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1

persekiojamoji
S upausi ant vandenyno bangų ir sapnavau, kad plaukiu šalia 

didžiulio drakono, ir jis man gudriai pamerkia akį. Štai jis pliaukš-

teli uodega, praplaukdamas pro šalį, ir mesteli mane aukštyn. Su-

dejavau pajutusi, kaip šiurkščios rankos trukteli mane už rankų ir 

kojų, ir ėmiau priešintis. Bangų garsus pakeitė variklio gausmas 

ir sapnas išnyko. Ūmai atsidūriau miške ir aiškiai girdėjau ritmin-

gą letenų dundesį: per džiungles manęs link bėgo tigras. 

Paskui prasidėjo košmarai: rykliai vandenyje, piratai Lokešo 

vyrų užgrobtoje „Desčenoje“... Iš kažkokių tolių aidėjo reiklus 

šnabždesys:

 – Pabusk, Kelse.

Apsvaigusi praplėšiau akis. Gulėjau didžiulėje lovoje su balda-

kimu. Tai tebuvo baisus sapnas, pagalvojau jausdama palengvėjimą. 

Pro langą virš lovos sruvo blausi saulėlydžio šviesa. Grotuoti, 

storastikliai langai niekam neleido patekti į vidų ar... ištrūkti į 

laisvę.

– Ne! – surikau į kambario tuštumą. Tai joks sapnas! Sten-

giausi viską prisiminti. Prieš akis prabėgo trys užduotys, panaiki-

nusios Reno ir jo brolio Kišano prakeiksmą. Buvo likusi vos viena 
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dovana, kurią turėjome rasti ir įteikti deivei Durgai, kad galutinai 

išsklaidytume kerus. Plaukėme laivu, grūmėmės su Lokešu. Tiek 

teatsiminiau. Dar buvo trys menki įgėlimai (strėlytės su ramina-

maisias?), motorinė valtis... Paskui aš nuleidau į vandenį Fenin-

drą su amuletu, ir nuo čia – visiška tamsa.

Buvau užrakinta keistame miegamajame, kaip kalinys narve. 

Puoliau prie durų, bet veltui tampiau rankeną. Sukaupiau vidi-

nę energiją ir pakėliau ranką, norėdama susprogdinti spyną, bet 

nieko nenutiko. Sumišusi paliečiau ant kaklo prigludusį deivės 

Durgos Juodųjų perlų vėrinį.

Kaip galėjau prarasti savo galias? Kur aš? Kur mano tigrai – Re-

nas ir Kišanas? Ar Fenindra juos surado? Kas nutiko ponui Kadamui 

ir Nilimai? Ar jie atvyksta manęs gelbėti? Kaip iš čia ištrūksiu?

Bandžiau blaiviai įvertinti savo padėtį. Aš tebeturėjau Juodųjų 

perlų vėrinį ir Dieviškoji skraistė vis dar kabėjo, perverta pro 

mano džinsų kilpeles, tačiau Durgos lanko su strėlėmis ir Auksi-

nio Indijos vaisiaus niekur nesimatė. Suvokusi, kad su likusiomis 

Durgos dovanomis galėsiu į valias prasimanyti vandens ir audi-

nio, tarsi tai man galėtų padėti, vos nepradėjau ironiškai juoktis.

Staiga netyčia paliečiau mažulytį sekimo prietaisą, kurį tarp 

pirštų buvo implantavęs ponas Kadamas. Jis vis dar buvo su ma-

nimi, o tai reiškė, kad yra vilčių, jog gelbėtojų kavalerija atskubės 

ir ištrauks mane iš čia. Tai tebuvo menka galimybė, tačiau bent 

tiek turėjau.

Gėlė galvą, burna atrodė tarsi prikimšta vatos. Pabandžiau 

nuryti, bet tik užsikosėjau ir pasijutau dar prasčiau.

Susiimk, Kelse Heis! Po šios minties prisiverčiau blaiviai įver-

tinti situaciją. Pro langą matėsi medžiai ir sniegas. Aš buvau ne 

žemiau kaip trečiame aukšte. Pamaniau, kad tolumoje matau 

kažkokius kalnus, bet argi iš to galėčiau nustatyti, kur esu?
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Mane supykino ir aš puoliau į vonią. Išsiskalavusi burną įsi-

stebeilijau į savo atspindį veidrodyje. Į mane žvelgė palūžusi, iš-

sekusi ir išsigandusi moteris. Kas nutiko tai merginai iš Oregono?

Kaip tik tuomet mano mintis nutraukė šilkinis balsas. Sustin-

gau. Tai buvo pagrobėjas, Lokešas.

– Mieloji, pasiruoškite ankstyvai vakarienei. Kaip matote, 

iš čia neįmanoma pabėgti, aš konfiskavau jūsų ginklus. Metas 

mums vėl susitikti. Turiu pasiūlymą, Kelse Heis. Esu tikras, kad 

išaušo valanda susitaikyti su likimu. 

Susimąsčiau, kokį likimą Lokešas turėjo galvoje, ir mano vi-

dus vėl susitraukė. Kambaryje nemačiau jokių kamerų ar garsia-

kalbių, tačiau žinojau, kad esu stebima. Keista, jaučiausi tarsi 

atsiribojusi nuo esamos situacijos. Šaltą baimę, kuri lydėjo kie-

kvienoje vizijoje, kai tik išvysdavau Lokešą, pakeitė ryžtas.

Apsvarsčiau savo galimybes. Pirmiausia privalau apgalvoti 

įmanomas pabėgimo progas ir ištrūkti iš šio kambario. Turėjau 

keturias galimybes išsikapstyti iš šios keblios situacijos: pabėgti 

savarankiškai (įmanoma); būti išlaisvintai Reno ir Kišano; numir-

ti (aišku, kad tai ne geriausias variantas); tapti psichopato kaline, 

kas ne itin viliojo. Taip pat privalėjau atgauti Auksinį vaisių, lanką 

ir strėles. Durga buvo įspėjusi, kad ginklams patekus į blogas ran-

kas, laukia siaubingos pasekmės. Prikandau lūpą. Vyliausi, kad 

nereikės rinktis, ką gelbėti – save ar ginklus.

Jei išeiti iš šio kamabario galėsiu tik dėl vakarienės su nelabuoju – 

tebūnie. Kol kas žaisiu jo žaidimą, tačiau jei bus skirta pralaimėti, 

nepasiduosiu be kovos.

Instinktyviai žinojau, kad nelaimingos moters vaidmuo čia ne-

padės. Jei noriu nugalėti Lokešą jo paties žaidime, privalėjau tapti 

tuo, kuo nebuvau – stipria, gražia, galinga ir pasitikinčia savimi.



15

Peržiūrėjusi drabužinę, radau tik aptemptą suknelę su gilia 

iškirpte, ir nusprendžiau surizikuoti. Tyliai paprašiau Skraistės 

sukurti naujus rūbus ir griežtai įsakiau nenaudoti jokios spalvų 

kaitos. Kai drabužiai buvo gatavi, apžiūrėjau juos gėrėdamasi 

kiekviena detale. Skraistė sukūrė kerinčią auksinės ir kobalto 

spalvų suknelę su lehenga1. Trumparankovė viršutinė dalis iš ža-

kardo glotniai aptempė liemenį, o ilgas lehenga sijonas išryškino 

figūros linijas. Reno ir Kišano mėgstamos spalvos suteikė man 

taip reikiamos drąsos ir aš pamaniau, kad prašmatni suknelė pa-

dės planuojamam vaidmeniui. Iš plonyčių gijų Skraistė netgi su-

kūrė porą į safyrus panašių auskarėlių.

Vos baigiau rengtis, kaip mano miegamojo duris atlapojo 

aukštas, liesas ir pavojingai atrodantis tarnas. Maldavau jo pa-

leisti mane, bet jis tik papurtė galvą ir atsakė kažką nesupran-

tama hindi kalba. Susigrūdau Skraistę į rankovę ir pabandžiau 

prisiminti, kaip hindi kalba prašoma pagalbos:

– Trahi! Padėkite!

Bet vyras nuvedė mane koridoriumi, jo sienos buvo iškaltos 

medžiu, grindys nuklotos storais kilimais, o langai – grotuoti. 

Praėjome pro aibę rakinamų durų, kurias saugojo sargybiniai. 

Kai man už nugaros su trenksmu užsidarė ir buvo užrakintos 

dar vienos durys, netikėtai prisiminiau, kaip jautėsi Renas cirko 

narve. Juk ten buvo daugybė durų, saugančių žmones nuo tigro. 

Greitai įsidėjau į galvą: ištrūkti savarankiškai bus labai sunku, kone 

neįmanoma. Tačiau gerai, kad Lokešas mano, jog man reikia aukš-

čiausio lygio apsaugos. Galbūt tai įmanoma panaudoti prieš jį patį.

Paskutinės durys atsivėrė į valgomąjį, kur stovėjo staliukas, 

padengtas dviem. Tarnas atitraukė kėdę, davė ženklą sėstis ir 

1 Ilgas, gausiai puoštas sijonas.
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tyliai pasišalino. Laukdama nervingai žaidžiau su sviestui skirtu 

peiliu. Iš įtampos gurgė pilvas. Svarsčiau, kaip reikės pažvelgti 

Lokešui į veidą, pasilikus su juo dviese. Atlikdama ankstesnes 

užduotis, kurios turėjo panaikinti tigrų prakeiksmą, grūmiausi su 

krakenu ir milžinišku rykliu. Dabar tos pabaisos atrodė kur kas 

taikesnės nei šis blogis, monstras, kuris daugiau kaip prieš tris 

šimtus metų du Indijos princus pavertė tigrais. 

– Kaip malonu, kad priėmėte mano kvietimą pavakarieniauti, – 

išgirdau staiga priešais mane išdygusio Lokešo žodžius.

Nuo tada, kai mačiau jį paskutinį sykį, jis buvo pasikeitęs. At-

rodė jaunesnis. Vis dėlto atpažinau tą nykią pagiežą, slypinčią jo 

juodose akyse, todėl buvau pasirengusi. Lokešas kilstelėjo mano 

ranką ir atsainiai pabučiavo.

– Nepanašu, kad galėjau rinktis, – aš atsakiau.

– Taip, – nusišypsojo ir kiek per stipriai spustelėjo pirštus. – 

Neleidau rinktis ir drabužių, – tęsė jis, – bet jūs vilkite kitais ap-

darais. Ar galėčiau pasiteirauti, iš kur juos gavote?

Akimirksniu pakišau peilį po servetėle, tada pasidėjau ją ant 

kelių ir atsargiai įsidėjau į kišenę. Vildamasi, kad jis nepastebėjo, 

pašaipiai atšoviau:

– Kai tik atskleisite savo galių šaltinius, ir aš su malonumu pa-

rodysiu, kaip iš oro sukurti pilną drabužinę. – Pajutau nuvilnijant 

naują drąsos bangą – juk galiausiai turėjau šiokį tokį ginklą.

Mano nuostabai, Lokešas nusikvatojo.

– Kaip žavinga sutikti moterį su charakteriu! Manau, kad tu-

rėčiau būti jums tolerantiškas. Kol kas. Bet nebandykite mano 

kantrybės. 

Jo šypsnys virto klastingu žvilgsniu. Iš arti Lokešas buvo pana-

šesnis į azijietį nei į indą. Trumpi, tamsūs plaukai buvo perskir-
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ti sklastymu ir glotniai sušukuoti iki pat sprando. Visiška Reno 

priešingybė – jam sruogos nuolatos užkrisdavo ant mėlynų akių. 

Raganius stengėsi valdytis, tad jo judesiuose jautėsi įtampa, 

pečiai ir nugara buvo sustingę. Jis atrodė gražesnis ir raumenin-

gesnis nei anksčiau, galima sakyti, buvo netgi pritrenkiantis. Ta-

čiau aš žinojau, kad iš tiesų jame tūno pamišėlis ir kad jo elgesį 

valdo tamsūs ketinimai. 

Mums patiekė valgius, ir netrukus į lėkštes buvo prikrauta aš-

trių indiškų patiekalų. Tarnai elgėsi dalykiškai ir viską darė nepra-

tardami nė žodžio. Aš knibinėjau savo maistą, stengdamasi bent 

kiek sužadinti apetitą.

– Ar naudojate magiją, kad atrodytumėte jaunesnis? – atsar-

giai pasiteiravau.

Jo juodos akys patamsėjo, bet jis nusišypsojo. 

– Taip. Ar jums atrodau gražus? Argi ne maloniau priešais 

save matyti žmogų, artimą sau pagal amžių?

Keista, bet jis buvo teisus.

– Nesvarbu, kaip atrodytumėte, man vis tiek nemalonu, – 

gūžtelėjau pečiais. – Vis dėlto, kam tas rūpestis? Esu nustebu-

si, kad manęs nesurakinote grandinėmis rūsyje ir neįgrūdote į 

spaustuvus pirštų.

Dėmesį patraukė melsvos šviesos blyksnis ir aš pakėliau galvą. 

Tačiau jei kažkas ir buvo šmėkštelėję, jau nieko nesimatė. Loke-

šas susiraukė ir patrynė pirštus.

– Ar norėtumėt būti rūsyje surakinta grandinėmis? – atsainiai 

paklausė.

– Ne, tik smalsu, kodėl nusipelniau tokio ypatingo dėmesio?

– Nusipelnėte ypatingo dėmesio, nes esate ypatinga, Kelse. Šį 

vakarą pademonstravote, kad turite paslaptingų galių, ir aš esu 
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linkęs jų neslopinti, – paprieštaravo ir caktelėjo liežuviu. – Man 

regis, jūs visiškai manęs nesuprantate. Esu tikras, kad buvau klai-

dingai jums pristatytas. Dabar, kai turite galimybę mane pažinti 

geriau, tikiu, kad suprasite, jog visai nesunku man įtikti.

Pajutusi, jog dabar galiu atsikirsti, palinkau į priekį.

– Kažkodėl abejoju, kad Renas sutiktų su šiuo pareiškimu.

Skimbtelėjo Lokešo numesta šakutė, bet jis akimoju susitvardė. 

– Tas princas maištavo kiekviena pasitaikiusia proga. Štai ko-

dėl su juo buvo elgiamasi taip... žiauriai. Viliuosi, kad jūsų atsakas 

man bus kitoks.

Atsikrenkščiau ir tariau:

– Na, manyčiau, kad viskas priklausys nuo to, ko norite.

Lokešas gurkštelėjo iš taurės, varstydamas mane skvarbiu 

žvilgsniu.

– Ko noriu, mano mieloji? Tik galimybės atskleisti jums, koks 

iš tiesų esu galingas žmogus. Darytumėte klaidą tęsdama drau-

gystę su tigrais. Jie neturi tikrų galių, tik ne tokių, kaip jūs ar aš. 

Tiesą sakant, pats amuletas juos prakeikė. Nuo pat pradžių tai 

buvo skirta ne jiems. Man vieninteliam lemta sujungti dalis į vie-

ną visumą. Aš esu tas, kurio šaukiasi Deimono amuletas.

Prispaudžiau servetėlę prie lūpų, norėdama laimėti laiko, 

ir man ėmė aiškėti jo pamišėliškas planas. Jei jis trokšta galingo 

priešininko, jis jį turės. Regis, atėjo metas pasinaudoti žiniomis, kurių 

išmokau dramos klasėje. Pirmas veiksmas: vakarienė su paslaptinga 

mergina, turinčia antgamtiškų galių, bjaurų charakterį ir plieninius 

nervus. Spektaklis prasideda...

– Kaip jau veikiausiai žinote, aš daugiau nebeturiu amuleto. 

Tad jei tikitės meilikavimais išvilioti mano dalį, būsite skaudžiai 

nuviltas.
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– Taip, tikriausiai jį turi jūsų brangieji tigrai. Galbūt bandyda-

mi jus išgelbėti, jie atneš tai, ko aš trokštu. 

Apstulbau, tačiau tik menką sekundės dalį.

– Ir kas verčia jus manyti, kad jie ateis?

– Nagi, brangioji Kelse! Mačiau, kaip jie į jus žiūri. Jums pa-

vyko pakerėti juos kur kas rimčiau nei mano dukteriai Jesubajai. 

Nesate tokia graži kaip Jesubaja, tačiau jūsų akys spindi drąsa 

ir nepaklusnumu. Spėju, kad Direnas atlaikė mano ypatingą ap-

klausą tik todėl, kad troško sugrįžti pas jus. Abu karališkieji ti-

griukai tirpsta iš meilės jums. Nuo to jie darosi silpni ir kvaili.

Nieko panašaus! Dėbtelėjau į Lokešą ir kreivai šyptelėjau.

– Nesibaiminate pakliūti į tas pačias pinkles? 

– Ar sakote, kad princus suviliojote apgaule, idant jie jus įsi-

mylėtų? Jei taip, tai jūsų vertė mano akyse dar labiau pakilo.

Iš pradžių gąsdinęs, pamažu šis žaidimas ėmė teikti pasitikė-

jimo. Mano baimė subliuško ir nusėdo pilve tokia menkutė, kad 

galėjau visai ją ignoruoti. Lėtai lyžtelėjau lūpas, kad atitraukčiau 

jo dėmesį.

– Sumani moteris naudojasi visomis įmanomomis priemonė-

mis, kad gautų, ko trokšta.

Lokešas prisimerkė, spigindamas akimis, ir atrėmė mano ėjimą.

– Ir ko trokštate jūs, Kelse?

Aš skambiai nusikvatojau, sekdama įžūliąja Skarlet Ohara.

– Juk nemanote, kad atskleisiu visas savo paslaptis per pirmąjį 

susitikimą. Nesu tokia naivi. Bet... jei jau taip trokštate dabar 

atversti visas kortas, pasakykite, ko norite iš manęs?

– Tapk mano sąjungininke ir palik tigrus.

– Kaip? – paklausiau, beviltiškai valdydama šiurpulius, kuriuos 

kėlė vien tokia mintis. 
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Ūmai pajutau, kaip kažkas ėmė liesti odą. Ji sudilgčiojo. Pojū-

tis nebuvo skausmingas, veikiau intymus ir nekorektiškas. Leng

vas vėjelis nuslinko mano apnuogintomis rankomis ir sukuteno 

gerklę. Nematomi pirštai slydo mano kaklu ir paniro į plaukus, 

tada grįžo prie raktikaulio. Nors jis nepajudino nė menkiausio 

raumenėlio, buvau tikra, kad tai darė Lokešas. Kaip įmanydama 

stengiausi visa tai ignoruoti.

Raganius palinko į priekį ir grėsmingai nusikvatojo.

– Mano tikslas dvejopas. Be abejonės, patyriau malonumą, pa-

grobdamas jus iš princų. Vien mintis, kad jie kenčia, kelia džiaugs-

mą. Tačiau tikrasis mano tikslas – užtikrinti mūsų galių sąjungą 

visais įmanomais būdais ir įtvirtinti tai... susilaukiant sūnaus.

– Sūnaus? – nustėrusi lėtai ištariau, o mano skrandis apsivertė. – 

Kodėl su manimi? Turiu galvoje, kodėl po tiek metų? Atleiskite už 

smalsumą, bet kodėl ėmėte tuo rūpintis tik dabar? Esu šokiruota, 

kad per visą šį laiką jūs neradote kaip Klaidas savo Bonės arba kaip 

Gomesas Morticijos? Ar nesiklostė reikalai su Jesubajos motina?

Lokešas sušnypštė:

– Jesubajos motina buvo idiotė. Ji buvo graži, bet susigūžusi 

drebėjo prieš mane. Ji ne mano lygio.

– Bet tai jums nesutrukdė ją nužudyti?

Šįkart jis nė nesivargino slėpti įsiūčio – iš jo pirštų galų pasi-

pylė mėlynos žiežirbos.

– Atsargiau, – įspėjau jį. – Jei demonstruosite savo galią, pri-

valėsiu parodyti ir savąją, tuomet mūsų nuostabus pokalbis bus 

beviltiškai sugadintas.

Jis užsimerkė ir susitvardė.

– Tarkime, kad aš sutinku su jūsų pasiūlymu sujungti galias 

ir netgi padovanoti jums įpėdinį. Tačiau mainais taip pat kai ko 
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norėsiu. Kartą minėjote, kad, jei liksiu su jumis savo noru, leisite 

tigrams gyventi. Ar laikysitės duoto žodžio?

– Sutiksite ar ne, man reikia kur kas svaresnio argumento nei 

žodžiai.

Metas antram veiksmui: paslaptingoji mergina parodo savo galias. 

Išsitraukiau iš rankovės Skraistę. Laikydama ją delne, paprašiau 

pakeisti spalvas. Ji sutiko. Pirmiausia pakeitė į raudoną, paskui į 

mėlyną spalvą, tada aš priglaudžiau ją prie skruosto. Lokešas spit

rijo susižavėjęs. Aš kilstelėjau antakį, tada Skraistė šovė gijomis 

per kambarį, nunerdamas didžiulį tinklą. Paskui vėl sumažėjo iki 

baltos nosinaitės, kurią aš perlenkiau ir pasidėjau prie lėkštės.

– Kas, jei pasidalysiu šiomis galiomis? – abejingai pasiteiravau.

Jei jis ir buvo sužavėtas, tai tik akimirką. Netrukus Lokešo 

akys susiaurėjo, jis numetė savo servetėlę į lėkštę ir atėjo prie ma-

nęs. Tada šiurkščiai truktelėjo mane už rankos, pastatė ant kojų ir 

šyptelėjo, išvydęs siaubo perkreiptą mano veidą.

– Sutiksiu tigrus palikti gyvus, jei pati darysite tai, ko noriu aš.

Ir tarsi užtvirtindamas sandėrį, perbraukė pirštais man per 

skruostą, pasilenkė prie ausies ir sukuždėjo:

– Sakykite, Kelse, kas jus pralinksmina? Ir kas, – jis giliai kvėp-

telėjo, – kelia baimę?

Nieko neatsakiau. Jis sukikeno, tada truktelėjo mane arčiau 

ir niršiai pabučiavo, kandžiodamas lūpą. Kai galiausiai atlyžo, aš 

nykščiu nusišluosčiau sužeistą lūpą ir rūsčiai dėbtelėjau į jį.

Lokešas patenkintas nusikvatojo.

– Ir vis dėlto kokia jūs nepaklusni. Jūs suteiksite man daug 

džiaugsmo, Kelse.

– Džiaugiuosi, kad taip galvojate, – ištariau labiau įniršusi, nei 

išsigandusi.
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– Matote, mano brangioji, man tigrai visai nė motais, išskyrus 

jų amuletus. Jei padovanosite man sūnų ir padėsite įgauti trokšta-

mų galių, aš paliksiu tigrus ramybėje. Dabar, kai išgirdote mano 

sąlygas, palydėsiu jus į kambarį, kad apsvarstytumėte sprendimą. 

Nekantraudamas lauksiu mudviejų artimesnės pažinties, – pa-

reiškė, gašliai nužvelgdamas, ir mane nupurtė.

Giliai įkvėpiau, pasiėmiau Skraistę, vieną ranką atsargiai įsiki-

šau į kišenę ir leidausi palydima Lokešo atgal į kalėjimą.

– Daugiau apie sąjungą pakalbėsime rytoj, mano mieloji, – 

sušnibždėjo į ausį. – Ir malonėkite grąžinti peilį, kurį paėmėte 

nuo stalo.

Buvau užklupta netikėtai, bet stengiausi neišsiduoti. Šypsoda-

masi ištraukiau iš kišenės sviestui skirtą peilį ir lengvai spustelė-

jau jo galą prie Lokešo krūtinės.

– Negalite kaltinti merginos už bandymą.

Jis patenkintas sugriebė mano riešą ir ištraukė peilį iš rankos, 

grubiai braukdamas ašmenimis per delną. Išvydęs kraują, Loke-

šas kilstelėjo delną prie savo lūpų. Stebėjau, kaip, apimtas niek-

šiškos ekstazės, bučiavo jį ir nusilaižė nuo lūpų raudonus lašelius.

Galiausiai paleido mane, bet pagrasino:

– Įdėmiai seksiu kiekvieną jūsų judesį, mano brangioji. Ir ne-

kantraudamas lauksiu mudviejų... būsimų derybų.

Kai už nugaros užsivėrė durys ir pasigirdo sunkaus užrakto 

spragtelėjimas, net apsidžiaugiau, kad mus skiria tuzinas storų, 

metalinių grotų. Uždanga nusileidžia, pamaniau ir kritau į lovą, 

pavargusi iki išsekimo. Svarsčiau, kaip, po paraliais, reikės išsi-

sukti iš šios keblios padėties.
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itą dieną Lokešas tapo dar atkaklesnis, ir aš dar labiau pavar-

gau nuo rizikingo manevravimo žodžiais. Nebeliko jokių iliuzijų. 

Žinojau, kad jei jis ir išsaugotų mano gyvybę iki gimtų įpėdinis, 

man nė už ką nebūtų leista jo auginti.

Dieną mane išleisdavo iš kambario, tačiau visuomet lydėdavo 

sergėtojas arba pats Lokešas. Buvau tvirtovėje, kuri nepasižymė-

jo grožiu. Čia nesimatė paveikslų, o vos keli esantys baldai atrodė 

sunkūs ir prabangūs. Tačiau svarbiausia, čia, regis, nebuvo durų, 

vedančių laukan.

Pasivaikščiojimų metu Lokešas apsiribojo apkabinimais ir 

spustelėjimais, nuo kurių likdavo mėlynės. Kaskart, kai nustver-

davo mano ranką ar prisitraukdavo per arti, aš užsimerkdavau 

ir prisimindavau, kaip jis kankino Reną, laužydamas jam rankų 

pirštus baigų stovykloje, tuomet sakydavau sau, kad man dar la-

bai pasisekė.

Norėdama nukreipti dėmesį, pademonstravau daugiau savo 

„galių“. Paprašiau Skraistės padaryti tikslią amuleto kopiją, pa-

dedama Perlų vėrinio, pripildžiau stiklinę vandens ir sukūriau 

nuostabų, auksu siuvinėtą durtinį. Iš pradžių Lokešas atrodė nu-

2
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Garbė. Pasiaukojimas. Meilė.

Ar visko pabaiga reiškia naują pradžią?

Įveikę tris deivės Durgos užduotis ir įkvėpti ketvirtosios 

pranašystės, Kelsė, Renas ir Kišanas vėl leidžiasi į kelionę. 

Šįsyk jie turi rasti Ugninį lyną. Tačiau kortos sumaišytos – piktasis 

raganius pagrobia Kelsę. Jei jai pavyks ištrūkti iš jo gniaužtų ir 

sėkmingai panaikinti tigrų prakeiksmą, ji išlaisvins mylimus princus. 

Tačiau sykiu Kelsės laukia sunkiausias pasirinkimas gyvenime.

Ieškant ketvirtosios Durgos dovanos Andamanų salose Bengalijos 

įlankoje, jų tyko didžiuliai pavojai. Tai lenktynės su laiku, o kartu 

bėgimas nuo persekiojančio raganiaus Lokešo. Ketvirtojoje 

serijos dalyje laukia meilės ir ištikimybės išbandymai, gėrio ir blogio 

kova, kerinčios būtybės, pavojai ir pagaliau paaiškėjusi tikroji tigrų lemtis. 

Ugninga ir aistringa knyga! Be abejonės, skaitytojai bus sujaudinti iki širdies 

gelmių ir nubrauks ne vieną ašarą.
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