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„
a suren armastusest teie vastu! Ma tean, et suren. Mu kalleim, kõige kaunim Rowena, mu südame
jumalanna, öelge, et tunnete minu vastu kas või murdosagi sellest jumaldamisest, mida mina teie vastu, ja
enamat ma ei palugi.“
Noormees paistis olevat kirest suremas, kuid selle
asemel, et Rowena Thornhillile muljet avaldada, ajas
see neiut lihtsalt naerma.
Mees oli veidi matsakas ega olnud igavese armastuse avaldamiseks sugugi sobivas vormis.
„Tõuske püsti, söör Cedric,“ ütles Rowena kätt vabaks tõmmates. „Ja laske mind lahti.“
„Mitte enne, kui ütlete, et olete minu,“ ägas mees.
„Noh, ma ei ole teie oma ega saagi selleks kunagi.“
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„Imeline, kõige kaunim Rowena…“
„Minu nimi on preili Thornhill ja kui te püsti ei
tõuse, siis ma hakkan karjuma.“
Selle peale tõusis mees tõrksalt püsti, kuid pigistas
endiselt Rowena kätt, kuni neiu talle lehvikuga vastu
sõrmenukke äigas.
Preili Rowena Thornhill oli peaaegu üheksateist
ning tal oli pehme virsikukarva nahk ja kuldsed juuksed, mis langesid pehmete lokkidena tema südamekujulise näo ümber.
Roosast pitsist ja satiinist ballikleidis nägi ta välja
piisavalt hunnitu selleks, et äratada igas mehes armastust, kuid söör Cedricu võlad olid kurikuulsad ning
Rowena teadis, et mehe ekstaatiliste armuavalduste
põhjuseks on pigem Rowena isa pangaarve kui neiu
enda võlud.
See teadmine ei murdnud tema südant, sest ta ei
hoolinud söör Cedricust põrmugi. Kuid see oli masendav. Rowenale oleks meeldinud, et teda hinnatakse
tema enda pärast.
Tavaliselt ballid meeldisid talle, kuid Rowena soovis, et poleks sellele siin mitte kunagi tulnud. See oli
peaaegu hooaja viimane tantsupidu ja kõik, kes olid
veel Londonisse jäänud, olid kohal.
Akendel hiilgasid tuled, puuderdatud parukatega
teenrid serveerisid kõige peenemaid toite ja veine ning
4

Armastuse laev
kõikjal Rowena ümber olid võluvad mehed ja naised,
kes naersid, tantsisid ja flirtisid.
Kuid Rowenale olid need üritused hakanud tunduma ebameeldivad. Nende õhkkond häiris teda.
Ajapikku oli ta taibanud, et keegi ei vaata teda,
arvestamata seejuures, et tema isa on üks Inglismaa
rikkamaid mehi.
Rowena ootas juba, et saaks Londonist maaelu rahusse ja aususse põgeneda.
Kuid kõigepealt pidi ta tegelema selle soovimatu
kosilasega.
„Ärge mängige mu tunnetega,“ anus mees. „Ma
jumaldan teid meeletult.“
„Ja mina ütlen teile, et mina teid ei jumalda ega
hakkagi iialgi jumaldama.“
„Pärast seda, kui te mind julgustasite…“
„Ma pole midagi niisugust teinud!“
„Te tulite ballilt koos minuga ära.“
„Ma tulin teiega, sest te tekitasite nii suurt segadust
ja inimesed hakkasid vahtima. Aga nüüd lähen ma tagasi.“
Meeleheide andis tema kogenematule kosilasele julgust. Mees kargas neiule ootamatult kallale ning üritas
teda emmata ja suudelda.
„Kuidas te julgete!“ hüüatas Rowena vihaselt. „Laske mind silmapilk lahti.“
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Kuuletumise asemel üritas mees uuesti neiu suuni
jõuda, hingates tema peale veiniaure.
Sellest piisas, et preili Thornhilli endast välja viia.
Järgmisel hetkel haaras söör Cedric põsest, mis tulitas
vägagi ebadaamilikust löögist.
„Ja ma teen seda uuesti, kui te oma lollusi ei jäta,“
ütles neiu hingetult.
Siis pööras ta ringi ja põgenes.
Rowena polnud Ellesmere House’is kunagi varem käinud, nii et ta lihtsalt suundus ballisaalist võimalikult kaugele, üritades innukalt muusika helidest eemale pääseda.
Kuid söör Cedric tuli talle järele. Rowena jooksis
nüüd kiiremini; neiu oli eksinud ja tal polnud aimugi,
kuhu ta läheb. Maja säras tuledes, sest see oli hooaja
viimane ball ja millegi pealt polnud kokku hoitud, et
näidata seda parimana.
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