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Skiriu Carrie Feron – už neišsenkantį gerumą, sunkų triūsą 
ir įžvalgas, taip pat už tai, kad mano gyvenimui ir knygoms Tu 
suteiki daugiau džiaugsmo.
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Prologas
l

Kingstono hercogienė Evangelina iškėlė mažąjį vaikaitį 
iš vonios ir apgobė minkštu baltu rankšluosčiu. Kūdikis 
juokdamasis įsirėmė tvirtomis kojelėmis ir pabandė atsistoti 
jai ant kelių. Mažylis šlapiais delniukais čiupinėjo jai veidą 
ir plaukus – toks meilus užpuolimas prajuokino Evę.

– Atsargiau, Stivenai. – Kūdikis įsitvėrė į dvieilius perlų 
karolius ant jos kaklo. – Ak, taip ir žinojau, kad maudyda-
ma tave turėjau juos nusisegti. Per didelė p-pagunda, – Evė 
visada kalbėjo mikčiodama, tačiau su metais tai darėsi vis 
mažiau pastebima.

– Jūsų prakilnybe! – šūktelėjo tarnaitė Ona skubėdama 
artyn. – Būčiau pati iškėlusi ponaitį Stiveną iš vonios. Jis 
gana sunkus. Tvirtas vaikinukas.

– Man jokio vargo, – patikino ją Evė, pakštelėjo kūdikiui 
į rausvus skruostukus ir ištraukė iš jo saujos perlus.

– Jūsų prakilnybė labai maloni, kad padedate rūpintis 
vaikais, kai auklei laisvadienis, – Ona atsargiai paėmė kūdikį 
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iš Evės rankų. – Bet kuri kambarinė mielai pagelbėtų, juk 
turite svarbesnių reikalų.

– N-nėra svarbesnių reikalų už vaikaičius. Be to, man 
patinka leisti laiką vaikų kambariuose – mintimis grįžtu į 
tą metą, kai mano pačios vaikai buvo nedideli.

Stivenui parūpo pačiupinėti baltą raukiniuotą kepuraitę 
ant Onos galvos, ir ji sukikeno.

– Aš jį apibarstysiu talku ir aprengsiu.
– Aš sutvarkysiu vonią, – pareiškė Evė.
– Jūsų prakilnybe, taip nevalia, – Ona stengėsi kalbėti 

griežtai, bet mandagiai. – Tik ne su tokia gražia šilko suk-
nia. Taip apsirengusi turėtumėte sėdėti svetainėje ir skaityti 
knygą arba siuvinėti. – Evė jau ketino prieštarauti, bet Ona 
reikšmingai pridūrė: – Auklė man galvą nuraus, jei sužinos, 
kad padėjote.

Šachas ir matas.
Supratusi, kad auklė joms abiem galvas nuraus, Evė atsa-

kydama nelinksmai linktelėjo, tačiau neatsispyrė pagundai 
burbtelėti:

– Juk ryšiu prijuostę.
Ona išėjo iš vonios nutaisiusi patenkintą šypsnį ir nunešė 

Stiveną į vaikų kambarį.
Tebeklūpėdama ant kilimėlio priešais vonią, Evė siekte-

lėjo už nugaros ieškodama flanelinės prijuostės raištelių. Ji 
gailiai mintijo, kad sunku atitikti tarnų lūkesčius dėl to, kaip 
turėtų elgtis hercogienė. Jie spyrėsi neleisti jai daryti nieko 
sunkesnio, nebent sidabriniu šaukšteliu pamaišyti arbatą. 
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Nors Evė dviejų vaikaičių močiutė, bet liekna ir tvirta, todėl 
galėjo lengvai iškelti iš vonios besimuistantį kūdikį arba 
lakstyti su vaikais po sodą. Štai praėjusią savaitę vyriausia-
sis sodininkas ją išbarė, kad persiropštė per akmenų sieną 
surinkti nukritusių žaislinių strėlių.

Besistengdama atmazgyti užsispyrusį prijuostės maz-
gą, Evė išgirdo už nugaros žingsnius. Nors joks garsas ar 
ženklas neišdavė atėjusiojo tapatybės, hercogienė iš karto jį 
atpažino dar prieš šiam priklaupiant už jos. Stiprūs pirštai 
nustūmė jos rankas šalin, ir vieno miklaus timptelėjimo 
pakako raišteliams atmazgyti.

Tylus šilkinis murmesys paglamonėjo jautrią sprando 
odą.

– Matau, pasamdėme naują auklę. Kaip nuostabu. – Įgu-
dusios vyriškos rankos palindo po atrišta prijuoste ir malo-
niai glamonėdamos pakilo nuo liemens iki krūtų. – Kokia 
putli mergiotė. Pranašauju tau gerą ateitį šiuose namuose.

Evė užsimerkusi atsišliejo į jį nugara. Švelnios lūpos, 
sukurtos nuodėmei ir glamonėms, nuslydo jos kaklu.

– Turbūt derėtų tave perspėti, – tęsė viliojamas balsas, – 
kad laikytumeisi atokiai nuo šeimininko. Jis pagarsėjęs pa-
laidūnas.

Jos lūpose nušvito šypsena.
– Girdėjau. Ar jis tikrai toks nedoras, kaip žmonės kalba?
– Ne. Dar blogesnis. Ypač su raudonplaukėmis, – jis iš-

traukė kelis smeigtukus jai iš plaukų, ir ilga kasa nusileido 
Evei ant peties. – Vargšelė... bijau, kad jis nuo tavęs neatstos.
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Nuo bučinių, nusėjusių kaklą, Evė nejučiomis suvirpėjo.
– K-kaip su juo susidoroti?
– Dažnai, – atsakė jis tarp bučinių.
Bejėgiškai nusijuokusi ji persisuko jo glėbyje, kad galėtų 

pažvelgti atėjūnui į veidą.
Net po tris dešimtmečius trunkančios santuokos išvydus 

vyrą, buvusį lordą Sent Vincentą, dabartinį Kingstono herco-
gą, Evei kaskart suspurdėdavo širdis. Subrendęs Sebastianas 
virto nuostabiu vyru, drauge bauginančiu ir kerinčiu. Prieš 
dešimt metų tapęs hercogu, įgijo orumo, tinkančio nepa-
prastai įtakingam žmogui. Bet visi, pažvelgę į tas nuostabias 
žydras akis, kuriose kibirkščiavo ugnis ir ledas, prisimin-
davo, jog kadaise jis buvo didžiausias Anglijos palaidūnas. 
Ir tebėra – Evė galėjo tai patvirtinti.

Laikas Sebastianui buvo ir visada bus gailestingas. Jis 
buvo gražus, lieknas ir elegantiškas vyras rusvai auksiniais, 
ties smilkiniais jau pražilusiais plaukais. Tikras liūtas žie-
mą, kuriam niekas nedrįstų pastoti kelio. Branda jam su-
teikė šalto valdingumo ir išminties, jis atrodė kaip žmogus, 
matęs ir patyręs labai daug, todėl retai arba netgi niekada 
nepergudraujamas. Tačiau prajuokintas arba sujaudintas 
nutaisydavo kaitinančią ir jaudinančią šypseną.

– Ak, čia tu, – tarė Sebastianas, neva nustebęs, kaip atsi-
dūrė klūpomis ant vonios kilimėlio su žmona glėbyje. – Jau 
ruošiausi išniekinti besipriešinančią tarnaitę, bet su tavimi 
bus dar sunkiau.

– Gali mane išniekinti, – linksmai pasisiūlė Evė.
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Jos vyras nusišypsojo ir leido žibančiam žvilgsniui švel-
niai nuslysti jos veidu. Jis nubraukė jai nuo veido kelias 
išsprūdusias garbanas, per metus iš rubino įgijusias abri-
kosų atspalvį.

– Mano meile, bandžiau trisdešimt metų. Bet, nepaisant 
didžiausių pastangų... – jos lūpas pamalonino saldus ero-
tiškas bučinys, – tavo akys tokios pat nekaltos kaip tos dro-
vios sienų ramstytojos, su kuria pabėgęs susituokiau. Gal 
bent pamėgink apsimesti surambėjusia? Nusivylusia? – Jai 
pabandžius nutaisyti tokį žvilgsnį, jis tyliai nusijuokė ir vėl 
ją pabučiavo, šįkart erzinamai ir jausmingai, versdamas jos 
širdį plakti sparčiau.

– Kodėl mane susiradai? – tingiai pasiteiravo Evė atloš-
dama galvą, kol jo lūpos slydo jos kaklu.

– Ką tik sulaukiau žinių apie tavo sūnų.
– Kurį?
– Gabrielių. Kilo skandalas.
– Kai esi juo patenkintas, vadini Gabrielių savo sūnumi, 

bet vos tik iškrėtęs šunybę jis tampa mano sūnumi, – nusi-
stebėjo Evė. Sebastianas numetė prijuostę šalin ir pradėjo 
sagstyti jos suknelę.

– Aš esu doresnysis iš tėvų, todėl peršasi išvada, kad 
polinkį į šunybes jis paveldėjo iš tavęs, – atsakė jis.

– K-kaip tik atvirkščiai, – atšovė ji.
– Nejaugi? – svarstydamas žmonos žodžius, Sebastianas 

iš lėto ją glamonėjo. – Aš esu nedorasis? Ne, meilute, negali 
būti. Neabejoju, kad tu esi nedorėlė.
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– Tu, – nukirto ji ir jo glamonėms darantis vis intymes-
nėms ėmė tankiau kvėpčioti.

– Hmm. Reikia nedelsiant tai išsiaiškinti. Veduosi tave 
tiesiai į lovą.

– Palauk. Papasakok apie Gabrielių. Ar skandalas kaip 
nors susijęs su... ta moterimi? – Visi žinojo, kad Gabrielius 
užmezgė romaną su JAV ambasadoriaus žmona. Evė iš pat 
pradžių karštai priešinosi jų santykiams ir vylėsi, kad jie 
greitai nutrūks. Bet romanas tęsėsi jau dvejus metus.

Pakėlęs galvą Sebastianas susiraukęs pažvelgė į ją ir sun-
kiai atsiduso.

– Jis sugebėjo sukompromituoti grafo dukterį. Vieną iš 
Ravenelių.

Evė galvodama apie pažįstamą pavardę susiraukė.
– Ar pažįstame tą šeimą?
– Pažinojau senąjį grafą, lordą Trenierą. Jo žmona buvo 

vėjavaikė ir lėkšta. Kartą buvai su ja susitikusi per sodo 
parodą, judvi aptarėte jos orchidėjų kolekciją.

– Taip, prisimenu, – deja, Evei toji moteris nepatiko. – Jie 
susilaukė dukters?

– Dvynių. Šiemet joms pirmas pokylių sezonas. Pasirodo, 
tavo kvailį sūnų pričiupo in flagrante delicto su viena jų.

– Visas į tėvą, – tarstelėjo Evė.
Dėdamasis labai įsižeidęs, Sebastianas grakščiai atsistojo 

ir padėjo jai pakilti nuo žemės.
– Jo tėvas niekada nebuvo pričiuptas.
– Tik aš jį pričiupau, – patenkinta pareiškė Evė.
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Sebastianas nusijuokė.
– Tiesa.
– Beje, ką reiškia in flagrante delicto?
– Tiesiogiai išvertus? „Nusikaltimo liepsnose.“ – Lengvai 

pakėlęs ją ant rankų Sebastianas pridūrė: – Man regis, rei-
kėtų pademonstruoti.

– O kaip sk-skandalas? Kaip Gabrielius ir Ravenelių du-
kra, ir...

– Pasaulis gali palaukti, – tvirtai tarė Sebastianas. – Eve, 
ketinu tave dešimttūkstantąjį kartą išniekinti... ir nors kartą 
norėčiau, kad ko nors iš to pasimokytum.

– Klausau, pone, – kukliai pasakė ji ir nešama į miegamąjį 
apsivijo rankomis vyrui kaklą.
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Londonas, 1876 m.
Prieš dvi dienas...

Ledi Pandorą Ravenel kamavo nuobodulys.
Nepakeliamas nuobodulys.
Jai nusibodo nuobodžiauti.
O Londono pokylių sezonas vos spėjo įsibėgėti. Teks iš-

tverti dar keturis mėnesius pokylių, vakarėlių, koncertų ir 
iškilmingų vakarienių, kol Parlamentas užsidarys ir kilmin-
gųjų šeimos grįš į savo dvarus užmiestyje. Vadinasi, bus 
dar bent šešiasdešimt iškilmingų vakarienių, penkiasdešimt 
pokylių ir vienas Dievas težino kiek vakarėlių.

Ji neišgyvens.
Nusvarinusi pečius Pandora atsilošė ir įsmeigė žvilgsnį 

į sausakimšą pokylių salę. Joje sukiojosi džentelmenai, ap-
sirengę juodai ir baltai, karininkai su uniformomis ir išeigi-
niais auliniais ir damos, apsitaisiusios šilku ir tiuliu. Kodėl 



13

Nuodėmių pavasaris

jie visi čia? Ką jie gali vieni kitiems papasakoti, kas nebuvo 
pasakyta per praėjusį pokylį?

Blogiausia vienatvės forma, – liūdnai mintijo Pandora, – tai 
būti vieninteliu nesilinksminančiu žmogumi minioje.

Kažkur tarp valso ritmu besisukančių porų jos dvynė 
sesuo grakščiai šoko viltį puoselėjančio kavalieriaus glėbyje. 
Kol kas pokylių sezonas Kasandrai kėlė tokį pat nuobodulį 
ir nusivylimą kaip Pandorai, bet sesuo buvo labiau nusitei-
kusi prisitaikyti. 

– Ar nenorėtum pasivaikščioti po salę ir pakalbinti žmo-
nių, užuot sėdėjusi kampe? – tą vakarą paklausė Kasandra. 

– Ne, sėdėdama bent jau galiu galvoti apie įdomius da-
lykus. Nesuprantu, kaip ištveri valandų valandas bendrau-
dama su nuobodžiais žmonėmis. 

– Ne visi jie nuobodūs, – paprieštaravo Kasandra.
Pandora nepatikliai nužvelgė seserį. 
– Ar tarp visų iki šiol sutiktų džentelmenų yra nors vie-

nas, su kuriuo norėtum dar kartą pasimatyti? – Kol kas ne, – 
prisipažino Kasandra. – Bet nepasiduosiu, kol nepažinsiu 
jų visų. 

– Pažinusi vieną, pažinai visus, – niūriai pareiškė Pan-
dora.

Kasandra gūžtelėjo pečiais. 
– Kalbantis laikas greičiau eina. Pabandyk.
Deja, Pandora visai nemokėjo palaikyti lengvo pokalbio. 

Ji nesugebėjo apsimesti susidomėjusi kokiam nors pasipū-
tusiam nuobodai pradėjus girtis savimi ir savo laimėjimais, 
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aiškinti, kaip jis patinkąs draugams ir kaip kiti juo žavisi. 
Ji neapkentė senstančių kilmingųjų, besidairančių jaunos 
nuotakos, kuri būtų ir palydovė, ir slaugė, arba našlių, ieš-
kančių, kas pratęstų jų giminę. Nuo minties, kad jie ją liestų, 
tegul ir pirštinėtomis rankomis, Pandorai šiurpo oda. O 
prisiminimai apie pokalbius su jais kėlė vien nuobodulį.

Nudūrusi žvilgsnį į išblizgintą parketą, ji bandė sugalvo-
ti, kiek žodžių išeitų iš žodžio nuobodulys. Nuo... nuodus... 
lys... obuolys...

– Pandora, – pasigirdo šaižus jos palydovės balsas. – Ko-
dėl vėl sėdi kampe? Parodyk savo šokių kortelę.

Pakėlusi akis į ledi Eleonorą Bervik, Pandora nenoromis 
padavė moteriškei nedidelę vėduoklės pavidalo kortelę.

Grafienė, aukšta ir išdidi moteris tiesiu it šluotkotis nu-
garkauliu, praskleidė perlamutrinius kortelės viršelius ir 
griežtai nužvelgė plonus kaulinius puslapius.

Visi tušti.
Ledi Bervik papūtė lūpas, lyg kas būtų jas sutraukęs 

raišteliu.
– Ji turėtų būti jau pilna.
– Išsisukau koją, – pasiteisino Pandora vengdama pa-

žvelgti moteriškei į akis. Apsimesti nesunkiai susižeidus – 
vienintelė išeitis norint saugiai sėdėti kampe ir išvengti 
rimto nusižengimo visuomenės taisyklėms. Pagal etiketą, 
dama, atsisakiusi šokti dėl nuovargio arba susižalojimo, 
visą likusį vakarą negalėjo priimti kvietimų.

Moteriškės balsą atšaldė nepritarimas.
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– Ar taip atsimoki už lordo Treniero dosnumą? Šitiek 
brangių naujų suknelių ir papuošalų – kodėl leidai visa 
tai pirkti, jei jau buvai nusiteikusi neišnaudoti pokylių 
sezono?

Tiesą sakant, Pandorą dėl to graužė sąžinė. Pusbrolis 
Devonas, lordas Trenieras, pernai po jos brolio žūties pa-
veldėjęs grafo titulą, su ja ir Kasandra elgėsi nepaprastai 
maloniai. Jis ne tik pripirko joms gražių suknelių pokylių 
sezonui, bet ir aprūpino dosniais kraičiais, kurie pritrauktų 
bet kurio padoraus viengungio dėmesį. Jos tėvai, mirę prieš 
kelerius metus, tikrai nebūtų buvę tokie dosnūs.

– Nebuvau nusiteikusi neišnaudoti pokylių sezono, – su-
burbėjo ji. – Tik nežinojau, kad bus taip sunku.

Ypač šokti.
Kai kurie šokiai, pavyzdžiui, didysis maršas ir kadrilis, 

dar įveikiami. Ji susitvarkydavo net su galopu, jei tik partne-
ris per staigiai jos nesukiodavo. Bet valsas keldavo pavojų 
kiekviename posūkyje... tiesiogine to žodžio prasme. Kas-
kart staigiai apsisukusi ratu Pandora prarasdavo pusiaus-
vyrą. Be to, galva susisukdavo ir tamsoje, kai ieškodama 
kelio negalėdavo kliautis regėjimu. Ledi Bervik apie šią bėdą 
nežinojo, o išdidumas ir gėda trukdė Pandorai pasipasakoti. 
Vienintelė Kasandra žinojo jos paslaptį ir su tuo susijusią 
istoriją ir ne vienus metus padėjo tai slėpti.

– Pati kalta, kad tau sunku, – griežtai pareiškė ledi Bervik.
– Nesuprantu, kodėl turėčiau šitaip nertis iš kailio, kad 

susirasčiau vyrą, kuriam šiaip ar taip nepatiksiu.
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– Nesvarbu, ar patiksi savo vyrui. Santuoka niekaip ne-
susijusi su asmeniniais jausmais. Tai sąjunga iš naudos.

Nors ir nepritarė, Pandora prikando liežuvį. Daugmaž 
prieš metus vyresnė sesuo Helena ištekėjo už pono Riso 
Vinterborno, nekilmingo velsiečio, ir juodu buvo nepapras-
tai laimingi. Kaip ir pusbrolis Devonas su žmona Ketlina. 
Susituokti iš meilės pasiseka ne visiems, bet tai įmanoma.

Nepaisant to, Pandora sunkiai įsivaizdavo tokią atei-
tį. Priešingai nei romantiškoji Kasandra, Pandora niekada 
nesvajojo ištekėti ir susilaukti vaikų. Ji nenorėjo niekam 
priklausyti ir dar mažiau norėjo, kad kas nors priklausytų 
jai. Nors ir kaip stengėsi prisiversti norėti to, ko turėtų norėti, 
žinojo: įprastas gyvenimas nesuteiktų laimės.

Ledi Bervik atsidususi prisėdo greta, jos tiesus stuburas 
su kėdės atlošu sudarė dvi lygiagrečias linijas.

– Gegužės mėnuo ką tik prasidėjo. Ar atmeni, ką apie 
tai sakiau?

– Tai svarbiausias pokylių sezono mėnuo, kai vyksta visi 
pagrindiniai renginiai.

– Teisingai, – ledi Bervik grąžino jai šokių kortelę. – Ti-
kiuosi, po šio vakaro pasistengsi. Privalai stengtis dėl lordo 
ir ledi Trenierų, taip pat dėl savęs. Drįstu teigti, kad ir dėl 
manęs, juk šitiek pastangų įdėjau tave ugdydama.

– Jūs teisi, – tyliai pripažino Pandora. – Ir aš apgailes-
tauju – nuoširdžiai – dėl pridarytų nemalonumų. Bet man 
tapo aišku, kad nesu sukurta tokiems dalykams. Nenoriu 
ištekėti. Turiu planų išlaikyti save ir gyventi savarankiškai. 
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Jei viskas klosis gerai, sulauksiu sėkmės ir niekam neberei-
kės dėl manęs nerimauti.

– Omenyje turi tą nesąmoningą stalo žaidimą? – su pa-
nieka paklausė grafienė.

– Jis nėra nesąmoningas. Jis tikras. Man ką tik suteikė 
patentą. Paklauskite pono Vinterborno.

Pernai Pandora, nuo mažens mėgusi žaislus ir laisvalaikio 
žaidimus, sukūrė stalo žaidimą. Padrąsinta pono Vinterbor-
no, ji pateikė prašymą užregistruoti patentą ir ketino gaminti 
ir platinti žaidimą. Ponui Vinterbornui priklausė didžiausia 
universalinė parduotuvė pasaulyje. Jis jau sutiko užsakyti 
penkis šimtus vienetų. Žaidimas neabejotinai sulauks sė-
kmės vien dėl to, kad jam nebuvo konkurencijos: Amerikoje 
dėl Miltono Bredlio įmonės pastangų stalo žaidimų rinka 
klestėjo, tačiau Britanijoje buvo tik jos užuomazgos. Pando-
ra jau sukūrė dar du žaidimus ir buvo beveik pasiruošusi 
užregistruoti jų patentus. Vieną dieną uždirbs tiek pinigų, 
kad galėtų šiame pasaulyje gyventi savarankiškai.

– Nors ponas Vinterbornas man patinka, – bambėjo ledi 
Bervik, – kaltinu jį dėl to, kad ragina tave užsiimti tokiais 
niekais.

– Jo manymu, iš manęs išeitų puiki verslininkė.
Grafienė net krūptelėjo it širšės įgelta.
– Pandora, gimei grafo dukterimi. Būtų pasibaisėtina, jei 

ištekėtum už prekeivio arba fabrikanto, bet kad pati tokia 
taptum – tiesiog neįsivaizduojama. Tavęs niekur nepriimtų. 
Taptum atstumtąja.
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– Kodėl šiems žmonėms, – Pandora pavargusi nužvelgė 
pokylių salėje susirinkusius svečius, – turėtų rūpėti, kuo 
užsiimu?

– Nes esi viena jų. Tai faktas, kuris jiems, neabejoju, ne-
malonus tiek pat, kiek tau, – grafienė pakratė galvą. – Ne-
apsimesiu, kad tave suprantu, mergaite. Tavo protas man 
visada priminė tuos fejerverkus... kaip vadinasi tie, kurie 
pašėlusiai sukasi?

– „Katerinos ratai“.
– Taip. Sukasi ir kibirkščiuoja, vien šviesos ir triukšmas. 

Priimi sprendimus nesivarginusi pasigilinti į detales. Nepro-
šal būti protingai, bet per didelis protas dažniausiai pridaro 
tiek pat bėdų kaip ir kvailumas. Nejau manai galinti sava 
valia nepaisyti pasaulio nuomonės? Nejau tikiesi, kad žmo-
nės tavimi žavėsis dėl to, kad esi kitokia?

– Žinoma, ne, – Pandora žaidė su tuščia šokių kortele – ją 
išskleisdavo ir suskleisdavo. – Bet jie galėtų bent jau paban-
dyti mane priimti.

– Ak, kvaila užsispyrusi mergaite, kodėl jie turėtų taip 
elgtis? Išskirtinumas – ne kas kita, kaip užsimaskavusi sa-
vimeilė, – grafienė būtų mielai išdėsčiusi visą paskaitą, bet 
užsičiaupė ir atsistojo. – Pakalbėsime vėliau, – nusisukusi 
ledi Bervik patraukė prie kitoje salės pusėje susitelkusio 
pulko akylų našlių, kurių gyslomis vietoj kraujo sruvo actas.

Kairėje Pandoros ausyje pradėjo skardžiai zvimbti, tary-
tum ten vibruotų varinis laidas. Kartais susijaudinus taip 
nutikdavo. Jos siaubui, akyse susitvenkė tvilkančios susi-
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erzinimo ašaros. O Dieve, tikras pažeminimas: ekscentriš-
ka, nerangi sienų ramstytoja Pandora verkia pokylių salės 
kampe. Ne, šito tai nebus. Ji atsistojo taip staigiai, kad kėdė 
vos neapvirto.

– Pandora, – netoliese pasigirdo susijaudinęs balsas. – 
Man reikia tavo pagalbos.

Ji sumišusi atsigręžė į besiartinančią ledi Dolę Kolvik.
Dolė – gyvybinga tamsiaplaukė mergina – jaunesnioji 

ledi Bervik duktė. Grafienei pasišovus mokyti Pandorą ir 
Kasandrą etiketo ir mandagaus elgesio, šeimos artimai su-
sipažino. Dolė buvo daili ir visų mėgstama, be to, maloniai 
elgėsi su Pandora, nors kitos jaunos moterys nusigręždavo 
arba šaipydavosi iš jos. Pernai, per savo pirmąjį pokylių 
sezoną, Dolė tapo tikra Londono garsenybe, kiekviename 
renginyje pritraukdavusia minias viengungių. Neseniai 
ji ištekėjo už lordo Artūro Kolviko, kuris, nors buvo apie 
dvidešimt metų vyresnis, galėjo pasigirti nemenku turtu ir 
galimybe ateityje paveldėti markizo titulą.

– Kas nutiko? – susirūpinusi paklausė Pandora.
– Pirma pažadėk, kad nepasakysi mamai.
Pandorai kreivai šyptelėjo.
– Juk žinai, kad jei tik galiu, nieko jai nepasakoju. Kas 

nutiko?
– Pamečiau auskarą.
– Vaje, – užjaučiamai tarė Pandora. – Na, taip gali nutikti 

kiekvienam. Aš dažnai pametu daiktus.
– Ne, nesupranti. Lordas Kolvikas iš seifo išėmė savo 
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motinos auskarus su safyrais, kad galėčiau šįvakar pasi-
puošti, – Dolė pakreipė galvą rodydama sunkų safyrų ir 
deimantų auskarą, įvertą į vieną ausį. – Bėda ne ta, kad pa-
mečiau vieną auskarą, – susikrimtusi tęsė ji, – o vieta, kurioje 
jį pamečiau. Matai, išsliūkinau iš namo kelioms minutėms su 
vienu buvusių kavalierių, ponu Heiherstu. Sužinojęs lordas 
Kolvikas ant manęs įsius.

Pandora išpūtė akis.
– Kodėl taip pasielgei?
– Na, ponas Heiherstas visada man labiausiai patiko. 

Vargšelis vis dar sielvartauja, kad ištekėjau už lordo Kol-
viko, ir užsispyręs nuo manęs neatstoja. Todėl turėjau jį 
nuraminti ir susitariau dėl slapto pasimatymo. Nuėjome į 
pavėsinę kieme. Tikriausiai pamečiau auskarą, kol buvome 
ant minkštasuolio. – Dolės akyse sužibo ašaros. – Negaliu 
grįžti jo ieškoti. Jau ir taip per ilgai užtrukau. O jei vyras 
pastebės, kad auskaras dingęs... Nė nenoriu galvoti, kas 
gali nutikti.

Stojo vilties pritvinkusi tyla.
Pandora pažvelgė į šokių salės langus, kurių stikluose 

atsispindėjo šviesų blyksniai. Lauke tamsu.
Jos nugara nuslinko nerimas. Ji nemėgo kur nors eiti va-

kare, ypač viena. Bet Dolė, regis, netekusi vilties. Pandora 
negalėjo atsisakyti – juk Dolė taip maloniai su ja elgėsi.

– Ar nori, kad jį surasčiau? – nenoromis pasisiūlė.
– Tikrai? Galėtum nulėkti į pavėsinę, paimti auskarą ir 

nė nemirktelėjusi grįžti. Ją rasi lengvai. Tiesiog eik žvirgždo 
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takeliu, besidriekiančiu per veją. Meldžiu, meldžiu, bran-
giausioji Pandora, liksiu tau skolinga gyvybę.

– Nėra reikalo maldauti, – sumišusi ir prajuokinta tarė 
Pandora. – Pasistengsiu jį rasti. Bet, Dole, kad jau esi ištekė-
jusi, turbūt nederėtų susitikinėti su ponu Heiherstu. Netikiu, 
kad dėl jo verta rizikuoti.

Dolė apmaudžiai pažvelgė į ją.
– Lordas Kolvikas man patinka, bet niekada jo nemylėsiu 

taip kaip poną Heiherstą.
– Tai kodėl neištekėjai už jo?
– Ponas Heiherstas – trečias sūnus šeimoje, jis niekada 

nepaveldės titulo.
– Bet jei myli...
– Nekvailiok, Pandora. Meilė skirta nekilmingoms mer-

ginoms, – Dolės žvilgsnis neramiai bėgiojo po salę. – Niekas 
nemato, – pasakė ji. – Jei paskubėsi, gali dabar išsmukti.

Ak, ji lėks kaip pabaidytas zuikis. Nieku gyvu neužsibus 
lauke sutemus ilgiau, nei būtina. Jei tik pavyktų prikalbin-
ti drauge eiti Kasandrą – ištikimąją sąmokslininkę. Bet bus 
geriau, jei Kasandra toliau šoks. Taip atitrauks ledi Bervik 
dėmesį.

Ji ramiu žingsniu patraukė palei salės sieną, lydima po-
kalbių apie operą, Haid Parką ir naujausias madas nuotru-
pų. Sliūkindama ledi Bervik už nugaros, Pandora beveik ti-
kėjosi, kad grafienė atsisuks ir čiups ją lyg erelis žuvininkas, 
pastebėjęs kefalę. Laimė, ledi Bervik neatitraukė žvilgsnio 
nuo šokančių porų, sukančių ratus salėje spalvotų sijonų ir 
kelnėtų kojų sūkuryje.
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Pandora neabejojo, kad niekas nepastebėjo, kaip ji išėjo 
iš pokylių salės. Ji tekina nusileido pagrindiniais laiptais, 
perbėgo erdvų vestibiulį su balkonais ir pasiekė ryškiai ap-
šviestą koridorių, besidriekiantį išilgai viso namo. Korido-
riaus sienas puošė eilėmis sukabinti portretai – ištisos kartos 
orių aristokratų piktais žvilgsniais nulydėjo ją, pustekine 
žengiančią raštuotomis grindimis.

Aptikusi duris, vedančias į galinę terasą, Pandora stabte-
lėjo ties slenksčiu ir pažvelgė į tolį lyg keleivė laivo denyje. 
Naktis buvo vėsi ir tamsi. Ji labai nenorėjo eiti iš saugaus 
namo. Bet šiek tiek nusiramino išvydusi vorelę žibalinių 
sodo deglų, išrikiuotų palei veją kertantį taką. Tai buvo va-
riniai dubenys, įtaisyti ant aukštų geležinių stulpų.

Galvodama tik apie užduotį, Pandora nukurnėjo per ga-
linę terasą vejos link. Tankus pušų gojus pripildė orą malo-
naus aromato. Jis užgožė dvoką, sklindantį nuo dumblinos 
palei sklypą srūvančios Temzės.

Nuo upės sklido šiurkštūs vyriški balsai ir plaktukų bilde-
sys. Ten darbininkai tvirtino pastolius ruošdamiesi fejerverkų 
šou. Vakarui baigiantis svečiai susirinks galinėje terasoje ir 
viršutinio aukšto balkonuose stebėti pirotechnikos pliūpsnių.

Žvirgždo takelis vijosi aplink milžinišką senovės Londono 
upės dievybės, Temzės Tėvo, skulptūrą. Apkūnaus ilgabarz-
džio figūra ilsėjosi ant didžiulio akmeninio pjedestalo, vienoje 
rankoje atsainiai laikydama trišakį. Jis buvo visiškai nuogas, 
dėvėjo tik apsiaustą, o tai Pandorai pasirodė labai juokinga.

– Au naturel viešumoje? – praeidama pro šalį nepagar-
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biai paklausė. – Gal to ir galima tikėtis iš senovės Graikijos 
statulos, bet jums, pone, nedera taip elgtis.

Ji toliau žingsniavo į pavėsinę, pridengtą kukmedžio 
gyvatvore ir kupstu šimtalapių erškėčių. Atviras statinys su 
pusinėmis medinėmis sienomis ir kolonomis buvo suręstas 
ant mūrinių pamatų. Spalvotomis stiklo plokštėmis išpuoštą 
pavėsinę apšvietė tik nedidelė marokietiška lempa palubėje.

Pandora nedrąsiai pakilo dviem mediniais laipteliais ir 
įėjo į pavėsinę. Vienintelis baldas jame – kiauraraščiu puoš-
tas minkštasuolis, pritvirtintas prie greta stūksančių kolonų.

Ieškodama pamesto auskaro, Pandora stengėsi, kad su-
knelės apačia nesivilktų nešvariomis grindimis. Ji vilkėjo 
pačią geriausią vakarinę suknelę, pasiūtą iš spalvakaičio 
šilko, kuris vienaip žiūrint atrodė sidabrinis, o kitaip – vio-
letinis. Suknelės priekis buvo paprasto modelio, su lygiu 
liemenį apgulančiu švarkeliu ir gilia apvalia iškirpte. Įman-
trios klostės nugaroje susiliejusios virto judant šiugždančio 
ir mirguliuojančio šilko kaskada.

Patikrinusi po pagalvėlėmis, Pandora užsiropštė ant 
minkštasuolio. Prisimerkusi nužvelgė tarpą tarp baldo ir 
lenktos sienos. Prie grindjuostės pastebėjus kažką žibant, 
jos veidu nuslinko patenkintas šypsnys.

Liko vienintelis klausimas: kaip paimti auskarą. Jei at-
siklauptų ant grindų, į pokylių salę grįžtų juoda kaip ka-
minkrėtys.

Minkštasuolio atlošas buvo puošniai išraižytas, deko-
ruotas įvairiais užraitais, jų tarpuose kaip tik pakako vietos 
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rankai įkišti. Pandora nusitraukė pirštines ir susikišo į slaptą 
suknelės kišenę. Ji ryžtingai pasikėlė sijonus, atsiklaupė ant 
minkštasuolio ir iki pat alkūnės įmurdė ranką į vieną tarpų. 
Tačiau pirštai dar nesiekė grindų.

Pasilenkusi ji įbruko ir galvą ir pajuto, kaip plaukai už 
kažko užsikabino. Tyliai dzingtelėjo iškritęs smeigtukas.

– Po šimts, – sumurmėjo ji. Pakreipusi kūną pasisuko, 
kad tarp raižinių tilptų pečiai, ir apgraibomis paieškojo aus-
karo, kol pirštai jį sugniaužė.

Tačiau pamėginusi išlįsti netikėtai susidūrė su sunku-
mais. Raižytas medinis minkštasuolio atlošas ją sugriebė lyg 
ryklio nasrai. Dar smarkiau trūktelėjusi Pandora pajuto, kad 
suknelė už kažko užsikabino, ir išgirdo drykstelint siūles. Ji 
sustingo. Nevalia į pokylių salę grįžti su suplyšusia suknele.

Ji raivėsi ir kraipėsi norėdama pasiekti suknelės nugarą, 
bet išgirdusi ploną šilką plyštant vėl sustingo. Gal jei dar 
daugiau pasiduotų priekin ir pabandytų išnirti kitu kampu... 
bet po tokio manevro ji tik dar labiau įstrigo ir pajuto, kaip 
nelygūs raižyto medžio kraštai įsikirto į odą. Dar valandė-
lę pasirangiusi ir pasiblaškiusi, Pandora nejudėdama liko 
kyboti, tik krūtinė sparčiai neramiai kilnojosi.

– Aš neįstrigau, – sumurmėjo ji. – Negali būti, – ji bejė-
giškai pasirangė. – O Dieve, aš įstrigau, tikrai. Prakeikimas. 
Prakeikimas.

Jeigu ją šitokią kas nors aptiktų, visą gyvenimą lydėtų 
pašaipos. Pati gal ir susitaikytų su tuo. Bet toks jos poel-
gis turėtų įtakos šeimos nariams, jie irgi taptų pajuokos 
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objektais, Kasandros pokylių sezonas būtų sugadintas, o 
tai nepriimtina.

Suirzusi, apimta nevilties Pandora pabandė sugalvoti 
bjauriausią žinomą žodį.

– Kiaušai.
Po akimirkos išgirdusi atsikrenkščiantį vyrą ji pastiro iš 

siaubo.
Ar tai tarnas? Gal sodininkas? Dieve, meldžiu, kad tik ne-

būtų vienas svečių.
Jam žengiant į pavėsinę pasigirdo žingsniai.
– Regis, sėsdamasi ant minkštasuolio susidūrėte su sun-

kumais, – tarė nepažįstamasis. – Įprastai nerekomenduoju 
pirma dėti galvos, nes taip visas procesas tik pasunkėja. – 
Kažkokia tamsi jo balso gaidelė maloniai pakuteno Pandorai 
nervus. Nuoga jos rankų oda pašiurpo.

– Neabejoju, kad jums juokinga, – nedrąsiai pasakė Pan-
dora stengdamasi įžiūrėti jį pro raižytą atlošą. Jis vilkėjo 
vakarinius drabužius. Vadinasi, svečias.

– Tikrai ne. Kodėl mane turėtų juokinti vaizdas jaunos 
moters, aukštyn kojomis pozuojančios ant baldo?

– Aš nepozuoju. Suknelė užsikabino už minkštasuolio. 
Būčiau labai dėkinga, jei padėtumėte man išsivaduoti!

– Iš suknelės ar iš minkštasuolio? – susidomėjęs pasitei-
ravo nepažįstamasis.

– Minkštasuolio, – suirzusi atkirto Pandora. – Įsipainiojau 
į šitas nelemtas... – ji nutilo svarstydama, kaip pavadinti tuos 
įmantrius raitinius, išraižytus mediniame minkštasuolio 
atloše, – verpetijas, – užbaigė.
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– Akanto formos voliutas, – tuo pačiu metu ištarė vyriškis. 
Po sekundėlės suglumęs paklausė: – Kaip jas pavadinote?

– Nesvarbu, – apmaudžiai atsakė Pandora. – Turiu blogą 
įprotį išgalvoti žodžius ir neturėčiau jų vartoti viešumoje.

– Kodėl?
– Žmonės pamanys, kad esu ekscentriška.
Tylus jo juokas pakuteno Pandorai pilvą.
– Brangioji, šiuo metu išgalvoti žodžiai – mažiausia jūsų 

bėda.
Išgirdusi taip atsainiai ištartą kreipinį, Pandora sumirksė-

jo, o vyrui prisėdus greta įsitempė. Jis atsidūrė taip arti, kad 
ji užuodė jo aromatą – aitrus gintaro arba kedro dvelksmas, 
sumišęs su gaivia žemėmis dvelkiančia vėsuma. Jis kvepėjo 
kaip prabangus miškas.

– Ar padėsite man? – paklausė ji.
– Gal. Jei pasakysite, ką darėte šitame minkštasuolyje.
– Ar jums būtina žinoti?
– Taip, – patikino jis.
Pandora susiraukė.
– Ieškojau vieno daikto.
Ilga ranka nusileido ant minkštasuolio atlošo.
– Deja, turėsite atskleisti daugiau smulkmenų.
Jis nelabai kilnus, – suirzusi pamanė ji.
– Auskaro.
– Kaip pametėte auskarą?
– Jis ne mano. Jis mano draugės ir turiu jai kuo greičiau 

jį nunešti.
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– Draugės, – nepatikliai pakartojo jis. – Kuo ji vardu?
– Negaliu atskleisti.
– Gaila. Ką gi, sėkmės, – jis susiruošė eiti.
– Palaukite, – Pandora pasimuistė, ir drykstelėjo dar ke-

lios siūlės. Ji sustingo ir piktai atsiduso. – Tai ledi Kolvik 
auskaras.

– A. Kaip suprantu, ji čia susitiko su Heiherstu?
– Iš kur tai žinote?
– Visi žino, įskaitant lordą Kolviką. Man regis, vėliau jis 

neprieštaraus, kad Dolė turės meilužių, bet kol nepagimdė 
teisėto įpėdinio, dar ankstoka jų ieškoti.

Iki šiol joks džentelmenas nekalbėjo su Pandora taip 
atvirai ir tai ją apstulbino. Be to, tai pirmas tikrai įdomus 
pokalbis, kokį teko užmegzti pokylyje.

– Ji neturi meilužio, – atkirto Pandora. – Tai tebuvo slap-
tas pasimatymas. Rendez-vous.

– Ar žinote, kas yra rendez-vous?
– Žinoma, – itin oriai pareiškė ji. – Mokiausi prancūzų 

kalbos. Tai reiškia „susitikti“.
– Šiuo atveju, – sausai tarstelėjo jis, – tai reiškia kur kas 

daugiau.
Pandora nusiminusi pasimuistė.
– Man nusišniurkšti, ką Dolė ir ponas Heiherstas darė 

ant šito minkštasuolio. Tiesiog noriu iš jo ištrūkti. Tai ar 
padėsite?

– Turbūt reikėtų. Darosi nebeįdomu kalbėtis su nepažįs-
tamu pasturgaliu.
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Pandora, pajutusi, kad jis pasilenkė virš jos, sustabarėjo. 
Jos širdis virptelėjo.

– Nesijaudinkite, – pasakė jis. – Neketinu jūsų išniekinti. 
Jaunos merginos manęs nedomina.

– Man dvidešimt vieni, – pasipiktinusi pareiškė ji.
– Tikrai?
– Taip. Kodėl netikite?
– Nesitikėjau, kad tokio amžiaus moteris gali atsidurti 

tokioje kebeknėje.
– Aš beveik nuolat pakliūnu į kebeknes, – kai vyras pa-

lietė jai nugarą, Pandora krūptelėjo.
– Nejudėkite. Jūsų suknelė trijose skirtingose vietose už-

sikabino už voliutų, – jis mikliai atkabino šilkines klostes ir 
raukinius. – Kaip sugebėjote prasisprausti pro tokį siaurą 
tarpą?

– Įlįsti buvo lengva. Bet nenutuokiau, kad šitos sumautos 
verpe... tai yra voliutos, panašios į atvirkščius kablius.

– Jūsų suknelė išvaduota. Pamėginkite išlįsti.
Pandora pradėjo slinkti atgalios, bet raižiniams susmigus 

į odą suriko:
– Vis tiek negaliu. Ak, po perkūnais...
– Nepanikuokite. Pasukite pečius į... ne, ne į tą pusę, į 

kitą. Palaukite. – Nepažįstamojo balse nenoromis pasigirdo 
juokas. – Jaučiuosi, lyg bandyčiau atidaryti japonišką dėžutę 
galvosūkį.

– Kas tai?
– Medinė dėžutė, pagaminta iš susijungiančių detalių. 
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Ją galima atidaryti tik tada, jei žinai, kokiu eiliškumu reikia 
pastumti tam tikras jos dalis. – Ant apnuoginto Pandoros 
peties nusileido šiltas delnas ir švelniai jį pakreipė.

Jam prisilietus jos kūną pervėrė keistas pojūtis. Ji staigiai 
įkvėpė, vėsus oras įsigavo į įkaitusius plaučius.

– Atsipalaiduokite, – paragino jis, – ir po minutėlės jus 
išvaduosiu.

Ji prabilo spigesniu nei įprasta balsu:
– Negaliu atsipalaiduoti, kol jūsų ranka ten.
– Jei padėsite, eisis greičiau.
– Stengiuosi, bet tai labai nerangi padėtis.
– Pati į tokią įkliuvote, – priminė jis jai.
– Taip, bet... ai. – Voliutos smaigalys įdrėskė jai žastą. 

Padėtis darėsi nepakenčiama. Paakinta beprasidedančio iš-
gąsčio ji pradėjo blaškytis raižyto medžio spąstuose. – Ak, 
kaip siauburdiška.

– Ramiai. Leiskite pakreipti jūsų galvą.
Greta pavėsinės nugriaudėjus šiurkščiam šūksniui, jie 

abu sustingo.
– Po velnių, kas ten dedasi?
Virš Pandoros palinkęs vyras panosėje tyliai nusikeikė. 

Pandora nebuvo tikra, ką reiškė tas žodis, bet jis nuskambėjo 
dar baisiau nei „kiaušai“.

Pasipiktinęs prašalaitis tęsė:
– Neįtikėtina! Net iš tavęs nebūčiau šito tikėjęsis. Užpuo-

lei bejėgę moterį ir paniekinai mano svetingumą labdaros 
pokylio metu!
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– Milorde, jūs klaidingai supratote padėtį! – šaižiai šūk-
telėjo Pandoros bendražygis.

– Neabejoju, kad viską gerai supratau. Kaipmat patrau-
kite nuo jos rankas.

– Bet aš vis dar įstrigusi, – pasiskundė Pandora.
– Gėdykitės, – senas burbeklis, regis, kreipdamasis į dar 

vieną asmenį, tarė: – Pasirodo, užklupti pačiame įkarštyje.
Pandora apstulbusi pajuto, kaip nepažįstamasis ištrau-

kė ją iš minkštasuolio, viena ranka trumpam pridengęs jai 
veidą, kad apsaugotų nuo įbrėžimų. Jo prisilietimas buvo 
atsargus, bet labai trikdė, visu jos kūnu sruvo šilumos ban-
gos. Vos išsivadavusi iš atlošo, Pandora per greitai atsistojo. 
Taip ilgai kybojus aukštyn kojomis svaigo galva, ji prarado 
pusiausvyrą. Ji susvyravo, ir nepažįstamasis instinktyviai 
ją sugavo. Trumpą svaiginamą akimirką Pandora glaudėsi 
prie tvirtos krūtinės ir įsitempusių raumenų. Paskui jis ją 
paleido. Pandora nužvelgė save, ir išsidraikę plaukai užkrito 
ant kaktos. Jos suknelė buvo nešvari ir susimurkšlinusi. Ant 
pečių ir žastų raudonavo įdrėskimai.

– Po velnių, – sumurmėjo priešais ją stovintis vyras. – 
Kas jūs?

– Ledi Pandora Ravenel. Pasakysiu jiems... – ji nutilo ir 
pasijuto bežvelgianti į jauną arogantišką dievaitį – aukštą 
ir plačiapetį, spinduliuojantį katinišku grakštumu. Maža 
lempa palubėje auksu nutvieskė tankius gražiai apkirptus 
jo gintaro spalvos plaukus. Jo akys buvo vaiskiai mėlynos, 
skruostikauliai aukšti ir tiesūs, o smakras toks kampuotas, 
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kad galėtum marmurą skaldyti. Putlios jausmingos lūpos 
erotiškai nederėjo prie klasikinių bruožų veido. Vien pažvel-
gusi į jį Pandora pasijuto, lyg bandytų kvėpuoti dideliame 
aukštyje. Kokią įtaką toks nežemiškas grožis padaro vyro 
būdui? Turbūt visiškai sugadina.

Sukrėsta Pandora sugrūdo ranką į suknelės kišenę ir įsi-
metė ten auskarą.

– Pasakysiu jiems, kad nieko nenutiko. Juk tai tiesa.
– Tiesa niekam nerūpės, – atkirto jis.
Jis mostu paragino ją pirmą išeiti iš pavėsinės. Vos išlindę 

jie išvydo lordą Čavortą – pokylio organizatorių ir namų šei-
mininką. Jis buvo Bervikų draugas, todėl Pandora mažiausiai 
norėjo būti jo užklupta kompromituojančiomis aplinkybėmis. 
Jį lydėjo Pandorai iki tol nematytas tamsiaplaukis.

Čavortas buvo trumpas ir drūtas, priminė obuolį ant 
smeigtukų. Jam kalbant baltą veidą supanti ūsų ir barzdos 
aureolė virpėjo.

– Mudu su grafu ėjome iki upės pažiūrėti, kaip ruošiama-
si fejerverkams, bet išgirdome jauną damą, besišaukiančią 
pagalbos.

– Nešaukiau, – paprieštaravo Pandora.
– Pats buvau prie upės pasikalbėti su meistru, – prabilo 

greta jos stovintis jaunas vyras. – Grįždamas į namą, ne-
tyčia pastebėjau, kad ledi Pandorą ištiko bėda: jos suknelė 
užkliuvo už minkštasuolio atlošo. Tik bandžiau jai padėti.

Balti ir purūs kaip sniegas Čavorto antakiai pašoko iki 
pat plaukų. Jis atsisuko į Pandorą.
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– Ar tai tiesa?
– Taip, milorde.
– Meldžiu pasakyti, kodėl apskritai buvote šitoje vietoje?
Pandora sudvejojo nenorėdama išduoti Dolės.
– Išsmukau pakvėpuoti grynu oru. Man ten buvo... nuo-

bodu.
– Nuobodu? – pasipiktinęs pakartojo Čavortas. – Grojant 

dvidešimties narių orkestrui ir esant pilnai salei kavalierių, 
su kuriais galima šokti?

– Manęs nekvietė šokti, – suniurnėjo Pandora.
– Gal ir būtų pakvietę, jei nebūtumėte čia sanguliavusi 

su pagarsėjusiu palaidūnu!
– Čavortai, – tyliai įsiterpė nepažįstamas tamsiaplaukis, – 

norėčiau šį tą pasakyti.
Kalbantysis pasižymėjo netašytu patrauklumu, ryškiais 

veido bruožais ir įdegiu, būdingu daug laiko lauke leidžian-
čiam žmogui. Nors buvo nejaunas – juoduose plaukuose 
žvilgėjo plieno spalvos sruogos, o aplink akis ir lūpas driekė-
si laiko išryškintos juoko raukšlelės – jo tikrai nepavadintum 
senu. Jis spinduliavo tvirta sveikata ir sudarė itin įtakingo 
žmogaus įspūdį.

– Vaikiną pažįstu nuo pat kūdikystės, – tęsė jis žemu 
gargždžiu balsu. – Kaip žinote, jo tėvas – artimas mano 
draugas. Galiu patvirtinti jo gerą būdą ir žodžius. Dėl mer-
ginos siūlau patylėti ir reikalą sutvarkyti diskretiškai.

– Aš taip pat pažįstu jo tėvą, – atkirto lordas Čavortas. – 
Jaunystėje jis nuskynė ne vieną dailią gėlelę. Akivaizdu, 
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kad sūnus seka jo pėdomis. Ne, Vestklifai, netylėsiu. Jis turi 
atsakyti už savo poelgius.

Vestklifai? Pandora susidomėjusi pažvelgė į vyriškį. Jai 
teko girdėti apie Vestklifo grafą – po Norfolko hercogo jis tu-
rėjo seniausią ir labiausiai gerbiamą aristokrato titulą visoje 
Anglijoje. Akmeninio Kryžiaus parkas – didžiulis jo dvaras 
Hampšyre – garsėjo žuvų gausiais tvenkiniais ir dideliais 
medžioklės plotais.

Vestklifas pažvelgė jai į akis, regis, nei stebėdamasis, nei 
smerkdamas.

– Lordas Trenieras buvo tavo tėvas? – paklausė jis.
– Taip, milorde.
– Buvome pažįstami. Jis medžiodavo mano žemėse, – 

grafas patylėjo. – Kviečiau jį drauge atsivežti ir šeimą, bet 
jam visada labiau patikdavo atvykti vienam.

Nieko stebėtino. Pandoros tėvas visas tris dukteris laikė 
parazitėmis. Negana to, ir motina mažai jomis domėjosi. 
Todėl Pandora, Kasandra ir Helena kartais ištisus mėnesius 
nematydavo tėvų. Stebėtina tik, kad tokie prisiminimai ne-
prarado galios skaudinti.

– Mano tėvas norėjo kuo mažiau bendrauti su dukteri-
mis, – išrėžė Pandora. – Mes jam tik trukdėme, – nunarinu-
si galvą ji suniurnėjo: – Akivaizdu, kad aš tokią nuomonę 
patvirtinau.

– Nepasakyčiau, – grafo balsą sušildė supratingumas. – 
Mano paties dukterys daugiau nei kartą man teigė, kad bet 
kuri geranoriška, bet energinga mergina retkarčiais prikaičia 
kailį.
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Įsiterpė lordas Čavortas.
– Šiuo atveju tą „prikaistą kailį“ reikia nedelsiant atvė-

sinti. Grąžinsiu Pandorą jos globėjai, – jis pasisuko į greta 
jos stovintį vyrą. – Siūlau jums nedelsiant vykti į Ravenelių 
namus, kad susipažintumėte su jos šeima ir dėl visko su-
sitartumėte.

– Dėl ko reikia tartis? – paklausė Pandora.
– Jis kalba apie santuoką, – abejingai atsakė jaunuolis 

šaltomis akimis.
Pandora iš nerimo pašiurpo.
– Apie ką? Ne. Ne, nė už ką už jūsų netekėčiau, – supra-

tusi, kad jis šiuos žodžius gali priimti asmeniškai, Pandora 
taikesniu balsu pridūrė: – Jūs čia niekuo dėtas, tiesiog aš 
apskritai neketinu tekėti.

Lordas Čavortas pasipūtėliškai įsiterpė:
– Man regis, visi prieštaravimai nutils sužinojus, kad 

priešais jus stovi lordas Gabrielius Sent Vincentas – hercogo 
titulo paveldėtojas.

Pandora papurtė galvą.
– Verčiau būsiu padienė darbininkė nei aristokrato žmona.
Šaltas lordo Sent Vincento žvilgsnis nuslydo jos apdras-

kytais pečiais ir suplėšyta suknele, paskui pamažu nukrypo 
į persikreipusį Pandoros veidą.

– Tiesa ta, – tyliai tarė jis, – kad gana ilgai užsibuvote 
lauke ir žmonės tai pastebėjo.

Pandorai toptelėjo, kad ji pateko į tikrą bėdą, į tokią, iš 
kokios neištrauks nei paviršutiniški pasiaiškinimai, nei pi-
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nigai, nei jos šeimos įtaka. Pulsas jos ausyse dunksėjo kaip 
timpanai.

– Jei leisite man nedelsiant grįžti į salę, niekas nepastebės. 
Niekas niekada nepastebi, esu aš šalia ar ne.

– Man sunku tuo patikėti.
Jo tonas išdavė, kad tai buvo ne komplimentas.
– Tai tiesa, – apimta nevilties pareiškė Pandora kalbėda-

ma greitai, o galvodama dar greičiau. – Aš sienų ramstytoja. 
Sutikau dalyvauti pokylių sezone tik tam, kad palaikyčiau 
seseriai Kasandrai draugiją. Ji mano dvynė – malonesnė, 
gražesnė sesuo, o jūs esate būtent toks vyras, kokio ji norėtų. 
Jei leisite ją pakviesti, galėsite ją sukompromituoti, o aš bū-
siu laisva, – regėdama abejingą jaunojo vyro veidą, Pandora 
paaiškino: – Žmonės tikrai nesitikės, kad vesite mus abi.

– Deja, niekada nesužlugdau daugiau nei vienos mer-
ginos per vakarą, – jis kalbėjo perdėtai mandagiai, kone 
šaipydamasis. – Juk reikia kažkur nubrėžti ribą.

Pandora nusprendė pabandyti kitaip.
– Milorde, jūs nenorite manęs vesti. Būčiau pati blogiausia 

žmona. Esu užmarši ir užsispyrusi, niekada nenusėdžiu 
vienoje vietoje ilgiau nei penkias minutes. Visada darau 
tai, ko nederėtų. Vogčiomis klausausi pokalbių, rėkauju 
ir lakstau viešumoje, be to, esu nerangi šokėja. Negana to, 
susigadinau reputaciją prisiskaičiusi nepadorių knygų, – 
stabtelėjusi įkvėpti pastebėjo, kad lordui Sent Vincentui jos 
ydų sąrašas nepadarė didelio įspūdžio. – Be to, mano kojos 
liesos. Kaip gandro.
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Jai nepadoriai užsiminus apie kūno dalis, lordas Čavortas 
garsiai aiktelėjo, o lordas Vestklifas staiga labai susidomėjo 
greta žydinčiu šimtalapiu erškėčiu.

Lordo Sent Vincento lūpos virptelėjo išduodamos, kad 
jį nenoromis suėmė juokas.

– Vertinu jūsų atvirumą, – po akimirkos prabilo jis. 
Nutilęs pervėrė lordą Čavortą lediniu žvilgsniu. – Tačiau, 
atsižvelgiant į lordo Čavorto didvyrišką užsispyrimą įgy-
vendinti teisingumą, man nėra kitos išeities, kaip tik aptarti 
susidariusią padėtį su jūsų šeima.

– Kada? – sunerimusi paklausė Pandora.
– Šįvakar, – lordas Sent Vincentas žengė priekin panai-

kindamas juos skiriantį atstumą. Jis palenkė galvą. – Eikite 
su Čavortu, – kalbėjo jis. – Pasakykite savo palydovei, kad 
nedelsdamas išvykstu į Ravenelių dvarą. Ir dėl Dievo mei-
lės, pasistenkite, kad niekas jūsų nepamatytų. Nenorėčiau, 
kad žmonės pamanytų, jog taip negrabiai jus išniekinau. – 
Patylėjęs jis šnabždomis pridūrė: – Dar turite grąžinti Dolei 
auskarą. Paprašykite tarno, kad jai nuneštų.

Pandora suklydo – pakėlė akis. Bet kuri moteris būtų 
susijaudinusi taip arti išvydusi arkangelo veidą. Iki šiol per 
pokylių sezoną jos sutikti privilegijuoti jaunuoliai stengėsi 
mėgdžioti tam tikrą idealą, savotišką šaltą savimi pasitikintį 
aristokratą. Bet nė vienas nė iš tolo neatrodė kaip šitas ke-
rintis nepažįstamasis, kurį kiti visą gyvenimą neabejotinai 
lepino, kuriuo žavėjosi.

– Negaliu už jūsų tekėti, – apkvaitusi tarė ji. – Visko ne-
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tekčiau, – nusisukusi įsikibo Čavortui į parankę ir drauge 
su juo patraukė namo link, kol kiti du vyrai liko šnektelėti.

Čavortas prunkštelėjo su siutinančiu pasitenkinimu.
– Dievaži, nekantrauju išvysti, kaip reaguos ledi Bervik 

sužinojusi naujieną.
– Ji iš karto mane nudės, – išspaudė Pandora kone spring-

dama liūdesiu ir neviltimi.
– Už ką? – nustebęs paklausė vyriškis.
– Už tai, kad buvau sukompromituota.
Čavortas sukleketavo.
– Brangioji, nenustebsiu, jei ji sušoks džigą. Aš jums ką 

tik užtikrinau metų vedybas!

Sudomino? Pirkite knygą NUODĖMIŲ PAVASARIS
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