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Mūsų mylimiems draugams Amy ir Scottui, per anksti 
palikusiems šį pasaulį



„Manoji žvakė dega iš dviejų galų,
Jos neužteks iki pat ryto;
Bet priešams ir draugams sakyt galiu:
Užtat gražiai ji švyti.“

Edna St. Vincent Millay
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Hampšyras, Anglija, 1877 m.

Fibė nepažinojo Vesto Ravenelio, bet dėl vieno dalyko buvo 
tikra: jis bjaurus, pagedęs peštukas. Pirmąkart tai suprato bū-
dama aštuonerių, kai geriausias draugas Henris pradėjo siųsti 
laiškus iš internatinės mokyklos.

Henris laiškuose dažnai minėdavo Vestą Ravenelį – beširdį, 
negailestingą berniuką, į kurio prasižengimus, kaip dažnai 
pasitaikydavo internatinėse mokyklose, būdavo žiūrima pro 
pirštus. Vyresni vaikai neišvengiamai engdavo ir gąsdindavo 
mažesnius berniukus, o visi skundikai būdavo negailestingai 
baudžiami.

Brangioji Fibe,
maniau, kad lankyti internatinę mokyklą bus smagu, bet klydau. 

Vienas berniukas vardu Vestas iš manęs visada atima pusryčių ban-
delę, nors ir taip yra didelis kaip dramblys.
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Brangioji Fibe,
vakar man buvo patikėta pakeisti žvakes. Vestas į mano krepšelį 

vogčiomis įdėjo žvakių su magniu, ir vakar viena jų iššovė kaip raketa 
ir nudegino ponui Fartingui antakius. Už tai gavau lazda per pirštus. 
Bet ponas Fartingas juk turėjo susiprotėti, kad nepasielgčiau taip 
akiplėšiškai. Vestas nė trupučio nesigaili. Sakė negalįs nieko padaryti, 
jei mokytojas – idiotas.

Brangioji Fibe,
nupiešiau Tau, kaip atrodo Vestas, kad kada nors jį sutikusi atpa-

žintum ir galėtum pabėgti. Aš prastas piešėjas, todėl jis išėjo panašus 
į piratą klouną. Bet jis taip ir elgiasi.

Ketverius metus Vestas Ravenelis erzino ir kankino vargšelį 
lordą Henrį Klerą, smulkų ir liesą silpnos sveikatos berniu-
ką. Galiausiai Henrio šeima atsiėmė jį iš mokyklos ir parsi-
vežė į namus Garnių kyšulyje, netoli dvaro, kuriame gyveno 
Fibė. Švelnus, sveikatai palankus pajūrio kurorto klimatas 
ir maudynės jūros vandenyje padėjo Henriui atgauti svei-
katą ir jėgas. Fibės džiaugsmui, Henris dažnai lankydavosi 
pas ją, net mokėsi su jos broliais, padedamas jų mokytojo. 
Dėl intelekto, sąmojo ir žavių keistenybių Čalonų šeima jį  
pamėgo.

Konkrečios akimirkos, kai vaikiškas Fibės prisirišimas prie 
Henrio virto naujais jausmais, nebuvo. Tai nutiko pamažu, py-
nėsi viduje lyg sidabriniai vijokliai, išsiskleidė brangakmenių 
žiedais, kol vieną dieną ji pažvelgė į jį ir pajuto meilės sukeltą 
jaudulį.

Jai reikėjo sutuoktinio, kuris sykiu būtų ir draugas, o Hen-
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ris nuo neatmenamų laikų jai buvo pats geriausias draugas 
pasaulyje. Jis suprato ją, o jinai – jį. Juodu buvo tobula pora.

Fibė pirmoji užsiminė apie santuoką. Apstulbo ir nusiminė, 
nes Henris mėgino ją švelniai atkalbėti.

„Juk žinai, kad negalėsiu su tavimi būti amžinai, – pasa-
kė jis, apsivydamas ją liesomis rankomis, įpindamas pirštus 
į švelnias jos raudonų plaukų garbanas. – Vieną dieną visai 
pasiligosiu ir negalėsiu tinkamai atlikti vyro ir tėvo pareigų. 
Tapsiu niekam tikęs. Nesąžininga taip pasielgti su tavimi ar su 
vaikais. Ir pats jausčiausi nesmagiai.“

„Kodėl skubi pasiduoti? – paklausė Fibė, išgąsdinta jo ty-
laus, fatališko susitaikymo su paslaptinga liga. – Rasime naujų 
gydytojų. Išsiaiškinsime, kodėl negaluoji, ir rasime vaistą. Ko-
dėl pasiduodi kovai dar neprasidėjus?“

„Fibe, – tyliai ištarė Henris, – kova prasidėjo jau seniai. Aš 
pavargęs beveik visą gyvenimą. Kad ir kiek ilsėčiausi, man vos 
pakanka ištvermės išbūti iki vakaro.“

„Aš turiu ištvermės už mus abu, – Fibė atrėmė galvą jam į 
petį, galingų jausmų verčiama virpėti. – Aš tave myliu, Henri. 
Leisk tavimi pasirūpinti. Leisk būti su tavimi tiek, kiek mums 
skirta būti drauge.“

„Tu verta daugiau.“
„Henri, ar myli mane?“
Jo didelės švelnios rudos akys sutvisko.
„Taip karštai, kaip tik vyrui įmanoma mylėti moterį.“
„Tai ką daugiau ir sakyti?“
Jie susituokė – du nepatyrę skaistuoliai, drauge nerangiai, 

bet švelniai atskleidę meilės paslaptis. Jų pirmagimiui Justinui, 
sveikam tamsiaplaukiam berniukui, dabar buvo ketveri.
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Henrio sveikata visai pašlijo prieš metus, prieš pat gimstant 
antram sūnui Stivenui.

Gedulo ir sielvarto mėnesius Fibė leido su savo šeima, mei-
lės sklidinuose vaikystės namuose rado šiek tiek paguodos. 
Tačiau gedulo laikotarpis baigėsi, atėjo metas pradėti naują 
jaunos vienišos dviejų berniukų motinos gyvenimą. Gyvenimą 
be Henrio. Kaip keista. Netrukus ji grįš į Klerų dvarą Esekse – jį 
Justinas paveldės sulaukęs pilnametystės – ir stengsis auginti 
sūnus taip, kaip būtų pageidavęs jų mylimas tėvas.

Tačiau pirma turėjo nuvykti į brolio Gabrieliaus vestuves.
Karietai artinantis prie senojo Eversbio priorijos dvaro, Fibės 

pilve veržėsi baimės mazgai. Tai pirmas už gimtųjų namų sienų 
vykstantis renginys, kuriame ji dalyvaus po Henrio mirties. Net 
žinodama, kad ją sups draugai ir giminaičiai, Fibė jaudinosi. 
Nerimą kurstė dar viena priežastis.

Nuotakos pavardė – Ravenel.
Gabrielius buvo susižadėjęs su miela keisto būdo mergina – 

ledi Pandora Ravenel. Atrodė, kad jie abu vienas kitą dievina. 
Sunku nemėgti Pandoros – nuoširdžios ir šmaikščios, pasižy-
minčios turtinga vaizduote. Dėl to mergina šiek tiek priminė 
Henrį. Fibei taip pat patiko kiti Raveneliai, su kuriais susipa-
žino jiems atvykus paviešėti jos šeimos namuose prie jūros. 
Tarp jų buvo Pandoros dvynė sesuo Kasandra ir jų tolimas 
pusbrolis Devonas Ravenelis, neseniai paveldėjęs grafo titulą ir 
dabar vadinamas lordu Trenieru. Jo žmona ledi Ketlina Trenier 
buvo draugiška ir žavi. Jei šeimos ratas būtų jais apsiribojęs, 
nekiltų jokių bėdų.

Paaiškėjo, kad likimas turi pasibaisėtiną humoro jausmą: 
Devono jaunesnis brolis – ne kas kitas, o pats Vestas Ravenelis.
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Fibė pagaliau susipažins su vyru, kuris Henrio metus inter-
natinėje mokykloje pavertė tikru pragaru. Negalės to išvengti.

Vestas gyveno dvare, turbūt tik vaikštinėdamas aplinkui 
ir apsimesdamas, kad dirba, nors viso labo švaistė vyresniojo 
brolio palikimą. Prisiminusi Henrio apibūdintą stambų tingi-
nį, Fibė įsivaizdavo Ravenelį, geriantį ir gulinėjantį lyg ruonis 
paplūdimyje ir gašliai nužiūrinėjantį tarnaites, kuopiančias jo 
paliktą jovalą.

Kaip nesąžininga, kad doram ir geram Henriui teko toks 
trumpas gyvenimas, o toks bukagalvis kaip Ravenelis turbūt 
sulauks ir šimto metų.

– Mama, kodėl pyksti? – nekaltai pasiteiravo sūnus Justinas, 
įsitaisęs ant karietos sėdynės priešais ją. Greta jo sėdinti pagy-
venusi auklė atsirėmusi į atlošą snūduriavo kampe.

Fibė kaipmat pralinksmėjo.
– Nepykstu, brangusis.
– Buvai suraukusi antakius, o lūpas papūtusi kaip upė-

takis, – pasakė jis. – Taip atrodai tik tada, kai pyksti arba kai 
Stiveno vystyklai būna šlapi.

Pažvelgusi į mažylį ant kelių, kurį užliūliavo karietos lin-
gavimas, ji sumurmėjo:

– Stiveno vystyklai sausi, o mano nuotaika nėra bloga. Aš… 
na, juk žinai, kad ilgai nebendravau su nepažįstamais žmonė-
mis. Šiek tiek nedrąsu vėl niurktelėti į tuos vandenis.

– Kai senelis mane mokė plaukti šaltame vandenyje, patarė 
nenerti visu kūnu. Jis liepė pirma įbristi iki juosmens, kad kū-
nas apsiprastų. Mamyte, tau tai bus gera praktika.

Apsvarstydama sūnaus žodžius Fibė meiliai ir pasididžiuo-
dama jį nužvelgė. Jis panašus į tėvą, pamanė ji. Net būdamas 
mažas Henris nestokojo supratingumo ir sumanumo.
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– Pasistengsiu bristi palengva, – patikino ji. – Koks tu išmin-
tingas berniukas. Šaunuolis, kad klausai kitų žmonių.

– Neklausau visų žmonių, – dalykiškai paaiškino jai Jus-
tinas. – Tik tų, kurie man patinka. – Atsiklaupęs ant karietos 
sėdynės, berniukas sužiuro į senovinį karaliaus Jokūbo laikų 
dvarą, dunksantį tolumoje. Milžiniškas pastatas, kuriame ka-
daise gyveno dvylika vienuolių, buvo labai puošnus, ant jo 
stogo rikiavosi eilės laibų kaminų. Nors buvo platus ir gre-
mėzdiškas, statinys elegantiškai stiebėsi į dangų.

– Koks didelis, – nusistebėjo vaikas. – Stogas didelis, me-
džiai dideli, sodai dideli, gyvatvorės didelės… o jei pasikly-
siu? – tačiau jo balse girdėjosi ne nerimas, o jaudulys.

– Tada stovėk vietoje ir rėk, kol tave rasiu, – pamokė Fibė. – 
Visada tave rasiu. Bet to neprireiks, brangusis. Jei šalia nebus 
manęs, su tavimi bus auklė… ji neleis tau pasiklysti.

Justinas nepatikliai pašnairavo į snūduriuojančią moteriškę, 
o kai atsisuko į Fibę, berniuko lūpose švietė šelmiškas šypsnys.

Auklė Breisgirdl vaikystėje rūpinosi Henriu. Tai jis pasiū-
lė, kad ta pati moteris prižiūrėtų ir jo vaikus. Tai buvo rami 
ir maloni moteris, gana apkūni, todėl jos keliai tobulai tiko 
vaikams pasisodinti skaitant knygą, o pečiai – verkiantiems 
kūdikiams nuraminti. Jos standūs žili garbanoti plaukai ky-
šojo iš po batisto kepuraitės. Daug judėti verčiantys darbai, 
pavyzdžiui, lakstyti paskui padykusius vaikus arba kilnoti iš 
vonios putliaskruosčius kūdikius, dabar buvo patikimi jaunai 
tarnaitei. Tačiau auklės Breisgirdl protas tebebuvo aštrus, todėl, 
išskyrus poreikį retkarčiais nusnūsti, ji vis dar puikiai atliko 
savo pareigas.

Karietų karavanas judėjo keliu, gabendamas Čalonus ir 
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jų tarnus, taip pat visą kalną odinių krepšių ir skrynių. Dva-
ro teritorija, kaip ir ją supantys dirbami laukai, buvo gražiai 
prižiūrima, driekėsi tankios brandžios gyvatvorės ir stūksojo 
senos akmeninės sienos, apaugusios vijoklinėmis rožėmis ir 
šen bei ten švytinčiais violetiniais visterijų žiedais. Karietoms 
pamažu sustojus priešais portiką ore tvyrojo jazminų ir saus-
medžių aromatai.

Auklė kniostelėjusi pabudo iš snūdo ir pradėjo mesti daik-
tus į drobinį krepšį. Ji paėmė Stiveną iš Fibės rankų, o ši puolė 
paskui Justiną, iššokusį iš karietos.

– Justinai… – sunerimusi ištarė Fibė, stebėdama, kaip jis 
purpčioja tarp tarnų ir šeimynykščių lyg kolibris ir piepsi 
sveikindamasis. Ji pastebėjo pažįstamas Devono ir Ketlinos 
Ravenelių, lordo ir ledi Trenierų, figūras, pasitinkančias 
atvykstančius svečius. Taip pat matė savo tėvus, jaunesnę 
seserį Serafiną, brolį Ivą, Pandorą su Kasandra ir dar dešim-
tis nepažįstamų žmonių. Visi juokėsi ir bendravo, suvienyti 
džiugaus jaudulio dėl vestuvių. Pagalvojusi, kad teks su-
sipažinti su nepažįstamaisiais ir užmegzti pokalbius, Fibė 
panoro susigūžti. Apie šmaikščius pašnekesius nebuvo nė 
kalbos. Ji net pasigailėjo, kad veido nebedengia gedulo šy-
das, už kurio galėtų pasislėpti.

Akies krašteliu ji pastebėjo, kad Justinas vienas pats lipa 
paradiniais laipteliais. Auklei žengus priekin, Fibė palietė jai 
ranką.

– Aš jį pasivysiu, – sumurmėjo ji.
– Gerai, miledi, – iš palengvėjimo atsikvėpė auklė.
Fibė net apsidžiaugė, kad Justinas nudrožė tiesiai į namą – 

galės išvengti minios svečių.
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Vestibiulyje netrūko veiksmo, bet čia buvo ramiau ir tyliau 
nei lauke. Viskam vadovavo vyras, praeinantiems tarnams 
dalijantis nurodymus. Jo tamsiai rudi, beveik juodi plaukai 
žvilgėjo šviesoje lyg skystis. Jis įdėmiai klausėsi ūkvedės pa-
aiškinimų apie svečiams paskirtus miegamuosius. Tuo pačiu 
metu pamėtėjo besiartinančiam jaunesniajam liokajui raktą, o 
šis sugavo jį iškėlęs ranką ir nuskubėjo atlikti kažkokios už-
duoties. Stirtą skrybėlių dėžučių nešęs vaikinukas kluptelėjo 
ir tamsiaplaukis vyras ištiesęs ranką padėjo jam neparkristi. 
Sulygiavęs dėžutes leido vaikinui eiti toliau.

Nuo vyro sklindanti stipri vyriška energija prikaustė Fibės 
dėmesį. Jis buvo daugiau nei šešių pėdų ūgio, atletiškai sudė-
tas ir saulės nuauksinta oda – tai bylojo, kad jis nemažai laiko 
praleidžia gryname ore. Bet jis vilkėjo dailiai pasiūtą kostiumą. 
Kaip keista. Gal jis dvaro valdytojas?

Fibės mintis pertraukė sūnus, nuėjęs apžiūrėti įmantraus 
medžio raižinio, esančio greta pagrindinių dvaro laiptų. Ji ne-
gaišdama nusekė iš paskos.

– Justinai, negalima nuklysti į šalį nepasakius man arba 
auklei.

– Žiūrėk, mamyte.
Jos žvilgsnis nukrypo ten, kur rodė mažas jo smilius. Ba-

liustrados apačioje Fibė išvydo raižinį, vaizduojantį nedidelį 
pelių lizdelį. Tai buvo netikėta ir žaisminga įspūdingų laiptų 
detalė. Jos veide nušvito šypsena.

– Man patinka.
– Man taip pat.
Justinas pritūpė geriau apžiūrėti raižinio, ir iš jo kišenės 

iškritęs stiklo rutuliukas atsidūrė ant parketo. Fibė ir Justinas 
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nusiminę stebėjo, kaip jis rieda šalin.
Staiga rutuliukas sustojo – tai tamsiaplaukis vyras mikliai jį 

prispaudė bato priekiu. Baigęs kalbėtis jis pasilenkė ir pakėlė 
stiklo rutuliuką. Ūkvedė nukurnėjo šalin, o vyras atsisuko į 
Fibę su Justinu.

Jo akys saulės nurusvintame veide buvo stulbinamai mėly-
nos, o šypsena atidengė akinamai baltus dantis. Jis buvo labai 
gražus, griežtų ir simetriškų veido bruožų, su neryškiomis 
juoko raukšlelėmis, įsirėžusiomis akių kampučiuose. Vyras 
panėšėjo į atsainų ir linksmą žmogų, bet kartu pasižymėjo 
įžvalgumu ir tam tikra tvirtybe. Lyg būtų gyvenime daug pa-
tyręs ir nebeturėtų iliuzijų. Keista, bet dėl šių savybių jis atrodė 
dar patrauklesnis.

Jis negaišdamas priėjo prie jų. Nuo vyro sklido malonus 
lauko kvapas: saulės ir oro, dulkių ir viksvų, taip pat dūmų 
užuomina, lyg jis būtų stovėjęs arti laužo. Tokių tamsiai mėly-
nų akių jai dar neteko matyti, jų raineles rėmino juodi krašte-
liai. Jau labai seniai joks vyras nežiūrėjo į Fibę šitaip – atvirai, 
susidomėjęs ir šiek tiek flirtuodamas. Ją užliejęs keisčiausias 
jausmas priminė pirmąsias santuokos su Henriu dienas… 
jaudinantis, nerangus ir nepaaiškinamas troškimas priglusti 
prie kito žmogaus. Iki šiol ji tokį jausmą juto tik sutuoktiniui 
ir niekada nepatyrė tokio sukrečiančio, deginančio troškimo.

Fibė, sutrikusi ir kamuojama kaltės, atsitraukė per žingsnelį, 
mėgindama drauge nusitempti ir Justiną.

Bet berniukas priešinosi, turbūt pajutęs, kad jam teks juos 
abu supažindinti.

– Aš esu lordas Justinas Kleras, – pareiškė jis. – Čia mamytė. 
Tėvelio su mumis nėra, nes jis miręs.
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Fibė pajuto, kaip ją nuo pakaušio iki pat kojų pirštų užliejo 
ryškus raudonis.

Vyras nė kiek nesutriko, tik pritūpė, kad atsidurtų viename 
lygyje su Justinu. Suskambus žemam jo balsui Fibei pasirodė, 
kad ji rąžosi ant storo plunksnų čiužinio.

– Būdamas panašaus amžiaus aš taip pat praradau tėvą, – 
pasakė jis Justinui.

– Oi, aš savojo nepraradau, – nuskambėjo nuoširdus vaiko 
atsakymas. – Aš tiksliai žinau, kur jis yra. Danguje.

Nepažįstamasis šyptelėjo.
– Malonu susipažinti, lorde Klerai, – juodu iškilmingai pa-

spaudė vienas kitam ranką. Vyras iškėlė rutuliuką prieš šviesą 
ir apžiūrėjo skaidriame stikle įšaldytą miniatiūrinę avies figū-
rėlę. – Dailus daikčiukas, – įvertino jis ir prieš atsistodamas 
grąžino rutuliuką Justinui. – Žaidi „Rato karalių“?

– O, taip, – atsakė berniukas. Tai populiarus žaidimas, kurio 
tikslas – išmušti iš rato kitų žaidėjų rutuliukus.

– O „Dvigubą pilį“?
Justinas susidomėjęs pakratė galvą.
– Šito nežinau.
– Kol viešėsi, sužaisime kokį kartą ar du, jei mama neprieš-

taraus, – vyras klausiamai žvilgtelėjo į Fibę.
Fibė pasibaisėjo netekusi žado. Jos širdis nevaldomai dau-

žėsi.
– Mamytė nepratusi bendrauti su suaugusiaisiais, – pasakė 

Justinas. – Jai labiau patinka vaikai.
– Aš labai vaikiškas, – nė nemirktelėjęs pareiškė vyras. – Visi 

tai patvirtins.
Fibė pasijuto jam besišypsanti.
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– Ar jūs – dvaro valdytojas? – pasiteiravo ji.
– Dažniausiai. Bet šiame dvare nėra nė vienų pareigų, įskai-

tant indų plovėjos, kurių nebūčiau bent sykį išmėginęs norė-
damas perprasti.

Toptelėjus keistam ir siaubingam įtarimui, Fibės šypsena 
išblėso.

– Ar seniai čia dirbate? – nedrąsiai paklausė ji.
– Nuo tada, kai brolis paveldėjo titulą. – Nepažįstamasis 

nusilenkė ir pridūrė: – Vestonas Ravenelis… jūsų paslaugoms.
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Vestas negalėjo atplėšti akių nuo ledi Kler. Jį apėmė jausmas, 
kad ištiesęs ranką ją paliesti nusidegintų pirštus. Tie plaukai, 
liepsnojantys po kuklia pilka kelionine skrybėlaite… jam dar 
neteko regėti nieko panašaus. Ryškūs lyg oranžiniai strelicijų 
žiedai, su žvilgančiomis tamsraudonėmis sruogomis. Jos oda 
buvo šviesi it dramblio kaulas, tik nosis nubarstyta strazdanė-
lėmis, tarytum prieskoniais ant prabangaus deserto.

Ji panėšėjo į žmogų, kuriuo vaikystėje buvo rūpinamasi, 
atrodė išsilavinusi ir gerai apsirengusi. Regis, augdama ji ne-
stokojo meilės. Tačiau jos žvilgsnį temdė šešėlis… supratimas, 
kad pasaulyje yra dalykų, nuo kurių neįmanoma apsaugoti nė 
vieno žmogaus.

Dieve, tos akys... šviesiai pilkos, su miniatiūrinių žvaigždžių 
spindulius primenančiais brūkšneliais.

Jai nusišypsojus giliai Vesto krūtinėje suspurdėjo kaitra. Bet 
vos jam prisistačius daili šypsena išblėso, tarytum ji būtų pa-
budusi iš malonaus sapno ir grįžusi į ne tokią malonią tikrovę.
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Pasisukusi į sūnų ledi Kler švelniai suglostė pasišiaušusius 
tamsius jo plaukus.

– Justinai, turime grįžti pas kitus šeimos narius.
– Bet aš žaisiu rutuliukais su ponu Raveneliu, – papriešta-

ravo berniukas.
– Tik ne dabar, kol renkasi svečiai, – atrėmė ji. – Vargšas 

džentelmenas turi daug darbų. Įsikursime mums skirtuose 
kambariuose.

Justinas susiraukė.
– Ar privalau būti vaikų kambaryje? Su kūdikiais?
– Branguti, tau ketveri…
– Beveik penkeri!
Ji šyptelėjo. Žvilgsnis, nukreiptas į mažą sūnų, buvo kupinas 

susidomėjimo ir supratingumo.
– Jei nori, gali apsistoti mano kambaryje, – pasiūlė ji.
Vaiką toks pasiūlymas papiktino.
– Negaliu miegoti tavo kambaryje, – purkštelėjo jis.
– Kodėl?
– Žmonės dar pamanys, kad esame susituokę!
Vestas įdėmiai įsispoksojo į tašką grindyse, sunkiai tram-

dydamas juoką. Nurimęs tvardydamasis įkvėpė ir išdrįso pa-
žvelgti į ledi Kler. Jam patiko, kad ji, regis, rimtai apsvarstė 
berniuko žodžius.

– Apie tai nepagalvojau, – tarė ji. – Vadinasi, tau teks apsi-
stoti vaikų kambaryje. Eime susirasti auklės ir Stiveno?

Berniukas sunkiai atsiduso ir ištiesė jai ranką. Pakėlęs žvilgs-
nį į Vestą paaiškino:

– Stivenas – mano broliukas. Jis nemoka kalbėti ir smirdi 
kaip supuvęs vėžlys.
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– Ne visada, – paprieštaravo ledi Kler.
Justinas tik papurtė galvą, parodydamas, kad apie tai nė 

neverta diskutuoti.
Sužavėtas tokio artimo bendravimo Vestas nesusilaikęs pri-

siminė šaltus pokalbius su savo motina, kuri atžalas visada 
laikė svetimais jai trukdančiais vaikais.

– Yra kur kas bjauresnių kvapų nei broliuko, – patikino 
Vestas berniuką. – Kol viešėsite, kokį kartą nusivesiu parodyti 
šlykščiausiai dvokiančio dalyko visose dvaro žemėse.

– Kas tai? – susijaudinęs paklausė Justinas.
Vestas jam nusišypsojo.
– Palauk ir sužinosi.
Ledi Kler sunerimusi tarė:
– Pone Raveneli, jūs labai malonus, bet neprašysime tesė-

ti pažado. Neabejoju, kad būsite užsiėmęs. Nenorime jums 
trukdyti.

Vestas, veikiau nustebintas nei įsižeidęs, neskubėdamas 
atsakė:

– Kaip pageidaujate, miledi.
Pajutusi palengvėjimą ji grakščiai tūptelėjo ir nuginė sūnų 

šalin, tarytum jie būtų nuo ko nors bėgę.
Vestas sumišęs žvelgė jai pavymui. Jau ne pirmą kartą jį 

atstumia garbinga moteris. Bet pirmą kartą jam buvo išties 
skaudu.

Ledi Kler tikriausiai žino apie jo reputaciją. Jo praeityje būta 
tiek paleistuvavimo ir girtuokliavimo, kiek dauguma vyrų per 
visą gyvenimą nepatiria. Negalėjo kaltinti ledi Kler dėl to, kad 
nenorėjo prie jo prileisti savo patiklaus sūnaus. Dievaži, jis 
nenorėtų sugadinti mielo vaiko.
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Nepastebimai atsidusęs Vestas nusiteikė laikyti liežuvį už 
dantų ir kelias artimiausias dienas vengti Čalonų. O tai bus 
nelengva, nes namai, po paraliais, pilni šitos giminės atsto-
vų. Jaunavedžiams išvykus jaunikio šeima pasiliks paviešėti 
dar bent tris keturias dienas. Hercogas su hercogiene ketino 
pasinaudoti proga ir pabendrauti su senais draugais bei pa-
žįstamais, gyvenančiais Hampšyre. Netrūks iškilmingų pietų, 
vakarienių, išvykų, vakarėlių, iškylų ir ilgų vakarų, praleistų 
linksminantis ir bendraujant.

Visa tai kaip tyčia vyks vasaros pradžioje, kai ūkyje – pats 
darbų įkarštis. Bent jau pasiteisinęs reikalais Vestas galės di-
džiąją dalį laiko leisti ne namuose. Ir kuo toliau nuo ledi Kler.

– Kodėl stovi čia pastebęs? – paklausė moteriškas balsas.
Išplėštas iš minčių Vestas pažvelgė į dailią tamsiaplaukę 

pusseserę Pandorą Ravenel.
Pandora buvo neįprasta mergina – impulsyvi, protinga ir 

sklidina per kraštus besiveržiančios energijos. Niekas nesitikė-
jo, kad būtent ji ištekės už geidžiamiausio Anglijos jaunikio. 
Tačiau tai, kad lordas Gabrielius Sent Vincentas ją pastebėjo 
ir įvertino, tik įrodė, jog jis turi išskirtinį skonį. Tiesą sakant, 
kiek teko girdėti, Sent Vincentas dėl jos tiesiog pametė galvą.

– Ar ko nors iš manęs nori? – abejingai pasiteiravo Vestas 
Pandoros.

– Taip, noriu tave supažindinti su savo sužadėtiniu, kad 
vėliau pasakytum nuomonę apie jį.

– Brangioji, Sent Vincentas – hercogo titulo įpėdinis, turintis 
didžiulį turtą. Man jis jau atrodo neapsakomai žavus.

– Mačiau, kad kalbėjaisi su jo seserimi ledi Kler. Ji našlė. 
Turėtum ją merginti, kol kitas vyras nepasičiupo.
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Išgirdęs tokį pasiūlymą, Vestas nelinksmai šyptelėjo. Nors jo 
pavardė garsi, jis neturi nei turto, nei nuosavų žemių. Negana 
to, neįmanoma pabėgti nuo praeities šešėlio. Čia, Hampšyre, 
jis pradėjo naują gyvenimą, supamas žmonių, kuriems nusi-
spjauti į Londono aukštuomenės paskalas. Bet Čalonai jį laikys 
suterštos reputacijos žmogumi. Netikėliu.

O ledi Kler – visų geidžiama moteris: jauna, turtinga, graži, 
našlaujanti vikonto titulo ir dvaro paveldėtojo motina. Visi 
Anglijos viengungiai sieks jos rankos.

– Geriau nereikia, – pasakė jis. – Merginimas kartais turi 
nepageidaujamą šalutinį poveikį – santuoką.

– Bet esi sakęs, kad norėtum šitame name matyti bėgiojan-
čius vaikus.

– Taip, kitų žmonių vaikus. Kadangi mano brolis su žmona 
paleis į pasaulį daugiau Ravenelių, man nereikės nieko daryti.

– Vis tiek manau, jog tau derėtų bent jau susipažinti su Fibe.
– Toks jos vardas? – nenoromis susidomėjęs paklausė Ves-

tas.
– Taip vadinamas linksmas paukštelis, gyvenantis Ameri-

koje. Šeimos nariai ją vadina Raudonąja Paukštele.
– Moteris, su kuria ką tik susipažinau, – tarė Vestas, – ne-

panaši į linksmą paukštelį.
– Pasak lordo Sent Vincento, Fibė iš prigimties meili ir netgi 

šiek tiek koketiška, bet ji vis dar gedi mirusio vyro.
Vestas kaip įmanydamas stengėsi išlikti abejingas. Tačiau 

po minutėlės nesusilaikęs paklausė:
– Nuo ko jis mirė?
– Nuo kažkokios sekinančios ligos. Gydytojai taip ir nesu-

tarė dėl tikslios diagnozės. – Išvydusi į vestibiulį plūstelėjusius 



22

Lisa Kleypas

svečius, Pandora nutilo. Ji nusitempė Vestą po pagrindiniais 
laiptais ir pritildžiusi balsą tęsė: – Lordas Kleras negalavo nuo 
pat gimimo. Jį kamavo siaubingi skrandžio skausmai, nuovar-
gis, galvos sopulys, širdies permušimai… Jis negalėjo valgyti 
daugumos patiekalų, vargiai pajėgdavo nuryti kąsnį. Šeima 
išmėgino visus įmanomus gydymo būdus, bet niekas nepadėjo.

– Kodėl hercogo duktė ištekėjo už ligonio? – sumišęs pasi-
teiravo Vestas.

– Tai buvo santuoka iš meilės. Lordas Kleras ir Fibė nuo 
mažens vienas kitą mylėjo. Iš pradžių jis nenorėjo jos vesti, nes 
bijojo tapti našta, bet ji įkalbėjo jį kuo geriau panaudoti jiems 
skirtą laiką. Siaubingai romantiška, tiesa?

– Nesuprantama, – tarė Vestas. – Gal ji turėjo už jo tekėti 
reikalo prispausta?

Pandora sutriko.
– Nori pasakyti… – ji nutilo, mėgindama sugalvoti manda-

gią frazę, – kad jie nelaukė vestuvių?
– Taip, – patvirtino Vestas. – Arba pirmagimio tėvas – kitas 

vyras, negalėjęs jos vesti.
Pandora susiraukė.
– Ar tu išties toks ciniškas?
Vestas jai išsišiepė.
– Ne, aš dar bjauresnis. Pati žinai.
Pandora žaismingai kepštelėjo jam palei smakrą, tarytum 

nusprendusi paauklėti už tokius žodžius. Jis mikliai sugavo ją 
už riešo, pabučiavo į ranką ir paleido.

Tuo metu į vestibiulį prigužėjo tokia daugybė svečių, kad 
Vestas suabejojo, ar visi tilps Eversbio priorijoje. Dvare buvo 
daugiau nei šimtas kambarių, neskaitant tarnų patalpų, bet 
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pastatas ilgus dešimtmečius buvo apleistas, todėl didelė jo 
dalis dabar buvo uždaryta ir remontuojama.

– Kas visi šie žmonės? – paklausė jis. – Jie akyse dauginasi. 
Maniau, jog į svečių sąrašą įtraukėme tik giminaičius ir artimus 
draugus.

– Čalonai turi daug artimų draugų, – kiek susidrovėjusi pa-
aiškino Pandora. – Atsiprašau, žinau, kad tau nepatinka minios.

Šie žodžiai Vestą nustebino, jis jau žiojosi paprieštarauti 
ir patikinti mėgstantis šurmulį, bet staiga jam toptelėjo, kad 
Pandora pažįsta tik dabartinį jį. Praeityje jis mielai leisdavo 
laiką su nepažįstamais žmonėmis, bėgiodavo iš vieno renginio į 
kitą, ieškodamas nepertraukiamų pramogų. Jam patiko paska-
los, flirtas, be saiko pilstomas vynas ir triukšmas, padėdavęs 
atitraukti dėmesį nuo to, kas vyko viduje. Bet apsigyvenęs 
Eversbio priorijoje jis pamiršo tokį gyvenimą.

Pastebėjusi į namą įeinantį būrelį žmonių Pandora pašok-
čiojo vietoje.

– Pažvelk, tai Čalonai. – Nuostabos ir nerimo nuspalvintu 
balsu ji pridūrė: – Mano būsimieji giminaičiai.

Kingstono hercogas Sebastianas spinduliavo pasitikėjimu 
vyro, gimusio kilmingoje šeimoje. Priešingai nei dauguma Bri-
tanijos didikų, kurie buvo nuviliamai vidutiniškos išvaizdos, 
Kingstonas buvo žavus ir bedieviškai gražus, o jo kūnas – tvir-
tas ir lieknas, tarytum perpus jaunesnio vyro. Hercogas, garsė-
jantis įžvalgiu protu ir kandžiu sąmoju, prižiūrėjo milžinišką 
finansinę imperiją, kuriai, be kita ko, priklausė ir džentelme-
nams skirtas lošimo klubas. Net jei kiti kilmingieji patyliukais 
bjaurėjosi, kad jam priklauso tokia vulgari įstaiga, niekas ne-
drįso viešai jo kritikuoti. Jis buvo pridalijęs per daug paskolų ir 
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žinojo per daug kitus sužlugdyti galinčių paslapčių. Vos keliais 
žodžiais, ištartais ar brūkštelėtais plunksna, Kingstonas galėtų 
beveik bet kurį išdidų aristokratą paversti elgeta.

Neįtikėtina, bet hercogas, regis, aistringai žavėjosi savo 
žmona. Vieną ranką jis laikė priglaudęs jai prie nugaros, su 
slaptu, bet lengvai atpažįstamu pasimėgavimu ją liesdamas. 
Vargu ar kas nors būtų jam dėl to priekaištavęs. Hercogienė 
Evangelina buvo pribloškiamos figūros moteris abrikosų spal-
vos plaukais ir linksmomis mėlynomis akimis strazdanotame 
veide. Ji atrodė šilta ir švytinti, tarytum nutvieksta rudeniško 
saulėlydžio.

– Ką manai apie lordą Sent Vincentą? – nekantraudama 
pasiteiravo Pandora.

Vesto žvilgsnis nukrypo į jauną vyrą, lyg du vandens lašai 
panašų į savo tėvą. Jo bronziniai plaukai žvilgėjo it ką tik nukal-
dintos monetos. Gražus kaip princas. Iš aukso nulietas Adonis.

Vestas tyčia atsainiai pareiškė:
– Tikėjausi aukštesnio.
Pandora įsižeidė.
– Jis toks pat aukštas kaip tu!
– Aš pasiruošęs skrybėlę suvalgyti, jei paaiškės, kada jis 

bent kiek aukštesnis nei keturių pėdų ir septynių colių ūgio. – 
Vestas nepritariamai sucaksėjo liežuviu. – Ir vis dar su trum-
pakelnėmis.

Pusiau suirzusi, pusiau prajuokinta Pandora niuktelėjo jam 
alkūne.

– Tai jo jaunesnis brolis Ivas, jam vienuolika. Mano sužadė-
tinis stovi šalia jo.

– Aaa. Na, tada suprantu, kodėl nori už jo tekėti.
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Pandora susinėrė rankas ant krūtinės ir giliai atsiduso.
– Taip. Bet kodėl jis nori vesti mane?
Vestas suėmė ją už pečių ir atgręžė į save.
– O kodėl ne? – paklausė jis švelniu susirūpinimo persmelk-

tu balsu.
– Niekas nesitikėjo, kad jis ves tokią kaip aš.
– Jis tavęs nori, antraip nebūtų čia atvykęs. Kodėl būgštauji?
Pandora susidrovėjusi gūžtelėjo pečiais.
– Nesu jo verta, – prisipažino ji.
– Vadinasi, tau nepaprastai pasisekė.
– Kodėl?
– Nėra nieko geriau nei gauti tai, ko nesi vertas. Tik pasakyk 

sau: „Valio, man labai pasisekė. Gavau didžiausią torto gabalėlį, 
negana to, kampinį, su cukrine gėle ant viršaus, ir visi kiti net 
žaliuoja iš pavydo.“

Pandoros veide pamažu nušvito šypsena. Po minutėlės ji 
nedrąsiai patyliukais ištarė:

– Valio, man labai pasisekė.
Pažvelgęs jai virš galvos Vestas išvydo žmogų, kurio šia 

proga nesitikėjo išvysti, ir suirzęs atsiduso iš nuostabos.
– Bijau, kad tavo vestuves, Pandora, turėsiu pradėti nuo 

mažos žmogžudystės. Nesijaudink, greitai apsisuksiu, o tada 
vėl galėsime švęsti.
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