęsti jų 
draugiją ilgiau nei du mėnesius? – Nikolas suvirpėjo.

Sekretorius nežinojo, ką į tai atsakyti.
– Na, gerai, panašu, kad pasirinkimo neturiu. Žinau 

savo pareigas šeimai. Sesuo apsilankys, o man teks tai 
ištverti, kad ir kiek nepatogumų keltų, – Nikolas su-
siraukė. – Leisk akimirką pamąstyti. – Jis ilgais pirš-
tais pabeldė į raudonmedžio stalą. – Aha! Sugalvojau! 
Bramberi, ar prisimeni pasaką apie paslėptą lobį, kai 
teisėtas savininkas privertė vagį atskleisti slaptavietę?

Bramberis atrodė išgąsdintas taip netikėtai pasisu-
kusio pakalbio.

– Hm... Ne, sere.
– Na, – pradėjo pasakoti Nikolas, – vyras nuvedė 

vagį į laukus, kuriuose buvo užkastas lobis. Privertė 
blogiuką parodyti tikslią slaptavietę. Tada pririšo no-
sinę prie pagalio ir įsmeigė toje vietoje. Privertė vagį 
prisiekti, kad pagalio neištrauks, antraip būtų suimtas.

– Taip, sere, – Bramberis atrodė ne juokais sutrikęs.
– Vagis jį pergudravo. Kai žmogus grįžo nešinas 

kastuvu, laukas buvo visas prismaigstytas pagalių su 
nosinėmis! Supranti, ta nosinė pasimetė jų jūroje.

– A. Vadinasi, ir jūs ketinate sukurti tokią jūrą, sere?
Nikolas nusišypsojo.
– Būtent taip! Pateik man sąrašą draugų ir kaimynų, 

kurie galėtų neblogai išblaškyti Siuzanos dėmesį. 
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Pavasaris gali būti vėlyvas, žmonės džiaugsis turėdami 
progą susiburti draugėn. Kadangi čia gyvens mano 
sesuo, galime kviesti ir moteris. Vakaro pramogoms nu-
matyk įprastines šeimas. Žinai, ką turiu omenyje, Bram-
beri. Skvairą. Serą Haroldą. Ryvsų šeimą. Ak, ir naująjį 
vikarą iš Houton Sent Džailso parapijos. Neseniai su juo 
susipažinau, atrodo protingas vyriškis.

– Taip, sere. Taip pat... – Bramberis kalbėjo suraukęs 
antakius. – Pasamdysiu daugiau pagalbininkų, kaip 
įprastai darome prieš apsilankant jūsų seseriai. Jei 
laukia tiek pramogų, reikės tarnų, kambarinių, arkli-
ninkų... Gal šiemet pasamdyti ir auklių ar guvernantę, 
jei atvyksta ir vaikai?

– Puiki mintis, Bramberi! Neabejoju, kad sesuo at-
siveš tą vargšę būtybę, kurią vadina guvernante. Vis 
dėlto prireiks pagalbos tvarkantis su Siuzanos palikuo-
nimis, – Nikolas išsišiepė. – Dieve, apsaugok vargšelę 
moterį, kuri buvo priversta kariauti su mano sūnėnais ir 
dukterėčiomis. Dar niekada nemačiau tokio nepaklus-
naus vaikų būrio. Džiaugiuosi, kad likau vienišas, – 
staiga šmėstelėjo netikėta mintis. Nikolas smalsiai 
nužvelgė sekretorių. – Esi jaunas vyras, Bramberi. Ke-
leriais metais jaunesnis už mane. Ar ir tu ketini vengti 
šių pančių?

Bramberis įsitempęs nusišypsojo.
– Nesibodžiu mintimi apie santuoką, bet dar ne... 

Noriu pasakyti... Tokie reikalai gali būti sudėtingi... – 
jis nutilo.
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– Gal tarp viešnių ir tau surasime jauną ledi, Bram-
beri. Dar viena priežastis šį pavasarį suburti visą 
minią! – Nikolas išsišiepė sekretoriui. – Na, manęs 
laukia mokslai, – jis parodė šalia gulintį graikišką 
tekstą. – Tad jau eik! Užpildyk šiuos namus žmonėmis, 
kad galėčiau pasislėpti nuo giminaičių!

Bramberis išskubėjo.

– Panelė Plampton nori jus matyti, panele. Savo sve-
tainėje.

Pasigirdus šiems kambarinės žodžiams, Merės širdis 
iš nerimo šoktelėjo.

Ką dabar padariau? Kaip užsitraukiau jos nemalonę?
Po to konflikto klasėje praeitą savaitę Merė iš visų 

jėgų stengėsi elgtis paklusniai. Ne kartą prikando lie-
žuvį, nesiskųsdama dalyvavo beprasmiuose užsiėmi-
muose: šokiuose, manierų pamokose, skaitymo balsu 
valandėlėse. Pastarosiose bent jau būdavo knygų. Tikrų 
knygų. Merė pastebėjo, kad Plampton jaunųjų ledi aka-
demijoje, nors tai mokykla, knygų stebėtinai mažai.

Kita vertus, – mąstė ji, lipdama žemyn į panelės 
Plampton svetainę, – čia iš knygų įgyjamos žinios nėra 
vertinamos.

Veikiau priešingai. Panelė Plampton dėjo daug pa-
stangų stengdamasi jaunąsias ledi įtikinti, kad nevalia 
pasirodyti apsiskaičiusiomis.

Merei, augusiai tarp tėvo, pasižyminčio nuostabiu 
gyvybingu protu, knygų, šis pasaulis buvo visai nesu-
prantamas. Vis dėlto tėtukas norėjo, kad ji čia atvyktų. 
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Taigi, Merė nusprendė su panele Plampton nebesigin-
čyti ir šiuos metus priimti kaip išsimokslinimo dalį. 
Vienaip ar kitaip, tik metai. Ji čia jau nuo rugsėjo, tad 
prabėgo kone trečdalis laiko. Norėdamas ją išsiųsti į šią 
mokyklą tėtukas išleido daugybę pinigų. Merė stabte-
lėjo ir prisiminė jų ginčus šia tema. Ji iki paskutinės aki-
mirkos priešinosi, bet tėtukas nenusileido.

Pernelyg savanaudiškai elgiausi laikydamas tave prie 
savęs, – pasakė jis. – Tavo mama būtų norėjusi, kad pasimė-
gautum moteriškomis pramogomis. Jaunai ledi nedera visą 
laisvalaikį leisti aptarinėjant knygas su senuku tėvu. Tau 
būtų naudinga pagyventi Londone. Pašokti, pasijuokti, pa-
sidžiaugti jaunyste.

– Pasiilgau tavęs, tėtuk, – sukuždėjo Merė. Vos prieš 
kelias savaites buvo parvykusi namo švęsti Kalėdų, bet 
dabar jo neregės iki pat gavėnios. Kas porą savaičių jie 
vienas kitam parašydavo. Merei labai patiko sulaukti 
tėvo laiškų. Jis įsikūrė naujoje parapijoje, Valsingame, 
Norfolke. Regis, gyveno patogiai. Atrodė, kad sausis 
niekada nesibaigs. Merė jau skaičiavo dienas iki Velykų.

Pasiekusi svetainę pasibeldė ir, nuskambėjus panelės 
Plampton kvietimui, įėjo.

– Panele Smit, – mokytoja atrodė dar griežtesnė nei 
visada. – Prašau sėstis.

Merė be žodžių susmuko ant satinu aptrauktos kėdės, 
bet, prisiminusi, kieno draugijoje atsidūrė, išsitiesė.

Panelė Plampton parodė priešais save gulintį laišką.
– Sulaukiau šokiruojamų žinių, – ji pažvelgė Merei 

tiesiai į akis. – Apie jūsų tėvą.
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Merė pajuto, kad veide neliko nė lašo kraujo. Staiga 
kambarys ėmė suktis.

– Ką? Kokių žinių? – ji įsikibo į ranktūrius, tarsi tikė-
damasi, kad tai padės atsipeikėti.

– Šis laiškas... – panelės Plampton balsas buvo ku-
pinas pasibjaurėjimo. – Yra nuo panelės Saros Luton. 
Ar jums šis vardas pažįstamas?

– Ką? Aš... Ne. Neprisimenu jokio žmogaus tokiu 
vardu.

– Laiškas labai painus. Popierius pigus, nusėtas ra-
šalo dėmėmis. Vis dėlto iššifravau. Regis, panelė Luton 
yra ekonomė. Dirba Houton Sent Džailso vikariate. Ten, 
kur neseniai paskirtas jūsų tėvas.

– Supratau. Kaip tėtukas? Ar jis... Ar apsirgo? – Merė 
girdėjo, kaip virpa balsas.

– Blogiau!
Merė aiktelėjo.
– Ne!
Tėtuk!
Panelė Plampton suprunkštė.
– Prašau nesiraukyti ir nedūsauti, panele Smit. Jis ne-

mirė, – moteris kalbėjo santūriai, itin nepritariamu balsu.
– Bet... Sakėte, kad nutiko kažkas blogesnio už ligą. 

Aš...
– Tikra tiesa, geriau būtų, jei jis tiesiog būtų apsirgęs. 

Gal net verčiau būtų miręs. Dabar padėtis gerokai pras-
tesnė!

Merė kone nebesistengė suprasti mokytojos žodžių. 
Visiškai sutrikusi ji meldė:
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– Prašau papasakoti, kas parašyta tame laiške.
– Jūsų tėvą, iš pažiūros padorų vikarą, suėmė kon-

stebliai!
– Neįmanoma!
– Vis dėlto štai įrodymai, – panelė Plampton iškėlė 

laišką. – Maža to, ekonomė rašo, kad jis suimtas už vals-
tybės išdavystę.

– Išdavystę! Išdavystę? Prašau parodyti man tą laišką!
Mokytoja padavė jai popieriaus lapą, Merė skubiai 

permetė jį akimis. Mintys siautė. Panašu, kad tėtukas 
pričiuptas su dokumentais, priklausiusiais Karo depar-
tamentui. Dar ir dabar kalinamas vietiniame kalėjime, 
laukia teisėjo sprendimo. Kai jį išsivedė, tėtukas meldė 
panelės Luton parašyti į mokyklą. Neabejojo, kad nesu-
sipratimas bus labai greitai išspręstas. Panelė Luton aiš-
kino, kad, jos supratimu, dėl teisėjo darbo grafiko pono 
Smito byla bus svarstoma tik kitą ketvirtį, per Velykų 
sesiją.

– Tačiau šiemet Velykos labai vėlyvos! – garsiai aik-
telėjo Merė. – Tai kažkoks nesusipratimas. Tėtukas toks 
pat šnipas kaip jūs ar aš!

Panelė Plampton įsitempė.
– Turint omenyje jūsų elgesį nuo to laiko, kai per-

žengėte mano mokyklos slenkstį, manęs niekas nenu-
stebintų. Girdėjau, kad jūsų tėvas gana ekscentriškas. 
Tokie žmonės gali bet ką!

– Šmeižtas! Mano tėtukas kilnus ir švelnus, mėgsta 
skaityti knygas ir tarnauti parapijiečiams. – Susiraukusi 
Merė sumurmėjo: – Privalau skubėti jam į pagalbą!
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Merė atsistojo tarsi tikėdamasi akimirksniu persi-
kelti pas tėtuką.

– Galite išvykti kada tik panorėjusi, – ramiu balsu 
patikino panelė Plampton. – Mokestis už jūsų mokslą 
mokamas kas mėnesį. Dabar jau neturiu vilčių sulaukti 
pinigų už vasarį.

Merė išsižiojo.
– Nejau mane iš čia išmetate?! Skaitėte laišką. Gal tik 

kovą pavyks šį nesusipratimą išspręsti ir mano tėtukas 
bus paleistas. Iki to laiko neturiu namų!

Panelė Plampton sučiaupė lūpas.
– Mokestis sumokėtas iki sausio pabaigos, ne ilgiau.
– Tačiau jau beveik sausio pabaiga. – Maldaujamu 

balsu Merė dar pridūrė: – Prašau leisti aplankyti tėtuką 
ir išsiaiškinti daugiau detalių. Privalau pamėginti rasti 
jam pagalbos. Kai po maždaug savaitės grįšiu, lindėsiu 
savo kambaryje. Galėsite manęs nieko nemokyti.

Panelė Plampton žvelgė bereikšmiu veidu.
– Neketinu veltui maitinti nė vienos burnos ar su-

teikti stogo virš galvos! Tai verslas, ne labdara, – moteris 
kalbėjo neleidžiančiu prieštarauti balsu. – Pasiimkite 
laišką. Galite eiti.

– Bet...
– Grįžkite į savo kambarį, panele Smit!
Merės širdyje užsidegė karšta ugnis. Abiem ran-

komis pasirėmusi į stalą ji pažvelgė tiesiai į mokytoją.
– Neisiu! Vadinate save dievobaiminga krikščione? 

Kaip galite? Kaip drįstate mane, neturinčią draugų, 
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be jokio užnugario, išmesti į gatvę? Ar tokia ta tikroji 
Plampton jaunųjų ledi akademija?

Mokytoja primerkė akis.
– Nedrįskite sakyti, kad nevykdau savo krikščio-

niškų pareigų, – ji kilstelėjo plunksną ir kažką parašiusi 
ant popieriaus lapelio ištiesė Merei. – Tai nurodymai 
ponios Grei įdarbinimo agentūrai. Gal atsiras kokia 
šeima, puolusi į tokią juodą neviltį, kad net pasamdytų 
jus kaip kompanionę. O gal veikiau kaip virtuvės pa-
tarnautoją! Bent jau aš nė už ką neleisčiau jums sukiotis 
viršutiniuose namo aukštuose!

Nuslopinusi šūksnį Merė paėmė popieriaus lapelį. 
Apsisukusi išėjo iš svetainės netarusi nė žodelio, man-
dagiai neatsisveikinusi. Nė nesivargino uždaryti durų.

Žinojo, kad nedera taip apgailėtinai rodyti pasipikti-
nimo, bet tą akimirką užvaldė toks stiprus įsiūtis, baimė 
ir nerimas, jog nieko negalėjo padaryti. Nuskubėjusi į 
kambarį ji apsiavė batus, užsidėjo skrybėlaitę, užsimetė 
apsiaustą ir paslėpusi po juo monetų kapšelį lauke su-
sistabdė samdomą karietą.

Regis, ponios Grei agentūra buvo vienintelė jai likusi 
viltis.

Sudomino? Pirkite knygą
JAUSMUS PAŽADINĘS VALSAS

bene geriausia kaina ČIA
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