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Istorinės pastabos

Užaugau tarp senienų, kurias buvo surinkęs Nel-
sono1 daiktų kolekcionierius; taigi, žinojau, kad tik 
laiko klausimas, kada parašysiu istoriją apie karinio 
jūrų laivyno herojų su nuorodomis į Trafalgaro mūšį.

Kaip vėliau paaiškėjo, šis ginkluotas susidūrimas, 
įvykęs 1805-ųjų spalį, buvo vienas svarbiausių moder-
niosios Europos istorijoje. Anglų laivynas su viceadmi-
rolu Horacijumi Nelsonu priešaky palaužė jungtines 
ispanų ir prancūzų pajėgas. Ši pergalė Velingtono2 ko-
votojams užtikrino, kad iki Napoleono karų pabaigos 
bus viskuo aprūpinti, taip pat šimtui metų, iki pat Pir-
mojo pasaulinio karo, įtvirtino britų laivyno viršenybę.

Didžiosios Britanijos karinis laivas Kolosas, minimas 
šioje knygoje, iš tiesų dalyvavo Trafalgaro mūšyje. 

1 Horacijus Nelsonas (Horatio Nelson) – Didžiosios Britanijos 
admirolas, gyvenęs 1758–1805 m. Nacionalinis didvyris, vienas 
žymiausių XVIII a. pab.–XIX. a. pr. šalies karinio jūrų laivyno vadų 
(čia ir toliau – vertėjos pastabos).
2 Artūras Velslis Velingtonas (Arthur Vellesley Wellington) – 
Jungtinės Karalystės karininkas ir ministras pirmininkas, gyvenęs 
1769–1852 m. Vienas žymiausių XIX a. kariuomenės vadų.
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Stengiausi rašyti kiek įmanoma tiksliau, tiesa, tikrasis 
laivavedys buvo kapitonas Džeimsas Morisas. Kolosas, 
atsidūręs pačiame įvykių centre, nukentėjo labiausiai 
iš visų Britanijos laivų; žala buvo tokia didelė, kad jį 
teko vilkti iki Gibraltaro ir prieš plaukiant į Angliją 
kaip reikiant pataisyti.

Šiuos motyvus įtraukiau norėdama pagerbti Vil-
jamą Veldeilą – jūrininką, kuris 1803-iaisiais buvo už-
verbuotas mano gimtajame Halio mieste ir sulaukęs 
vos dvidešimties žuvo Trafalgaro mūšyje. Kitos de-
talės yra paimtos iš Devido Veldono ir Ričardo Ter-
nerio knygos Šeimos ryšiai.

Pirmos dalies veiksmas vyksta Bato mieste – skiriu 
ją savo senelei, kuri ten nugyveno beveik visą gyve-
nimą. Kai buvau paauglė, mudvi su seserimi kiekvieną 
vasarą senelės namuose praleisdavome bent po keletą 
savaičių. Dažniausiai skaitydavome Džeinės Ostin 
knygas. Nemėgau istorijos, bet senelė vesdavosi mane 
į drabužių muziejų, kuriame man labai patiko. Be to, 
prie pagrindinio patiekalo ji visada patiekdavo ma-
žiausiai trijų rūšių desertus – šie prisiminimai iki šiol 
žadina manyje meilę ir pagarbą.

Vandens sodai, minimi antroje knygos dalyje, yra 
įkvėpti Karališkųjų Stadlio sodų Šiaurės Jorkšyre, 
kurie buvo įrengti 1767-aisiais, o 1986-aisiais įtraukti 
į Pasaulio paveldo sąrašą. Tai viena mylimiausių vie-
telių, kurioje surengėme daug linksmų iškylų. Žinoma, 
gardžiuodamiesi sausainiais.



1

Batas, 1806-ųjų kovas
– Bato gražumynai, aukščiausios kokybės konditerijos 

gaminiai. – Kapitonas Samuelis Deleinis perskaitė už-
rašą ant medinės lentelės, kabėjusios po puošnia gel-
tonai ir baltai nudažyta stogine, o tada pažvelgė į savo 
kompanioną. – Juk tai sausainių parduotuvė.

– Tai nėra tik sausainių parduotuvė. – Didžiai ger-
biamas Ralfas Hokslis patapšnojo sau nosies kraštelį. – 
Tai geriausia sausainių parduotuvė visoje Anglijoje.

– Geriausia?.. – Samuelis greitai apsižvalgė, no-
rėdamas įsitikinti, kad niekas į juos nežiūri, o tada 
kumščiu ne itin švelniai niuktelėjo draugužiui į petį. – 
Ralfai, gal mudu nesame pirmos jaunystės, bet atsi-
sakau vidury dienos siurbčioti arbatą su sausainiais.

– Oi! – Samuelio palydovas atsargiai pasitrynė 
ranką. – Nereikia kumščiuotis. Sausainiai tikrai gardūs, 
bet atėjome ne dėl jų.
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– Tai kodėl mes čia?
– Po minutėlės sužinosi. Dabar baik skųstis ir eime.
Samuelis pažvelgė į Ralfą, viduje su savimi ginčyda-

masis, ar nereikėtų tiesiog apsisukti ir išeiti. Sveinsviko 
gatvė turėjo mažiau paladiško stiliaus bruožų nei 
kitos prašmatnaus prekybinio rajono gatvės, nors čio-
nykščiai namai buvo pastatyti iš tokio paties medaus 
spalvos akmens ir skleidė kažką žavaus. Ši gatvė buvo 
vos už penkių minučių kelio nuo namo, kurį nuomo-
josi Samuelio seneliai, kita vertus, jis nuobodžiavo ir 
dabar pagavo smalsumas. Samuelis atsiduso ir prieš 
pajudėdamas laukė, kol pro šalį pravažiuos karieta. 
Ralfas ir vėl jį pralinksmino, nes visą laiką, artėjant prie 
parduotuvės, laikėsi labai arti.

– Štai čia! – Ralfas triumfuodamas parodė į lango 
stiklą. – Na, o dabar pažiūrėk ir pasakyk, ar ji nėra 
žaviausia būtybė, kokią esi matęs.

Ji? Samuelis užvertė akis. Galėjo įtarti, kad jo ne-
nuorama bičiulis tokiu entuziazmu trykšta dėl moters. 
Ko gero, tai bus dar viena niekam tikusi meilužė, bet 
jei jau Samuelis yra čia... Greitomis dėbtelėjo vidun, 
po akimirkos dirstelėjo ir dar kartą. Nustebo supratęs, 
kad šįkart Ralfas teisus. Paprastai jų nuomonės dėl dai-
liosios lyties atstovių išsiskirdavo, tačiau šiuo atveju 
žodis žaviausia buvo taiklus.

Moteris, stovinti prie prekystalio, buvo vidutinio 
ūgio, liekna, tačiau neperkarusi, turėjo dailią figūrą, 
vešlios tamsaus kamščiamedžio spalvos garbanos su-
suktos į kuodą, kuris vos laikėsi viršugalvyje. Ji atrodė 
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patraukliai netvarkinga – tarytum būtų ką tik išlipusi iš 
lovos. Šį efektą dar labiau stiprino daili balta prijuostė, 
primenanti trumpus marškinius. Nelaimei, pardavėja 
žvelgė į apačią, o jos veido bruožus temdė šešėliai, nes 
kaip tik šią akimirką kaspinu juosė cilindro formos dė-
žutę. Samuelis pastebėjo tik tiek, kad jos veidas šiek 
tiek kampuotas ir nepaprastai dailus. Akių spalvos 
neįžiūrėjo, bet būtų drąsiai spėjęs, kad jos tokio paties 
kavos atspalvio, kaip ir plaukai. Samuelis panoro tuč-
tuojau viską išsiaiškinti. Jis tikrai būtų nustūmęs Ralfą 
nuo šaligatvio vien tam, kad išvystų ją pirmas.

– Ar ji nėra gardžiausias kąsnelis, kokį esi regėjęs? – 
Jei Samuelis neapsiriko, Ralfas apsilaižė.

– Visai neblogai. – Samuelis atsitraukė nuo vitrinos 
ir sukryžiavo rankas. Skirtingai nei jo kompanionas, 
visai nenorėjo viešoje vietoje varvinti seilę dėl moters, 
nors ji ir buvo to verta. – Tai vis tiek nepaaiškina, kodėl 
tempei mane per pusę miesto. Ko gero, tik tam, kad 
pasidžiaugtum dar viena pergale.

– Ji dar nėra mano pergalė, tam prireiks tavo pa-
galbos.

– Tikrai? – Samuelis kilstelėjo antakį, ši naujiena 
jį nustebino ir kiek padrąsino. Jei Ralfas dar nespėjo 
jos suvilioti, tai reiškia... Ne. Jis sustabdė savo mintis. 
Pastaruoju metu jo gyvenimas buvo gana sudėtingas 
ir be romantiškų santykių, ir visai nesvarbu, kad ta 
pardavėja yra gražiausia ir įdomiausia moteris, kokią 
Samuelis regėjo per tuos keturis mėnesius nuo grįžimo 
į Angliją. O gal nieko panašaus nėra matęs ir ilgiau. 
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Neprisiminė, kad kokiai nors moteriai akimirksniu 
būtų pajutęs tokią trauką.

– Paprastai kalbant su dailiosios lyties atstovėmis 
tau nekyla problemų.

– Taip. – Ralfas irzliai prunkštelėjo. – Man tereikia, 
kad nukreiptum tos kitos moters dėmesį.

– Kokios kitos?
– Pikčiurnos, kuri vadovauja parduotuvei. Ji yra... – 

Samuelio kompanionas prispaudė nosį prie stiklo, bet 
netrukus piktai atšoko. – Palauk, ji yra ta kita moteris. 
Ji ir yra toji pikčiurna.

– Ji? – Nuleidęs rankas, Samuelis dar kartą atidžiau 
dėbtelėjo į vidų. Moteris kavos spalvos plaukais nepri-
minė rėksnės, todėl Ralfo pasibjaurėjimas atrodė ge-
rokai išpūstas. Tiesa, vaikščiodama po parduotuvę ir 
vieną po kito aptarnaudama pirkėjus, ji atrodė smarki 
ir dalykiška. Spinduliavo pasitikėjimu savimi ir sava-
rankiškumu – Samuelis pamanė, kad tai privalumai, o 
ne trūkumai, nors ir buvo moteris. Po velnių, dabar ji 
atrodė dar patrauklesnė.

Samuelis kurį laiką stebėjo, kaip ji dirba. Siena už 
prekystalio buvo apstatyta lentynomis, jose puikavosi 
skirtingų formų ir dydžių dėžutės, šalia – keli padėklai 
su nesupakuotais sausainiais. Tiek lentynos, tiek pre-
kystalis buvo pagaminti iš juodmedžio – ąžuolo arba 
buksmedžio. Visgi parduotuvėje nebuvo tamsu, nes 
pro didelius langus iš pietų pusės sklido saulės šviesa. 
Viduje atrodė jauku ir šilta, ir staiga Samuelis pasijuto 
išalkęs. Šią akimirką mielai būtų sukirtęs sausainį.
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– Kalbu apie šviesiaplaukę! – Ralfas piktai dėbtelėjo 
į Samuelį.

– Kokią dar šviesiaplaukę?
– Ten!
Kaip tik tą akimirką iš po prekystalio išlindo maža 

galva. Ko gero, parduotuvės savininkė kažko ieškojo 
žemutinėse lentynose, tačiau ši scena Samueliui neva-
lingai priminė lėlių teatrą.

– Tai ją norėjau tau parodyti. Mano nuostabioji 
nimfa. – Ralfas ir vėl pradėjo per daug seilėtis. – Jos 
akys beveik tokios pat blyškios, kaip ir tavosios.

– Spėju, mus galima palyginti tik šiuo atžvilgiu, – 
Samuelis pašaipiai žvilgtelėjo į draugą. – Mėgstu van-
denį, bet abejoju, ar galėčiau tapti nimfa.

– Argi ji nėra nuostabi?
Samuelis prisimerkė, kritiškai nužvelgdamas nimfą, 

kuri kaip tik tą akimirką davė ryšulėlį pagyvenusiam 
klientui. Be jokios abejonės, šviesiaplaukė patraukli, 
maždaug aštuoniolikos. Jos veidas buvo subtilių 
bruožų, liemuo – lieknas, o blizgantys plaukai susukti 
į standų kuodą. Atrodė grakšti ir žvilganti, ko nepasa-
kysi apie jos susivėlusią kompanionę. Tiesa, Samuelį 
labiau traukė būtent pastaroji.

– Na? – toliau ragino Ralfas. – Ką manai?
– Apie tą nimfą? Atrodo jaunutė.
– Nėra itin jauna. Jai aštuoniolika.
– Iš kur žinai?
– Nes pats paklausiau, anąkart čia lankydamasis. – 

Ralfas suspaudė lūpas. – Tiesa, vėliau ta pikčiurna at-
rėžė, kad tai ne mano reikalas. Buvau išvarytas.
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– Padarei neišdildomą įspūdį.
– Neabejotinai. Galima pamanyti, kad ji yra nimfos 

motina, taip aplink šokinėja. Lyg turėčiau blogų kėslų!
– O jų neturi?
– Kalbi, lyg būtum jos tėvas! – Ralfas atrodė įžeistas. – 

Ar vyrui jau negalima nerūpestingai paflirtuoti?
– Na, kaip pažiūrėsi. Ypač jei prisiminsime, kaip 

nerūpestingai flirtavai su savo motinos tarnaite dar 
praėjusį mėnesį.

– Buvusia tarnaite. Būtent dėl šios priežasties buvau 
išprašytas iš Londono, prisimeni?

– Kaip galėčiau pamiršti.
Atsitraukęs nuo parduotuvės lango, Samuelis vėl 

sukryžiavo rankas. Jiedu su Ralfu susibičiuliavo dar 
mokykloje – ten nuolat kartu patekdavo į keblią padėtį. 
Deja, vėliau draugužiams teko išsiskirti, nes jųdviejų 
gyvenimai pasisuko skirtingomis kryptimis. Samuelis 
prisijungė prie karinio jūrų laivyno, o Ralfas įstojo į uni-
versitetą ir atsidavė kilmingo vienišiaus statusui. Neiš-
vengiamai jų ryšys nutrūko, ir dabar Samuelis dar kartą 
suprato kodėl. Ne tik todėl, kad jis kovėsi Napoleono 
karuose. Samuelis manė, kad per pastarąjį dešimtmetį 
pats gerokai subrendo, o štai jo senasis bičiulis nesido-
mėjo beveik niekuo, išskyrus lošimą, alkoholį ir moteris. 
Jei šiuo metų laiku Bate nebūtų taip nuobodu, ko gero, 
Samuelis išvis neatnaujintų bičiulystės.

Užgniaužė atodūsį – o, kad būtų priėmęs admirolo 
Nortskoto kvietimą šią popietę apsilankyti jo namuose. 
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Daug įdomiau keletą valandų diskutuoti apie taktinius 
manevrus ir studijuoti jūrlapius, o ne padėti Ralfui flir-
tuoti su moterimi. Jei jo ketinimai tik tokie... Tiesa, tą 
rytą Nortskoto kvietimas Samuelį nuliūdino. Jis ne tik 
ilgėjosi laivų. Galvojo, kad jo, kaip jūrininko, karjera 
baigta prabėgus vos metams, kai pavyko gauti ilgą 
lauktą kapitono rangą. Tai irgi kaip reikiant slėgė. Gal 
Samueliui nederėjo taip greitai paslėpti uniformos. 
Ją dėvėdamas bent jaustų, kad kažkam priklauso. O 
dabar jis stovėjo ant šaligatvio ir beprasmiškai leido 
popietę, blaškydamasis tarp galimų pasirinkimų.

– Palauksime, kol išeis tie klientai. – Ralfas jau tai-
sėsi kaklaskarę ir nėriniuotus rankogalius.

– Tikrai? – Samuelis suraukė antakius, vėl sugrįžęs į 
dabartį. – Neprisimenu, kad būčiau sutikęs tau padėti. 
Kokie tavo tikrieji ketinimai?

– Mano ketinimai? – Ralfas atrodė kažkaip kvailai 
įpykęs. – Kada tapai toks senamadiškas?

– Tą akimirką, kai supratau, kad mano veiksmai 
turi pasekmes. Nepadėsiu sugriauti tai merginai gy-
venimo.

– Aš niekam nenoriu sugriauti gyvenimo. Kaip sa-
koma, tik mėgaujuosi maloniu reginiu. Juk vyrui Bato 
mieste kažkaip reikia praleisti laiką. – Ralfas gašliai dėb-
telėjo vidun. – Ką gi, nukreipk pikčiurnos dėmesį, kad 
aš kelioms minutėms likčiau vienas su savąja nimfa.

– Kaip turėčiau tai padaryti? Juk sakai, kad ji nėra 
patikli.
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– Flirtuok! Kiek prisimenu, puikiai tai sugebėjai, 
nors pastaruoju metu tauški vien apie laivus. Žinai, jei 
aš pastarąjį dešimtmetį būčiau praleidęs jūroje, dabar 
pasiutusiai norėčiau flirtuoti su moterimis. Ar Bate 
nėra jokios gražuolės, kuri galėtų tave sudominti?

Samuelis greitomis žvilgtelėjo į parduotuvės vidų. 
Taip, šiame mieste gyvena tokia moteris, ir nebuvo 
įmanoma atsispirti pasiūlymui nukreipti jos dėmesį.

– Galvok, jog tai dar vienas mūšis. Įsivaizduok, kad 
ji yra... – Ralfas nutilo ir susimąstė. – Kuo vardu buvo 
tas prancūzų admirolas, kurį dar kartą nugalėjote?

– Viljenueva.
– Taip. Įsivaizduok, kad ji yra tas Viljenueva ir tau 

reikia nukreipti jo dėmesį, kol Nelsonas peržengs 
sieną. Tai bus lyg dar vienas Trafalgaro mūšis.

Samuelis pajuto, kaip ėmė trūkčioti žandikaulio 
raumenys. Nė negalvodamas apie palyginimą su bu-
vusiu karo vadu, nebuvo įsitikinęs, ar Nelsonas pri-
tartų tam, ką bičiuliai ruošėsi daryti. Kita vertus, argi 
blogai pasidžiaugti maloniu reginiu? Ir linksmai pra-
leisti keletą minučių?

– Gerai. – Samuelis nuleido pečius ir, nekreipdamas 
dėmesio į sąžinės priekaištus, ėmė ruoštis karo veiks-
mams. – Valdovo ir karalystės vardu...
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– Jis ir vėl čia. – Ana Fortini palaukė, kol paskutinis 
klientas užvers parduotuvės duris, tada pažvelgė į 
langą, prisimerkė ir nutaisė rūsčią veido išraišką. 

– Žinau. – Henrietė, jos padėjėja, priglaudė ranką 
sau prie galvos, taisydamasi įsivaizduojamas plaukų 
sruogas ir koketiškai mirksėdama akimis.

– Gal šį kartą įkalbėsime jį ką nors nusipirkti, – su-
kuždėjo Ana, nubraukdama plaukų sruogas sau nuo 
veido. Svarstė, ar turės laiko atsinešti kibirą šalto van-
dens ir apipilti juo nepageidaujamus lankytojus. Deja, 
įtarė, kad nespės. Tiesą sakant, Ana buvo įsitikinusi, 
kad vos jai išėjus vėl prasivers parduotuvės durys, o ji 
tikrai nenorėjo palikti Henrietės vienos. Ana bandė įti-
kėti, kad jos parduotuvė tarp jaunų Bato vyrų yra tokia 
populiari dėl to, kad čia kepami skanūs sausainiai, ir 
tik dabar susivokė, kad viskas tik dėl patrauklios pa-
dėjėjos, kurią neseniai buvo įdarbinusi. Beveik kasdien 



15

Grafienė,  kokios niekas nesit ikėjo

Ana turėjo vaikyti iš meilės apsvaigusius jaunuolius, 
tačiau šis gerbėjas atrodė žymiai atkaklesnis už kitus. 
Pamažu ėmė erzinti.

– Šį kartą su juo atėjo dar vienas džentelmenas, – 
burbtelėjo Henrietė, priartėdama prie Anos.

– Aš irgi jį pastebėjau. Be jokios abejonės, tai dar 
vienas tavo gerbėjas.

– Tiesą sakant, jis žiūri į tave. Sakyčiau, gana akylai 
spokso. – Henrietė sukikeno. – Dailus vyriškis. Kaži, 
kas jis toks.

– Jei jis toks, kaip tas tavo gerbėjas, man nerūpi. 
Abu atrodo kaip džentelmenai.

– Visada sakai, lyg tai būtų blogas dalykas. Beje, 
kodėl esi nusiteikusi prieš džentelmenus?

– Turiu daugybę priežasčių! Šį kartą nedalyk sau-
sainių. Jie skirti potencialiems klientams. Sustok! – Ana 
karčiai dėbtelėjo į Henrietę ir sučiupo ją už rankos, kai 
ši ėmė mojuoti. – Tau nederėtų jų skatinti.

– Kodėl nederėtų? Juk taip linksmiau. Kas tame blogo?
– Tai priklauso nuo to, ką laikote linksmybėmis. Ne-

manau, kad judviejų požiūriai sutampa. Nejaugi nieko 
nepasimokei iš to, kas nutiko praėjusioje darbovietėje?

Padėjėjos veidą perkreipus skausmingai išraiškai, 
Ana tuojau pasigailėjo. Henrietė neteko darbo dra-
bužių parduotuvėje, kai savininkės sūnus pajuto jai 
aistringą meilę be atsako. Pirmą kartą atėjusi į susi-
tikimą dėl darbo sausainių parduotuvėje, Henrietė 
patikino Aną nedariusi nieko, kad tą jaunuolį išpro-
vokuotų. Gal tik pradžioje buvo perdėm naivi ir iškart 



16

Jenni Fletcher

jo neatstūmė, bet tąsyk nenorėjo pasirodyti šiurkšti ir 
neišauklėta. Galutinis rezultatas buvo toks, kad Hen-
rietę be jokių rekomendacijų išvarė iš darbo.

– Atsiprašau. – Ana krūptelėjo. – Nenorėjau tavęs 
įžeisti.

– Žinau. – Viena geriausių Henrietės savybių buvo 
gebėjimas greitai atleisti ir viską užmiršti. – Atsi-
prašau, kad pradėjau mojuoti, tik norėjau pasirodyti 
draugiška. Juk nemanai, kad būsiu tokia kvaila ir pa-
siduosiu kažkokio džentelmeno kerams?

Ana pažvelgė į sausainius, išdėliotus priešais stovin-
čioje lėkštelėje. Manau, – tyliai pagalvojo ji. Taip, Ana 
neabejojo, kad Henrietė galėtų pamesti galvą dėl dai-
laus aristokrato, kuždančio švelnius žodelius, bet neno-
rėjo to sakyti garsiai. Per pastaruosius porą mėnesių ji 
kaip reikiant prisirišo prie savo padėjėjos. Ši buvo daug 
guvesnė už ponią Pedžet – rūsčią Henrietės pirmtakę, 
kuriai visada kas nors neįtikdavo. Niekas neateidavo į 
parduotuvę su ja susitikti. Darbšti ir linksma Henrietė 
galėtų pretenduoti į geriausios darbuotojos apdova-
nojimą, jei ne tas polinkis būti draugiškai su kiekvienu 
vyru, pažvelgiančiu į jos pusę. O vyrai į ją žvilgčiojo 
dažnai. Tiesą sakant, būtų keista, jei tokia daili mergina 
netrauktų džentelmenų dėmesio. Ana tik vylėsi, kad 
pati vieną dieną neiškrėstų kokios kvailystės.

– Prisimink, kad ir kokie padorūs atrodytų tie džen-
telmenai, tokių moterų kaip mes jie nelaiko damomis. – 
Ana dar kartą pagiežingai dėbtelėjo pro langą. – Jie su 
mumis taip ir nesielgia.
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– Kodėl kalbi taip ciniškai? – tyliai sukuždėjo Hen-
rietė. – Kartais džentelmenas ir yra tiesiog džentelmenas.

– Bet dažniausiai tai vilkas ėriuko kailyje.
– Gerasis Dieve, bet kas pagalvotų, kad...
Henrietė prikando lūpą taip ir nepasakiusi, kas ką 

pagalvotų, nes suskambo durų varpelis ir į parduo-
tuvę galiausiai įžengė lauke stovėję vyrai.

– Henriete, kodėl tau nepabaigus tvarkyti vi-
trinos? – Ana ne itin subtiliai niuktelėjo padėjėjai į 
šoną. – O aš aptarnausiu šiuos klientus. – Ana kilstelėjo 
smakrą, susidėjo abi rankas ant prekystalio ir nutaisė 
nenuoširdžią šypseną. – Džentelmenai, kuo galėčiau 
jums padėti?

– Laba diena. – Pirmasis, labiausiai erzinantis, vyras 
stabtelėjo. Žvilgsniu vis dar sekė Henrietę, o jam ant 
veido kabėjo didžiulė šviesių plaukų sruoga. – Mudu 
su bičiuliu vaikštinėjome aplink ir staiga pasiutusiai 
užsinorėjome šokolado.

– Ak, nepaprastai gaila. – Ana perdėm demonstra-
tyviai atsiduso. – Deja, neprekiaujame šokoladu. Žino-
tumėte tai, jei praėjusių apsilankymų metu būtumėte 
pasiteiravęs apie mūsų asortimentą. Prekiaujame sau-
sainiais, išimtinai sausainiais. Gal jums reikėtų užsukti 
į štai tą parduotuvę...

– Sausainius mėgstu dar labiau! – Vyras plačiai nu-
sišypsojo, parodydamas akinamai baltus dantis. Tai 
plėšrūnas, be jokios abejonės. – Gal jūsų mieloji asistentė 
galėtų pasiūlyti ko nors ypatingo?
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– Aš irgi galiu jums ką nors rekomenduoti...
– Norėčiau tų iš didelės dėžutės, – Anai nespėjus 

pabaigti, įsiterpė kitas džentelmenas. Jis kreipėsi kaž-
kaip linksmai, visgi nebandydamas nuslėpti vadovau-
jamo tono. – Tikiuosi, nepridarysiu daug rūpesčių?

Iš pradžių Ana piktai dėbtelėjo į nepažįstamąjį, 
bet netrukus pilve pajuto keistus virpuliukus. Ji buvo 
tokia susitelkusi į tą pirmąjį, erzinantį tipą, kad beveik 
nepastebėjo jo draugo, bet dabar negalėjo atitraukti 
žvilgsnio. Henrietė neklydo – jis atrodė labai dailus, 
tikras priešybių rinkinys: plaukai raudonmedžio ats-
palvio, akys – sidabriškai blyškios, primenančios led-
kalnį. Būtų galima pavadinti jį rūsčiu, jei ne atletiškas 
kūnas ir kažkoks niūrumas, visiškai nederėjęs prie 
dailiai nukirptų plaukų. Ana taip pat pastebėjo dai-
liai pasiūtą fraką, ryškiai mėlyną liemenę ir akinamai 
baltus marškinius. Veidas atrodė įdegęs – kovo mėnesį 
Somerseto grafystėje tai gana neįprasta. Nepaisant jau-
natviškos išvaizdos – juk jam nebus daugiau trisdešim-
ties, – šypsantis aplink akis jau išryškėjo raukšlelės. Šią 
akimirką jis taip pat šypsojosi, ir Ana suprato, kad jos 
skruostai vėl paraudo. Pilve vėl pajuto tą virpulį.

– Rūpesčių? – atkartojo Ana, bandydama susitelkti į 
nepažįstamojo žodžius. – Aišku, kad ne. Jei toks pagei-
davimas man keltų rūpesčių, būčiau pasirinkusi kitą 
profesiją, sere. Luktelkite minutėlę, paimsiu dėžę.

Ana apsisuko, kad užliptų kopėtėlėmis prie len-
tynos. Džiaugėsi, galėdama kelioms akimirkoms 
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nusukti veidą. Visgi tyliai plūdo save, tiksliau, savo 
kūną už tokią kvailą reakciją. Šis vyras – džentelmenas! 
Nors yra patrauklus ir turi kažką, visai nebūdingo 
džentelmenui, atrodė daug mažesnis puošeiva už 
savo bičiulį, spinduliavo noru kontroliuoti ir valdyti. 
Ko gero, būtent tai sukėlė nepageidaujamus pojūčius 
Anos pilve. Vis dėlto argi jis nėra vienas iš tų aristo-
kratų, apie kuriuos ji kalbėjo Henrietei? Lyg to būtų 
maža, šioje parduotuvėje jis turėjo aiškią misiją. Ji buvo 
taip lengvai perprantama, lyg užrašyta ant kaktos. 
Šis džentelmenas turėjo atitraukti Anos dėmesį, kol 
jo kompanionas bandys suvilioti Henrietę. Ką gi, jei 
jis mano, kad taip paprastai ją pergudraus ir pakerės, 
tegu pagalvoja iš naujo!

Paėmusi arčiausiai stovėjusią dėželę su sausainiais, 
Ana pradėjo lipti žemyn. Pamažu leisdamasi vis žvilg-
čiojo į parduotuvės langą. Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Henrietė jau buvo įsitraukusi į pokalbį su pirmuoju 
vyru, kuris stovėjo nepadoriai arti. Dėl šių priežasčių 
Anai reikėjo paskubėti.

– Na, štai. – Ana tarkštelėdama padėjo keturkampę 
dėžutę su sausainiais. – Tai sausainių rinkinys, čia jų iš 
viso yra šešiolika. Visi papildomai suvynioti į popierių.

– Tik šešiolika? – Klientas pasidėjo ranką ant pre-
kystalio, o į dėžutę žvelgė taip, lyg joje glūdėtų kažko-
kios paslaptys. – Ar galėčiau žvilgtelėti vidun?

– Jei tik pageidaujate. – Ana atitraukė dangtelį, ir ją 
staiga užvaldė keistas troškimas susitvarkyti plaukus. 
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Žinoma, nebuvo jokios prasmės tai daryti. Ana iš pa-
tirties žinojo, kad neklusnios garbanos vis tiek išslys iš 
kuodo, ir jai tikrai nerūpėjo, ką šis džentelmenas pa-
galvos apie jos šukuoseną, nors stovėjo taip arti, kad 
galėjo matyti kiekvieną plaukelį. Visgi gilus šio vyro 
balso tembras privertė Aną suklusti. Nespėjusi savęs 
sustabdyti, ji užsikišo vieną sruogą už ausies.

– Štai, pažvelkite. – Išvyniojusi vieną ryšulėlį, Ana pa-
rodė apvalius kreminio atspalvio sausainius. Tyliai luk-
telėjusi keletą minučių, nebeištvėrė: – Kas nors negerai?

– Nepasakyčiau. Tiesiog iš toli dėžutė atrodė tal-
pesnė. – Vyras pasitrynė smakrą, lyg bandytų iš-
spręsti kažkokią problemą. Ana pastebėjo nenuskustos 
barzdos šerius – tai irgi nebūdinga džentelmenui, bet 
gal jie atsirado dėl to, kad ši diena jau ėjo į pabaigą. 
Barzdos plaukeliai buvo kaštoninio atspalvio – visai 
kaip vyro plaukai ir atrodė ganėtinai švelnūs, gal net 
verti paglostyti... Baimingai krūptelėjusi, Ana ryžtingai 
pažvelgė į nepažįstamąjį. Ją erzino tai, kad kažkoks 
džentelmenas sugebėjo šitaip išblaškyti.

– Tai didžiausia dėžutė, kokią turime.
– Ak, kaip gaila. – Jis ištiesė delną ant prekystalio, 

visai šalia Anos rankos. Jųdviejų pirštai buvo labai 
arti, bet dar nesilietė. Didelei Anos nuostabai, nepa-
žįstamojo oda atrodė šiurkšti, tarytum nugairinta vėjų. 
Matyti, jog, nepaisant aukštos kilmės, šis vyras buvo 
pratęs prie rankų darbo. – Suprantate, tai dovana ypa-
tingai ledi, todėl nenoriu pasirodyti šykštus.
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– Tikrai? – Ana atitraukė ranką, jausdama skruos-
tuose kylantį karštį. – Tai gal norėtumėte iškart įsigyti 
dvi dėžutes? O gal išvis sugalvokite kitą dovaną?

– Bet šie sausainiai atrodo tokie skanūs. – Anos sar-
kazmas jo nė kiek nesuglumino. – Aišku, kai kas pasa-
kytų, kad kokybė svarbiau už kiekybę, bet bijau, kad 
ši ypatingoji ledi... – jis nutilo ir kažkaip nepadoriai 
nuleidęs balsą pratęsė: – Yra nepasotinama.

– Manau, ji labai apsidžiaugtų išgirdusi, ką apie ją 
manote. – Ana ištiesė pečius jausdama, kad praranda 
savitvardą. Kaip šis tipas drįsta kalbėti apie nepasoti-
namą apetitą ir panašius dalykus? Joks džentelmenas 
niekada taip įžūliai nekalbėtų su ledi! Vyro žodžiai pa-
skatino Aną taip pat nesilaikyti padorumo normų. – 
Manau, kai kuriems žmonėms dydis labai svarbus. Gal 
prieš tai esate nusivylęs kažkuo mažu?

Ana gynybiškai susidėjo rankas ant klubų tikėda-
masi, kad neprašytas svečias įsižeis ir tuojau spruks 
pro parduotuvės duris, bet jis pratrūko garsiai kvatoti.

– Taip, mane nuvylė ta dėžutė. – Jis atsitraukė nuo 
prekystalio, tačiau akys vis tiek linksmai žibėjo. – Man 
teks atlaikyti visas ypatingosios ledi kritines pastabas. 
Ar visi sausainiai šioje dėžutėje vienodo skonio?

– Skiriasi tik forma. – Suvyniojusi sausainius į po-
pierių, Ana greitai uždėjo dangtelį, stengdamasi ne-
kreipti dėmesio į linksmumą, vertusį jos kūną virpėti. 
Tai buvo panašu į ribulius ežero paviršiuje. Pajuto ir 
keistą drebulį pilve, o gal net šiek tiek žemiau. Pojūtis 
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buvo toks stiprus, kad Aną suėmė nerimas. O, kad šis 
vyras jau būtų išėjęs! Ana jį pamirštų ir galėtų sutelkti 
visą dėmesį į Henrietę. Deja, ji suprato, kad mielai 
kvatotų kartu su šiuo nepažįstamuoju. – Kepame trijų 
skonių gražumynus. Su vanile, cinamonu ir rožių van-
deniu.

– Vadinasi, sausainius vadinate gražumynais?
– Būtent. – Ana stumtelėjo dėžutę prekystaliu, 

žvelgdama vyrui tiesiai į akis. – Jūs nuovokus, sere.
Nepaisydamas įžeidimo, jis darsyk nusijuokė.
– Kuriuos mėgstate labiausiai?
– Nė vienų. Sausainius pradėjau kepti aštuonerių. 

Praėjus šešiolikai metų galiu atsakingai pareikšti, kad 
netekau potraukio saldumynams.

– Bet jei tektų išsirinkti skaniausius? Kuriuos galė-
čiau rekomenduoti savo bičiulei ledi?

– Tai yra jūsų draugė. – Ana nepatikliai suraukė 
lūpas. – Jei ji tokia ypatinga, manau, turėtumėte geriau 
išmanyti jos skonį. Štai... – Ji paėmė lėkštę su sausai-
niais, kurie buvo skirti degustacijai. – Paragaukite.

– Dėkoju. – Išsirinkęs patį tamsiausią sausainį, vy-
riškis jo atsikando. Kramtydamas kilstelėjo antakius. – 
Su cinamonu? Kaip gardu.

– Atrodote nustebęs. – Norėdama pamėgdžioti ne-
pažįstamąjį, Ana taip pat kilstelėjo antakius.

– Aš ir esu nustebęs. Šiaip nesu sausainių gerbėjas, 
bet tokių galėčiau suvalgyti visą tuziną. Dabar jie mano 
mėgstamiausieji.
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– Dar neparagovote kitų skonių.
– Man nereikia jų ragauti. – Jis ryžtingai trenkė 

kumščiais į prekystalį. – Rekomenduosiu šiuos, kad ir 
kokios būtų to pasekmės.

– Pasekmės? – nesusilaikiusi paklausė Ana. – Ar gali 
būti kažkokių pasekmių?

– Oi, dar ir kaip. Sakyčiau, ta ledi yra savotiška 
despotė.

– Nė kiek neabejoju.
– Bet kartu ir plačių pažiūrų. – Vyras įsikišo likusį 

sausainį į burną. – Man patinka ši savybė. Polinkis kri-
tikuoti toks atstumiantis.

– Na, kaip pažiūrėsi. Manau, esama skirtumo tarp 
polinkio kritikuoti ir aukštų standartų. Jei daugiau 
nieko nepirksite, iš jūsų bus keturi šilingai.

– O kaip kaspinas? 
– Teks primokėti papildomai.
– Ką gi, ji to verta.
– Savaime suprantama. – Ana prisimerkė, iš po pre-

kystalio traukdama ritinėlį su mėlynu kaspinu. Tada 
garsiai nusikosėjo pamačiusi, kaip anas įkyruolis liečia 
Henrietės alkūnę.

– Kosulys gana smarkus. – Jos klientas atrodė pa-
tenkintas. – Gal jums reikėtų pasikonsultuoti su gy-
dytoju.

– Man viskas gerai, dėkoju. – Ana dar labiau prisi-
merkė, nors ir buvo sunku tai padaryti, visiškai neuž-
merkiant akių.
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– Džiaugiuosi tai girdėdamas. Kitu atveju pasiūly-
čiau apsilankyti mineralinio vandens baseine ir šiek 
tiek jo gurkštelėti, tačiau tai nebūtų maloni patirtis.

– Tikrai? Tai ką apskritai veikiate Bato mieste, 
sere? – Ana veržliai nukirpo mėlyno kaspino skiautę. – 
Beje, Londone greitai prasidės pobūvių sezonas, tiesa? 
Gal jums reikėtų važiuoti ten, ruoštis pobūviams Al-
mako klube ir iškyloms Voksolo soduose?

– Ko gero, tikrai reikėtų. – Vyriškis atsainiai gūžte-
lėjo pečiais. – Ką daryti, jei pakviečia senelė?

– Jūsų senelė? – Rišdama kaspiną Ana trumpam 
sustingo.

– Taip, tai mano ypatingoji ledi. – Nepažįstamasis 
šyptelėjo. – O kaip manėte, apie ką kalbu?

– Aš tik... – Ana atsikrenkštė, norėdama nuslėpti 
kylantį karštį. – Ko gero, apie savo žmoną.

– Deja, dar nesuradau tokios moters, kuri priverstų 
mane nustygti vienoje vietoje. Sunku patikėti, ar ne?

– Neįsivaizduojama. – Ana baigė rišti kaspiną, 
stengdamasi užgniaužti staiga sukilusį virpulį. – Štai, 
baigta. Tikiuosi, jūsų senelei šie sausainiai patiks. Jie 
šviežiai iškepti šį rytą.

– Nejaugi pati juos kepate? – Nepažįstamasis pernelyg 
nesiskubino, nes monetas iš kišenės traukė gana tingiai.

– Viską darau savo rankomis. Juk tai mano parduo-
tuvė.

– Jūs esate savininkė? – Vyras atrodė sužavėtas.
– Taip.
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– Ir kepėja?
– Taip. – Ana išdidžiai kilstelėjo smakrą. – Darau 

viską, ką tik reikia.
– Vadinasi, nusipelnėte mano komplimentų, 

ponia?..
– Panelė Fortini.
– Panelė Fortini. – Nepažįstamasis pakartojo jos pa-

vardę ir taip žvelgė, kad staiga Ana panoro įkišti galvą 
į kibirą su šaltu vandeniu. – Bet turite ir vardą, tiesa?

– Kaip ir visi žmonės. Bet prisistatau juo pažįsta-
miems, o ne parduotuvės klientams.

– Ką gi. Buvo malonu su jumis pasikalbėti, panele 
Fortini.

– Puiku. – Kilstelėjusi galvą, Ana pasisuko į kitą 
pusę, visą dėmesį sutelkdama į Henrietės gerbėją. – Ką 
gi, ar jau gavote pakankamai rekomendacijų, o gal kitą 
dieną vėl pamaloninsite mus apsilankymu?

– Tiesą sakant, supratau, kad nesu toks jau al-
kanas. – Erzinantis tipas nutaisė grėsmingą šypseną. – 
Ką tik pakviečiau jūsų žaviąją padėjėją pasivaikščioti, 
juk popietė tokia nuostabi.

– Ak, štai apie ką kalbate. – Ana žodžius bėrė greitai, 
kad žavioji padėjėja nieko nespėtų pasakyti. – Deja, ne-
žinau, ar pastebėjote, bet mudvi turime rūpintis par-
duotuve. Klientai negali apsitarnauti patys.

– Juk greitai užsidarome, – suskubo Henrietė. – Ar 
galime vieną kartą išeiti kiek anksčiau?

– Po darbo valandų mums dar teks apsitvarkyti. – 
Ana perspėjamai dėbtelėjo į padėjėją.
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– Tai gal galėčiau palaukti ir palydėti panelę Hen-
rietę namo? Labai apsidžiaugčiau, turėdamas tokią 
galimybę.

– Manau, ir turėsite. – Ana suspaudė lūpas ir nusi-
šypsojo, nenoriai pripažindama savo pralaimėjimą. Jos 
klientas jau buvo pasiėmęs dėžutę ir tvarkingai pasi-
kišęs ją po pažastimi, tiesa, jis neatrodė toks džiugus, 
kaip jo įkyrusis draugas. Antakiai buvo suraukti – lyg 
jaustųsi kažkuo nepatenkintas. Kaip neįprasta, juk vos 
prieš keletą akimirkų, stovėdamas prie prekystalio, aki-
namai šypsojosi. Be jokios abejonės, tai tebuvo kaukė, 
kurią baigęs savo užduotį pagaliau nusimetė. Bet jei jis 
mano, kad Ana taip paprastai pasiduos, klysta. Ji dar 
nenugalėta!

– Žinote... – Ana apėjo aplink prekystalį ir glo-
bėjiškai uždėjo ranką Henrietei ant peties. – Geriau 
pagalvojus, vakarinis pasivaikščiojimas skamba ne 
taip jau blogai. Po pusvalandžio, baigusios tvarkytis, 
mudvi ateisime į Sidnio sodą, prie grotos. Tokiu būdu 
kartu palydėsime panelę Gardiner namo.
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