




TRIJŲ KNYGŲ SERIJA  
„SOMERSETO GRAFYSTĖS MEILĖS ISTORIJOS“

ANTRA KNYGA

Vilnius
2022



1

Sausainių parduotuvė Bato gražumynai, Batas, 
1806-ųjų lapkritis

Durys vožėsi tiesiai Sebastianui Fortiniui į nosį.
Jo nuomone, dėl visko kaltos aplinkybės. Jei ne-

būtų dairęsis į šalis ir svarstęs, kodėl du dešimtme-
čius virtuvės kampe stovėjusi spintelė nukeliavo prie 
priešingos sienos, nebūtų taip staigiai atsigręžęs kori-
doriuje sugirgždėjus grindų lentoms. Tokiu atveju su 
durimis būtų prasilenkęs, jos nebūtų taip energingai 
į jį įsirėžusios. Deja, jis dairėsi aplink ir atsisuko ne-
tinkamu metu, tad durys į jį trenkėsi.

Jei tik nelaimės tuo ir būtų pasibaigusios...
Nosis buvo tik pirma auka. Energingai atlapotoms, 

o ne švelniai stumtelėtoms sunkioms ąžuolinėms du-
rims trenkus visu svoriu Sebastianas prarado pusiaus-
vyrą ir toli gražu ne elegantiškai išsidrėbė ant grindų.
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Sunku buvo pasakyti, ką skaudėjo labiau – veidą, 
nes į jį įsirėžė medinės durys, ar užpakalį, nes nu-
sileido ant akmeninių plokščių. Iš lūpų, regis, pasi-
dengusių kažkokiu šiltu, lipniu skysčiu, akimirksniu 
pasipylė nevaldomi keiksmai.

Ištiesęs ranką prie nosies Sebastianas užčiuopė 
kraują ir giliai įkvėpė ruošdamasis naujam iškalbos 
protrūkiui, tačiau iš koridoriaus tamsos staiga išniro 
moteriška figūra. Regis, buvo apsiginklavusi kros-
nies priežiūros įrankiais.

– Dinkit iš čia!
Sebastianas pasirėmė alkūnėmis ir prisimerkęs 

silpnai šviečiančios krosnies šviesoje įsižiūrėjo į už-
puolikę. Nors ir labai neįprasta vidury nakties būti 
užpultam žnyplėmis ir pelenų semtuvėliu, jautėsi 
labiau sutrikęs nei išsigandęs. Dar labiau nustebo 
supratęs, kad per dvejus metus nuo to laiko, kai 
paskutinį kartą buvo parplaukęs į krantą ir grįžęs 
namo, sesuo prabilo vakarinės šalies dalies akcentu. 
Keisčiausia, kad ji ir paaugo. Tiesą pasakius, visa jos 
išvaizda smarkiai pasikeitė...

– Kas, po paraliais?.. – Sebastianas suraukė an-
takius pavėluotai suvokęs, kad ši mergina – visai 
ne jo sesuo. Nebent smūgis į galvą būtų pakenkęs 
regėjimui. Menkai tikėtina, nes ši priešais išdygusi 
nuostabi auksinė vizija neatrodė miglota. Jos išvaizda 
nuo Anos skyrėsi nepalyginamai – buvo liekna, švie-
siaplaukė, vilkėjo baltus naktinius marškinius. Gana 
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trumpus, nes buvo matyti plonos dailios blauzdos ir 
neapsakomai smulkutės kulkšnys. Kitomis aplinky-
bėmis Sebastianas būtų apsidžiaugęs gulintis šalia jų. 
Deja, ši mergina ką tik iškratė iš galvos paskutinius 
sveiko proto likučius. Mintyse vienas kitą keitė toli 
gražu ne malonūs žodeliai. Kad jas kur tas kulkšnis. 
Atrodė, kad nosis tuoj sprogs.

– Ak! – Pamačiusi kraują mergina metėsi pirmyn, 
bet tuoj suėmė save į rankas, kilstelėjo smakrą ir 
maištingai susiraukė.

– Prieš atidarydama duris galėtumėte ir per-
spėti. – Sebastianas taip pat susiraukė. Tvirtai su-
kando dantis atsispirdamas impulsui dar pasikeikti. 
Savo išsamiame jūreivio žodynėlyje buvo peržvelgęs 
tik pirmą puslapį. – Regis, ką tik sulaužėte man nosį.

– Ir gerai! – Mergina tik stipriau suspaudė sem-
tuvėlio rankeną. – Tai pamokys, kaip vidury nakties 
brautis į kitų žmonių valdas! Nešdinkitės, kitaip 
šauksiuosi naktinio sargo.

– Palūkėkite! – Sebastianas kyštelėjo ranką į 
švarko kišenę ir išsitraukė nosinaitę. Pamojo ore lyg 
pasiduodamas, nusišluostė nuo veido kraują. Po dvi 
dienas trukusios kelionės iš Plimuto sausakimšomis 
pašto karietomis, kurių paskutinė atriedėjo tris va-
landas pavėlavusi, nes ratas vos laikėsi ant ašies, 
namie tikėjosi būti sutiktas ne durų trinktelėjimu į 
veidą. Mažiausiai troško vidury nakties dar būti iš-
temptas į kalėjimą. – Aš niekur nesibroviau. Turiu 
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raktą. Jei norite žinoti, mėginau netriukšmauti, tačiau 
nuo pastarojo karto, kai čia lankiausi, daiktai atsirado 
kitose vietose.

Sebastianas dar kartą tiriamai apžvelgė virtuvę. 
Blyškios gelsvos sienos, ovalo formos ąžuolinis stalas 
ir nutriušęs fotelis prie krosnies buvo pažįstami, bet 
nuo ano apsilankymo išties daug pasikeitė. Atsirado 
šluota, kurią parvertė atidaręs užpakalines duris, 
maišas miltų, į kurį susitrenkė kojos nykštį, lentynos, 
kurių tikrai niekada anksčiau nebuvo regėjęs, ką jau 
minėti spintelę... Veikiausiai sesuo kelis daiktus per-
nešė. Tačiau kur ji pati yra?

– Kur Ana? – klausiamai palenkė galvą Sebas-
tianas.

– Pažįstate Aną? – Mergina sumirksėjo. Taip nu-
stebo, kad net kelis centimetrus nuleido semtuvėlį.

– Pažinojau visą gyvenimą. – Sebastianas žvilgsnį 
nuo jos veido nusuko prie improvizuotų ginklų, tada 
vėl įsmeigė akis jai į veidą. Neatrodė, kad mergina 
ketintų juos panaudoti, bet turint omenyje visus aš-
trius įrankių kraštus ir įmanomas panaudojimo ga-
limybes, veikiausiai reikėtų tuo įsitikinti. – Beje, ar 
nesutiktumėte nuleisti tų žnyplių? Bijau teirautis, 
kaip ketinote jas panaudoti, bet išvydus tokį įrankį 
kyla noras susikryžiuoti kojas.

– Ak.
Merginos skruostais išplitus ryškiam raudoniui Se-

bastiano lūpos suvirpėjo. Dabar, kai nosies skausmas 
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blėso, šovė mintis, kad žinodamas, jog likimas nu-
matęs moters smūgį durimis, turėdamas galimybę 
būtų būtent ją pasirinkęs. Net ir besiraukydama ir 
rankose laikydama žnyples ji buvo pribloškiamai 
daili. Tiesą pasakius, tikra gražuolė. Išraiškingi smul-
kučiai veido bruožai šviesiame kreminiame veidelyje. 
Šiuo metu nusidažiusiame raudonojo vyno spalva.

– Ne! – Net ir susigėdusi mergina nenusileido. – 
Tik kai pasakysite, iš kur pažįstate Aną.

– Na... – Sebastianas rankomis įsirėmė į grindis 
ir atsistojo taip staigiai, kad mergina net šoktelėjo. 
Žnyplės rankose pavojingai suvirpėjo. – Manyčiau, 
pirmą kartą susitikome lopšyje. Kiek pamenu, ji dai-
nuodavo man lopšines. Leiskite prisistatyti. Sebas-
tianas Fortinis jūsų paslaugoms.

– Mažasis Anos broliukas?
– Vienintelis ir nepakartojamas, – pamerkęs akį 

įmantriai nusilenkė Sebastianas. Jautėsi pamalonintas 
merginos aiktelėjimo iš nuostabos jam priešais save 
pamojus dabar jau kraujo dėmėmis išmarginta nosi-
naite. – Kalbant apie jus... Tegaliu daryti išvadą, kad 
esate mano vaizduotės vaisius, atsiradęs dėl smūgio 
į galvą.

– O, varge, – pasibaisėjusi susiraukė mergina. – 
Apgailestauju dėl to. Tikrai pamaniau, kad esate įsi-
brovėlis.

– Gana suprantama. – Sebastianas gūžtelėjo pe-
čiais sutikdamas, kad išties toks elgesys visiškai 
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suprantamas. Juk apie atvykimą iš anksto nepranešė. 
Neatrodė prasminga taip elgtis, nes pats būtų atkakęs 
tuo pat metu, kaip ir pristatytas laiškas. Vis dėlto ne-
numatė, kad karieta kelionės tikslą pasieks taip vėlai. 
Suprato, kad išties kiek nepasisekė, nes atsibeldė vi-
dury nakties. Nutarė tiesiog įeiti į vidų ir įsitaisyti 
miegoti fotelyje prie krosnies. Palūkėti, kol ryte galės 
nustebinti seserį. Nesitikėjo užkliūti už pusės šios vir-
tuvės baldų ir ką nors pažadinti.

– Mano vardas Henrietė Gardiner. – Mergina pa-
dėjo žnyples ir semtuvėlį prie krosnies ir santūriai 
suspaudė rankas priešais save.

– Malonu susipažinti net ir tokiomis aplinky-
bėmis. – Sebastianas užgniaužė šypseną dėl tokio 
santūrumo. Kaip žaviai nesuderinama su stovėjimu 
priešais jį vilkint tik baltais naktiniais marškiniais. 
Ypač tokiais, kurie, nors ir nevisiškai permatomi, tik 
iš dalies slėpė patrauklius apvalumus. Sebastianas 
leido sau kelias sekundes pasigėrėti, tada nenoromis 
nukreipė žvilgsnį merginai į veidą. – Taigi, panele 
Gardiner, ar mano sesuo pasamdė jus saugoti par-
duotuvę nuo naktinių įsibrovėlių?

– Ne visai taip. Esu naujoji valdytoja.
– Valdytoja? – Iš išgąsčio Sebastianas akimirksniu 

pamiršo naktinius marškinius. – Kam Anai prisireikė 
samdyti valdytoją?

– Nes ji... – Mergina stabtelėjo viduryje sakinio ir 
su nepasitikėjimu jį nužvelgė. – Palūkėkite, ar negau-
nate jos laiškų?
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– Ne. Mano laivas pastaruosius metus buvo 
įstrigęs Ramiajame vandenyne. Visą šį laiką nieko ne-
girdėjau apie tai, kas dedasi namuose. Kas nutiko? – 
Jis nekantriai žingtelėjo pirmyn. – Ar kas nors Anai? 
O gal mūsų motinai?

– Ak, ne, viskas gerai. Joms abiem viskas kuo pui-
kiausiai, tik... – Mergina vėl nutilo. Prikando apatinę 
lūpą. Sebastianas vėl prisiminė jos naktinius marški-
nius. – Gal verčiau užkaisiu arbatinį. Ar jūs alkanas? 
Kažkur yra likę sausainukų.

– Turite omenyje Bato gražumynus? – Sebastianas 
prisitraukė kėdę ir įsitaisė prie stalo. Išgirdus rami-
namus merginos žodžius palengvėjo. Mintis apie 
garsiuosius šeimos sausainukus taip pat guodė. Pri-
minė, kad pagaliau jis pasiekė namus. – Nė neprisi-
menu, kada paskutinį kartą jų valgiau. Tikiuosi, Ana 
recepto nekeitė.

Prieš panelei Gardiner atsakant stojo iškalbinga 
tyla. Jai dedant sausainių lėkštę ant stalo priešais jį 
akyse žybtelėjo linksmos kibirkštėlės.

– Gali būti, kad nustebsite sužinojęs, ką Ana pa-
darė. Sveikas sugrįžęs namo, pone Fortini. Turime 
apie daug ką pasikalbėti.

– Leiskite pasitikslinti. Mano sesuo. Mano sesuo 
Ana, nekentusi aristokratijos ir visko, ką jie simboli-
zuoja, ištekėjo už grafo ir tapo grafiene?

Sebastianas jau nebesuskaičiavo, kiek kartų pa-
kartojo šį klausimą. Tuos pačius žodžius pateikė vis 
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skirtingais būdais. Pradėjo miglotai tikėdamasis, kad 
jei vis kartos, gal įvykiai ims atrodyti logiški, tačiau 
taktikos poveikis buvo priešingas. Visa, ką išgirdo 
per pastarąjį pusvalandį, trikdė, buvo taip sunku pa-
tikėti, kad Sebastianas pradėjo rimtai svarstyti, ar vis 
dėlto nereikėtų dėl to smūgio į galvą pasikonsultuoti 
su gydytoju.

– Žinau, kad sunku tai įsisąmoninti ir atrodo 
menkai tikėtina, bet užtikrinu, kad yra būtent taip, 
pone Fortini.

Panelė Gardiner žvelgė iš kitos stalo pusės nu-
taisiusi pakantų, draugišką veidą. Patraukli figūra 
jau buvo kukliai paslėpta po vilnoniu žaliu chalatu. 
Kaip gaila. Ir jos egzistavimu buvo sunku patikėti. 
Ne tik todėl, kad taip ilgai gyveno tarp vyrų. Net 
ir labai pasistengęs vargu ar būtų sugebėjęs įsivaiz-
duoti patrauklesnį moteriškumo pavyzdį. Turint 
omenyje aplinkybes, ši mergina turėjo būti tikra. Jei 
tebūtų jo vaizduotės vaisius, jie išdarinėtų gerokai 
daugiau, ne tik vidurnaktį gertų arbatą ir valgytų 
sausainius. Ji būtų toje pat stalo pusėje, o gal ir 
ant jo. Nevilkėtų to chalato. Ką jau kalbėti apie tai, 
kad jis būtų gerokai intymiau susipažinęs su tomis 
kulkšnimis...

– Tačiau grafienė? – Sebastianas mintimis grįžo į 
realybę.

– Stontono grafienė, taip. – Panelė Gardiner pa-
sižymėjo ne tik patrauklia išore, bet ir begaline 
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kantrybe. – Vestuvės įvyko čia, Bate, prieš šešis mė-
nesius. Buvau liudininkė.

– Tikrai? – Sebastianas palinko į priekį. – Prašau, 
sakykite, kokia Ana atrodė?

– Labai laiminga.
– Ar esate įsitikinusi? Prašau atleisti, tačiau žinau, 

kokia Anos nuomonė apie aristokratiją. Ji visos jos 
nekenčia. Ar esate tikra, kad mano sesuo nebuvo ver-
čiama ko nors daryti prieš savo valią?

– Verčiama? – Panelė Gardiner atrodė priblokšta. – 
Regis, iš pradžių ji abejojo, tačiau niekada neteko gir-
dėti, kad parduotuvės savininkė būtų verčiama tekėti 
už grafo.

– Ne, bet gal buvo kokia rimta priežastis?..
Mergina kelias sekundes stebeilijo į jį bereikšmiu 

žvilgsniu, tada pasipiktinusi garsiai aiktelėjo.
– Tikrai ne!
– Gal finansiniai aspektai? – Sebastianas nebuvo 

pasirengęs taip lengvai šios temos paleisti. – Gal 
manė, kad būtina užsitikrinti saugumą?

– Ana nė už ką nebūtų tekėjusi dėl pinigų! – Panelė 
Gardiner atsistūmė kėdę. Regis, nedaug trūko, kad 
pasipiktinusi išskrietų iš kambario. – Nebūtų tekėjusi 
dėl jokios kitos priežasties, tik iš šiltų jausmų ir pa-
garbos! Tokie jūsų įtarinėjimai užgaulūs!

– Nė už ką sesers neįžeidinėčiau, – raminamai iš-
kėlė rankas Sebastianas. – Tiesiog privalau įsitikinti, 
kad ji tekėjo laisva valia ir tokiu sprendimu jaučiasi 
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patenkinta. Negaliu nė pagalvoti apie tai, kad buvo 
verčiama ką nors daryti tik todėl, kad nebuvau šalia 
ir nepadėjau jai sudėtingoje padėtyje.

– Hm. – Mergina vėl atsisėdo. Kiek sušvelnėjusiu 
veidu prisistūmė kėdę prie stalo. – Na, tada galite 
nusiraminti. Anos santuoka yra iš meilės. Ištekėjo už 
grafo nepaisydama jo titulo, ne dėl jo.

– Koks palengvėjimas. Ir vis dėlto... Grafienė... – 
papurtė galvą Sebastianas. – Turiu prisipažinti, 
skamba kiek neįtikėtinai. Stebina ne tik Anos, bet ir 
mamos elgesys. Kaip įmanoma, kad, nors dvidešimt 
penkerius metus šeima buvo jos išsižadėjusi, ji persi-
kraustė gyventi pas savo motiną, vadinamąją mano 
močiutę? Maža to, našlę hercogienę?

– Nežinau, bet taip nutiko. Gyvena jūsų dėdės na-
muose, Feveršamo dvare Jorkšyre. Ana pasakoja, kad 
jie visi labai laimingi. Ji taip pat.

– Na, po paraliais. – Sebastianas pamerkė akį. – 
Prašau atleisti, panele Gardiner.

– Viskas gerai. – Mergina šelmiškai mirktelėjo. – 
Visai nieko tokio, palyginti su tais žodžiais, kuriuos 
bėrėte anksčiau.

– Ak... Turite omenyje, kai buvau pritrenktas du-
rimis? Meldžiu atleisti, tačiau, kalbant atvirai, pa-
miršau, ką tiksliai kalbėjau. Tikiuosi, nieko pernelyg 
šokiruojamo?

– Veikiausiai priklauso nuo to, kaip lengva kon-
kretų žmogų šokiruoti. Aš pasirinkau į tai žvelgti 
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kaip į išsimokslinimo galimybę. Niekada anksčiau 
negalvojau, kad mano žodynas toks skurdus. – Lūpų 
kamputis kryptelėjo į viršų. Kairiame skruoste išryš-
kėjo duobutė. – Tačiau jums atleista. Visa ši padėtis 
turėjo jus gerokai nustebinti.

– Švelniai tariant. – Atsistūmęs nuo stalo Sebas-
tianas pavertė kėdę ant galinių kojų. – Žinote, nors 
arbata ir gardi, manau, kad šią akimirką reikėtų ko 
nors stipresnio.

– Turite omenyje išgerti? – Duobutė pranyko. 
Skruostikaulius nudažė dvi ryškios dėmės. – Bijau, 
kad čia neturime nieko panašaus.

– Net ir portveino? Viršutinėje podėlio lentynoje 
visuomet būdavo paslėptas butelis.

– N-ne. – Merginos žvilgsnis nukrypo į šalį. – Bu-
telis buvo, bet prieš kelis mėnesius jį iš ten nukėliau. 
Regis, būsiu turinį išpylusi.

– Išpylėte? – Sebastianas nustebęs nusileido ant 
žemės visomis keturiomis kėdės kojomis. Mergina 
atrodė keistai prasikaltusi. Turint omenyje sveiką jos 
išvaizdą, buvo sunku patikėti, kad ji galėtų būti už-
kietėjusi portveino ar kokio kito alkoholinio gėrimo 
ragautoja. Veikiausiai yra visiškai priešingai. Turbūt 
ji nepritaria alkoholio vartojimui. Turint omenyje 
jo dabartinį norą ko nors išgerti, labai nepasisekė. 
Na, kadangi nieko negalima padaryti... – Nesvarbu. 
Matau, kad čia įvyko ne vienas pokytis.
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– Taip. Ana sakė, kad galiu daryti ką tik panorė-
jusi. Pamaniau, kad spintelė...

– Aš nekritikavau, panele Gardiner, – merginai 
gynybiškai įsitempus pertraukė Sebastianas. – Tik 
pastebėjau. Dabar, pamatęs, kaip atrodo, svarstau, 
kodėl mama pati niekada nesumanė spintelės pasta-
tyti ten. Virtuvė iškart tapo erdvesnė.

– Ir aš pagalvojau taip pat. – Mergina atrodė paten-
kinta. Ryškus skuostų raudonis išblėso iki blausios, 
labai patrauklios rožinės spalvos. – O stalą perstačius 
čia kepdamos matome, kas dedasi krautuvėlėje.

– Mes? Spėju, turite pagalbininkę.
– Taip, Nensę. Buvo virtuvės patarnautoja, bet 

grafo močiutė atsiuntė ją kurį laiką padėti kepti. 
Darbas jai taip patiko, kad pasiliko čia. Dabar čia ir 
gyvena.

– Spėju, miega kietai?
– Labai. – Duobutė skruoste vėl išryškėjo. – Labai 

nemėgsta, kai jai sutrukdoma. Štai kodėl jos šiąnakt 
nežadinau. Pamaniau, gal triukšmą tik įsivaizdavau.

– Man palengvėjo, kad jos nežadinote. – Sebas-
tianas kilstelėjo mažąjį pirštelį prie nosies ir atsargiai 
pajudino ją į šonus. – Gana aršiai kovojote ir viena.

– O, varge. Ar tikrai manote, kad nosis lūžo?
– Veikiausiai. – Išvydęs apgailestaujamą jos iš-

raišką Sebastianas pajuto kaltės dilgtelėjimą. – Tik 
neverta nerimauti. Ne pirmas kartas, abejoju, kad ir 
paskutinis. Tiesą pasakius, jau pamiršau, kaip mano 
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veidas kadaise atrodė. Ką galime žinoti, gal dabar 
bus dailesnis.

Mergina tyliai, kimiai nusijuokė ir staiga palinko 
per stalą. Akys smalsiai nušvito.

– Ar anksčiau ji lūžo tarnaujant kariniame jūrų lai-
vyne? Ana minėjo, kad esate leitenantas.

– Bijau, kad tik einu leitenanto pareigas. Mane pa-
aukštino kapitonas, ne Admiralitetas. Niekada nepa-
sitaikė proga išlaikyti reikiamus egzaminus. Dabar, 
po Trafalgaro, laivyne pareigūnų perteklius, tad 
mane atleido. Dėl mūsų pergalės tikrai nesiskundžiu, 
bet gal būtų lengviau prie jos priprasti, jei būčiau 
dalyvavęs mūšyje, o ne... – prikando liežuvį Sebas-
tianas. – Šiaip ar taip, grįžau.

– Tai į jūrą nebeplauksite?
Sebastianas gūžtelėjo pečiais. Geras klausimas. 

Galų gale parsibeldė namo padėti Anai tvarkytis Bato 
gražumynų parduotuvėje, bet, panašu, ir šis laivas nu-
plaukė. Čia jis reikalingesnis ne ką labiau nei laivyne. 
Ironiška turint omenyje, kokia smarki kaltė kamavo 
dėl to, kad kelerius pastaruosius metus buvo išvykęs. 
Panašu, kad dabar jis visiškai laisvas vyras. Laisvas 
nuo įsipareigojimų šeimai, laivyno įsakymų ir atsako-
mybės. Keistas, džiuginantis jausmas. Gali daryti ką 
tik geidžia, vykti kur tik panorėjęs. Jis dar tik įžengęs 
į trečią dešimtį, gana jaunas išsirinkti naują karjeros 
kelią. Galėtų...

– Pone Fortini?
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Sebastianas krūptelėjo.
– Atleiskite, tiesiog mąsčiau. Kalbant atvirai, dar 

nenutuokiu, ko imsiuosi. Gal kurį laiką pasidžiaugsiu 
laisve.

– Ana ir jūsų motina džiaugsis vėl jus išvydusios. 
Labai nerimavo. Grafas net vyko į Admiralitetą pasi-
teirauti apie jūsų laivą.

– Tikrai? – Sebastianui teko pasistengti nesukąsti 
dantų išgirdus šiuos žodžius. Jei taip ir buvo, įma-
noma, kad naujasis svainis jau žino, kas nutiko Mene-
lajuje. Klausimas, pasakojo tai Anai ar ne. Sebastianas 
vylėsi, kad ne. Laimė, ir panelė Gardiner nieko nenu-
tuokia...

– Bijau, kad anksčiau neturėjau jokios galimybės 
pasiųsti žinią. – Sebastianas pasislinko kėdėje ir iš-
tiesė abi rankas ant stalo. Vylėsi meistriškai pakreipti 
pokalbį kita linkme. – Tačiau dabar jau esu čia. Tik, 
panašu, netinkamoje vietoje.

– Negalima sakyti netinkamoje. Tai ir toliau jūsų 
šeimos parduotuvė. Tik šeimos nariai...

– Ne čia?
– Ne. – Mergina apgailestaudama šyptelėjo. – 

Bijau, kad ne čia.
Žvilgsniai virš stalo susitiko. Sebastianas pajuto, 

kad instinktyviai atsako į šypseną. Pastebėjo, kad 
merginos akys švyti ir yra ryškiai mėlynos spalvos. 
Tokios vaiskios ir viliojančios, kaip atogrąžų jūros, 
kurias regėjo kitame pasaulio krašte, kaip šilti 
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baseinai, į kuriuos traukė pasinerti. Kažkodėl pa-
žvelgęs į šias akis visai pamiršo, apie ką juodu kalbė-
josi. Jei nebūtų protingesnis, gal net būtų pamanęs, 
kad jos turi kerintį poveikį... Sebastianas nesugebėjo 
atplėšti žvilgsnio.

– Dar arbatos? – Siekdama arbatinuko mergina 
išsklaidė kerus. – Gal dar kiek liko.

– Ne, ačiū. – Staiga suvokęs, kokia nepadori ši 
padėtis, Sebastianas atsistojo. Susimąstė, ar kartais 
merginos akys nėra pernelyg kerinčios. – Man jau 
reikėtų eiti.

– Išeinate? – Panelė Gardiner atrodė išsigandusi. – 
Tačiau juk dabar nakties vidurys!

– Tiesa, tačiau vargu ar tokiomis aplinkybėmis 
galiu čia apsistoti. Nebūtų padoru, ar bent taip pa-
sakytų mama.

– Ne, veikiausiai tikrai ne. – Merginos veide 
emocijos keitė viena kitą, kol galiausiai nusistovėjo 
ryžtas. – Tačiau juk tikrai negaliu išmesti jūsų į šaltį. 
Bato gražumynų parduotuvė priklauso jūsų šeimai, 
tad čia labiau jūsų namai nei mano.

– Panele Gardiner...
– Sutinku, kad aplinkybės nėra idealios... – per-

traukė ji. – Tačiau juk mudvi su Nense nesame 
damos. Niekam nerūpi, kaip elgiamės. Reikia neri-
mauti tik dėl krautuvėlės reputacijos, tačiau jei ryte 
jus išleisime paslapčiomis, kas sužinos, kad apskritai 
čia buvote?
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– Vis tiek nemanau...
– Aš reikalauju. – Merginos smakras maištingai 

šovė į priekį. – Tokiu paros metu dauguma padorių 
vietelių jau bus uždarytos. Net jei taip nėra, lauke 
turėtų būti siaubingai šalta. Derama taip elgtis, ar ne, 
jei jums kas nors nutiktų, negalėčiau pažvelgti Anai 
į akis. Ne, pone Fortini, tiesiog negaliu leisti jums iš 
čia išeiti. Juk svetainėje stovi kuo patogiausia sofa.

– Žalia? Prisimenu ją.
– Puiku. Nes aš apsisprendžiau.
– Taip ir supratau. – Sebastianas ranka pasi-

trynė smakrą. Prisiminė anksčiau išvydęs merginos 
kulkšnis. Panelės Gardiner kalba padarė nemenką 
įspūdį. Po tokios litanijos nemalonu būtų priešgy-
niauti. Be to, kas jis toks, kad ginčytųsi dailiai mote-
riai užsispyrus, jog liktų nakčiai? Nors ir ne visai ta 
prasme, kaip būtų norėjęs. Mintis užplūdo vaizdiniai 
apie jį apsivijusias lanksčias moters galūnes... Sebas-
tianas nenorėjo nė mąstyti, kaip seniai tai nutiko pa-
skutinį kartą... Kada paskutinį kartą apskritai ką nors 
veikė su moterimi. Nieko keista, kad fantazuoja apie 
jos kulkšnis!

– Na, tuomet... – kimiai atsikrenkštė Sebastianas. – 
Vertinu jūsų svetingumą, panele Gardiner.

– Tikrai? – Mergina atrodė kiek nustebusi dėl savo 
sėkmės. – Turiu omenyje, gerai. Einu, atnešiu antklo-
džių. Po kelių minučių susitikime svetainėje.

– Pasimatysime ten.
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Sebastianas stebėjo nueinančią merginą, paskui 
susmuko atgal ant kėdės apmąstyti šio vakaro įvykių. 
Veikiausiai nosis lūžusi, jautriose kūno vietelėse iš-
ryškės kraujosruvos, iki susitikimo su šeima vis dar 
daug trūksta, o dabar tuoj taisysis miegoti ant sofos, 
kuri, jei teisingai prisiminė, kokiais trisdešimt cen-
timetrų per trumpa, kad pavyktų patogiai įsitaisyti. 
Turėtų gailėtis, kad nepasiliko Plimute. Vis dėlto ne-
tikėtai Sebastianas pasijuto gana laimingas.

Veikiausiai kalta parduotuvė, sutrikęs mąstė jis. 
Tik taip galima paaiškinti šį galingą, neįprastai gilų 
jausmą, kad atsidūrė namuose.



2

Ankstyvą rytą riksmas tarsi peilis pervėrė tylą. Pri-
minė ne kokį buką peilį sviestui tepti, veikiau kraujo 
ištroškusį durklą. Pjaudamas išsigandusios Henrietės 
ausų būgnelius sugrąžino į realybę.

Henrietė besidaužančia širdimi nubloškė dygs-
niuotą antklodę į šalį ir pašoko iš lovos. Šįkart bėg-
dama iš nedidelio kambarėlio palėpėje nepamiršo 
pasičiupti chalato. Nuskubėjo laiptais žemyn. Naktį 
paklojusi ponui Fortiniui patalus ant sofos sugrįžo 
į savuosius. Buvo tikra savo gebėjimu pabusti gana 
anksti, kad papasakotų Nensei, kas naktį nutiko. 
Buvo būtina padėjėją nuteikti, ko tikėtis svetainėje. 
Vis dėlto akivaizdu, kad po naktinių nuotykių pra-
migo. Iš prislopintų šūksmų ir dundesio apačioje 
atrodė, lyg svetainėje būtų paleista laukinė katė. Vei-
kiausiai tai gana tikslus ūmaus būdo ryškiaplaukės 
padėjėjos apibūdinimas.
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– Liaukis! – Henrietė į svetainę įpuolė kaip tik 
laiku, kad pačiuptų iš Nensės vazą ir sutrukdytų 
sviesti ją per kambarį. – Jis mūsų svečias!

– Ką? – pasipiktinusi atsigręžė Nensė. Vis dar at-
rodė pasirengusi leistis į kovą kumščiais.

– Svečias! Tai ponas Fortinis. Anos brolis. Pasirodė 
vidury nakties, tad pasakiau, kad gali pernakvoti 
čia. – HenrietėHenrietė nusiminusi nužvelgė sve-
tainę. Sofa buvo apversta, visur aplink išsvaidytos 
knygos ir dekoro detalės. Porcelianinė katės statulėlė 
pavojingai balansavo ant kavos stalelio krašto. – Jis 
nežinojo, kad Ana su mama išsikraustė.

– Kaip galėjo to nežinoti?
– Plaukiojo jūroje, negavo jokių laiškų!
– Ak. – Audringos liepsnelės Nensės akyse kiek 

prislopo. – Na, kaip galėjau tai žinoti?
– Negalėjai, – atsiduso Henrietė. – Ketinau papa-

sakoti atsibudusi, bet miegojau ilgiau, nei tikėjausi, 
ir... Pone Fortini?

Henrietė pažvelgė į kitą kambario pusę, į Nensės 
įsiūčio objektą. Vyras stovėjo susilenkęs, rankas 
įrėmęs į kelius, regis, nesėkmingai tramdydamas 
juoką. Užgniaužusi aiktelėjimą Henrietė pastebėjo ir 
tai, kad jis apsirengęs toli gražu ne padoriai. Laimė, 
vis dar mūvėjo kelnes, bet švarkas, liemenė ir kakla-
juostė tvarkingai sulankstyti gulėjo padėti į šalį, o pro 
prasegtus paprastus baltus marškinius buvo matyti 
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plati raumeninga krūtinė, dosniai nužerta plaukais – 
tokios pat nakties tamsos, kaip susivėlusios garbanos 
jam ant galvos.

– Ar jums juokinga? – Henrietė spoksojo negalė-
dama patikėti.

– Tik truputį, – pasigirdo garsas, kurį tebuvo ga-
lima pavadinti kvatojimu.

– Tačiau kodėl?
– Kodėl? – Praėjo kelios akimirkos, kol jis suge-

bėjo atsakyti bent apsimesdamas ramus. – Penkerius 
metus tarnavau jo didenybės kariniame jūrų laivyne, 
tačiau per pastarąsias šešias valandas mane puola 
dažniau nei per visą tą laiką. Judvi pavojingesnės už 
prancūzus.

– Neabejoju, – karingai susikryžiavo ant krūtinės 
rankas Nensė. – Aš mokėčiau susitvarkyti su Napo-
leonu.

– Neabejoju, kad esate jo verta varžovė. Imperato-
riui neliktų nė menkiausios vilties. – Ponas Fortinis 
atsistojo ir nusišluostė akis. – Nepamenu, kad kada 
anksčiau būčiau išverstas iš lovos. Nė iš hamako 
niekas nebuvo išmetęs.

– O, vargeli, – susiraukė Henrietė. – Tikiuosi, ne-
skaudėjo.

– Ne itin. Laimė, nukreipė dėmesį nuo skausmo, 
kurį pajutau ant galvos pasipylus knygų lavinai.

– Jos pirmos pasipainiojo po ranka, tačiau jei ti-
krai esate Anos brolis, atsiprašau. – Nensė stumtelėjo 
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porcelianinę katės skulptūrėlę į stalo vidurį. – Beje, 
man regis, galėjau sužaloti jums nosį.

– Ne, tai padariau aš, – papurtė galvą nelaiminga 
Henrietė. – Naktį vožiau jam durimis.

– Tikrai? – Regis, Nensei tai padarė įspūdį.
– Tikrai, – patvirtino ponas Fortinis. – Dar norėjo 

subadyti mane žnyplėmis, bet, laimė, atlyžo. Kiek 
keistokas grįžimas namo, tačiau malonu su jumis su-
sipažinti, panele?..

– Makvin. Nensė Makvin.
– Sebastianas Fortinis jūsų paslaugoms.
– Hm. – Nensė pervėrė jį įdėmiu, tiriamu 

žvilgsniu. – Tai pykčio nelaikote?
– Nė nesvajočiau apie tai.
– Gerai. Tada verčiau jau eisiu, pradėsiu ruošti 

pusryčius. Tuščiu skrandžiu sausainukų neiškep-
sime.

Nensei leidžiantis laiptais į virtuvę ir krautuvėlę 
Henrietė nejaukiai patrepsėjo kojomis. Keista buvo 
vėl likti su ponu Fortiniu vienai. Tiesą pasakius, su 
bet kokiu vyru likti vienai. Pastaruosius aštuonis mė-
nesius specialiai vengė tokių situacijų, tačiau jo drau-
gijoje naktį praleido mažiausiai valandą ir nejautė 
jokio nerimo. Šio vyro draugijoje savaime pasijuto 
saugiai. Veikiausiai todėl, kad jis – Anos brolis. Pasi-
juto taip patogiai, kad net pakvietė jį čia pasilikti! Nė 
kiek nepanašu į ją, ypač į pastarojo meto jos elgesį. Jei 
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nebūtų taip šiurkščiai prikelta iš miegų, įtartų, kad 
visa tai – tik sapno dalis. Visa ši padėtis labai keista, 
bet ponas Fortinis atrodė pernelyg stambus ir gyvy-
bingas, kad nebūtų tikras. Ką jau minėti apverstą sofą 
jam prie kojų.

– Tikrai apgailestauju. – Henrietė suglumusi jį 
nužvelgė. – Įprastai nubundu pirma. Nė į galvą ne-
šovė, kad pramigsiu.

– Kadangi dėl jūsų nuovargio esu atsakingas aš, 
vargu ar galėčiau jus kaltinti, – sąmokslininkiškai 
pritildė balsą vyras. – Tik prisiekite, kad manęs ne-
tyko daugiau jokie užpuolikai. Nemanau, kad nervai 
atlaikytų.

– Prisiekiu. – Jam palinkus į priekį, prispaudus 
ranką prie krūtinės, tarsi tikrai nerimautų dėl savo 
nervų, Henrietei užgniaužė kvapą. Toks vyro gestas 
tik patraukė dėmesį prie tos jo kūno dalies. Ką jau 
minėti po ja esančią galingų pilvo raumenų eilę... 
Henrietė skubiai pakėlė akis vyrui į veidą, bet ir tai 
ne kažin ką tepadėjo. Ponas Fortinis atrodė tvirtas, 
susitaršęs ir, na, sužalotas. Ne tiesiog gražus. Labai 
patrauklus dėl savo vyriškumo. Nė neminint šel-
miškų kibirkštėlių akyse, dėl kurių Henrietė pasijuto 
tarsi ką tik nubėgusi maratoną. Teisybės dėlei reikėjo 
pasakyti, iš tiesų bėgo laiptais žemyn, bet tai buvo jau 
prieš keletą minučių.

– Na, tuomet... – Mėgindama paslėpti veidą, kol 
atgaus kvapą, Henrietė pasilenkė ir įsikibo į apverstos 
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sofos kraštą. Vyrui esant kambarys tarsi sumažėjo, 
atrodė tvankus. – Gal norėtumėte dar numigti? Pasi-
stengsime virtuvėje garsiai netriukšmauti.

– Leiskite man. – Ponas Fortinis apvertė sofą tarsi 
žaislinį baldą. – Ne, ir aš jau kelsiuosi. Veikiausiai 
reikėtų dingti, kol nepasirodė kaimynai ir nepradėjo 
domėtis, kas čia per sąmyšis.

– Jei kas nors klaus, atsakysiu, kad į namus įsisuko 
katė. – Henrietė surinko knygas ir sudėjo į lentynas. 
Pagalvojus apie pono Fortinio išvykimą apėmė pa-
lengvėjimas ir gailestis. Atrodė neįmanoma nuspręsti, 
kuris jausmas dominavo. Vyras vienu metu ir traukė, 
ir kėlė nerimą. Jo nuoga krūtinė ir žaisminga kreiva 
šypsenėlė kažkodėl žadino keistą jaudulį. Henrietė 
nebuvo tikra, ar šis jausmas jai patiko. Bet juk iš man-
dagumo privalu pasiūlyti ponui Fortiniui užkąsti?

– Ar prieš eidamas nenorėtumėte papusryčiauti? – 
Žodžiai išsprūdo jai nespėjus jų sustabdyti. – Ma-
žiausia, ką galime padaryti, kai dukart per vieną 
naktį jus užpuolėme.

– Tiksliai pastebėta. – Vyras nusišypsojo taip, kad 
širdis Henrietės krūtinėje ėmė vartytis kūliais, ir ji 
bemat pasigailėjo pasiūliusi. – Su malonumu, panele 
Gardiner.

– Nemanau, kad turėjau kokį pasirinkimą, juk 
vožiau jam per nosį, – po dešimties minučių padėjėjai 
aiškino Henrietė. – Jam reikėjo vietos pernakvoti, o 
čia yra jo šeimos parduotuvė.
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– Ar jis pareikalavo galimybės čia pasilikti? – vėl 
kilo įtarimas Nensei.

– Ne. Tiesą pasakius, ketino eiti, bet pasiūliau pa-
kloti patalus ant sofos. – Henrietė pasiėmė skrebutį 
ir užtepė ant jo sviesto. – Ar manai, kad taip elgtis 
nederėjo?

– Ne, nebūtinai, bet ar paprašei kokių įrodymų?
– Įrodymų?
– Kad jis išties tas, kas sakosi esąs. – Nensė užvertė 

akis į lubas. – Jis nepanašus į Aną, neskaitant tamsių 
garbanotų plaukų ir rudų akių, bet juk daug žmonių 
tokius turi.

– Jo ir kalbėsena panaši. Be to, lūpos tiksliai tokios 
pat formos kaip Anos.

– Akivaizdu, kad atkreipei daugiau dėmesio nei 
aš, – pašaipiai ją nužvelgė Nensė. – Negalėčiau pasa-
kyti, kad įdėmiai įsižiūrėjau į jo lūpas.

– Aš taip pat ne. – Henrietė pajuto, kaip skruostus 
nudažė raudonis. – Tik pamaniau, kad atrodo pana-
šiai, tik tiek...

Henrietė užtepė ant skrebučio dar vieną, perte-
klinį, sviesto sluoksnį. Dabar, kai naktį ir rytą pa-
tirtas šokas išsivadėjo, manė, gal tikrai kiek kvailokai 
pasielgė paraginusi poną Fortinį pasilikti. Net jei jis 
ir yra Anos brolis, o ji buvo linkusi tuo tikėti – arba 
jis brolis, arba labai įtikinantis apsimetėlis, – kas ga-
lėjo būti tikras, kad jis toks vyras, kuriam derėtų leisti 
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pasilikti po savo stogu? Nei Ana, nei jos mama nie-
kuomet neminėjo jo bloguoju, tačiau juk vyras penke-
rius metus plaukiojo jūromis! Gal jos nė nežinojo apie 
jį visos tiesos. O jai nė į galvą nešovė paprašyti įro-
dyti tapatybę! Dėl vyro atvykimo taip nustebo, kad 
atsipalaidavo ir grįžo prie senosios elgsenos. Buvo 
pernelyg patikli. Pernelyg kvaila. Pernelyg naivi. Dar 
labiau išslydo iš tikrovės nei visada. Dievulėliau, net 
jis manė, kad čia pasilikti yra prasta mintis! Ką dabar 
turėtų apie ją galvoti? Ypač kai visą rytą spoksojo jam 
į krūtinę. Kas, jei sudarė netinkamą įspūdį, kokia ji ir 
kokie jos motyvai pakviesti pasisvečiuoti? Kas, jei jis 
pamanė?..

– Beje, atsiprašau dėl knygų. – Nensė išsklaidė 
kylančią panikos bangą. – Nederėjo man jų svaidyti.

– Nėra reikalo nerimauti. – Henrietei taip palen-
gvėjo dėl įsikišimo, kad jos nė nebarė. – Išvykdama 
Ana pasiėmė visas mėgstamiausias. Šiaip ar taip, jų 
neskaitysime.

– Tu galėtum. Juk vis dar mokaisi su panele Pybe, 
tiesa?

– Pastaruoju metu nebe. Neturėjau laiko.
– Hm. – Nensės lūpos susispaudė į nepritarimą 

išduodančią siaurą liniją. – Tavo brolis tavęs nevertas.
– Taip, vertas. – Henrietė numetė skrebutį atgal į 

lėkštę. – Kone užaugino mane vienas pats. Po Alisijos 
mirties buvo siaubingos būsenos. Tarsi viduje miręs.
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– Žinau, tačiau jis pats sau kenkia. – Nensė žvelgė 
iš dalies veriančiu, iš dalies užjaučiamu žvilgsniu. – 
Mano patėvis girtuoklis. Atpažįstu ženklus.

– Deividas nėra girtuoklis. Tiesiog šią akimirką 
jam kiek sunku pasirūpinti savimi ir berniukais.

– Na, nemanau, kad jam sąžininga tikėtis, jog kie-
kvieną dieną eisi jais pasirūpinti. Mano mama taip 
pat varo save į kapus dėl niekam tikusio vyro. Mai-
nais tegauna kančią. Nesulauksi, kad išsižadėčiau gy-
venimo dėl vyro: tėvo, brolio, sutuoktinio ar kokio 
kito. Jei paklaustum manęs, visa vyrų giminė kelia 
tūkstantį kartų daugiau rūpesčių nei džiaugsmo... – 
Nensė energingai persmeigė šakute kietai virtą kiau-
šinį. – Jei jau prabilome šia tema, mūsų svečiui metas 
keliauti. Pakenks verslui, jei žmonės manys, kad nak-
timis linksminame jūreivius.

– Žmonės, kurie pagalvotų, kad galime tuo už-
siimti, aiškiai nė nenutuokia, kada kepėjoms tenka 
rytais keltis, – atsiduso Henrietė. – Vienaip ar kitaip, 
jis minėjo, kad po pusryčių išvyks. Manau, keliaus į 
šiaurę pasimatyti su Ana ir mama.

– Pirmiausia su mama. – Jų aptariamas vyriškis 
staiga išdygo virtuvės tarpduryje. Buvo dailiai apsi-
rengęs, garbanotus plaukus susirišęs į kiek netvar-
kingą uodegėlę. Kvadratiniai žandikauliai, tą rytą 
temdyti tamsiai juodo barzdos šešėlio, buvo negai-
lestingai nuskusti. Dar labiau išryškėjo ir jau garsiai 
aptartos lūpos.
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Kol nespėjo nukreipti dėmesio kur kitur, Henrietė 
nudelbė akis į lėkštę. Net ir nubrozdinta, nelygia no-
simi vyras buvo toks dailus, kad kėlė nerimą. Į galvą 
šovė tokie žodžiai kaip augalotas ir vyriškas.

– Vis dėlto nėra reikalo skubėti, – tęsė ponas For-
tinis. – Čia atvykau tiesiai iš Plimuto. Visai netrokštu 
pernelyg greitai vėl atsidurti pašto karietoje. Pama-
niau, kad kelias dienas pasisvečiuosiu Bate. Supran-
tama, apsistosiu kur nors kitur. Ar „Vigas ir Mitra“ 
vis dar dirba?

– Taip, bet tai nėra itin prašmatni vietelė, – kils-
telėjo antakius Nensė. – Ar viešbutis netiktų jums 
geriau?

– Nemanau. Gal aš ir karininkas, bet nesu tikras 
džentelmenas, – mirktelėjo vyras. – Na, jei kava jau 
gana seniai užplikyta, leiskite man įpilti, damos.

– Ačiū. – Jam statant priešais puodelį Henrietė 
giliai įkvėpė. Mėgino numalšinti krūtinėje ir pilve 
vėl suplazdėjusius drugelius. Naktį šio vyro drau-
gijoje jautėsi visai patogiai, neskaitant vienos keistai 
įtemptos akimirkos, kai jų žvilgsniai susitiko virš ar-
batinuko. Dabar kūno reakcijos į kiekvieną jo mirk-
telėjimą ar šypsenėlę mušė iš vėžių, ką jau kalbėti 
apie tai, kad labai erzino. Tiesą pasakius, taip nutik-
davo vos jam pažvelgus jos kryptimi. Tokia nerami 
nesijautė nuo... na, nuo pono Hokslio. Tik prisimin-
kite, kaip baigėsi ta istorija! Prieš aštuonis mėnesius 
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Henrietė išmoko pamoką apie vyrus. Kuo puikiausiai 
išmoko, bent taip galvojo. Vis dėlto kilo rizika, kad 
Sebastiano Fortinio draugijoje ją pamirš.

Kilstelėjusi kavos puodelį Henrietė papūtė. Iš-
ties, kuo greičiau jis išvyks į Jorkšyrą, tuo geriau jos 
sveikam protui. Ir kūnui.

– Na, kaip malonu. – Vyras įsitaisė kėdėje greta 
jos. Padoriu atstumu, tačiau gana arti, kad visą šoną 
iš jaudulio imtų dilgčioti. – Žinote, Ana man apie jus 
pasakojo, panele Gardiner.

– Tikrai? – Henrietė sunkiai rinko žodžius. – Regis, 
sakėte, jog metus negavote iš jos jokių žinių.

– Negavau. Pasakojo anksčiau, paskutiniame 
mano gautame laiške. Rašė, kad pasamdė naują pa-
dėjėją pakeisti grėsmingąją ponią Padžet. Minėjo, kad 
esate šviežio oro gūsis. Dabar jau matau, kodėl. – Jis 
palenkė galvą arčiau jos. – Viliuosi, kad mano sesuo 
nebuvo pernelyg didelė tironė.

– Visai ne. – Nors vyro tonas ir nebuvo erzinantis, 
Henrietė įsitempė. – Man visuomet patiko dirbti su 
Ana.

– Malonu tai girdėti. O kaip jūs, panele Makvin? 
Ar pažįstate mano seserį?

– Šiek tiek. – Prieš tęsdama Nensė jį vertinamai 
nužvelgė. – Atvykusi čia dirbti gana neblogai pa-
žinau ir jūsų motiną. Ji pasakojo apie jus įvairiausias 
istorijas. Pavyzdžiui, apie tą kartą, kai su draugu už-
siropštėte ant stogo ir mėtėte į priešais esantį namą 
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Bato gražumynų sausainius. Pasakojo, kad taikėtės į 
kaminus, tačiau praeiviai gatvėje pamanė, kad pra-
dėjo lyti sausainiais.

– Aha... taip. – Ponas Fortinis ranka pasitrynė 
sprandą. – Veikiausiai jaunystėje ne visuomet bū-
davau pats paklusniausias, bet galiu prisiekti, kad 
šiomis dienomis elgiuosi kuo padoriausiai. Tiesą 
pasakius, pamaniau, kodėl nenuėjus ir neaplankius 
kelių mėgstamų Bato vietų. Gal judvi sutiktumėte 
man palaikyti draugiją?

– Mes? – Henrietė vos neapsilaistė kelių kava.
– Kodėl ne?
– Parduotuvė...
– Gali vieną dieną pabūti uždaryta. Gal Anos ir 

mano mamos čia ir nėra, bet juk aš turiu turėti kiek 
valdžios savo rankose. Prisiimsiu visą kaltę.

– Vis tiek nemanau...
– Kodėl neišėjus judviem? – netikėtai įsikišo 

Nensė.
Henrietė pajuto, kaip iš nuostabos išsižiojo. Tu-

rint omenyje ankstesnes padėjėjos pastabas, Henrietė 
tokių žodžių nė iš tolo nesitikėjo.

– Bet juk negaliu palikti tavęs visko daryti vienos. 
Būtų nesąžininga.

– Juk pati pasiūliau. Būtų kvaila mums abiem pra-
leisti progą prasiblaškyti. Susitvarkysiu ir viena, jei 
tik prieš tai viską iškepsime.
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– Galiu padėti, – pasisiūlė ponas Fortinis.
– Mokate kepti? – Henrietė dirsčiojo tai į jį, tai į 

Nensę. Jei nebūtų buvusi protingesnė, pamanytų, 
kad jie rezga sąmokslą.

– Juk čia augau, negi ne? – jau raitojosi rankoves 
ponas Fortinis. – Prisipažįstu, kelerius metus neteko 
laikyti rankose kočėlo, bet dar nepamiršau, kaip juo 
naudotis. Stoję prie darbo trise viską tuoj pat užbaig-
sime.
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