


Romanas 

Vilnius 
2020



Skiriu nuostabiai talentingai redaktorei Carrie Feron –  
ačiū, kad įgyvendini mano svajones!

Su meile
L. K.



4

1
l

Hampšyras, Anglija
1875 m. rugpjūtis

– Ir kodėl mano gyvenimas turi nueiti po velnių vien 
dėl to, kad pusbrolis, kurio niekada nemėgau, nukrito nuo 
žirgo, – niūriai burbėjo Devonas Ravenelis.

– Na, Teo nenukrito, – pataisė jį jaunesnis brolis Vesto-
nas. – Žirgas jį numetė.

– Akivaizdu, kad žirgas irgi jo nepakentė, – Devonas stai-
giais žingsniais neramiai matavo vestibiulį. – Jei Teo nebūtų 
nusisukęs sprando, pats jam nusukčiau.

Suirzęs Vestas nepiktai pašnairavo į brolį.
– Kaip drįsti skųstis? Juk ką tik paveldėjai grafo titulą, o 

drauge – dvarą Hampšyre, žemes Norfolke, namą Londone…
– Visas turtas neskaidomas. Prašau atleisti, kad nesi-

džiaugiu gavęs žemes ir nekilnojamąjį turtą, kurie man 
niekada nepriklausys ir kurių negalėsiu parduoti.
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– Priklausomai nuo testamento sąlygų galbūt pavyks 
majoratą* panaikinti. Tada galėsi viską parduoti ir nusiplauti 
rankas.

– Jei tik Dievas duos, – Devonas su pasidygėjimu pa-
žvelgė į apipelijusį kampą. – Tegul niekas nesitiki, kad čia 
gyvensiu. Šitas namas griūva.

Juodu pirmąkart įžengė į Eversbio prioriją – giminės 
namus, pastatytus ant vienuolyno ir bažnyčios griuvėsių. 
Nors Devonui titulas atiteko prieš tris mėnesius – po pus-
brolio mirties – jis nesiskubino užsikrauti ant pečių krūvos 
rūpesčių.

Kol kas apžiūrėjo tik šį kambarį ir vestibiulį – dvi patal-
pas, turinčias padaryti didžiausią įspūdį svečiams. Kilimai 
nudriskę, baldai išklypę, gipsiniai sienų lipdiniai apmusiję 
ir suskilinėję. Visa tai nežadėjo nieko gero.

– Namą reikia suremontuoti, – pripažino Vestas.
– Jį reikia sulyginti su žeme.
– Nėra jau taip blogai… – Vestas nebaigęs sakinio šūkte-

lėjo, nes pėda įsmuko į kilimą. Atšokęs įsispoksojo į įdubą 
kilime. – Po šimts pypkių, kas čia?..

Devonas pakėlė kilimo kampą – pasirodė išpuvusios len-
tos. Purtydamas galvą vėl užklojo kilimą ir priėjo prie lango 
iš rombo formos stiklo plokštelių. Jas jungiantis švininis 
rėmas buvo aptrupėjęs, vyriai ir aptaisai surūdiję.

– Kodėl langai nepakeisti? – paklausė Vestas.

* Paveldėjimo būdas, kai visos valdos paveldimos drauge, taip apsaugant 
šeimos ar giminės turtą nuo skaidymo. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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– Akivaizdu – trūko pinigų.
– Neįmanoma! Dvarui priklauso dvidešimt tūkstančių 

akrų. Šitiek nuomininkų, šitiek kasmetinio derliaus…
– Ūkininkavimas nebeneša pelno.
– Hampšyre?
Devonas niūriai pašnairavo į brolį ir vėl pažvelgė pro 

langą.
– Visur.
Hampšyras buvo žalias, laukai plytėjo tvarkingai atitverti 

ryškiai žaliomis žydinčiomis gyvatvorėmis. Tačiau kažkur 
už jaukiai susispaudusių trobelių šiaudiniais stogais, der-
lingų kalkakmenio kalvų ir ilgaamžių miškų buvo tiesiami 
tūkstančiai mylių plieninių bėgių daugybei garvežių bei 
vagonų. Visoje Anglijoje naujos gamyklos ir pramoniniai 
miestai dygo greičiau nei grybai po lietaus. Devonui nepa-
sisekė, kad titulą paveldėjo pramonės bangai kėsinantis nu-
plauti aristokratijos tradicijas ir atitinkamą gyvenimo būdą.

– Iš kur žinai? – pasiteiravo brolis.
– Visi žino, Vestai. Grūdų kainos krito. Kada paskutinį 

kartą skaitei Times? Nejau nesiklausai pokalbių klube arba 
užeigose?

– Tik ne tada, kai kalbama apie žemės ūkį, – atkirto Ves-
tas. Jis sėdėjo išsidrėbęs ir trynėsi smilkinius. – Man tai nepa-
tinka. Juk sutarėme niekada į nieką nežiūrėti rimtai, atmeni?

– Stengiuosi. Bet susidūrus su mirtimi ir skurdu links-
mumas išblėsta, – atrėmęs kaktą į stiklą, Devonas nykiai 
bambėjo: – Visada mėgavausi patogiu gyvenimu, nė dienos 
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nuoširdžiai nedirbau. Dabar užsikroviau atsakomybę, – pas
kutinį žodį jis ištarė tarytum keiksmą.

– Padėsiu sugalvoti, kaip jos atsikratyti, – paieškojęs Ves-
tas iš vidinės švarko kišenės išsitraukė sidabrinę gertuvę. 
Atsisukęs godžiai patraukė.

Devonas kilstelėjo antakius.
– Ar ne per anksti? Dar iki pietų būsi girtas kaip pėdas.
– Taip, bet tik tada, jei pradėsiu nedelsdamas, – Vestas 

vėl užsivertė gertuvę.
Susirūpinęs Devonas pamanė, kad įprotis vaikytis ma-

lonumų paliko pėdsakų jaunesniojo brolio veide. Vestas – 
aukštas gražus dvidešimt ketverių metų vyras, pasižymin-
tis aštriu protu, kuriuo stengdavosi naudotis kuo rečiau. 
Pastaraisiais metais dėl nesaikingo gėrimo Vesto skruostai 
pasidarė raudoni, nukabo pagurklis, liemuo sustorėjo. Nors 
Devonas stengėsi nesikišti į brolio reikalus, kilo mintis, kad 
derėtų papriekaištauti dėl polinkio išgėrinėti. Bet ne, Vestą 
neprašytas patarimas tik supykdytų.

Įsidėjęs gertuvę į kišenę, Vestas sudūrė pirštų galiukus 
ir nukreipė žvilgsnį į Devoną.

– Tau reikia įsigyti kapitalą ir susilaukti įpėdinio. Turtin-
ga žmona išspręstų abi problemas.

Devonas išblyško.
– Juk sakiau, kad niekada nevesiu, – jis žinojo savo ribas – 

jam nevalia tapti vyru arba tėvu. Nuo minties, kad tektų 
išgyventi vaikystės košmarus – tik šįkart žiauraus ir abejingo 
tėvo vaidmenį atliktų jis pats – Devonui šiurpo oda. – Kai 
mirsiu, titulas atiteks tau, – pridūrė jis.
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– Nejau tikrai tiki, kad tave pergyvensiu? – paklausė Ves-
tas. – Turėdamas šitiek ydų?

– Aš jų turiu tiek pat.
– Taip, bet aš jas puoselėju su didesniu entuziazmu.
Devonas nesusilaikęs karčiai nusijuokė.
Niekas nebūtų nuspėjęs, kad juodu, tolimos Ravenelių 

atšakos palikuoniai, bus paskutiniai normanų užkariavimo 
laikus siekiančios giminės atstovai. Deja, Raveneliai visada 
buvo pernelyg karštakošiai ir impulsyvūs. Atsiduodavo 
visoms pagundoms, darė visas nuodėmes ir niekino visas 
vertybes, todėl numirdavo nespėję susilaukti palikuonių.

Dabar liko tik juodu.
Nors ir kilmingi, Devonas ir Vestas nepriklausė aukš-

tuomenei – rafinuotam pasauliui, apie kurį paprasti didikai 
galėjo tik pasvajoti. Devonas menkai išmanė sudėtingas 
taisykles ir ritualus, skiriančius aristokratus nuo prastuo-
menės. Tačiau žinojo, kad Eversbio dvaras – ne iš dangaus 
nukritusi sėkmė, o spąstai. Dvaro turimų pajamų nepakako 
jam išlaikyti. Palikimas surytų kuklias metines Devono paja-
mas iš patikos fondo, sugniuždytų jį patį, paskui pribaigtų 
ir brolį.

– Tegul Ravenelių dinastija baigiasi, – pareiškė Devo-
nas. – Mes netikėliai, visada tokie buvome. Kam rūpės, jei 
grafo titulas išnyks?

– Tarnams ir nuomininkams gali nepatikti, kad praras 
pajamas ir namus, – sausai tarstelėjo Vestas.

– Tegu eina šunims šėko pjauti. Pasakysiu, ką reikia 
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daryti: pirma iškraustysiu Teo našlę ir seseris; man iš jų 
jokios naudos.

– Devonai… – išgirdo jis neramų brolio balsą.
– Paskui sugalvosiu, kaip atšaukti majoratą, išdalysiu 

palikimą ir parduosiu dalimis. Jei nepavyks to padaryti, 
išparduosiu visus vertingus daiktus, namą nugriausiu ir 
parduosiu akmenis…

– Devonai, – Vestas mostelėjo durų link – ant slenksčio 
stovėjo neaukšta liekna moteris juodu šydu.

Teo našlė.
Airių pero lordo Karberio, Glengarife turinčio žirgų ūkį, 

duktė. Už Teo ištekėjo vos trys dienos iki jo žūties. Tokia 
tragedija, ištikusi iš karto po džiaugsmingo įvykio, tikriau-
siai ją pribloškė. Devonas, vienas paskutinių nykstančios 
giminės narių, prieš tris mėnesius, kai Teo ištiko nelaimė, 
tikriausiai turėjo nusiųsti jai užuojautos laišką. Bet ši mintis 
kažkodėl taip ir nevirto veiksmu, liko tik galvoje kaip pū-
kelis ant švarko atlapo.

Gal Devonas ir būtų prisivertęs nusiųsti užuojautos laiš-
ką, bet neapkentė pusbrolio. Gyvenimas daugeliu atžvilgių 
Teo apdovanojo – suteikė turto, privilegijų ir grožio, bet jis, 
užuot dėkojęs už gyvenimo dovanas, nuolat elgėsi pasi-
pūtėliškai ir bendravo iš aukšto. Tikras niekšas. Devonas 
nepraleisdavo pro ausis nei įžeidimų, nei akibrokštų, todėl 
kaskart susitikę juodu su Teo susikibdavo. Meluotų, jei sa-
kytų, jog jaučia apmaudą, kad nebesimatys su pusbroliu.

O Teo našlei užuojautos nereikėjo. Ji jauna ir bevaikė, 
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gaus našlės rentą, todėl be vargo dar kartą ištekės. Nors 
sklido kalbos, kad ji gražuolė, buvo sunku spręsti – moterį 
it niūri migla dengė storas juodas šydas. Dėl vieno Devonas 
buvo tikras – nugirdusi jo žodžius, moteris tikriausiai pajuto 
jam panieką.

Tačiau jam nusispjauti.
Devonui ir Vestui nusilenkus, našlė atsainiai tūptelėjo.
– Sveiki atvykę, milorde. Ir pone Raveneli. Kuo skubiau 

paruošiu namuose esančių daiktų sąrašą, kad galėtumėte 
siaubti ir niokoti tvarkingai, – jos balsas buvo malonus, o 
aštriuose it stiklas žodžiuose skambėjo panieka.

Devonas akylai stebėjo, kaip ji įėjo į kambarį. Jo skoniui 
moteris buvo per liekna, it vytelė debesyje gedulingų dra-
bužių. Tačiau dėmesį prikaustė drabužių varžomi judesiai 
ir po apsimestine ramybe slypintis temperamentas.

– Užjaučiu dėl netekties, – ištarė jis.
– Sveikinu su paveldėjimu.
Devonas susiraukė.
– Patikėkite manimi, niekada negeidžiau jūsų vyro titulo.
– Tiesa, – įsiterpė Vestas. – Jis dėl to skundėsi visą kelią 

iš Londono.
Devonas piktai pašnairavo į brolį.
– Liokajus Simsas jums patogiu metu galės aprodyti 

namą ir sodą, – pasakė našlė. – Kadangi iš manęs, kaip pats 
sakėte, jums jokios naudos, eisiu į savo kambarį ir pradėsiu 
rinktis daiktus.

– Ledi Trenier, – atžariai tarė Devonas, – regis, mūsų 
pažintis prasidėjo netinkamai. Atsiprašau, jei įžeidžiau.
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– Nereikia atsiprašinėti, milorde. Tokių žodžių iš jūsų 
ir tikėjausi, – Devonui nespėjus įsiterpti, ji kalbėjo toliau: – 
Norėčiau pasiteirauti, kiek laiko ketinate svečiuotis Eversbio 
priorijoje?

– Tikriausiai dvi naktis. Galbūt per vakarienę galėtume 
aptarti…

– Deja, mano mošos ir aš negalėsime su jumis vakarie-
niauti. Esame prislėgtos sielvarto, todėl valgysime atskirai.

– Grafiene…
Moteris nekreipdama į jį dėmesio išėjo iš kambario ne-

tarusi daugiau nė žodžio. Nė netūptelėjusi.
Devonas, apstulbęs ir pasipiktinęs, prisimerkęs žiūrėjo į 

tuščią tarpdurį. Moterys įprastai nesikreipdavo į jį su tokia 
panieka. Jis juto tuoj neteksiąs savitvardos. Po velnių, kaip 
ji drįsta kaltinti jį dėl padėties, kurios jis nepasirinko?

– Kuo nusipelniau tokio elgesio? – paklausė.
Vesto lūpų kampučiai trūktelėjo.
– Išskyrus tai, kad žadėjai ją išvyti ir sugriauti jos namus?
– Juk atsiprašiau!
– Niekada neatsiprašinėk moterų. Taip tik patvirtini kly-

dęs ir dar labiau jas pakurstai.
Po šimts, Devonas tikrai nepakęs įžūlaus elgesio moters, 

turinčios jam siūlyti pagalbą, o ne versti ant kupros kaltę. 
Nesvarbu, kad ji našlė, ją reikia pamokyti.

– Einu su ja pasikalbėti, – ryžtingai pareiškė jis.
Vestas, susikėlęs kojas ant gobelenu traukto minkštasuo-

lio, išsitiesė ir pasidėjo po galva pagalvę.
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– Pažadink, kai viskas baigsis.
Devonas išėjo iš vestibiulio ir plačiais sparčiais žingsniais 

nusekė paskui našlę. Pastebėjo ją koridoriaus gale – suknia ir 
šydas plastėjo jai skubant lyg bures iškėlusiam piratų laivui.

– Palūkėkite! – šūktelėjo jai įkandin. – Kalbėjau nerimtai.
– Kalbėjote rimtai, – stabtelėjusi ji staigiai atsisuko į De-

voną. – Turėdamas savanaudiškų tikslų ketinate sunaikinti 
dvarą ir giminės palikimą.

Jis sustojo priešais našlę gniauždamas kumščius.
– Klausykite, – šaltai tarė, – didžiausia atsakomybė, kurią 

man iki šiol teko nešti, tai butas mieste, virtuvės tarnai-
tė, patarnautojas ir vienas žirgas. O dabar turiu rūpintis 
žlungančiu dvaru, kuriam priklauso daugiau nei du šimtai 
nuomojamų ūkių. Manau, į tai reikia žvelgti supratingai. 
Gal net su užuojauta.

– Vargšelis. Kaip tikriausiai sunku, kaip nepatogu galvoti 
ne vien apie save.

Išrėžusi šiuos žodžius, ji ketino eiti. Tačiau sustojo greta 
nišos sienoje, skirtos meno kūriniams eksponuoti.

Devonas ją pričiupo. Ryžtingai įsirėmė rankomis abipus 
nišos, užkirsdamas našlei kelią. Išgirdo, kaip ji kvėptelėjo 
ir, nors tuo nesididžiavo, liko patenkintas ją sujaudrinęs.

– Leiskite man eiti, – paprašė ji.
Jis, įspraudęs ją į kampą, nejudėjo.
– Pirma pasakykite, kuo jūs vardu.
– Kam? Nė už ką neleisčiau jums į mane kreiptis vardu.
Devonas suirzęs nužvelgė žmogystą po šydu.
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– Ar jums netoptelėjo, kad, užuot vaidijęsi, daugiau pa-
siektume bendradarbiaudami?

– Ką tik netekau vyro ir namų. Milorde, sakykite, kokia 
man iš to nauda?

– Gal išsiaiškinkite tai prieš bandydama mane padaryti 
priešu.

– Buvote priešas dar prieš įžengdamas į šiuos namus.
Devonas mėgino įžiūrėti veidą už šydo.
– Po galais, ar privalote dėvėti šį apdangalą? – piktai 

paklausė jis. – Jaučiuosi, lyg bendraučiau su šviestuvu.
– Jis vadinamas gedulingu šydu ir, taip, privalau jį dėvėti 

svečių akivaizdoje.
– Aš ne svečias, aš jūsų pusbrolis.
– Mano vyro pusbrolis.
Devono susierzinimas žvelgiant į ją ėmė slopti. Kokia ji 

mažutė, trapi ir greita kaip žvirblis. Jis prakalbo švelniau:
– Nagi, nebūkite užsispyrusi. Nėra reikalo mano akivaiz-

doje dėvėti šydą, nebent tikrai verktumėte – tada pareikalau-
čiau nedelsiant prisidengti. Nepakenčiu, kai moterys verkia.

– Nes slapta esate minkštaširdis? – sarkastiškai paklau
sė ji.

Tvykstelėjo tolimas prisiminimas – Devonas jau daugelį 
metų neleido sau apie tai galvoti. Pabandė vaizdinį nuvy-
ti, bet protas užsispyręs vertė prisiminti, kaip jis penkerių 
arba šešerių sėdėjo prie uždarų motinos drabužinės durų, 
o iš kitapus jų sklindantis kūkčiojimas kėlė jam nerimą. Jis 
nežinojo, kas ją pravirkdė. Tikriausiai vienas iš daugybės 
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nutrūkusių meilės romanų. Jo motina garsėjo kaip gražuolė, 
dažnai įsimylėdavusi ir pamiršdavusi vyrus per vieną naktį. 
Tėvas, išsekintas jos užgaidų ir kamuojamas savų demonų, 
retai būdavo namie. Devonas prisiminė dusinantį bejėgišku-
mą, apėmusį klausantis jos kūksnių. Todėl liko tik kaišioti 
jai po durimis nosinaites, maldauti, kad ji atidarytų, ir be 
perstojo klausinėti, kas negerai.

„Devai, tu toks mielas, – pasakė ji šniurkščiodama. – Visi 
berniukai mieli. Bet tada užaugate, tampate savanaudiški ir 
negailestingi. Gimei tam, kad daužytum moterims širdis.“

„Nedaužysiu, mamyte! – susirūpinęs šūktelėjo jis. – Pa-
žadu.“

Jis išgirdo, kaip ji pro ašaras nusijuokė, lyg jis būtų pa-
sakęs paikystę.

„Tikrai daužysi, mažuti. Tau nė nereikės stengtis.“
Panašūs nutikimai kartojosi, bet šį Devonas prisiminė 

ryškiausiai.
Paaiškėjo, kad motina neklydo. Tiksliau, jis dažnai būda-

vo kaltinamas sudaužęs moteriai širdį. Bet jis visada aiškiai 
pasakydavo neketinąs vesti. Net įsimylėjęs neduotų tokio 
pažado moteriai. Nėra prasmės – juk bet kurį pažadą galima 
sulaužyti. Žinodamas, kiek skausmo vienas kitam sukelia 
sutuoktiniai, neturėjo noro sužeisti kitą žmogų.

Devonas vėl sutelkė dėmesį į moterį priešais.
– Ne, nesu minkštaširdis, – ištarė jis, atsakydamas į jos 

klausimą. – Mano nuomone, verkianti moteris manipuliuoja 
vyru, negana to, atrodo nepatraukliai.
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– Tokio bjauraus žmogaus man dar neteko sutikti, – iš-
rėžė ji.

Devonui patiko, kad ji pabrėžė kiekvieną žodį, lyg šau-
dytų strėlėmis iš lanko.

– Ar daug vyrų teko pažinti?
– Pakankamai, kad vos išvydusi atpažinčiau nedorėlį.
– Abejoju, ar pro šitą šydą daug matote, – jis pačiupinėjo 

juodo audeklo kraštą. – Netikiu, kad jums patinka jį dėvėti.
– Tiesą sakant, patinka.
– Nes verkdama už jo paslepiate veidą, – veikiau teigė, 

nei klausė jis.
– Aš niekada neverkiu.
Devonas priblokštas ėmė svarstyti, ar gerai ją išgirdo.
– Nuo vyro žūties?
– Net tada neverkiau.
Kokia moteris prisipažintų, net jei tai būtų tiesa? Sugrie-

bęs šydą Devonas pamėgino jį kilstelėti.
– Nejudėkite, – jis užmetė krepo klostes ant šydą laikan-

čio lankelio. – Ne, nesitraukite. Mudu stovėsime akis į akį ir 
pabandysime civilizuotai pasikalbėti. Gerasis Dieve, šitiek 
medžiagos pakaktų visam pirklių laivui…

Išvydęs moters veidą, Devonas nutilo. Pasijuto žvelgiąs 
į gintarines įkypas kaip katės akis. Akimirką nepajėgė kvė-
puoti, nepajėgė mąstyti – visomis juslėmis stengėsi ją įver-
tinti.

Jam dar neteko regėti tokios moters.
Ji buvo jaunesnė, nei jis tikėjosi, skaistaus veido ir kašto-
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ninių plaukų, per storų smeigtukams. Platūs lyg išskaptuoti 
skruostikauliai ir siauras smakras, veidas dailiai trikampis 
kaip katės. Jos lūpos buvo tokios putlios, kad net dabar – 
smarkiai suspaustos – atrodė švelnios ir minkštos. Nors ši 
moteris nepasižymėjo klasikiniu grožiu, jos bruožai buvo 
išskirtiniai, todėl grožio sąvoka neteko prasmės.

Gedulinga suknelė apglaudė kūną nuo kaklo iki klubų, 
paskui išplatėjo įmantriomis klostėmis. Beliko spėlioti, kokia 
figūra slėpėsi po korsetais, raukinukais ir vingriomis siū-
lėmis. Net riešus ir plaštakas dengė juodos pirštinaitės. Be 
veido, atidengta buvo tik kaklo oda – aukštoje apykaklėje 
buvo U formos skeltukas. Devonas išvydo, kaip ji nugurkė 
seilę. Toji vietelė atrodė labai jautri, labai asmeniška – jei 
priglaustų prie jos lūpas, pajustų pulsą.

Jis panoro išbučiuoti kaklą ir drauge išrengti ją lyg įmant
riai suvyniotą dovaną, kol ji pradėtų aikčioti ir rangytis po 
juo. Jei tai būtų buvusi kita moteris ir juodu būtų susitikę 
kitokiomis aplinkybėmis, Devonas nė nemirktelėjęs būtų 
ją sugundęs. Supratęs, kad nevalia stovėti žiopčiojant lyg 
į krantą išmestam upėtakiui, jis bandė surikiuoti įsiaudri-
nusias mintis.

Jo nuostabai, tylą pirmoji pertraukė ji.
– Mano vardas Ketlina.
Airiškas vardas.
– Kodėl kalbate be akcento?
– Vaikystėje buvau išsiųsta gyventi su tėvų draugais į 

Angliją, Lemsterį.
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– Kodėl?
Tarp lenktų jos antakių susimetė raukšlelės.
– Tėvai buvo užsiėmę žirgais. Kasmet kelis mėnesius 

praleisdavo Egipte, ieškodami arabiškų žirgų savo ūkiui. Aš 
jiems… trukdžiau. Jų draugai, lordas ir ledi Bervikai, taip 
pat augino žirgus, pasisiūlė mane priglausti ir užauginti 
drauge su dviem savo dukterimis.

– Jūsų tėvai vis dar gyvena Airijoje?
– Mama mirė, bet tėvas vis dar ten, – jos žvilgsnis nutolo, 

mintys pakrypo kažkur kitur. – Jis man atsiuntė Asadą kaip 
vestuvinę dovaną.

– Asadą, – suglumęs pakartojo Devonas.
Ketlina pažvelgė į jį sumišusi, kaklas ir veidas išraudo.
Devonas suprato.
– Žirgą, numetusį Teo, – tyliai ištarė jis.
– Tai ne Asado kaltė. Žirgas buvo taip netikusiai išdre-

suotas, kad tėvas perpirko jį iš savininko.
– Kodėl tėvas jums padovanojo nedresuotą žirgą?
– Lordas Bervikas dažnai leisdavo man padėti dresuoti 

kumeliukus.
Devonas skvarbiai nužvelgė smulkutę moterį.
– Jūs ne didesnė už žvirblį.
– Arabiškam žirgui dresuoti nereikia jėgos. Tai jautri veis-

lė, tokiems žirgams reikia supratingumo ir įgūdžių.
Dviejų dalykų, kurių Teo stokojo. Po paraliais, kaip 

kvailai jis pasielgė rizikuodamas savo gyvybe ir vertingu 
gyvuliu.
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– Ar Teo norėjo pasismaginti? – nesusilaikęs paklausė 
Devonas. – Bandė pasirodyti?

Švytinčiose Ketlinos akyse žybtelėjo tvilkantys jausmai, 
bet kibirkštėlės greitai užgeso.

– Jis buvo įpykęs. Neįstengiau jo atkalbėti.
Tikras Ravenelis.
Jei kas nors drįsdavo Teo paprieštarauti arba neduoti to, 

ko jis užsigeisdavo, kildavo tikras uraganas. Galbūt Ketlina 
manė pajėgsianti jį suvaldyti arba tikėjosi, kad laikui bėgant 
jis taps švelnesnis. Ji negalėjo žinoti, kad ugningas Ravene-
lių būdas nusveria bet kokį savisaugos instinktą. Devonas 
norėjo manyti esąs racionalesnis, bet praeityje ne kartą pasi-
davė ugningai prigimčiai ir puolė į visa užvaldančio įsiūčio 
ugnikalnio gelmes. Kaskart apimdavo nuostabus jausmas, 
kol tekdavo stoti akistaton su padariniais.

Ketlina tvirtai sunėrė rankas, pirštinėtomis plaštakomis 
susiėmė dilbius.

– Vieni žmonės sakė, kad po nelaimingo nutikimo turėjau 
Asadą nušauti. Bet būtų žiauru ir neteisinga taip nubausti 
nekaltą žirgą.

– Ar nesvarstėte jo parduoti?
– Nenorėčiau. Bet net ir nusprendusi parduoti pirma 

turėčiau jį išdresuoti.
Devonas abejojo, ar išmintinga leisti Ketlinai artintis prie 

žirgo, neseniai pražudžiusio jos vyrą, tegul ir netyčia. Mažai 
tikėtina, kad jai pavyks Eversbio priorijoje išbūti tiek, kad 
spėtų ristūną išdresuoti.
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Tačiau dabar netinkamas metas tai pasakyti.
– Norėčiau apžiūrėti sodą, – pareiškė jis. – Ar palydėsite 

mane?
Ketlina sumišusi žengė atatupsta.
– Paprašysiu vyriausiojo sodininko.
– Pageidaučiau, kad mane lydėtumėte jūs, – Devonas 

patylėjęs reikšmingai paklausė: – Tikiuosi, nebijote manęs?
Ji suraukė antakius.
– Tikrai ne.
– Tada palydėkite.
Nekreipdama dėmesio į Devono siūlomą ranką, Ketlina 

neramiai jį nužvelgė.
– Gal pakvieskime jūsų brolį?
Devonas pakratė galvą.
– Jis snaudžia.
– Tokiu metu? Gal serga?
– Ne, tik gyvena kaip katinas. Ilgai snūduriuoja ir retkar-

čiais išsilaižo kailį.
Devonas pastebėjo, kaip ji nenoromis šyptelėjo.
– Tada eime, – sumurmėjo Ketlina ir prasibrovusi pro šalį 

žvaliai nužingsniavo koridoriumi. Devonas nedvejodamas 
nusekė įkandin.
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Vos kelias minutes praleidusi Devono Ravenelio draugi-
joje, Ketlina neabejojo, kad visi bjaurūs gandai, girdėti apie 
šį vyrą, pagrįsti. Jis savanaudis asilas. Atstumiantis stačiokas 
ir palaidūnas.

Gražus… reikia tai pripažinti. Tačiau jo grožis kitoks 
nei Teo – šis buvo palaimintas rafinuotais jauno Apolono 
bruožais ir auksiniais plaukais. Tamsaus gymio Devono 
Ravenelio grožis buvo akiplėšiškas ir nuodėmingas, nu-
gairintas cinizmo. Be to, jis tikrai atrodė ne jaunesnis kaip 
dvidešimt aštuonerių. Kaskart pažvelgusi jam į akis, mė-
lynas lyg audrotas vandenynas žiemą, į ryškias raineles su 
mėlynai juodu apvadu ji apstulbdavo. Jo veidas buvo švariai 
nuskustas, bet ant smakro žėlė trumpi šereliai, kurių nebūtų 
įveikęs net aštriausias skustuvas.

Būtent apie tokius vyrus Ketliną perspėjo ją užauginusi 
ledi Bervik.

„Suprasi, kad vyrai turi nedorų kėslų. Jie be skrupulų 
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pasitelks žavesį, melus ir viliones tam, kad dėl netyro savo 
pasitenkinimo sužlugdytų nekaltas merginas. Atsidūrusi 
tokio nenaudėlio draugijoje bėk šalin nesidairydama.“

„Bet kaip sužinosiu, ar tas vyras nenaudėlis?“ – klausė 
anuomet Ketlina.

„Iš ištvirkusių kibirkštėlių akyse ir nežaboto žavesio. Jo 
artumas gali sužadinti svaiginančius pojūčius. Toks vyras 
pasižymi tam tikra savybe… mano mamytė ją vadindavo 
„žvėriška prigimtimi“. Ar supranti, Ketlina?“

„Man regis, taip“, – atsakė ji, bet tuo metu nesuprato.
Dabar Ketlina puikiai žinojo, ką turėjo omenyje ledi Ber-

vik. Greta jos žingsniuojantis vyras žvėriškos prigimties 
turėjo su kaupu.

– Iš to, ką iki šiol mačiau, – prabilo Devonas, – užuot 
bandžius remontuoti, būtų kur kas protingiau šitą tręštančių 
rąstų krūvą padegti.

Ketlina išpūtė akis.
– Eversbio priorija – istorinės vertės pastatas. Jai keturi 

šimtai metų.
– Spėju, vamzdžiai tokio pat senumo.
– Vamzdžiai visai neblogi, – gindamasi atkirto ji.
Jis kilstelėjo antakius.
– Tokie neblogi, kad galėčiau nusiprausti po dušu?
Prieš atsakydama Ketlina sudvejojo.
– To padaryti nepavyks.
– Vadinasi, paprastoje vonioje? Puiku. Kokioje gi šiuolai-
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kiškoje talpoje šįvakar gausiu pasimirkyti? Surūdijusiame 
kibire?

Ketlinos lūpų kampučiai suvirpėjo, nes kilo noras šyp-
telėti, tada pervėrė apmaudas. Šypsnį pavyko sutramdyti, 
paskui ji itin oriai atsakė:

– Nešiojamojoje skardinėje vonioje.
– Nė viename vonios kambaryje nėra ketaus vonių?
– Deja, vonios kambarių nėra. Vonia jums bus atnešta į 

drabužinę ir baigus maudytis išgabenta.
– Ar yra vandentiekis? Bent viename kambaryje?
– Virtuvėje ir arklidėse.
– Bet name, žinoma, yra klozetų.
Devonui palietus tokią nejaukią temą, Ketlina priekaiš-

tingai jį nužvelgė.
– Jei nesate pernelyg trapi dresuoti žirgus, – prikišo jis, – 

gyvulius, kurie savo kūno funkcijų neslepia, tikrai galite 
prisiversti ir man pasakyti, kiek dvare klozetų.

Ketlina nukaito.
– Nė vieno. Naktimis naudojami naktipuodžiai, dieno-

mis – išvietė lauke.
Jis nustėręs pažvelgė į ją, tarytum būtų nuoširdžiai pa-

sibaisėjęs.
– Nė vieno? Kadaise tai buvo vienas turtingiausių dvarų 

Anglijoje. Po velnių, kodėl niekas neįvedė kanalizacijos?
– Anot Teo, jo tėvas sakydavo, kad nėra prasmės, nes jie 

turi daug tarnų.
– Na, žinoma. Kaip malonu lakstyti laiptais aukštyn 
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žemyn su sunkiais kibirais vandens. Tuo labiau naktipuo-
džiais. Tarnai tikriausiai džiaugiasi, kad niekas iš jų neatėmė 
tokios pramogos.

– Kam tas sarkazmas? – paklausė Ketlina. – Ne aš taip 
nusprendžiau.

Juodu toliau žingsniavo vingiuotu takeliu, abipus kurio 
augo kukmedžiai ir dailiai apgenėtos kriaušės, o Devonas 
vis raukėsi.

Teo Devoną ir jo jaunesnįjį brolį vadino pora nevidonų.
„Jie vengia mandagios draugijos ir mieliau bendrauja su 

žemos moralės žmonėmis, – pasakojo Ketlinai Teo. – Daž-
niausiai juos galima aptikti Ist Endo užeigose ir viešnamiuo-
se. Jų mokslai nuėjo perniek. Tiesą sakant, Vestonas anksčiau 
laiko metė studijas Oksforde, nes nenorėjo būti be Devono.“

Ketlinos supratimu, Teo, nors nemėgo pusbrolių, di-
džiausią neapykantą jautė Devonui.

Keistas likimo pokštas – Teo vietą užėmė būtent jis.
– Kodėl ištekėjote už Teo? – nustebino ją klausimu De-

vonas. – Ar tai buvo santuoka iš meilės?
Ji šiek tiek susiraukė.
– Norėčiau, kad neliestume asmeniškų temų.
– Tokios šnekos – tikra nuobodybė.
– Tačiau jūsų padėties vyras turėtų sugebėti palaikyti 

tokį pokalbį.
– Teo sugebėjo? – niekinamai paklausė jis.
– Taip.
Devonas prunkštelėjo.
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– Niekada neteko matyti, kaip jis tą sugebėjimą demons-
truoja. Gal pastebėti trukdė tai, kad reikėjo nuolat vengti jo 
kumščių.

– Tikriausiai galima teigti, kad judu su Teo atskleisdavote 
blogiausius vienas kito bruožus.

– Tiesa. Pasižymėjome panašiais trūkumais, – Devonas 
pašaipiai pridūrė: – Tik aš, regis, neturiu nė vienos jo do-
rybės.

Ketlina tylėjo, leisdama žvilgsniui slysti baltomis horten-
zijomis, pelargonijomis ir raudonais penstemonų žiedais. Iki 
santuokos ji manė žinanti visus Teo trūkumus ir dorybes. 
Pusę metų trukusių piršlybų ir sužieduotuvių metu juodu 
lankėsi pobūviuose ir vakarėliuose, važinėjosi karieta ir jodi-
nėjo žirgais. Teo buvo nepaprastai galantiškas. Nors draugės 
Ketliną perspėjo dėl liūdnai pagarsėjusio Ravenelių būdo, ji 
buvo pernelyg susižavėjusi ir nieko nenorėjo girdėti. Be to, 
piršlybų apribojimai – susitikimai stebint palydovams ir re-
tos progos išvykti – trukdė jai perprasti tikrąją Teo prigimtį. 
Ketlina per vėlai suprato svarbų gyvenimo faktą – vyrą gali 
pažinti tik su juo pagyvenusi.

– Papasakokite apie jo seseris, – išgirdo ji sakant Devo-
ną. – Atmenu, jų yra trys. Visos netekėjusios?

– Taip, milorde.
Vyriausioji Ravenelių duktė Elena buvo dvidešimt vie-

nų. Dvynės Kasandra ir Pandora – devyniolikos. Nei Teo, 
nei jų tėvas testamentu merginoms nepaliko nieko. Kilmin-
gai merginai be kraičio nelengva rasti tinkamą gerbėją. O 
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naujojo grafo jokie teisiniai įsipareigojimai nevertė jomis 
pasirūpinti.

– Ar bent viena merginų jau debiutavo? – pasiteiravo jis.
Ketlina papurtė galvą.
– Ketverius metus jos beveik be perstojo gedėjo. Pirma 

mirė jų motina, paskui grafas. Merginos šiemet turėjo de-
biutuoti, bet dabar… – Ketlina nutilo.

Devonas stabtelėjo prie gėlyno, priversdamas sustoti ir ją.
– Trys netekėjusios kilmingos moterys be pajamų ir krai-

čio, – tarė jis, – netinkamos dirbti ir pernelyg aukštos kilmės, 
kad tekėtų už prasčiokų. Be to, daugelį metų pragyvenusios 
kaime jos tikriausiai yra nykybės įsikūnijimai.

– Jos nėra nykios. Tiesą sakant…
Ją pertraukė šaižus klyksmas.
– Padėkit! Mane puola žiaurūs žvėrys! Pasigailėkit manęs, 

laukiniai šunėkai! – jaunos moters balse girdėjosi įtikinamas 
išgąstis.

Devonas nieko nelaukęs pasileido takeliu, kol pasiekė 
atvirus aptverto sodo vartus. Juoda suknele vilkinti mergina 
voliojosi ant gėlėtos vejos, o per ją liuoksėjo du juodi spanie-
liai. Jos riksmams virtus netramdomu kvatojimu, Devonas 
sulėtino žingsnį.

Jį pasivijusi Ketlina uždususi tarė:
– Dvynės… jos tik žaidžia.
– Po paraliais, – sustojęs sumurmėjo Devonas. Aplink jo 

pėdas sūkuriavo dulkės.
– Šalin, niekingi šunys! – lyg piratė sušuko Kasandra, 
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šokinėdama į šalis ir švaistydamasi medžio šaka tarsi kar-
du. – Arba nudirsiu niekam tikusį jūsų kailį ir sušersiu jus 
rykliams! – pasidėjusi ant kelių ji mikliai perlaužė šaką 
pusiau. – Gaudykit, netikėliai jungos, – liepė ji šunims ir 
nusviedė pagalius į vejos pakraštį.

Spanieliai džiaugsmingai lodami nusivijo pagalius.
Ant žemės gulinti mergina – Pandora – išvydusi žmones 

pasirėmė ant alkūnių ir plaštaka prisidengė akis.
– Ei, žemės šliužai! – linksmai šūktelėjo ji. Abi merginos 

nedėvėjo skrybėlių, nemūvėjo pirštinių. Pandorai trūko vie-
no rankogalio, Kasandros sijono apačioje karojo atplyšęs 
raukinys.

– Merginos, kur jūsų šydai? – priekaištingai paklausė 
Ketlina.

Pandora nuo akių nusibraukė plaukų sruogą.
– Aš iš savojo pasidariau žvejybinį tinklą, Kasandros šydą 

panaudojome uogoms plauti.
Grakščios ilgakojės dvynės saulės nutviekstais susivė-

lusiais plaukais atrodė kerinčiai – gal ir ne veltui buvo pra-
mintos tarsi graikų deivės. Rausvaskruostės susitaršiusios 
merginos atrodė nežaboto būdo linksmos vėjavaikės.

Kasandra ir Pandora jau per ilgai atskirtos nuo pasaulio. 
Patyliukais Ketlina apmaudavo, kad lordas ir ledi Trenierai 
visą meilę skyrė beveik vien tik Teo, vieninteliam sūnui, 
kurio gimimas užtikrino šeimos ir grafo titulo ateitį. Vil-
damiesi susilaukti antro įpėdinio, trijų nepageidaujamų 
dukterų gimimą laikė nesuvokiama tragedija. Tylios ir 
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klusnios Elenos nusivylusiems tėvams buvo nesunku ne-
pastebėti, o nevaldomos dvynės buvo paliktos tvarkytis 
savarankiškai.

Ketlina priėjusi padėjo Pandorai atsistoti. Ji stropiai nu-
valė merginai nuo sijono lapus ir žolės stiebelius.

– Brangioji, juk rytą priminiau, kad šiandien sulauksi-
me svečių, – ji bergždžiai bandė nubraukti kelis šuns plau-
kus. – Tikėjausi, susirasite ramų užsiėmimą. Pavyzdžiui, 
skaitysite…

– Perskaitėme visas knygas bibliotekoje, – atkirto Pan-
dora. – Po tris kartus.

Prie jų priėjo Kasandra, sekama kiauksinčių spanielių.
– Jūs grafas? – paklausė ji Devono.
Jis pasilenkė paglostyti šunų ir atsitiesęs pažvelgė į mer-

giną nutaisęs rimtą veidą.
– Taip. Atsiprašau. Jokiais žodžiais neįmanoma išreikšti 

apmaudo dėl jūsų brolio mirties.
– Vargšelis Teo, – ištarė Pandora. – Jis dažnai elgdavosi 

nutrūktgalviškai ir viskas visada baigdavosi gerai. Manėme, 
jis nenugalimas.

Kasandra susimąsčiusi pridūrė:
– Teo manė taip pat.
– Milorde, – įsiterpė Ketlina, – norėčiau pristatyti ledi 

Kasandrą ir ledi Pandorą.
Devonas nužvelgė dvynes, išvaizda primenančias pa-

sišiaušusias miško fėjas. Kasandra tikriausiai gražesnė – 
auksaspalviais plaukais, didelėmis mėlynomis akimis ir 
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dailiai išlenktomis lūpomis. Pandora lieknesnė ir aukštesnė, 
tamsiai rudų plaukų ir kampuotesnio veido.

Spanieliams šokinėjant ir sukant aplink juos ratus, Pan-
dora kreipėsi į Devoną:

– Man dar neteko su jumis susitikti.
– Tiesą sakant, teko, – pasakė jis. – Per giminės susibūri-

mą Norfolke. Buvote per maža ir neprisimenate.
– Pažinojote Teo? – pasiteiravo Kasandra.
– Truputį.
– Ar jis jums patiko? – nustebino jį klausimu mergina.
– Deja, ne, – atsakė jis. – Mudu ne vieną kartą esame 

susipešę.
– Taip jau elgiasi berniukai, – tarė Pandora.
– Tik peštukai ir kvailiai, – paprieštaravo jai Kasandra. 

Supratusi, kad netiesiogiai įžeidė Devoną, nukreipė į jį naivų 
žvilgsnį. – Išskyrus jus, milorde.

Jo lūpose šmėkštelėjo atsaini šypsenėlė.
– Deja, šis apibūdinimas man tinka.
– Ravenelių būdas, – pareiškė Pandora, išmintingai link-

telėjo ir pusbalsiu sukuždėjo: – Mes taip pat jį paveldėjome.
– Jo nepaveldėjo tik vyresnioji mūsų sesuo Elena, – pri-

dūrė Kasandra.
– Jos neįmanoma išprovokuoti, – atskleidė Pandora. – 

Viską išbandėme, bet niekaip nesiseka.
– Milorde, eime į šiltnamius? – kreipėsi Ketlina į Devoną.
– Žinoma.
– Galime eiti kartu? – paklausė Kasandra.
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Ketlina papurtė galvą.
– Ne, brangioji, manau, bus geriausia, jei judvi eisite 

namo apsitvarkyti ir persirengti.
– Bus smagu vakarieniauti su nauju žmogumi! – šūkte-

lėjo Pandora. – Ypač ką tik atvykusiu iš miesto. Noriu apie 
Londoną sužinoti viską.

Devonas klausiamai pašnairavo į Ketliną.
Ji dvynėms atsakė:
– Jau paaiškinau lordui Trenierui, kad mums griežtas 

gedulas, todėl vakarieniausime atskirai.
Šiuos žodžius pasitiko pasipiktinimo banga.
– Bet, Ketlina, be svečių taip nyku…
– Elgsimės nepriekaištingai, pažadu…
– Jie mūsų pusbroliai!
– Kas blogo nutiks?
Ketlina pajuto apmaudą – juk žinojo, kad merginos ištroš-

kusios nors kokių pramogų. Tačiau tai vyras, ketinantis jas 
išspirti iš vienintelių namų, kuriuos joms teko pažinti. O jo 
brolis Vestonas, kiek ji pastebėjo, jau prisisiurbęs. Pora pasi-
leidėlių – netinkama draugija nekaltoms merginoms, ypač jei 
jos pačios nesugeba elgtis prideramai. Iš to nebūtų nieko gero.

– Deja, ne, – griežtai nukirto ji. – Leisime grafui su broliu 
pavakarieniauti ramiai.

– Bet Ketlina, – maldavo Kasandra, – mes taip ilgai ne-
turėjome pramogų.

– Žinoma, – tarė Ketlina kęsdama kaltės dūrį. – Gedėda-
mi žmonės ir neturi pramogauti.
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Dvynės nutilusios sužiuro į ją iš padilbų.
Įtampą išsklaidė Devonas – jis linksmai kreipėsi į Ka-

sandrą:
– Leisite išlipti į krantą, kapitone?
– Taip, – niūriai burbtelėjo ji, – judu su mergše galit ap-

leisti laivą lenta.
Ketlina susiraukė.
– Kasandra, malonėk manęs nevadinti mergše.
– Vis geriau nei „laivo žiurkė“, – šiurkščiai atšovė Pan-

dora. – Aš tai taip būčiau tave pavadinusi.
Priekaištingai nužvelgusi Pandorą, Ketlina grįžo į žvirgž-

du išpiltą takelį. Devonas ėjo šalia.
– Na? – po akimirkos paklausė ji. – O jūs manęs nesu-

peiksite?
– Nesugalvoju, kas pranoktų „laivo žiurkę“.
Ketlina nejučiomis gailiai šyptelėjo.
– Prisipažinsiu, atrodo nesąžininga prašyti dviejų žvi-

trių jaunų moterų ištverti dar vienus metus atsiskyrus nuo 
visuomenės – joms ir taip teko kentėti ketverius metus. Ne-
žinau, kaip su jomis tvarkytis. Niekas nežino.

– Ar jos neturėjo guvernantės?
– Kiek suprantu, turėjo kelias, bet nė viena netvėrė ilgiau 

nei kelis mėnesius.
– Ar taip sunku surasti tinkamą?
– Įtariu, kad visos guvernantės buvo tinkamos. Sunku 

mokyti padoraus elgesio merginas, kurios visai nenusitei-
kusios mokytis.
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– O kaip ledi Elena? Ar ir ją reikia drausminti?
– Ne, ji, laimė, turėjo mokytojų, lankė pamokas. Be to, ji 

iš prigimties švelnesnio būdo.
Juodu priėjo prie keturių dalimis suskirstytų šiltnamių, 

žibančių vėlyvos popietės šviesoje.
– Mano nuomone, nieko blogo, jei merginos nori laigyti 

lauke, užuot sėdėjusios niūriuose namuose, – pasakė De-
vonas. – Tiesą sakant, kokia prasmė langus uždengti juo-
dais audeklais? Kodėl jų nenukabinus ir neįsileidus saulės 
šviesos?

Ketlina papurtė galvą.
– Jei taip anksti nukabintume gedulingas užuolaidas, 

kiltų skandalas.
– Net čia?
– Hampšyras – tikrai ne civilizuoto pasaulio užkampis, 

milorde.
– Bet kas prieštarautų?
– Aš. Negaliu šitaip paniekinti Teo atminimo.
– Dėl Dievo meilės, jis nesužinos. Niekam, įskaitant ve-

lionį mano pusbrolį, nebus jokios naudos, jei visi namai 
gyvens nykiai. Netikiu, kad jis būtų to norėjęs.

– Per prastai jį pažinojote ir negalite spręsti, ko jis būtų 
norėjęs, – atkirto Ketlina. – Kad ir kaip būtų, nevalia į tai-
sykles numoti ranka.

– O jei taisyklės trukdo? Jei iš jų daugiau žalos nei naudos?
– Jei jūs ko nors nesuprantate arba kam nepritariate, dar 

nereiškia, kad tai nėra naudinga.
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– Pritariu. Bet negalite paneigti: kai kurias tradicijas su-
galvojo kvailiai.

– Nenoriu to aptarinėti, – nukirto Ketlina paspartindama 
žingsnį.

– Pavyzdžiui, dvikovos, – kalbėjo toliau Devonas nė kiek 
neatsilikdamas. – Žmonių aukojimas. Daugpatystė – neabe-
joju, apgailestaujate, kad neišlaikėme šios tradicijos.

– Spėju, kad jei tik galėtumėte, turėtumėte dešimt žmonų.
– Man ir vienos pakaktų, kad būčiau nelaimingas. Dar 

devynių nereikia.
Ketlina nustebusi pašnairavo į jį.
– Milorde, aš našlė. Nejau nenutuokiate, apie ką mandagu 

kalbėtis su mano padėties moterimi?
Jo išraiška bylojo, kad nenutuokia.
– O apie ką šnekama su našlėmis? – pasiteiravo Devonas.
– Nevalia užsiminti apie dalykus, kurie laikomi liūdnais, 

šokiruojančiais arba nepadoriai juokingais.
– Tada nebeturiu ko sakyti.
– Ačiū Dievui, – karštai tarė ji, ir Devonas išsišiepė.
Subrukęs rankas į kelnių kišenes, akylai apsidairė ap-

linkui.
– Kiek akrų užima sodai?
– Apytiksliai dvidešimt.
– O šiltnamiai? Kas juose auga?
– Yra oranžerija, vyninė, patalpos persikams, palmėms, 

paparčiams ir gilėms… šis skirtas orchidėjoms. – Ji atidarė 
pirmo šiltnamio duris, ir Devonas iš paskos įėjo į vidų.
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Juos apsupo vanilės ir citrusų aromatai. Teo motina Džei-
nė tenkino savo aistrą egzotiškoms gėlėms – augino retas 
orchidėjas iš viso pasaulio. Orchidėjų šiltnamyje visus me-
tus buvo palaikoma vidurvasario temperatūra – tam buvo 
reikalinga greta stovinti katilinė.

Vos jiedviem įėjus Ketlina gretimame take pastebėjo liek
ną Elenos figūrą. Nuo pat tada, kai mirė jos motina grafienė, 
Elena apsiėmė rūpintis dviem šimtais vazonuose augančių 
bromelijinių šeimos augalų. Buvo taip sunku suprasti, ko 
reikia visoms lepioms gėlėms, kad padėti buvo leidžiama 
tik keliems rinktiniams sodininkams.

Išvydusi svečius Elena siektelėjo šydo, kuris krito jai ant 
nugaros, ir ketino užsidengti veidą.

– Nesivargink, – sausai tarstelėjo Ketlina. – Lordas Tre-
nieras nusiteikęs prieš gedulingus šydus.

Elena, mėgstanti įsiteikti kitiems, iškart padėjo šydą. 
Pastačiusi į šalį nedidelį laistytuvą su vandeniu, prisiar-
tino prie svečių. Nors Elena nebuvo toki akinamai graži 
kaip jaunesnės seserys, ji buvo savaip patraukli, tarytum 
vėsi švytinti mėnesiena. Labai skaisčios odos ir itin šviesių 
plaukų.

Ketlina stebėjosi, kad lordas ir ledi Trenierai, visiems 
keturiems vaikams parinkę vardus iš graikų mitologijos, 
vienintelei Elenai suteikė mirtingosios vardą.

– Atleiskite, kad sutrukdžiau darbuotis, – pasakė Devo-
nas Elenai, kai juodu buvo supažindinti.

Mergina nedrąsiai nusišypsojo.
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– Nieko tokio, milorde. Tiesiog stebiu orchidėjas, kad 
joms nieko nestigtų.

– Kaip suprantate, ko joms stinga? – pasiteiravo Devonas.
– Apžiūriu lapų spalvą, žiedlapius. Dairausi, ar nepa-

stebėsiu amarų arba tripsų, taip pat stengiuosi prisiminti, 
kurioms rūšims labiau patinka drėgnesnis, kurioms – sau-
sesnis dirvožemis.

– Gal aprodytumėte man gėles? – paklausė Devonas.
Elena linktelėjusi nusivedė jį takais, atkreipdama vyro 

dėmesį į tam tikras rūšis.
– Tai mano motinos kolekcija. Viena jos mėgstamiausių 

buvo peristeria elata, – ji jam parodė augalą baltą marmurą 
primenančiais žiedlapiais. – Žiedo viduriukas panėši į ma-
žytį balandį, matote? O čia dendrobium aemulum. Dėl žiedla-
pių formos ji vadinama plunksnine orchidėja, – šelmiškai, 
bet droviai šyptelėjusi Elena atsigręžė į Ketliną ir pasakė: – 
Mano brolienei nepatinka orchidėjos.

– Neapkenčiu jų, – suraukė nosį Ketlina. – Šykščios ir 
reiklios gėlės, kurių pražystant tenka laukti visą amžinybę. 
Negana to, kai kurios trenkia senais batais arba sušvinkusia 
mėsa.

– Tų gėlių ir aš nemėgstu, – prisipažino Elena. – Bet vi-
liuosi vieną dieną pamilti. Kartais prieš įžvelgiant mielumą 
reikia tą dalyką pamilti.

– Nesutinku, – paprieštaravo Ketlina. – Kad ir kiek vers-
tum save pamilti tą išpampusią baltą orchidėją kampe…

– Dressleria, – paslaugiai įsiterpė Elena.
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– Taip. Net jeigu beprotiškai ją pamiltum, gėlė vis tiek 
dvoktų senais batais.

Elena nusišypsojusi toliau vedė Devoną taku, aiškinda-
ma, kaip temperatūra šiltnamyje palaikoma kūrenant greta 
esančią katilinę ir naudojant lietaus vandens talpyklą.

Pastebėjus, kaip Devonas vertinamai žvilgčioja į Eleną, 
Ketlinai nemaloniai pasišiaušė sprando plaukeliai. Juodu 
su broliu Vestu atrodė visai kaip tie iškrypę paleistuviai 
romanuose apie aukštuomenę. Iš išorės žavūs, viduje sukti 
ir negailestingi. Kuo greičiau Ketlinai pavyks Ravenelių 
seseris iškraustyti iš dvaro, tuo bus geriau.

Ji jau apsisprendė dalį našlės rentos panaudoti tam, kad 
iškeldintų visas tris merginas iš Eversbio priorijos. Suma 
nedidelė, bet pakaks išsilaikyti, jei gaus pajamų iš kokios 
nors padorios veiklos, pavyzdžiui, siuvinėjimo. Susiras ne-
didelį namelį, kuriame visos gyvens, arba išsinuomos kelis 
kambarius privačiame name.

Nesvarbu, su kokiais sunkumais teks susidurti, vis bus 
geriau, nei palikti tris bejėges merginas Devono Ravenelio 
malonei.
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