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Autori märkus
1874. aastal hakkasid Inglise ja Euroopa aristo-

kraadid Ameerikasse tungima, et meelitada oma
tiitlite abil ameerika pärijannasid nendega abielluma.
Kogu Ameerika ajaloo vältel on aeg-ajalt ette tulnud pärijannade abielusid aadlikega.
19. sajandil läks Elizabeth Astor, John Jacobsi tütar,
mehele krahv Vincent Rumpffile.
Soodsat tehingut tähendas Jenny Jerome’i abielu
lord Randolph Churchilliga.
Järgmistel aastatel varustas eurooplasi igalt poolt
Ameerikast kokku tulnud pärijannadega peamiselt New
Yorgi Viies avenüü.
1904. aastal abiellus Goeleti suguvõsast pärit neiu
Roxburghi hertsogiga. Yarmouthi krahv, hilisem
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Hertfordi markii, sai naiseks pärijanna ja koos sellega
miljon dollarit.
Vahest kõige kuulsam abielu sõlmiti Marlborough’
hertsogi ja Consuelo Vanderbilti vahel, kusjuures neiut
sundis selleks tema auahne ema.

Esimene peatükk
1882
Tila vaatas elutoas ringi ja nägi, et tapeedi üks serv

oli nurgast lahti.
Laes oli uus niiske plekk, mida seal enne polnud.
Ta ohkas.
Remondiks polnud võimalust.
Ta mõtles, et lagi läheb aina hullemaks nagu teisedki
laed majas, kuni kukub lõpuks alla.
Ta läks akna juurde ja vaatas metsikut, hooldamata aeda.
Ainus lohutus oli, et pargi tammepuud näisid sama
kaunid kui alati.
Nartsissid tammede all olid nagu kuldne vaip.
Kevad tõi talle alati lootust, kuid iga aastaga paistsid asjad üha halvemaks minevat.
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Eelmisel õhtul voodis oli ta masendusega mõelnud,
kuidas nad hakkama saavad.
Asi polnud ainult temas, vaid ka Robys ja kahes
vanemas teenijas, kes olidki kõik, mis järel oli.
Coblinid olid elanud Staverly Parkis üle neljakümne
aasta.
Nad oli alustanud teenri ja köögitüdrukuna.
Aastatega tõusid nad karjääriredelil, kuni proua
Coblinist sai Tila isa ja ema kokk ja Coblinist ülemteener.
Neist allapoole jäi veel kolm astet.
Proua Coblinil oli kolm tüdrukut köögis ja kaks
nõudepesuruumis.
„Vanad head ajad!“
Kui palju oli Tila kuulnud niiviisi öeldavat ning
kartis nüüd, et see käib nende endi kohta.
Ta mäletas lapsepõlvest, kui armas see maja välja
nägi, kui ema külalisi vastu võttis.
Tõllad, mida vedasid hästisöönud hobused, olid
sõitnud eesukse juurde.
Külalised olid kandnud säravaid kalliskive ning kõige
moodsamaid rõivaid.
Trepikäsipuu vahelt piiluvale Tilale oli see paistnud
nagu muinasjutt.
Tema ema, peas Staverly tiaara, oli kahtlemata
olnud kuninganna.
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Armastuse dünastia
Praegu suutis ta vaevalt sellele mõelda.
Ehkki tiaara oli siiani alles, oli nii palju muid asju
maha müüdud.
Jäänud olid vaid Staverly esivanemate kaasatoodud
pildid.
Kogu muu pärand oli rahaks tehtud.
Hõbe, inkrusteeritud kapid, suurepärane relvakollektsioon ja muidugi vanad väljaanded raamatukogus.
„Ja mis on neist kasu pojale, keda ma kunagi ei saa
endale lubada!“ oli Roby raevukalt öelnud viimasel
korral, kui ta kodus käis.
Ta elas Londonis, et olla koos oma sõpradega, lõbutseda nii palju kui võimalik, ehkki tal polnud raha.
Majaprouad kutsusid hea välimusega, vallalist noort
baronetti meelsasti pidudele.
Tüdrukut, kes poleks saanud endale lubada isegi
katust pea kohale ega rõivaid, milles teda võinuks
esitleda Buckinghami palees, nad muidugi ei tahtnud.
Seepärast elas Tila maal.

7

