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Hampšyras, Anglija
1876 m. birželis

Nuspręsdamas nekviestas atvykti į vestuves jis suklydo.
Žinoma, Tomui Severinui buvo nusispjauti į mandagumo ir 

etiketo taisykles. Jam patiko įsiveržti ten, kur niekas nekvietė. 
Žinojo: tokio turtingo žmogaus niekas nedrįs išspirti lauk. Bet tu-
rėjo numatyti, kad Ravenelių vestuvės bus tikra nuobodybė – juk 
visos vestuvės tokios. Viso labo romantiški paistalai, vasarošiltis 
maistas ir per daug, gerokai per daug gėlių. Per šio ryto ceremo-
niją ankšta Eversbio priorijos koplytėlė buvo prigrūsta žiedų iki 
pat gegnių, tarytum suvežus visą Kovent Gardeno gėlių turgų. 
Nuo ore tvyrančio šleikštaus kvapo Tomui net įskaudo galvą.

Todėl jis klaidžiojo po senovinį karaliaus Jokūbo laikų dvarą 
ieškodamas ramios vietelės prisėsti ir užsimerkti. Lauke, prie 
pagrindinių durų, susirinkę svečiai džiaugsmingai išlydėjo jau-
navedžius į medaus mėnesį.

Dauguma susirinkusiųjų – aristokratai, išskyrus kelis svečius, 
pavyzdžiui, velsietį universalinės parduotuvės savininką Risą 
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Vinterborną. Taigi, pokalbiai daugiausia sukosi apie dalykus, 
kurie Tomui nerūpėjo. Lapių medžioklę. Muziką. Garsius pro-
tėvius. Tokiuose susibūrimuose niekas neaptarinėdavo verslo, 
politikos arba kitų Tomui įdomių temų.

Senovinis karaliaus Jokūbo laikų pastatas pasižymėjo už-
miesčio dvarams būdinga apšepusia prabanga. Tomui nepatiko 
seni dalykai, pelėsių tvaikas ir per šimtmečius susikaupusios 
dulkės, išdilę kilimai, nelygūs senovinių langų stiklai. O ir apy-
linkių grožis jo nežavėjo. Dauguma žmonių sutiktų: Hampšyras 
su žaliomis kalvomis, tankiais miškais ir srauniais baltomis 
kreidos vagomis srūvančiais upeliais – viena gražiausių vietų 
žemėje. Tačiau Tomui patiko gamtą papildyti keliais, tiltais ir 
geležinkelio bėgiais.

Prislopintų šūksnių ir juoko garsai įsigavo į namo tylą. Jau-
navedžiai tikriausiai jau išvyksta, barstomi nevirtais ryžiais. Visi 
čia susirinkę atrodė nuoširdžiai laimingi, o tai Tomą ir erzino, ir 
glumino. Tarytum visi jie žinotų kažkokią nuo jo nuslėptą pa-
slaptį.

Tomas, susikrovęs turtus iš geležinkelių ir statybų, nesitikėjo 
kada nors vėl pajusiąs pavydo dūrį. Tačiau štai tas jausmas ėda 
jį lyg kinivarpa seną medieną. Nesąmonė. Jis laimingesnis už 
daugumą šitų žmonių, na, bent jau turtingesnis, o tai, galima sa-
kyti, vienas ir tas pats. Bet kodėl jis nesijautė laimingas? Jau daug 
mėnesių nejuto beveik nieko. Pamažu ėmė suvokti, jog įprasti 
troškimai priblėso. Dalykai, įprastai teikdavę malonumo, dabar 
varė nuobodulį. Pasitenkinimo neteikė niekas, net gražios mo-
ters glėbyje praleista naktis. Dar niekada anksčiau jis taip nesi-
jautė. Nenutuokė, ką daryti.

Pamanė, jog palengvės pabendravus su Devonu ir Vestu 
Raveneliais, bene dešimtmetį pažįstamais draugais. Jie trise, 
drauge su kitais pašlemėkais, dažnai siautėdavo ir pešdavosi 
Londone. Tačiau viskas pasikeitė. Prieš dvejus metus Devonas 
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netikėtai paveldėjo grafo titulą ir prisiėmė atsakingo šeimos 
patriarcho vaidmenį. O Vestas, anksčiau be rūpesčių gyvenęs 
plevėsa, dabar valdė dvarą, jam priklausančius nuomininkus ir 
neužsičiaupdamas pliauškė apie orą. Apie orą, dėl Dievo meilės. 
Broliai Raveneliai, anksčiau tokie linksmi, tapo tokie pat nuo-
bodos kaip ir visi kiti.

Įžengęs į tuščią muzikos kambarį Tomas šešėliuotoje kertelėje 
susirado didelį minkštą krėslą. Nusukęs jį nuo durų, atsisėdo ir 
užsimerkė. Kambaryje buvo tylu kaip kape, tik kažkur negarsiai 
tiksėjo laikrodis. Keistas nuovargis užgulė jį it migla ir Tomas 
atsiduso. Žmonės nuolat juokaudavo apie jo energiją ir spartų 
gyvenimo būdą, neva niekas nepajėgia žengti su juo koja kojon. 
Dabar atrodė, kad jis pats savęs nepaveja.

Reikia ko nors griebtis, kad išsijudintų.
Gal reikėtų vesti. Sulaukus trisdešimt vienų pats metas susi-

rasti žmoną, susilaukti vaikų. Čia yra dešimtys netekėjusių jaunų 
moterų, mėlyno kraujo ir rafinuotų. Vedęs vieną jų palypėtų ant 
aukštesnio visuomenės laiptelio. Jis pagalvojo apie seseris Ra-
venel. Vyriausioji Helena ištekėjo už Riso Vinterborno, o ledi 
Pandora kaip tik šį rytą tapo lordo Sent Vincento žmona. Bet liko 
dar viena sesuo… Pandoros dvynė Kasandra.

Tomas su ja kol kas nesusipažino, bet vakar per vakarienę 
pavyko ją nužiūrėti pro augalų šakas ir sidabrinių žvakidžių 
miškus. Kiek spėjo pamatyti, ji jauna, šviesiaplaukė ir tyli. Tai 
ne viskas, ko jis pageidavo iš žmonos, bet pradžia gera.

Jo mintis pertraukė atidaromų kambario durų garsas. Pra-
keikimas. Iš dešimčių neužimtų kambarių šiame namo aukšte 
kažkas išsirinko būtent šį. Tomas jau ruošėsi atsistoti ir pasi-
rodyti, bet moters kuktelėjimas privertė jį dar labiau susigūžti 
krėsle. O, ne. Verkianti moteris.

– Atsiprašau, – suvirpėjo nepažįstamas moteriškas balsas. – 
Nežinau, kodėl taip susijaudinau.
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Sekundėlę Tomas manė, jog ji kreipiasi į jį, bet tada pasigirdo 
vyro balsas.

– Numanau, jog nelengva skirtis su seserimi, su kuria visada 
siejo toks artimas ryšys. Negana to, dvyne, – taip kalbėjo Vestas 
Ravenelis, kur kas šiltesniu ir švelnesniu balsu, nei Tomui kada 
teko girdėti.

– Tiesiog žinau, kad jos pasiilgsiu. Bet džiaugiuosi, kad ji 
rado tikrą meilę. Labai džiaugiuosi… – jos balsas lūžo.

– Matau, – sausai tarstelėjo Vestas. – Štai, paimk nosinaitę ir 
nusišluostykime tas džiaugsmo ašaras.

– Dėkoju.
– Nebūtų keista, – maloniai kalbėjo Vestas, – jei šiek tiek pa-

vydėtum. Niekam ne paslaptis, kad tu norėjai susirasti jaunikį, o 
štai Pandora visada buvo nusiteikusi apskritai netekėti.

– Jaučiu ne pavydą, o nerimą. – Moteris išsišnypštė nosį. – 
Ėjau į visas vakarienes ir pokylius, susipažinau su visais. Kai 
kurie džentelmenai buvo labai malonūs, bet net jeigu jie nėra 
siaubingai nepatrauklūs, nėra ir siaubingai patrauklūs. Jau lio-
viausi ieškojusi meilės, dabar ieškau tik žmogaus, kurį galėčiau 
pamilti laikui bėgant, bet net tokio nerandu. Man kažkas negerai. 
Aš liksiu sena pana.

– Senų panų nebūna.
– T-tai kaip pavadintum netekėjusią vidutinio amžiaus 

damą?
– Moterimi, turinčia aukštus standartus? – klausiama intona-

cija ištarė Vestas.
– Tu gal taip ir vadintum, bet visi kiti sakytų „sena pana“. – 

Stojo niūri pauzė. – Be to, aš per putli. Visos suknelės per ankštos.
– Atrodai taip pat kaip visada.
– Vakar man reikėjo praplatinti suknelę. Nugaroje ji neužsi-

segė.
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Vogčia pasisukęs Tomas žvilgtelėjo iš už krėslo krašto. Žvel-
giant į ją apėmė nuostaba, jam užgniaužė kvapą.

Pirmą kartą gyvenime Tomas Severinas susižavėjo. Susiža-
vėjo tiek, kad kristų jai po kojomis.

Ji buvo graži kaip ugnis ir saulės šviesa – šilta, švytinti ir auk-
sinė. Išvydęs ją jis pasijuto išbadėjęs ir tuščias. Ji įkūnijo viską, 
ko jis stokojo vargingoje jaunystėje, visas prarastas viltis ir ga-
limybes.

– Širdele, – meiliai sumurmėjo Vestas, – paklausyk manęs. 
Nėra ko nerimauti. Sutiksi naują vyrą arba pakeisi nuomonę apie 
vieną tų, kurių iš pradžių neįvertinai. Prie kai kurių vyrų reikia 
priprasti. Kaip prie austrių arba gorgoncolos.

Ji trūksmingai atsiduso.
– Pusbroli Vestai, jei iki dvidešimt penkerių neištekėsiu… o 

tu vis dar būsi viengungis… ar tapsi mano austre?
Vestas bukai spoksojo į ją.
– Susitarkime vieną dieną susituokti, – tęsė ji, – jei niekas 

kitas mudviejų nenorės. Būčiau gera žmona. Visada tik ir tesva-
jojau apie savo nedidelę šeimą, apie laimingus namus, kuriuose 
visi jaustųsi saugūs ir laukiami. Juk žinai, kad niekada neburbė-
čiau, netrankyčiau durimis ir neniūročiau kampe. Man tik reikia 
žmogaus, kuriuo galėčiau rūpintis. Noriu kam nors būti svarbi. 
Prieš atsisakydamas…

– Ledi Kasandra Ravenel, – pertraukė ją Vestas, – tai pats 
kvailiausias sumanymas nuo pat tada, kai Napoleonas nu-
sprendė įsiveržti į Rusiją.

Ji nutaisė priekaištingą žvilgsnį.
– Kodėl?
– Be daugybės įvairiausių priežasčių, tu man per jauna.
– Tu ne vyresnis už lordą Sent Vincentą, o jis juk ką tik vedė 

mano dvynę seserį.
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– Vidumi aš vyresnis už jį keliais dešimtmečiais. Mano siela – 
susitraukusi kaip razina. Patikėk, tu nenorėtum tapti mano 
žmona.

– Vis geriau nei būti vienišai.
– Na ir paistalai. „Vienas“ ir „vienišas“ – du skirtingi da-

lykai. – Vestas ištiesęs ranką nubraukė auksinę garbaną, pri-
lipusią prie ašaroto skruosto. – Nagi, nusiprausk veidą vėsiu 
vandeniu ir…

– Aš būsiu jūsų austrė, – įsiterpė Tomas. Pakilęs nuo krėslo 
jis prisiartino prie dviejų žmonių, kurie spoksojo į jį išsižioję iš 
nuostabos.

Tomas ir pats nemenkai nustebo. Vienas didžiausių jo ta-
lentų – vesti verslo derybas, o taip jų pradėti nevalia. Ištaręs vos 
kelis žodžius jis užėmė silpniausiojo poziciją.

Bet jis taip užsigeidė merginos, kad nesusilaikė.
Kuo labiau artinosi prie jos, tuo sunkiau darėsi blaiviai mąs-

tyti. Jo širdis sparčiai, trūksmingai daužėsi į šonkaulius.
Kasandra pasislinko arčiau Vesto, tarytum ieškodama ap-

saugos, ir spoksojo į jį lyg į beprotį. Tomas negalėjo jos kaltinti. 
Tiesą sakant, jis jau gailėjosi savo poelgio, bet buvo per vėlu at-
sitraukti.

Vestas susiraukė.
– Severinai, po velnių, ką čia veiki?
– Ilsėjausi krėsle. Kai pradėjote kalbėtis, niekaip neradau tin-

kamos akimirkos įsiterpti.
Tomas neatplėšė žvilgsnio nuo Kasandros. Jos didelėse nuste-

busiose akyse, mėlynose lyg vidurnaktis, žibėjo ašaros. Jos kūno 
apvalumai atrodė tvirti ir saldūs, nebuvo stačių kampų ar tiesių 
linijų… tik viliojantis jausmingas minkštumas. Jei ji būtų jo…  
gal pagaliau ir jis atrodytų toks pat atsipalaidavęs kaip ir kiti 
vyrai. Nebereikėtų kiekvieną dienos minutę darbuotis, alkti ir 
niekada nepasisotinti.



11

Brangioji Kasandra

– Aš jus vesiu, – kreipėsi į ją Tomas. – Bet kada. Bet kokiomis 
sąlygomis.

Vestas švelniai stumtelėjo Kasandrą prie durų.
– Eik, brangioji, aš pasikalbėsiu su šituo bepročiu.
Ji sumišusi linktelėjo pusbroliui ir pakluso.
Jai peržengus slenkstį, Tomas nepagalvojęs staiga pašaukė:
– Miledi?!
Ji neskubėdama grįžo ir žvilgtelėjo į jį iš už staktos.
Tomas nebuvo tikras, ką pasakyti, bet žinojo: negali leisti jai 

išeiti manant, jog nėra tobula.
– Nesate per putli, – sugergždė jis. – Kuo daugiau jūsų yra 

pasaulyje, tuo geriau.
Toks komplimentas nebuvo nei labai poetiškas, nei padorus. 

Bet vienoje mėlynoje akyje, žvelgiančioje į jį, sutvisko juokas, ir 
Kasandra pradingo.

Apėmus instinktui sekti paskui ją lyg auką užuodusiam ska-
likui, įsitempė visi kūno raumenys.

Vestas atsigręžė į Tomą sumišęs ir suirzęs.
Draugui nespėjus nė prasižioti, Tomas su užsidegimu pa-

klausė:
– Ar galiu ją turėti?
– Ne.
– Privalau ją turėti, leisk man ją…
– Ne.
Tomas nutaisė dalykišką balsą.
– Nori jos sau. Visiškai suprantama. Derėsimės.
– Tu ką tik nugirdai, kaip atsisakiau ją vesti, – suirzęs pa-

brėžė Vestas.
Tomas tuo nepatikėjo. Kaip gali Vestas ar bet kuris kitas 

sveikas vyras nenorėti jos su protą atimančia aistra?
– Akivaizdu, kad ketini vėliau ją suvilioti, – pasakė jis. – 

Bet už ją atiduosiu tau ketvirtį geležinkelių bendrovės. Ir 
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dalį kasybos bendrovės akcijų. Dar pridėsiu grynųjų pinigų. 
Įvardyk sumą.

– Proto netekai? Ledi Kasandra – ne daiktas, kurį galėčiau 
atiduoti kaip kokį skėtį. Tiesą sakant, tau neduočiau nė skėčio.

– Galėtum ją įkalbėti. Akivaizdu, kad ji tavimi pasitiki.
– Manai, jog pasinaudočiau jos pasitikėjimu?
Tomas sumišo ir suirzo.
– Koks tikslas užsitarnauti kito žmogaus pasitikėjimą, jei ne-

gali to panaudoti prieš jį?
– Ledi Kasandra niekada netekės už tavęs, Severinai, – ne-

tekęs kantrybės išrėžė Vestas.
– Bet ji yra būtent tai, ko visada norėjau.
– Iš kur žinai? Kol kas matei tik dailią jauną moterį šviesiais 

plaukais ir mėlynomis akimis. Ar tau netoptelėjo pasidomėti, 
kokios jos vidinės savybės?

– Ne. Man nerūpi. Ji gali turėti kokias tik nori vidines sa-
vybes, jei tik duos man išorę. – Pastebėjęs Vesto išraišką, Tomas 
gindamasis pridūrė: – Juk žinai, kad niekada nebuvau vienas tų 
sentimentalių žmonių.

– Kalbi apie žmones, turinčius tikrus jausmus? – gižiai pa-
klausė Vestas.

– Turiu jausmų. – Tomas patylėjo. – Kai noriu.
– Šiuo metu mane užvaldęs vienas jausmas. Ir kol jis nepri-

vertė suvaryti tau į užpakalį bato, bus geriau, jei laikysiesi ato-
kiau, – Vestas pervėrė jį grėsliu žvilgsniu. – Nesiartink prie jos, 
Tomai. Susirask kitą nekaltą merginą, kurią galėtum sugadinti. 
Man ir taip pakanka priežasčių tave nudėti.

Tomas kilstelėjo antakius.
– Vis dar esi nepatenkintas dėl derybų? – nusistebėjo jis. 
– Dėl to visada būsiu nepatenkintas, – pareiškė Vestas. – 

Bandei mus apgauti ir pasisavinti iškasenų teises mūsų žemėje, 
nors žinojai, kad dvarui gresia bankrotas.
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– Tai buvo verslo reikalai, – paprieštaravo Tomas.
– O kaip draugystė?
– Draugystė ir verslas – du skirtingi dalykai.
– Nori pasakyti, kad neprieštarautum, jei draugas mėgintų 

tave apsukti, nors pats norėtum pinigų?
– Aš visada noriu pinigų. Todėl ir turiu jų tiek daug. Ir, taip, 

neprieštaraučiau, jei draugas mėgintų mane apsukti, gerbčiau jį 
už pastangas.

– Tikriausiai taip ir būtų, – Vesto tai, regis, nesužavėjo. – Gal 
ir esi besielis šunsnukis, nepasotinamas kaip ryklys, bet bent jau 
visada būni atviras.

– O tu visada esi sąžiningas. Todėl ir prašau, kad papasa-
kotum ledi Kasandrai ne tik apie blogąsias, bet ir apie gerąsias 
mano savybes.

– Kokias dar gerąsias savybes? – piktokai paklausė Vestas.
Tomui teko minutėlę pamąstyti.
– Kad esu labai turtingas? – pasiūlė jis.
Vestas sudejavo ir papurtė galvą.
– Tomai, gal ir pagailėčiau tavęs, jei nebūtum toks savanau-

diškas asilas. Jau teko matyti tave šitaip nusiteikusį, žinau, kur 
tai nuves. Kaip tik todėl turi daugiau namų, nei tau reikia, dau-
giau žirgų, nei būtina, ir daugiau paveikslų nei sienų jiems pa-
kabinti. Tu neišvengiamai nusivilsi. Vos įsigijęs geidžiamą daiktą 
nustoji juo žavėjęsis. Tad nejau manai, jog Devonas arba aš kada 
nors leisime tau merginti Kasandrą?

– Neprarasčiau susidomėjimo savo žmona.
– Netikiu, – tyliai pasakė Vestas. – Tau rūpi tik užkariauti.
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Išėjusi iš muzikos kambario, Kasandra nuskubėjo laiptais į 
savo miegamąjį nusiprausti veido. Vėsus drėgnas kompresas 
ant akių padėjo sumažinti paraudimą. Tačiau niekas nenumal-
šins buko maudimo, prasidėjusio stebint, kaip Pandoros karieta 
tolsta nuo namo. Jos dvynė sesuo, jos kita puselė pradėjo naują 
gyvenimą su vyru, lordu Sent Vincentu. O Kasandra liko viena.

Tramdydama vėl sukilusias ašaras, ji, įsikibusi į turėklą, iš 
lėto leidosi pagrindiniais laiptais iki vestibiulio. Reikės bendrauti 
su svečiais sode, kuriame buvo suruoštos neformalios vaišės. 
Svečiai galėjo vaikščioti kur panorėję, prisikrovę į paauksuotas 
lėkštes karštų duonelių, be lukšto virtų kiaušinių su skrebučiais, 
rūkytų putpelių, vaisių salotų ir gabalėlių biskvitinio torto su ba-
varišku kremu. Tarnai žingsniavo per vestibiulį, nešdami į lauką 
padėklus su kava, arbata ir atvėsintu šampanu.

Įprastai toks renginys Kasandrai būtų be galo patikęs. Ji mėgo 
skaniai papusryčiauti, ypač jei būdavo ko nors gardaus desertui, 
o biskvitinis tortas – vienas jos mėgstamiausių. Tačiau šiuo metu 
nebuvo nusiteikusi šnekučiuotis su kitais. Be to, pastaruoju metu 
valgė per daug saldumynų… tą papildomą pyragėlį su džemu 
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vakar per arbatėlę, kelias porcijas vaisinių ledų tarp vakarienės 
patiekalų ir visą eklerą, įdarytą riebiu migdoliniu kremu ir ap-
lietą plonu traškiu glajumi. Ir dar vieną marcipaninę puošmeną 
nuo desertų lėkštės.

Įpusėjusi laiptus Kasandra turėjo stabtelėti ir įkvėpti oro. Ji 
uždėjo ranką ant apatinių šonkaulių – toje vietoje korsetas buvo 
suveržtas labiau nei įprastai. Kasdieniai korsetai glaudžiai ap-
spausdavo kūną, kad prilaikytų nugarą ir gerintų laikyseną, bet 
nebuvo skausmingai ankšti. Ji susiverždavo tik ypatingomis pro-
gomis. Tačiau pastaruoju metu priaugusi svorio Kasandra jautėsi 
apgailėtinai suvaržyta, jai stigo kvapo ir pylė karštis. Atrodė, kad 
korsetas visą orą įkalino tik pačiame plaučių viršuje. Išraudusi ji 
atsisėdo ant laiptelio ir atsirėmė į turėklus. Akių kampučius vėl 
tvilkė ašaros.

Ak, jau gana. Pyktelėjusi ant savęs, Kasandra iš suknelėje pa-
slėptos kišenėlės išsitraukė nosinaitę ir nusausino iš naujo pasi-
pylusias ašaras. Praėjus minutėlei ar dviem išgirdo, kad kažkas 
neskubėdamas kyla laiptais.

Susigėdusi, kad bus užklupta ašarojanti ant laiptų lyg koks 
paklydęs vaikas, Kasandra pradėjo nerangiai stotis.

Ją sustabdė tylus balsas.
– Ne… meldžiu. Tik norėjau jums paduoti tai.
Pro ašaras ji išvydo tamsią Tomo Severino figūrą. Jis sustojo 

laipteliu žemiau, rankose laikydamas dvi taures atvėsinto šam-
pano. Vieną ištiesė jai.

Kasandra jau norėjo taurę paimti, bet sudvejojo.
– Šampaną man galima gerti tik sumaišytą su punšu.
Plačios jo burnos kamputis kilstelėjo į viršų.
– Niekam nesakysiu.
Kasandra su džiaugsmu paėmė taurę ir atsigėrė. Šaltas puto-

jantis gėrimas maloniai sudrėkino išdžiūvusią gerklę.
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– Ačiū, – sumurmėjo ji.
Jis linktelėjo ir pasisuko ruošdamasis nueiti.
– Palaukite, – ištarė Kasandra, nors nežinojo, ar nori, kad jis 

pasiliktų.
Ponas Severinas atsigręžė į ją nutaisęs klausiamą žvilgsnį.
Per trumpą susitikimą muzikos kambaryje Kasandra buvo 

pernelyg sumišusi, kad atkreiptų dėmesį į jo išvaizdą. Jis taip 
keistai pasielgė – išdygo iš niekur ir pasisiūlė vesti nepažįstamą 
moterį. Be to, ji jautė didžiulį pažeminimą, kad jis nugirdo, kaip 
ji ašarodama skundėsi Vestui, ypač apie praplatintą suknelę.

Tačiau dabar ji negalėjo nepastebėti, koks jis išvaizdus – 
aukštas ir elegantiškai lieknas, tamsių plaukų, skaistaus šviesaus 
veido ir tankių įkypų antakių, suteikiančių jam velniško žavesio. 
Jei reikėtų vertinti atskirai visus veido bruožus: ilgą nosį, plačią 
burną, siauras akis, išsišovusius skruostikaulius ir kampuotą 
smakrą, nesitikėtum, kad jis atrodytų taip patraukliai. Bet visa 
tai sudėjus išėjo išraiškingas ir įdomus veidas, kurį Kasandra 
būtų prisiminusi kur kas ilgiau nei standartiškai gražų.

– Galite palaikyti man draugiją, – pasijuto besakanti Ka-
sandra.

Severinas sudvejojo.
– Ar tikrai to norite? – paklausė jis, nustebindamas ją.
Kasandra apsvarstė klausimą.
– Nesu tikra, – prisipažino ji. – Nenoriu būti viena… bet ir 

nelabai noriu draugijos.
– Vadinasi, aš tobulai jums tinku, – jis prisėdo ant laiptelio 

greta jos. – Man galite sakyti ką panorėjusi. Aš jūsų nesmerksiu.
Kasandra atsakė ne iš karto – ją trumpam išblaškė jo akys. Jos 

buvo mėlynos, nubarstytos žaliais taškeliais aplink vyzdžius, bet 
viena akis buvo kur kas žalesnė už kitą.

– Visi smerkia, – pasakė ji.
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– Aš ne. Mano teisingumo pojūtis kitoks nei daugumos 
žmonių. Galima sakyti, kad esu nihilistas.

– Ką tai reiškia?
– Tai žmogus, tikintis, kad nėra nieko iš prigimties gero arba 

blogo.
– Ak, kaip siaubinga! – šūktelėjo ji.
– Žinau, – apgailestaudamas ištarė jis.
Galbūt kitos kilmingos merginos būtų šokiruotos, bet Ka-

sandra buvo pratusi prie keistų žmonių. Juk ji užaugo su Pan-
dora, kurios painus ir neramus protas pagyvino nepakeliamai 
uždarą gyvenimą. Tiesą sakant, ponas Severinas pasižymėjo 
suvaržyta energija, kuri jai šiek tiek priminė Pandorą. Jo akyse 
galėjai įžvelgti gyvsidabrišką protą, veikiantį greičiau nei kitų 
žmonių.

Gurkštelėjusi dar šampano Kasandra pajuto palengvėjimą, 
nes noras verkti praėjo, ji vėl galėjo normaliai kvėpuoti.

– Kalbama, kad jūs genijus, tiesa? – paklausė ji, prisiminusi 
nugirstą Severino draugų: Devono, Vesto ir pono Vinterborno, 
pokalbį. Jie sutarė, kad šis geležinkelių magnatas pasižymi nuos-
tabiu verslininko protu. – Kartais protingi žmonės paprastą da-
lyką paverčia labai sudėtingu. Gal todėl jums sunku atskirti, kas 
gera, o kas bloga.

Tai išgirdęs jis šyptelėjo.
– Nesu genijus.
– Kuklinatės, – pasakė ji.
– Aš niekada nesikuklinu. – Ponas Severinas išgėrė likusį 

šampaną, padėjo taurę ir atsisuko į ją. – Pasižymiu didesniu už 
vidutinį intelektu ir fotografine atmintimi. Bet nepavadinčiau to 
genialumu.

– Kaip įdomu, – sunerimusi ištarė Kasandra, o galvoje sukosi 
mintis: Vargeli… dar daugiau keistenybių. – Fotografuojate protu?
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Tarytum perskaičius jos mintis, jo lūpos sutrūkčiojo.
– Ne tiesiogine prasme. Man lengviau įsiminti informaciją nei 

vaizdus. Tam tikrus dalykus: lenteles arba grafikus, knygos pus-
lapius, – gebu prisiminti iki menkiausių smulkmenų, tarytum 
žiūrėdamas į nuotrauką. Prisimenu, kaip išdėstyti baldai ir kokie 
paveikslai kabo ant sienų beveik visuose namuose, kuriuose tik 
teko lankytis. Visos pasirašytos sutartys iki paskutinio žodžio 
ir sulygti verslo sandoriai yra čia, – jis ilgu pirštu patapšnojo 
smilkinį.

– Juokaujate? – apstulbusi paklausė Kasandra.
– Deja, ne.
– Po galais, kodėl apgailestaujate, kad esate protingas?
– Na, čia ir bėda: tai, kad įsimeni daug informacijos, ne-

reiškia, jog esi protingas. Svarbu tai, ką darai su ta informacija, – 
jo veide atsirado ironiška išraiška. – Įsimenant per daug dalykų 
smegenys veikia nenašiai. Tam tikrą informaciją turėtume pa-
miršti, nes ji nereikalinga arba netgi trukdo. Tačiau aš prisimenu 
ne tik sėkmes, bet ir visas nesėkmes. Visas klaidas ir neigiamas 
patirtis. Kartais jaučiuosi lyg užkluptas smėlio audros – aplinkui 
tiek visko sukasi, kad sunku aiškiai matyti.

– Regis, fotografinė atmintis vargina. Tačiau puikiai ją panau-
dojote. Sunku jūsų gailėti.

Tai išgirdęs jis išsišiepė ir nusvarino galvą.
– Tikriausiai taip.
Kasandra išgėrė paskutinius šampano lašus ir padėjo taurę.
– Pone Severinai, ar galiu užduoti asmeninį klausimą?
– Žinoma.
– Kodėl pasisiūlėte tapti mano austre? – jos veidą užliejo 

ryškus raudonis. – Ar todėl, kad esu graži?
Jis kilstelėjo galvą.
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– Iš dalies, – nė truputėlio nesigėdydamas prisipažino jis. – 
Bet man taip pat patiko tai, ką sakėte: kad niekada neburbate, ne-
trankote durų ir neieškote meilės. Aš taip pat neieškau. – Ponas 
Severinas patylėjo, žvelgdamas į ją žaižaruojančiomis akimis. – 
Man regis, būtume gera pora.

– Netvirtinu, kad nenoriu meilės, – paprieštaravo Kasandra. – 
Tik norėjau pasakyti, jog esu nusiteikusi leisti meilei atsirasti pa-
mažu. Kad būtų aišku: noriu vyro, kuris taip pat galėtų mane 
pamilti.

Ponas Severinas neskubėjo atsakyti.
– O jei turėtumėte vyrą, kuris, nors nėra gražus, bet nėra ir 

pabaisa ir kaip tyčia yra labai turtingas? Jei jis būtų geras ir dė-
mesingas, duotų viską, ko paprašytumėte: rūmų, papuošalų, ke-
lionių į užsienį, nuosavą jachtą ir prabangų traukinio vagoną? 
Jei jis būtų išskirtinai geras… – ponas Severinas nutilo, tarytum 
persigalvojęs ir nusprendęs kažko nesakyti. – Jei jis būtų jūsų 
globėjas ir draugas? Ar tikrai būtų svarbu, kad jis negalėtų jūsų 
pamilti?

– Kodėl negalėtų? – pasiteiravo Kasandra, susidomėjusi ir 
sumišusi. – Ar jis neturi širdies?

– Turi, bet ji niekada neveikė. Ji… užšalusi.
– Nuo kada?
Jis akimirką pagalvojo.
– Nuo gimimo? – klausiamai ištarė.
– Širdys neužšąla nuo pat gimimo, – išmintingai pareiškė Ka-

sandra. – Jums kažkas nutiko.
Ponas Severinas kiek pašaipiai pažvelgė į ją.
– Iš kur tiek daug žinote apie širdį?
– Skaičiau romanų… – nuoširdžiai atsakė Kasandra ir susi-

krimto, nes jis tyliai nusijuokė. – Daug romanų. Nejau manote, 
jog žmogus negali nieko išmokti iš romanų?
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– Nieko, kas praverstų gyvenime, – bet jo melsvai žalios akys 
draugiškai žibėjo. Atrodė, kad jis žavisi ja.

– Tačiau romanai ir yra apie gyvenimą. Romane gali tilpti 
daugiau tiesos nei tūkstantyje laikraščio straipsnių arba moks-
linių publikacijų. Romanas gali padėti įsivaizduoti, kad bent 
trumpam esate kitas žmogus – tada tampa lengviau suprasti 
kitokius žmones.

Kasandrai patiko, kaip jis jos klausėsi – labai įdėmiai, susi-
kaupęs, tarytum rinkdamas žodžius it gėles, kurias vėliau su-
džiovins tarp knygos puslapių.

– Atsiimu savo žodžius, – ištarė jis. – Matau, kad teks perskai-
tyti romaną. Gal kokį nors galite pasiūlyti?

– Nedrįsčiau siūlyti. Nežinau, kas jums patinka.
– Man patinka traukiniai, laivai, mašinos ir aukšti pastatai. 

Patinka galvoti apie keliones į nelankytas vietas, tačiau vis ne-
turiu laiko kur nors nuvykti. Nepatinka sentimentalumas ir 
romantika. Istorija migdo. Netikiu stebuklais, angelais ir vai-
duokliais. – Jis lūkestingai pažvelgė į ją, tarytum pateikęs iššūkį.

– Hm, – Kasandra svarstė, koks romanas galėtų jam patikti. – 
Turėsiu pamąstyti. Noriu rekomenduoti tokią knygą, kuri jums 
išties patiktų.

Ponas Severinas nusišypsojo, jo akyse lyg žvaigždynai su-
tvisko sietyno šviesų atspindžiai.

– Aš jau išvardijau, kas man patinka… O kas patinka jums?
Kasandra nudelbė žvilgsnį į skreite sudėtas rankas.
– Man daugiausia patinka paprasti dalykai, – droviai suki-

kendama atsakė ji. – Užsiimti rankdarbiais, pavyzdžiui, siuvi-
nėti, megzti. Šiek tiek piešiu ir tapau. Patinka prigulti pogulio ir 
gerti arbatos, saulėtą dieną tingiai pasivaikščioti, o lietingomis 
popietėmis skaityti knygas. Neturiu ypatingų talentų arba di-
delių užmojų. Bet vieną dieną norėčiau turėti šeimą ir… Noriu 
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daugiau padėti kitiems. Nuomininkams ir pažįstamiems kaime 
nunešu krepšelių su maistu ir vaistais, bet to per mažai. Noriu iš-
ties padėti tiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. – Kasandra 
staigiai atsiduso. – Turbūt tai nėra labai įdomu. Pandora yra įdo-
mioji, linksmoji dvynė, ta, kurią žmonės prisimena. Aš visada 
buvau… na, ne Pandora. – Stojus tylai ji pakėlė galvą ir apmau-
džiai pažvelgė į jį. – Nežinau, kodėl visa tai jums papasakojau. 
Turbūt šampanas kaltas. Malonėkite pamiršti, ko prikalbėjau.

– Negalėčiau, net jei norėčiau, – švelniai ištarė jis. – Ir nenoriu.
– Po šimts, – Kasandra susiraukusi pasiėmė tuščią taurę, at-

sistojo ir pasitaisė suknelę.
Ponas Severinas taip pat pasiėmė taurę ir pakilo nuo laiptelio.
– Bet nesijaudinkite, – patikino jis. – Man galite sakyti, ką 

panorėjusi. Aš jūsų austrė.
Nespėjusi susitvardyti ji baisėdamasi sukikeno.
– Prašau taip nesakyti. Jūs tikrai ne toks.
– Jei norite, galite parinkti kitokį žodį, – ponas Severinas iš-

tiesė ranką, kad padėtų jai nulipti laiptais. – Bet atminkite: jei 
tik ko nors prireiktų – bet kokios paslaugos, mažos ar didelės, 
kreipkitės į mane. Nieko neklausinėsiu, nieko nereikalausiu. Ne-
pamiršite?

Kasandra sudvejojusi įsikibo jam į ranką.
– Nepamiršiu. – Jiedviem leidžiantis iki pirmo aukšto ji ap-

stulbusi paklausė: – Bet kodėl duodate tokį pažadą?
– Ar niekada nepajutote žaibiško palankumo žmogui arba 

daiktui, nė pati nenutuokdama kodėl, bet numanydama, jog 
priežastis išaiškės vėliau?

Tai išgirdusi ji nesusilaikė ir šyptelėjo. Kasandros galvoje su-
kosi mintis: Tiesą sakant, taip. Ką tik. Tačiau taip pasakyti būtų 
pernelyg akiplėšiška, be to, nederėtų suteikti jam vilčių.
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– Su džiaugsmu vadinčiau jus draugu, pone Severinai. Bet, 
deja, apie santuoką negali būti nė kalbos. Mudu netinkame 
vienas kitam. Patenkinčiau jus tik paviršutiniškai.

– Man to pakaktų, – pareiškė jis. – Man labiausiai patinka 
paviršutiniški santykiai.

Jos lūpose užsibuvo apmaudi šypsena.
– Pone Severinai, jūs negalėtumėte man suteikti tokio gyve-

nimo, apie kurį visada svajojau.
– Miledi, tikiuosi, jūsų svajonė išsipildys. Bet jei neišsipildys, 

galėčiau jums pasiūlyti labai patenkinamą pakaitalą.
– Negalėtumėte, nes jūsų širdis užšalusi, – pasakė Kasandra.
Po šių žodžių ponas Severinas išsišiepė, bet nieko neatsakė. 

Tačiau jiems artinantis prie paskutinio laiptelio Kasandra išgirdo 
jį mąsliai, kone stebintis sumurmant:

– Tiesą sakant… man atrodo, kad ji šiek tiek atitirpo.
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