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– Pone Vinterbornai, pas jus atėjo moteris.
Risas susiraukęs pakėlė žvilgsnį nuo pluošto laiškų, pa-

skleistų ant stalo.
Ponia Fernsbi, asmeninė jo sekretorė, stovėjo ant kabi-

neto slenksčio ir žvelgė į jį skvarbiomis akimis už apskritų 
akinių lęšių. Ji buvo tvarkinga, apkūnoka vidutinio amžiaus 
moteriškaitė.

– Juk žinote, kad tokiu metu lankytojų nepriimu. – Pir-
mąjį darbo dienos pusvalandį jis įprastai netrukdomas tyloje 
skaitydavo laiškus – toks buvo Riso ryto ritualas.

– Taip, pone, bet atėjo viešnia ir ji...
– Man nusispjauti, net jei pati karalienė ateitų, – atkirto 

jis. – Išprašykite ją lauk.
Ponia Fernsbi nepritariamai sučiaupė lūpas ir negaišda-

ma išėjo, o jos batelių kulniukai kaukšėjo grindimis it kulkų 
šūviai.

Risas vėl sutelkė dėmesį į laišką ant stalo. Jis retai leis-
davo sau prarasti savitvardą, bet pastarąją savaitę netikėtai 
užvaldžiusi rūškana slėgė mintis ir spaudė širdį, keldama 
norą užsipulti visus, kas tik pasipainiodavo po kojomis.
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Ir viskas per moterį, kurios geisti jis neturėjo teisės.
Ledi Helena Ravenel... išsilavinusi, nekalta, drovi aristo-

kratė. Visiška jo priešingybė.
Jųdviejų sužadėtuvės truko vos dvi savaites, nes Risas 

viską sugadino. Per paskutinį susitikimą su Helena jis buvo 
nekantrus ir agresyvus, pagaliau pabučiavo ją taip, kaip jau 
seniai troško. Ji jo glėbyje sustabarėjo ir jį atstūmė. Aiškiai pa-
rodė pasidygėjimą. Viskas baigėsi jos ašaromis ir jo pykčiu.

Kitą dieną ledi Ketlina Trenier, Helenos velionio brolio 
našlė, apsilankė pranešti, kad Helena jaučiasi sukrėsta ir 
netgi guli lovoje kamuojama migrenos.

„Ji daugiau nenori jūsų matyti“, – tiesiai šviesiai išrėžė 
Ketlina.

Risas nekaltino Helenos už nutrauktas sužadėtuves. 
Akivaizdu, kad juodu vienas kitam netinka. Paimdamas į 
žmonas kilmingos anglų šeimos dukterį jis eitų prieš Dievo 
valią. Nors Risas turėjo didžiulį turtą, jam stigo džentelmeno 
manierų ir išsilavinimo. Jis ir nepanėšėjo į džentelmeną – 
juodbruvas, tamsiaplaukis, stambus kaip darbininkas.

Sulaukęs trisdešimties jis sugebėjo išplėsti nedidelę tėvo 
krautuvę Didžiojoje gatvėje iki didžiausios pasaulyje uni-
versalinės parduotuvės. Jam priklausė keletas gamyklų, san-
dėlių, dirbamų laukų, arklidžių, skalbyklų ir gyvenamųjų 
namų. Jis buvo ne vienos laivybos ir geležinkelių įmonės 
valdybos narys. Bet kad ir kiek pasiektų, jis, velsiečio baka-
lėjininko sūnus, niekada neįveiks įgimtų apribojimų.

Mintis vėl pertraukė beldimas į duris. Nustėręs jis pažvel-
gė į grįžusią ponią Fernsbi.
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– Ko norite? – paklausė jis.
Sekretorė pasitaisė akinius ir ryžtingai atsakė:
– Dama užsispyrusi laukti, kol su ja pasikalbėsite, nebent 

liepsite ją išvesti jėga.
Riso susierzinimas virto sumišimu. Nė viena pažįstama 

moteris, tiek garbinga, tiek nelabai, nedrįstų taip akiplėšiškai 
pas jį ateiti.

– Kuo ji vardu?
– Neprisistatė.
Jis papurtė galvą negalėdamas patikėti. Kaip ši viešnia 

praėjo pro kitus kabinetus? Jis mokėjo keletui savo sam-
domų žmonių, kad apsaugotų jį nuo tokių trukdžių. Risui 
toptelėjo absurdiška mintis. Iš karto ją atmetė, bet pulsas vis 
tiek paspartėjo.

– Kaip ji atrodo? – prisivertė paklausti jis.
– Apsivilkusi gedulingai, veidą uždengusi šydu. Gana 

liekna ir tyliakalbė. – Padvejojusi sekretorė sausai pridūrė: – 
Sprendžiant iš akcento, kilminga.

Risui nušvito protas ir jis pajuto, kaip krūtinę pervėrė 
ilgesys.

– Yr Dduw, – burbtelėjo jis. Negali būti, kad Helena atėjo 
pas jį. Tačiau jis visu kūnu pajuto, kad tai ji. Netaręs daugiau 
nė žodžio Risas atsistojo ir plačiais žingsniais praėjo pro 
ponią Fernsbi.

– Pone Vinterbornai! – šūktelėjo sekretorė žengdama iš 
paskos. – Jūs vienmarškinis. Švarkas...

Risas neklausydamas jos išėjo iš prabangaus kampinio 
kabineto ir pateko į vestibiulį, apstatytą odiniais krėslais.
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Išvydęs viešnią jis sustojo kaip įbestas ir staigiai skaus-
mingai įkvėpė.

Nors Helenos veidą dengė gedulo šydas, Risas ją atpažino 
iš nepriekaištingos laikysenos ir lieknos figūros.

Jis prisivertė prisiartinti. Nepajėgdamas ištarti nė žodžio 
stovėjo priešais ją, springdamas neapykanta, tačiau godžiai 
kvėpdamas saldų jos aromatą. Jos artumas akimirksniu jį 
sujaudino: kūną užtvindė kaitra, širdis ėmė greitai ir smar-
kiai dunksėti.

Iš patalpų greta vestibiulio sklidęs rašomųjų mašinėlių 
tarškesys staiga nutilo.

Ateidama be palydos Helena pasielgė beprotiškai. Jos 
reputacija žlugs. Reikia išlydėti ją iš vestibiulio ir išsiųsti 
namo, kol niekas nesuprato, kas ši viešnia.

Tik iš pradžių Risas turėjo išsiaiškinti, ko ji nori. Nors 
Helena naivi ir nekalta, ji nekvaila. Nebūtų be reikalo šitaip 
rizikavusi.

Jis dirstelėjo į ponią Fernsbi.
– Viešnia netrukus išeis. Tuo tarpu pasirūpinkite, kad 

mums niekas netrukdytų.
– Klausau, pone.
Risas vėl nukreipė žvilgsnį į Heleną.
– Eime, – išrėžė jis ir nusivedė ją į kabinetą.
Helena nebyliai nusekė paskui jį, šiugždėdama sijonais, 

kai tik šie prisiliesdavo prie koridoriaus sienų. Jos apdarai 
buvo pasenę ir apskurę – taip atrodo sunkumų ištikti aris-
tokratai. Ar todėl ji čia? Ar Raveneliams pinigų reikia taip 
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smarkiai, kad ji persigalvojo ir sutiks nusižeminusi tapti jo 
žmona?

Dievaži, apimtas piktdžiugiško nekantrumo pamanė Ri-
sas, kaip jam patiktų, kad ji maldautų pas ją grįžti. Jis, aišku, 
nesutiktų, bet duotų paragauti kančios, kurią pats išgyveno 
pastarąją savaitę. Visi, kada nors drįsę jį supykdyti, patikintų, 
kad jam svetimas atlaidumas ir pasigailėjimas.

Juodu įėjo į jo kabinetą – erdvią, tylią patalpą plačiais 
dvigubais langais ir storais minkštais kilimais. Kambario vi-
duryje ant pakylos dunksojo riešutmedžio stalas, apkrautas 
laiškais ir dokumentais.

Uždaręs duris Risas priėjo prie stalo, pabrėžtinai pakėlė ir 
apvertė smėlio laikrodį. Smėlio kruopelės išbyrės per lygiai 
penkiolika minučių. Jis jautė poreikį pabrėžti, kad dabar jie 
jo pasaulyje, kuriame svarbus laikas ir viskam vadovauja jis.

Risas atsisuko į Heleną pašaipiai pakėlęs antakius.
– Praėjusią savaitę sulaukiau žinios, kad...
Jis nutilo, nes Helena pasikėlė šydą ir pažvelgė į jį kantriai, 

meiliai – tas žvilgsnis nuo pat pradžių jį nuginklavo. Jos akys 
buvo sidabriškai mėlynos, lyg debesys mėnesienoje. Ploni, 
tiesūs ir labai šviesūs Helenos plaukai buvo tvarkingai su-
sukti į kuodelį, tik viena žvilganti sruoga, ištrūkusi iš juodų 
šukų, krito priešais kairę ausį.

Po velnių, po velnių, kodėl ji tokia graži?
– Prašau man atleisti, – prabilo Helena, neatplėšdama nuo 

jo akių. – Tik dabar atsirado proga jus aplankyti.
– Be reikalo atėjote.
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– Noriu šį tą su jumis aptarti. – Ji droviai žvilgtelėjo į greta 
stovintį krėslą. – Jei neprieštarautumėte...

– Aha, prisėskite, – bet Risas nė nekrustelėjo, kad jai pa-
dėtų. Kadangi Helena niekada nelaikys jo džentelmenu, 
greičiau atsidurs pragare, nei stengsis elgtis pagarbiai. Jis 
atsirėmė į stalą ir susinėrė ant krūtinės rankas. – Turite ne-
daug laiko, – šaltai pareiškė ir galvos linktelėjimu parodė 
smėlio laikrodį. – Patariu negaišuoti.

Helena atsisėdo, pasitvarkė sijonus ir keliais mikliais ju-
desiais nusimovė pirštines.

Išvydus plonus jos pirštus Risui išdžiūvo burna. Eversbio 
priorijoje, jos šeimai priklausančiame dvare, Helena grojo 
jam fortepijonu. Jį sužavėjo jos rankų miklumas, tie pirštai, 
bėgiojantys ir slystantys klavišais lyg balti paukštukai. Kaž-
kodėl ji tebemūvėjo jo įteiktą sužadėtuvių žiedą – nepriekaiš-
tingas plokščias deimantas užkliuvo už pirštinės.

Permetusi juodą šydą per nugarą Helena vieną jaudi-
nančią akimirką išdrįso pažvelgti jam į akis. Jos skruostai 
raustelėjo.

– Pone Vinterbornai, neprašiau brolienės, kad praėjusią 
savaitę jus aplankytų. Prastai jaučiausi, bet jei būčiau žinojusi 
apie Ketlinos ketinimus...

– Ji sakė, kad sirgote.
– Man tiesiog skaudėjo galvą...
– Regis, tą skausmą sukėliau aš.
– Ketlina viską išpūtė...
– Pasak jos, teigėte niekada nebenorinti manęs matyti.
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Ji dar tirščiau išraudo ir tapo panaši į nuostabią rožę.
– Gaila, kad ji pakartojo tuos žodžius, – ištarė ji susikrim-

tusi ir susigėdusi. – Kalbėjau nenuoširdžiai. Man tiesiog 
plyšo galva, stengiausi suprasti, kas nutiko dieną prieš tai. 
Kai apsilankėte ir... – ji atitraukė žvilgsnį nuo jo veido ir 
nudelbė akis į skreitą. Pro langą krintanti šviesa nuslydo 
jos plaukais. Rankas ji laikė tvirtai suglaudusi, tarytum del-
nuose saugodama kažką trapaus. – Turiu su jumis apie tai 
pasikalbėti, – tyliai tęsė Helena. – Labai norėčiau... pasiekti 
abipusį susitarimą.

Riso viduje kažkas mirė. Į jį prašydami pinigų kreipdavosi 
daugybė žmonių, todėl Risas jau suprato, kas laukia. Hele-
na tokia pat kaip kiti – tik bando išgauti sau naudos. Nors 
negalėjo jos kaltinti, nenorėjo klausytis, kokį pasiteisinimą ji 
sugalvojo siekdama iškaulyti pinigų. Verčiau nedelsdamas 
sumokės ir išsiųs ją namo.

Vienas Dievas težino, kodėl jis puoselėjo kvailą blausią 
viltį, kad ji iš jo norėjo daugiau nei pinigų. Tokia jau tvarka 
pasaulyje buvo ir bus. Vyrai trokšta gražių moterų, o šios savo 
grožį išmaino į turtus. Apgrabinėjęs Heleną savo niekingomis 
letenomis jis ją sumenkino, todėl dama trokšta atlygio.

Risas apėjo stalą, atitraukė stalčių ir išsiėmė asmeninės 
sąskaitos čekių knygelę. Pasičiupęs rašiklį išrašė nurodymą 
išmokėti dešimt tūkstančių svarų. Kairėje knygelės paraštėje 
brūkštelėjęs pastabą sau, grįžo prie Helenos ir įteikė čekį.

– Niekas nesužinos, iš kur tie pinigai, – dalykiškai ištarė 
jis. – Jei neturite sąskaitos, pasirūpinsiu, kad tokia būtų jums 
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atidaryta. – Joks bankas neleis moteriai pačiai atsidaryti sąs-
kaitos. – Pažadu: viskas bus sutvarkyta diskretiškai.

Helena nustėrusi stebeilijo į jį, paskui nudūrė akis į čekį.
– Kodėl... – išvydusi sumą ji staigiai įkvėpė. Vėl nukreipė 

į jį pasibaisėjimo persmelktą žvilgsnį. – Kodėl? – paklausė ji 
trūksmingai kvėpčiodama.

Risas, sutrikdytas jos reakcijos, susiraukė.
– Sakėte norinti pasiekti abipusį susitarimą. Štai ir jis.
– Ne, turėjau omenyje... turėjau omenyje, kad suprastume 

vienas kitą. – Ji suskato negrabiai plėšyti čekį. – Man nereikia 
pinigų. Net jei reikėtų, niekada jūsų neprašyčiau. – Popie-
riaus skuteliai pažiro ore it snaigės.

Risas apstulbęs žiūrėjo, kaip mikliai ji sunaikino čekį su 
jo pasiūlyta didele pinigų suma. Suvokus, kad klaidingai 
ją suprato, jį užliejo susierzinimas ir gėda. Po velnių, ko ji 
nori? Ko atėjo?

Helena giliai įkvėpė – kartą, kitą ir pamažu atgavo savi-
tvardą. Tada atsistojo ir prisiartino.

– Mano šeimos dvarą... aplankė... netikėta sėkmė. Dabar 
aš ir mano seserys turėsime kraičius.

Risas spoksojo į ją nutaisęs neperprantamą veido išraišką, 
o smegenys bandė suprasti, ką Helena kalba. Ji per arti. Su 
kiekvienu įkvėpimu jo plaučius užpildydavo švelnus vanilės 
ir orchidėjų aromatas – jos aromatas. Jo kūnu sruvo karštis. 
Risas norėjo pasiguldyti ją ant stalo...

Pasistengęs išgujo nepadorų vaizdinį iš galvos. Sto-
vint tvarkingame kabinete su tvarkingais drabužiais ir 
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nublizgintais pusbačiais jį užvaldė gyvuliški instinktai. Be-
viltiškai trokšdamas bent kiek nuo Helenos nutolti, Risas 
žingtelėjo atgalios, bet atsitrenkė į stalo kampą. Tad buvo 
priverstas vėl į jį atsiremti, o Helena ir toliau artinosi, kol 
šlamantys sijonai prigludo prie jo kelių.

Galėtum palaikyti ją valų pasakos veikėja – nimfa, gimu-
sia iš miglos virš ežero. Plona it porcelianas Helenos oda ir 
žvilgsnį kaustantis kontrastas tarp tamsių blakstienų bei 
antakių ir sidabriškų plaukų kėlė nežemišką įspūdį. O tos 
akys... tamsiais apvadais įrėminti vėsūs skaidrūs telkinėliai.

Ji paminėjo netikėtą sėkmę. Ką tai reiškė? Netikėtą pavel-
dėjimą? Dovaną? Gal pelningą investiciją? Vargu, juk Rave-
nelių šeima garsėja prastais finansiniais gebėjimais. Nežinia, 
kokia toji netikėta sėkmė, bet Helena, regis, tiki, kad šeimos 
piniginiai sunkumai baigėsi. Jei tai tiesa, ji gali rinktis bet 
kurį Londono vyrą.

Ateidama pas jį Helena surizikavo savo ateitimi. Ir re-
putacija. Risas galėtų ją išniekinti čia pat, savo kabinete, ir 
niekas nė piršto nepakrutintų, kad jai padėtų. Ji buvo saugi 
tik dėl to, kad Risas nenorėjo sužlugdyti tokios gražios ir 
trapios moters.

Dėl jos pačios gerovės turėjo kuo greičiau ir diskretiškiau 
išvesti ją iš Vinterborno universalinės parduotuvės. Risas 
prisivertė pažvelgti jai virš galvos ir įsmeigė žvilgsnį į tolimą 
tašką medžiu apkaltoje sienoje.

– Išlydėsiu jus iš pastato pro privatų išėjimą, – sumurmėjo 
jis. – Niekam net nesuuodus grįšite namo.
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– Neleidžiu jums nutraukti sužadėtuvių, – švelniai ištarė 
Helena.

Staiga jis vėl nukreipė akis į ją, o krūtinę dar kartą per-
vėrė skausmas. Helena nė nemirksėjo, tik kantriai laukė jo 
atsakymo.

– Miledi, abu žinome, kad aš paskutinis vyras, už kurio 
norėtumėte ištekėti. Nuo pat pradžių manimi šlykštėjotės.

– Šlykštėjausi?
Apsimestinė Helenos nuostaba Risą įžeidė ir jis negai-

lestingai tęsė:
– Vos man prisilietus, jūs susigūžiate. Per vakarienę ne-

sikalbate. Dažniausiai net neprisiverčiate į mane pažvelgti. 
O kai praėjusią savaitę jus pabučiavau, atsitraukėte ir pra-
pliupote verkti.

Risas tikėjosi, kad išaiškėjus melui Helena susigės. Bet ji 
tik žvelgė į jį nuoširdžiai, liūdnai pravėrusi lūpas.

– Aš labai drovi, – po minutėlės ištarė ji. – Turiu labiau 
stengtis, kad įveikčiau drovumą. Toks mano elgesys niekaip 
nesusijęs su pasibjaurėjimu. Tiesą sakant, šalia jūsų jaudi-
nuosi. Nes... – tirštas raudonis pakilo nuo aukštos suknelės 
apykaklės ir pasklido iki pat plaukų šaknų. – Nes jūs labai 
patrauklus, – susidrovėjusi tęsė ji, – ir patyręs. Nenoriu, kad 
palaikytumėte mane kvaila. O kalbant apie aną dieną, tai... 
tai buvo mano pirmasis bučinys. Nežinojau, ką daryti, jau-
čiausi... apstulbusi.

Galvoje siaučiant sumaiščiai, Risui toptelėjo: gerai, kad 
stovi atsirėmęs į stalą. Antraip jam būtų sulinkę keliai. Nejau 
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tai, ką jis palaikė pasibjaurėjimu, iš tiesų buvo drovumas? O 
tai, ką laikė panieka, – nekaltumas? Viduje kažkas sutrūki-
nėjo, lyg širdis būtų įplyšusi. Kaip lengvai Helena jį paveikė. 
Keli žodžiai, ir jis pasiruošęs suklupti priešais ją.

Jis nė neatsiklausęs pasisavino pirmąjį jos bučinį.
Jam niekada nereikėjo vaidinti patyrusio gundytojo. 

Moterys pačios puldavo ant kaklo ir atrodė patenkintos jo 
gebėjimais lovoje. Retkarčiais pasitaikydavo net kilminga 
dama: diplomato žmona, grafienė, kurios vyras keliaudavo 
po žemyną. Jos gyrė jį už energiją, ištvermę, vyrišką pajėgu-
mą ir nieko daugiau neprašydavo.

Kūnu ir prigimtimi Risas buvo tvirtas kaip skalūnas, iš-
kastas iš Elidir Fawr arba, kaip anglai vadina, Snoudono šlai-
tų. Tai kalnas Lanberise, jo gimtinėje. Jis nieko neišmanė apie 
geras manieras ar gerą auklėjimą. Metų metus kalus dėžes 
ir krovus prekes į pristatymo vežimus, jo delnus padengė 
nenykstančios nuospaudos. Jis svėrė dukart daugiau nei 
Helena, buvo raumeningas kaip bulius ir, jei užliptų ant jos 
kaip ant kitų moterų, nė nesistengęs sužalotų.

Velniai rautų. Ką jis sau manė? Kaip leido sau bent pa-
svajoti apie vestuves su ja? Bet jį apakino ambicijos (taip pat 
meilus Helenos būdas ir išskirtinis grožis), todėl neapsvarstė, 
kokios pasekmės laukia jos.

Apimtas kartėlio dėl savo trūkumų, jis tyliai sumurmėjo:
– Viskas jau praeityje. Netrukus dalyvausite pirmajame 

pokylių sezone, sutiksite sau skirtą vyrą. Po velnių, tai būsiu 
tikrai ne aš.
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Risas jau stojosi, bet Helena prisislinko dar arčiau ir at-
sistojo tarp išskėstų jo kojų. Jos rankai nedrąsiai prigludus 
prie krūtinės, jo kūnu pasklido riaumojanti aistra. Netekęs 
jėgų Risas vėl prisėdo ant stalo, iš paskutiniųjų stengdamasis 
išlaikyti silpstančią savitvardą. Su siaubu suvokė: nedaug 
trūksta, kad pasiguldytų ją ant grindų. Prarytų ją.

– Ar... ar pabučiuosite mane dar kartą? – paklausė ji.
Jis užsimerkė – alsuodamas, niršdamas ant jos. Tai pokštą 

iškrėtė Lemtis – pamėtėjo jam ant tako šią trapią būtybę kaip 
bausmę už tai, kad pakilo aukščiau, nei leido prigimtis. Taip 
primindama, kuo jis niekada netaps.

– Aš nesu džentelmenas, – sugergždė Risas. – Net dėl 
jūsų toks netapsiu.

– Ir neprivalote. Tik būkite švelnus.
Dar niekas jo neprašė tokio dalyko. Risas nusiminė suvo-

kęs, kad neturi savyje švelnumo. Rankomis stipriai įsikibo į 
stalo kraštą, net mediena sugirgždėjo.

– Cariad... mano troškimai neturi nieko bendra su švelnu-
mu. – Patį Risą nustebino išsprūdęs meilus kreipinys. Taip 
dar į nieką nesikreipė.

Jis pajuto, kaip Helena palietė skruostą. Jos pirštų galiukai 
vėsia ugnimi tvilkė odą.

Visi raumenys įsitempė, kūnas virto plieno strypu.
– Pabandykite, – pasigirdo jos kuždesys. – Dėl manęs.
Ir švelnios jos lūpos prigludo jam prie burnos.



16

2
l

Helena nedrąsiai prisilietė prie Riso lūpų savosiomis, 
stengdamasi išgauti jo atsaką. Bet nesulaukė reakcijos. Nei 
paskatinimo.

Po akimirkos jaudindamasi atsitraukė.
Trūksmingai kvėpuodamas Risas nukreipė į ją piktą sar-

ginio šuns žvilgsnį.
Pajutusi pilve nevilties svorį Helena ėmė svarstyti, ką 

daryti toliau.
Apie vyrus ji nusimanė mažai. Beveik nieko. Nuo pat 

ankstyvos vaikystės ji su jaunesnėmis seserimis, Pandora ir 
Kasandra, gyveno atskirta nuo pasaulio šeimos dvare už-
miestyje. Eversbio priorijos tarnai visada elgėsi mandagiai, 
o nuomininkai ir miestelio pirkliai laikėsi pagarbiu atstumu 
nuo trijų grafo dukterų.

Neprižiūrėta tėvų, ignoruota brolio Teo, didžiąją trum-
po gyvenimo dalį praleidusio internatuose arba Londone, 
Helena paguodos ieškojo knygose ir turtingame vidiniame 
vaizduotės pasaulyje. Jos kavalieriai buvo Romeo, Hitkli-
fas, ponas Darsis, Edvardas Ročesteris, seras Lanselotas, 
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Sidnis Kartonas ir saujelė pasakų princų auksiniais plau-
kais.

Kadaise atrodė, kad ji taip ir nesulauks tikro vyro dė-
mesio, beliks svajoti apie įsivaizduojamus. Bet prieš du mė-
nesius Devonas, neseniai Teo titulą paveldėjęs pusbrolis, 
pakvietė Risą Vinterborną praleisti Kalėdas su jų šeima ir 
viskas pasikeitė.

Helena poną Vinterborną pirmąkart išvydo tą dieną, 
kai jį atgabeno į dvarą lūžusia koja. Visi apstulbo sužinoję, 
kad Devonui ir ponui Vinterbornui iš Londono keliaujant į 
Hampšyrą jų traukinys susidūrė su krovininiais vagonais. 
Per stebuklą abu vyrai išgyveno nelaimę, bet patyrė suža-
lojimų.

Todėl trumpas pono Vinterborno apsilankymas virto 
kone mėnesio trukmės viešnage Eversbio priorijoje, kol jis 
pagijęs grįžo į Londoną. Net sužalotas jis spinduliavo valios 
jėga, jaudinančia ir bauginančia Heleną. Sulaužiusi visas 
padorumo taisykles ji padėjo juo rūpintis. Netgi užsispyrė jį 
slaugyti. Nors savo elgesį pateisino paprasčiausia užuojauta, 
tai buvo ne vienintelė priežastis. Tiesa ta, kad šitas aukštas 
juodbruvas nepažįstamasis dainingu akcentu ją žavėjo kaip 
niekas kitas.

Sveikdamas ponas Vinterbornas paprašė palaikyti jam 
draugiją, reikalavo, kad ji valandų valandas jam skaitytų ir 
kalbėtųsi su juo. Dar niekas gyvenime nerodė tokio susido-
mėjimo Helena.

Ponas Vinterbornas buvo stulbinamai gražus – ne toks 
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kaip pasakų princai, bet pasižymintis tvirtu vyriškumu, ku-
ris vertė ją nuolat jaudintis. Jo veido bruožai buvo kampuo-
ti, nosis stambi, lūpos putlios ir ryškios. Oda ne madingai 
blyški, o sodriai rusva, švytinti. Plaukai juodi kaip anglys. 
Jis nepasižymėjo nei aristokratišku atsainumu, nei tingiu 
grakštumu. Buvo rafinuotas, įžvalgus ir protingas, bet jam 
stigo civilizuotumo. Lyg viduje rusentų pavojaus ugnelė.

Ponui Vinterbornui išvykus iš Hampšyro dvare tapo tylu 
ir nyku, dienos slinko vienodai. Helenai vis nedavė ramybės 
mintys apie jį... po griežta išore slypinčio žavesio pažadas... 
retai dalijamos, bet kerinčios šypsenos.

Ji susikrimto, nes ponas Vinterbornas atrodė nenusitei-
kęs atnaujinti sužadėtuves. Jis jautėsi žiauriai atstumtas ir 
įskaudintas. Helena troško sukeltas žaizdas užgydyti. Jei tik 
galėtų atsukti laikrodį ir grįžti į tą dieną, kai jis ją pabučiavo 
Ravenelių name, Helena elgtųsi visai kitaip. Tiesiog jis ją 
siaubingai įbaugino. Pabučiavo, lietė rankomis, o ji išsigando 
ir nusivylė. Išrėžęs kelis šiurkščius žodžius ponas Vinter-
bornas išėjo. Dabar jie matėsi pirmą kartą po ano nutikimo.

Jei jaunystėje ji būtų turėjusi su kuo flirtuoti, jei būtų pa-
vogusi vieną kitą bučinį iš kokio jaunuolio, galbūt nutikimas 
su ponu Vinterbornu nebūtų jos taip išgąsdinęs. Bet ji netu-
rėjo jokios patirties. O ponas Vinterbornas – ne koks nekaltas 
berniukas. Jis suaugęs vyras pačiame jėgų žydėjime.

Keisčiausia (šito ji niekam neprisipažintų), kad, nors ir 
susierzino, Helena pradėjo kas naktį sapnuoti, kaip ponas 
Vinterbornas ją bučiuoja, kaip vis prisispaudžia lūpomis. 
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Kai kuriuose sapnuose jis pradėdavo sagstyti jos suknelę, 
bučiuodavo dar smarkiau ir ryžtingiau ir visa tai vesdavo 
kažko paslaptingo ir nepažinto link. Ji prabusdavo netekusi 
kvapo, sunerimusi ir nukaitusi iš gėdos.

Žvelgiant į jį pilvo gelmėse žybtelėjo tos pačios sumaišties 
kibirkštis.

– Parodykite, kaip norite būti bučiuojamas, – ištarė Hele-
na ir jos balsas virptelėjo. – Išmokykite jus patenkinti.

Jos nuostabai, jis paniekinamai išsiviepė.
– Neriatės iš kailio, a?
Ji sumišusi žvelgė į jį.
– Neriuosi iš...
– Vedžiosite mane už nosies, – paaiškino jis, – kol pasi-

tvirtins žinia apie netikėtą Treniero sėkmę.
Heleną panieka jo balse sutrikdė ir įskaudino.
– Kodėl netikite, kad ištekėti už jūsų noriu ne dėl pinigų?
– Už manęs tekėti sutikote tik todėl, kad neturėjote krai-

čio.
– Netiesa...
Jis kalbėjo toliau, tarytum jos neišgirdęs.
– Miledi, turite ištekėti už saviškio. Gerų manierų ir aukš-

tos kilmės vyro. Jis žinos, kaip su jumis elgtis. Apgyven-
dins užmiesčio name, ten prižiūrėsite orchidėjas ir skaitysite 
knygas...

– Man reikia visai ne to! – sušuko Helena. Jai nebūdin-
ga taip įžūliai kalbėti, bet apėmus nevilčiai jau buvo nė 
motais. Akivaizdu, kad jis nori ją išvyti. Kaip įtikinti, kad 
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ji nuoširdžiai jo nori? – Visą gyvenimą skaičiau apie kitų 
žmonių gyvenimus, – tęsė ji. – Mano pasaulis buvo... labai 
ribotas. Visi įsitikinę, kad gerai jausčiausi tik gyvendama 
nuošaliai, saugoma. Lyg gėlė šiltnamyje. Jei, kaip sakėte, 
ištekėčiau už saviškio, niekas taip ir nesužinotų, kokia esu 
iš tikrųjų. Matytų tik tai, kokia turėčiau būti.

– Kodėl manote, kad aš būčiau kitoks?
– Nes esate kitoks.
Risas nukreipė į ją įdėmų žvilgsnį, aštrų ir žibantį it peilio 

ašmenys. Po kibirkščiuojančios tylos Risas šiurkščiai išrėžė:
– Pažįstate per mažai vyrų. Grįžkite namo, Helena. Per 

pokylių sezoną susirasite vyrą ir suklupusi dėkosite Dievui, 
kad neištekėjote už manęs.

Helena pajuto, kaip ašaros nutvilkė akis. Kodėl viskas taip 
greitai žlugo? Kaip galėjo taip lengvai jį prarasti? Jausdama 
apmaudo ir sielvarto keliamą šleikštulį ji tarė:

– Ketlina be reikalo kalbėjosi su jumis mano vardu. Manė 
mane sauganti, bet...

– Taip ir buvo.
– Manęs nereikia saugoti nuo jūsų. – Stengdamasi ne-

prarasti savitvardos Helena jautėsi it bėgdama smėliu – 
jausmams vis slystant ir vilnijant buvo sunku rasti atspirtį. 
Susitvenkus ašaroms ir iš krūtinės ištrūkus jausmingam 
kuktelėjimui ji pajuto pažeminimą. – Kamuojama migrenos 
vieną dieną pragulėjau lovoje, – tęsė ji, – o kitą rytą pabudusi 
sužinojau, kad mūsų sužadėtuvės nutrauktos, kad ne-netekau 
jūsų ir net...
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– Helena, nereikia.
– Maniau, jog tai viso labo nesusipratimas. Pamaniau: jei 

pasikalbėsiu su jumis tiesiogiai, viską iš-išsiaiškinsime ir... – 
ištrūko dar vienas kuktelėjimas. Jausmai ją taip užvaldė, kad 
ji beveik nepastebėjo, kaip Risas nedrąsiai ištiesė rankas lyg 
norėdamas ją apkabinti, bet atsitraukė.

– Ne. Neverkite. Dėl Dievo meilės, Helena...
– Nenorėjau jūsų atstumti. Nežinau, ką daryti. Ką pada-

ryti, kad vėl manęs norėtumėte?
Ji tikėjosi pašaipaus arba net gailesčio persmelkto atkirčio. 

Mažiausiai tikėjosi išgirsti, kaip jis trūksmingai sumurmėjo:
– Noriu jūsų, cariad. Net per smarkiai, po velnių.
Ji mirksėdama žvelgė į jį pro ašarų miglą ir kvėpavo pa-

sikūkčiodama it mažas vaikas. Staiga Risas prisitraukė ją.
– Ša, ša, – jo balsas tapo žemesnis visa oktava, jis lyg tam-

sus aksomas glostė jai ausis. – Ša, bychan, mažoji balandėle. 
Niekas nevertas jūsų ašarų.

– Jūs vertas.
Ponas Vinterbornas sustingo. Po minutėlės priglaudė ran-

ką jai prie skruosto ir nykščiu nubraukė ašaras. Marškinių 
rankoves jis buvo pasiraitojęs iki alkūnių – taip daro staliai 
arba ūkininkai. Jo dilbiai buvo raumeningi ir apžėlę plau-
keliais, riešai stori. Stebėtina, bet tvirtas jo glėbys kažkuo 
guodė. Jis maloniai kvepėjo – krakmolytų skalbinių gaiva, 
švaria vyro oda ir skutimosi muilu.

Helena pajuto, kaip jis labai atsargiai kilstelėjo jos vei-
dą aukštyn. Jo alsavimas pakuteno jai skruostą ir ji užuodė 
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pipirmėtes. Supratusi jo ketinimus Helena užsimerkė. Jos 
skrandis supleveno, tarytum grindys būtų išslydusios iš po 
kojų.

Viršutinę lūpą nutvilkė kaitra – silpna, vos juntama. Pri-
silietimas prie jautraus lūpų kampučio, dar vienas – prie 
apatinės lūpos. Helena pajuto švelnų timptelėjimą.

Ponas Vinterbornas kitą ranką pakišo po šydu, krintan-
čiu ant nugaros, ir suėmė už jautraus sprando. Jų lūpos vėl 
susiliejo trumpai šilkinei glamonei. Jis nykščio pagalvėle 
perbraukė apatinę lūpą, tarytum įtrindamas bučinį į jautrų 
paviršių. Šiurkšti nuospauda tik sustiprino pojūtį ir jos ner-
vų galūnės sukibirkščiavo. Staiga Helenai apsvaigo galva, 
plaučiai nepajėgė įkvėpti oro.

Jis vėl prigludo lūpomis jai prie burnos ir ji pasistiebė, 
trokšdama stipresnio, ilgesnio bučinio – tokio, kokius sap-
nuodavo. Tikriausiai supratęs, ko ji nori, ponas Vinterbornas 
privertė ją pražioti lūpas. Helena virpėdama atsivėrė slidaus 
liežuvio prisilietimui, bejėgiškai gerdama jo skonį – mėtos, 
karščio ir vėsos. Jis neskubėdamas ją ragavo, ir jos kūnu 
nuslydo pojūčių kaspinai. Ji apsivijo rankomis jam kaklą, 
panardino pirštus į tankius juodus plaukus ir pajuto, kaip 
juos apsiveja garbanos. Taip, štai ko jai reikėjo – godžių lūpų 
ir tvirto žūtbūtinio apkabinimo.

Ji nė neįsivaizdavo, kad vyras bučiuos ją lyg norėdamas 
įkvėpti, lyg bučiniai būtų eilėraščiams skirti žodžiai arba 
medus, jo renkamas liežuviu. Prilaikydamas jis atlošė jai 
galvą ir praskirtos jo lūpos nuslydo kaklu, glamonėdamos 



23

Vinterborno nuotaka

ir ragaudamos ploną odą. Jam aptikus jautrią vietelę Helena 
aiktelėjo, o sulinkę keliai vos pajėgė atlaikyti kūno svorį. 
Ponas Vinterbornas prisitraukė ją arčiau ir vėl godžiai įsisiur-
bė į lūpas. Nebuvo nei minčių, nei valios – tik jausmingas 
tamsos ir aistros raizginys. Jis bučiavo ją su aklu, godžiu 
užsidegimu, net rodėsi, kad jo siela kviečiasi josios.

O tada liovėsi. Netikėtai ir staigiai atsiplėšė jai nuo lūpų 
ir nusitraukė jos rankas nuo kaklo. Smarkiau, nei buvo bū-
tina, nustūmė ją šalin ir Helena prieštaraudama aiktelėjo. Ji 
apstulbusi žiūrėjo, kaip ponas Vinterbornas priėjo prie lango. 
Nors po traukinio avarijos jis pagijo stebėtinai greitai, vis dar 
vaikščiojo vos pastebimai šlubčiodamas. Atsukęs jai nugarą 
jis nukreipė žvilgsnį į tolumoje žaliuojančią Haid Parko oazę. 
Kumščiais rėmėsi į lango staktą ir Helena pastebėjo, kad jo 
rankos virpa.

Po kurio laiko ponas Vinterbornas trūksmingai atsiduso.
– Nederėjo to daryti.
– Aš to norėjau, – Heleną jos pačios tiesmukumas privertė 

nurausti. – Tik... tik gailiuosi, kad pirmas bučinys nebuvo 
toks.

Jis tylėjo, iš susierzinimo timpčiodamas krakmolytą marš-
kinių apykaklę.

Pastebėjusi, kad smėlis išbyrėjo, Helena priėjo prie stalo 
ir apvertė smėlio laikrodį.

– Turėjau būti atviresnė, – ji stebėjo, kaip smėlio srovelė 
skaičiuoja vieną ilgesingą sekundę po kitos. – Bet man sunku 
atskleisti žmonėms, ką manau ir jaučiu. Be to, kėlė nerimą 
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Ketlinos pasakyti vieni žodžiai, neva laikote mane vien... na, 
geidžiamu trofėjumi. Bijojau, kad ji neklydo.

Ponas Vinterbornas atsisuko ir nugara atsirėmęs į sieną 
susinėrė ant krūtinės rankas.

– Neklydo, – tarė Risas, nustebindamas ją. Ironiškai šyp-
telėdamas kilstelėjo lūpų kamputį. – Jūs graži kaip mėnulio 
šviesa, cariad, bet nesu kilnus žmogus. Aš stačiokas iš Šiaurės 
Velso, trokštantis gerų dalykų. Aha, man jūs buvote trofė-
jus. Tokia ir būtumėte buvusi. Bet turiu pripažinti, kad jūsų 
norėjau ne tik dėl to.

Malonumas, sušildęs išgirdus pagyrą, ponui Vinterbornui 
baigus kalbėti spėjo išsisklaidyti.

– Kodėl kalbate būtuoju laiku? – mirksėdama paklausė 
ji. – Juk... juk vis dar manęs norite, tiesa?

– Nesvarbu, ko aš noriu. Trenieras nebesutiks su mūsų 
santuoka.

– Jis pirmas sugalvojo mudu supiršti. Jei tik aiškiai pa-
sakysiu, kad esu labai nusiteikusi už jūsų ištekėti, jis tikrai 
sutiks.

Stojo nepaaiškinamai ilga tyla.
– Pasirodo, niekas jums nepapasakojo.
Helena klausiamai pažvelgė į jį.
Susikišęs rankas į kišenes ponas Vinterbornas paaiškino:
– Tą dieną, kai apsilankė Ketlina, elgiausi bjauriai. Jai 

pranešus, kad nebenorite manęs matyti, aš... – Risas nutilo 
ir niūriai sučiaupė lūpas.

– Ką padarėte? – suraukusi kaktą paklausė Helena.
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– Nesvarbu. Trenieras, atėjęs jos parsivesti, man sutrukdė. 
Mudu vos neapsikumščiavome.

– Ką sutrukdė? Ką padarėte?
Jis nusuko žvilgsnį ir sukando dantis.
– Aš ją įžeidžiau pateikęs pasiūlymą.
Helena išpūtė akis.
– Ar kalbėjote rimtai?
– Aišku, kad ne, – šiurkščiai atkirto jis. – Nė pirštu prie jos 

neprisiliečiau, po šimts. Norėjau jūsų. Man toji pikčiurna nė 
kiek neįdomi, tik supykau ant jos už tai, kad įsikišo.

Helena priekaištingai pažvelgė į jį.
– Turite jos atsiprašyti.
– Tai ji turi atsiprašyti manęs, – atrėžė Risas, – už tai, kad 

netekau žmonos.
Helenai kilo pagunda atskleisti jo logikos skyles, bet ji nu-

sprendė prikąsti liežuvį. Augusi šeimoje, kurios nariai gar-
sėjo ugningu būdu ir užsispyrimu, ji žinojo, kad norint kitą 
pamokyti reikia pasirinkti tinkamą laiką. Šią akimirką poną 
Vinterborną valdo aistros, todėl jis nepastebėtų savo kliaudų.

Tačiau jis iš tikrųjų pasielgė blogai. Net jei Ketlina jam 
atleistų, Devonas tikrai nebūtų supratingas.

Devonas beprotiškai mylėjo Ketliną. Šį jausmą buvo per-
smelkęs didžiulis pavydas ir savininkiškumas, kamuojantys 
ne vieną Ravenelių kartą. Tiesa, Devonas buvo truputį su-
kalbamesnis nei keli paskutiniai grafai, bet tik per plauką. 
Vyras, išgąsdinęs arba įžeidęs Ketliną, užsitrauktų nemarų 
jo įsiūtį.
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Tai štai kodėl Devonas taip staiga persigalvojo ir nebe-
pritarė jų sužadėtuvėms. Tačiau Heleną erzino jo ir Ketlinos 
sprendimas jai nieko apie tai nepasakoti. Viešpatie aukščiau-
siasis, ar dar ilgai ją laikys vaiku?

– Galėtume susituokti slapta, – nenoromis ištarė Helena, 
tačiau ši mintis jai neatrodė patraukli.

Ponas Vinterbornas susiraukė.
– Mane tenkintų tik vestuvės bažnyčioje. Jei susituoktume 

slapta, niekas nepatikėtų, kad savo noru už manęs ištekėjote. 
Po velnių, neleisiu žmonėms plakti liežuviais, kad pagrobiau 
nuotaką.

– Nėra kitos išeities.
Stojo bežadė tyla, pritvinkusi pažado. Helenai net oda 

šiurpo po suknele, visi plaukeliai stojosi piestu.
– Yra.
Jo išraiška pasikeitė, akyse atsirado grobuonio žvilgsnis. 

Apsukrumas. Tvykstelėjus nuojautai Helena suprato, kad 
būtent į tokį poną Vinterborną žmonės žvelgė su baime ir 
nuostaba. Jis priminė piratą, apsimetusį kapitonu.

– Kita išeitis, – tęsė jis, – pasiguldyti jus į lovą.

Sudomino? Pirkite knygą 
VINTERBORNO NUOTAKA 

bene geriausia kaina ČIA

https://www.svajoniuknygos.lt/lisa-kleypas-vinterborno-nuotaka-2-knyga


27

Vinterborno nuotaka


