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Esimene peatükk

Mai alguse ere päike paistis vana maja väikeste ruutu-

dega akendest sisse, pannes särama kohvri kohale kummarduva noore naise lühikesed tumedad lokid. Ta pakkis
asju, püüdes ärritust tagasi hoida.
Ta oli noor, sale ja pikka kasvu, kena näo ja tumedate
silmadega, mida ümbritsesid tihedad mustad ripsmed.
Praegu kortsutas ta kulmu.
„Ma ei saa aru, mida vanaema mõtleb,” ütles ta keskealisele prouale, kes oli temast vanem, ent temaga väga
sarnane, ning istus teda jälgides. „Ema, ta on kaheksakümneaastane, miks ta ometi peaks tahtma mööda Šoti
mägismaad matkata...?”
„Mitte matkata, Rosie – kui ta ei taha, ei pea ta isegi
rongist väljuma!” Proua Macdonald lasi kuuldavale sentimentaalse ohke. „Minu meelest on see väga liigutav, et ta
tahab näha oma lapsepõlvemaid.”
„Noh, rongiaknast ta just eriti palju ei näe,” lisas
Rosie, märgates ema nukrat pilku. „Aga olgu, kui see
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teda rõõmustab. Aga miks just mina? Tädi Carrie
võiks…”
„Su vanaema ja tädi Carrie ei saa omavahel läbi, kullake. See kestab ainult nädal aega ja küllap on rongis
huvitavaid inimesi.” Ta vaikis. „Kas sa oma beeži džörsi
kleiti kaasa ei võta? See sobib sulle nii hästi ega võta palju
ruumi… Igatahes, ei või iial teada,” jätkas ema ebamäära
selt ja Rosie, kes aimas ema mõtteid, ütles otsekoheselt:
„Ema, seal rongis on ameeriklased, võib-olla paar
sakslast ka, abielus ja üle viiekümne.”
„Oh, ma loodan väga, et see pole nii,” ütles ema. Ta
ei suutnud mõista, miks Rosie, kes oli kakskümmend viis
aastat vana, ikka veel abielus polnud. Rosie oli piltilus, tal
oli palju sõpru ja nii palju kui ema teadis, oli ta mitmest
abieluettepanekust viisakalt ära öelnud.
„Kas sa ei taha abielluda?” tõi ta oma mõtted kuuldavale.
„Oh, jah, kallis ema. Aga ma pole teda veel kohanud…”
„Sul oli see tore Percy Walls,” lausus proua Macdonald.
„Fuhh! Ta rääkis ainult toidust ja sellest, kui tark ta
on. Kui ma temaga oleks abiellunud, siis oleksin praegu
tal uksematiks ja vaaritaksin lõpmatuseni kõikvõimalikke
roogi.”
„Talle tõesti meeldis süüa,” nõustus proua Macdonald,
„aga ta oli sinust huvitatud.”
„Lihtsalt sellepärast, et ma oskan süüa teha.” Rosie rullis plisseeseeliku kindla käega kokku ja toppis kohvrisse.
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Midagi maagilist

„Sellest ei piisa, et ollakse huvitatud, ema. Mees, kellega
ma abiellun, peab mind hirmsasti armastama, ja alati,
isegi siis, kui mul on paha tuju või ma jubedalt aevastan.” Ta sulges kohvri ja lisas kiiresti: „Ma ei usu, et sellist
meest oleks olemas…”
„Tundub, et ta on ootamist väärt,” ütles proua Macdonald. „Tuleb tunnistada, et mehe armastus pannakse
kõige rohkem proovile siis, kui oled haige. Ehkki ma
pean ütlema, et sinu isa on erand.” Ta tundus sellega
pisut uhkustavat ning Rosie naeris ja suudles teda põsele
ja läks siis tualettlaua juurde. „Ema, isa on kõige toredam
mees, keda ma tean… Kui palju raha ma peaks kaasa
võtma, mis sa arvad?”
„Vanaema ütles, et ära võta üldse, aga minu arvates
peaksid ikka midagi võtma, ta vahel unustab. Kas sa üldse
ei oota seda reisi, kullake?”
„Noh, Šotimaal oleks ju jälle tore olla, ainult et nädal
pole piisavalt pikk aeg – ma tahaks mägismaal palju pikemalt viibida, võib-olla matkata või ringi sõita. Aga mu
puhkus kestab ainult kaks nädalat ja preili Porter tahab
juunis ära olla, niisiis ma pean osaliselt tema tööd ka
tegema.”
Rosie rääkis seda kõike reipalt, ent ta vihkas oma kiirkirjutaja tööd firmas Messrs Crabbe, Crabbe ja Twitchett,
mis oli juhtiv õigusbüroo väikeses Wiltshire’i maakonna
linnakeses, kus ta elas – ent ta polnud seda kellelegi
tunnistanud. Ta isa oli kaotanud mõne aasta eest peaaegu kogu oma kapitali, kui osakute hinnad väärtusetuks
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muutusid, ja et hoida alles oma Šotimaa kodu, oli ta andnud selle nõole ja asunud ühes suures Wiltshire’i kinnisvarabüroos tööle agendina. Ei tema ega ema kaevelnud
kunagi, ehkki Rosie teadis, et nad tunnevad oma kodust
sama palju puudust kui ta ise. Ta õppis selgeks kiir- ja
masinakirja, läks tööle ja lohutas end mõttega, et vähemalt jäi nende Šotimaa kodu perekonda.
Ta vanaema elas Edinburghis koos oma tütrega, kes
polnud abielus ja oli Rosie isast vanem – ta oli nii uje, et
suutis vaevu lauseid moodustada, ja ta alandlik olek ärritas vanaprouat. Vanaemal oli jõuline iseloom ja ta õiendas pidevalt tädi Carriega, olenemata sellest, et too tema
eest hoolitses. Rosie nägi teda väga harva; reis Šotimaale
oli kallis ja ta arvas, et vanemad ei tahtnudki oma vanasse
koju minna, kui isa nõbu seal elas. Nüüd pidi Rosie vanaprouale seltskonda pakkuma, kui nad rongiga mägismaale sõidavad. „Vanu mälestusi elustama,” oli vanaema
öelnud ja oma plaane kirjas lähemalt selgitanud.
„Ma olen kuulnud, et rong on väga mugav ja minu
eest hoolitsetakse hästi. Mul pole tarvis end väsitada, aga
kindlasti vajan ma kaaslast. Sina tuled minuga kaasa,
Rosie.”

„Muidugi pead sa minema,” oli isa öelnud. „Sellest tuleb
tore puhkus, pealegi annab see Carriele nädalakese rahu
ja vaikust.” Ta polnud õde mõnda aega näinud, aga ta
mäletas hästi, kuidas ta ema Carriet käpa all hoiab.
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