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Autori märkus
Biarritzi võlu avastas üks Hispaania ülikudaam,
kui see oli veel väike tähtsusetu küla. 1838. aastast
hakkas krahvinna de Montijo oma tütre Eugénie’ga
seal igal aastal käima. Kui Eugénie’st sai Prantsusmaa
keisrinna, veenis ta Napoléon III-t Baski rannikut
külastama ning talle sinna Villa Eugénie nimelist residentsi ehitama. Biarritz sai kuulsaks ning oli eelmise
sajandi alguses Edward VII armastatuim puhkekuurort.
6. oktoobril 1889. aastal avas Pariisis uksed Moulin
Rouge ning tegi kankaani maailmakuulsaks. Kankaan
sündis Teise keisririigi ajal ning see oli töölisklassi tantsuks olnud le chahut’ variatsioon. Kuid Moulin
Rouge’is sai sellest „üleannetute üheksakümnendate”
sümbol.
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Põgus pilk või paar sentimeetrit paljast ihu sukkade
vahel ja satsilised püksikud mängisid „üleannetu Pariisi”
müüdi levikus elulist rolli.
Peale tantsu, mis oli Pariisis kõige vaatamisväärsem
meelelahutus, oli programmis ääretult erootiline tantsijanna, keda tunti kui La Goulue’d. Ta oli nii ebatavaline
ja fantastiline, et Pariisi ajakirjanikud ja kroonikud
pühendasid 1890. aastail tema kirjeldustele palju lehekülgi.
Üks kirjeldab teda nii: „…värisevate, kannatamatute
sõõrmetega nina, armastuse järel nuuskija nina, sõõrmed kastanipuude ja brändiklaaside rammestava buketi
mehelikust lõhnast suured.”
Ta oli osa suurejoonelisest ajajärgust, mil Moulin
Rouge terves maailmas Montmartre’i ja Pariisi võrdkujuks sai. Tegelikult oli see naudingu sünonüüm.

Esimene peatükk
1891
Netherton-Strangewaysi krahv trummeldas ooda-

tes sõrmedega lauale. Ta oli hea väljanägemisega tähtis
õukondlane ning tal oli aristokraatide seas kõrgeim
positsioon. Nethertonide perekond oli läbi ajaloo tähtsat rolli mänginud. Seitsmendal krahvil oli kavas seda
traditsiooni jätkata.
Kerge ärritusega mõtles ta, et tema poeg, vikont
Strang, oli kasutu. Too oli keskendunud rohkem nautlemisele kui oma kohustustele. Samas oli krahv piisavalt
arusaaja, mõistmaks, et poisid jäävad poisteks ning et ta
ei peaks oma atraktiivselt pojalt liiga palju ootama.
Teisalt leidis ta, et tema tütar Valeria oli lisaks oma
kaunidusele erakordselt intelligentne. See polnud ka
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üllatav, arvestades, et ta ema oli olnud Londoni suuremaid iludusi. Krahv pidi tunnistama, et krahvinnal oli
olnud ta prantsuse esiisadelt päritud sarmi. Ta oli olnud
pooleldi prantslanna, kuna ta isa, Melchesteri markii,
oli abiellunud de Chamois’ hertsogi tütrega.
Isegi mõte oma kaks aastat tagasi surnud naisest tõi
krahvi silmadesse kurbuse. Esimest korda oli ta abiellunud endale päritolult võrdsesse perekonda. See oli korraldatud abielu, mis sarnaselt paljudele teistele valmistas
pettumust nii pruudile kui ka peiule. Kuigi krahv ei soovinud seda tunnistada, oli kergenduseks, kui naine pärast ta pojale ja pärijale elu andmist suri.
Vähem kui kaks aastat hiljem abiellus ta uuesti, sedakorda armastusest. Windsori lossis toimunud ballil esimest korda leedi Yvonne Chesteri nägu nähes oli krahv
hämmastusest täiesti tummaks löödud. Ta armus kõrvuni. Samas kartis ta, et võib kaotada ainsa naise, keda
ta oma elus tahtnud oli.
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