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Autori märkus
30. märtsil 1885 ründasid venelased Murgabi lahingus afgaane ning okupeerisid Pandjehi oaasi. See sündmus viis Venemaa ja Suurbritannia sõja äärele.
Paar aastat hiljem sütitas pühamees, keda tunti
„Swati mulla” või sagedamini „hullu mullana”, kogu
piiriala. Temaga liitusid tuhanded inimesed. Pärast sadade elanike hukkumist ning külade ja viljapõldude
hävimist mulla põgenes ning tema järgijad andsid alla.

3

1. peatükk
1885
K

„
asi välja ja jäägi sinna! Mul on kõrini sellest, et sa
siin majas elad ja mulle kogu aeg ülalt alla vaatad ning
teed näo, nagu oleksid sa hirmus tähtis. Sa pole mitte
keegi! Kas sa kuuled? Mitte keegi! Vaatame, kuidas sa
hakkama saad ilma raha ja ilma minuta, kes sinu eest
hoolitseks! Kui sa surnuks külmud, seda parem!”
Seda öeldes tõukas krahvinna Lyndale, suur, paks ja
punetav naine tüdrukut, keda ta käsivarrest kinni hoidis, nii et see üle lävepaku välja trepiastmele kukkus.
Uks tema selja taga löödi pauguga kinni.
Leedi Orissa Fane jäi hetkeks lävepakule lebama, pea
võõrasema antud hoobist ringi käimas ning käsivars tema
paksude, kuid siiski tugevate sõrmede haardest valutamas.
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Armastuse karma
Võõrasema oli ta maja tagaosas asuvast elutoast läbi
halli eesukse juurde vedanud.
Oli võimatu võidelda krahvinnaga, kui see purjus
oli. Seda teadis Orissa juba eelmistest kordadest.
Kuid mitte kunagi varem ei olnud võõrasema teda
sõna otseses mõttes majast välja visanud. Tavaliselt oli
tüdrukul õnnestunud trepist üles põgeneda ja oma
magamistuppa pääseda. Ja kuna krahvinna ei suutnud
joobnuna nii paljudest trepiastmetest üles ronida, oli
Orissa seal väljaspool ohtu.
Tüli oli saanud alguse mitte millestki.
Krahvinna polnud oma võõrastütart kunagi sallinud ning süüdistas teda sageli enda poole ülalt alla
vaatamises.
Madalat päritolu ning väikese India tsiviilteenistuse ametniku lesena oli naisel õnnestunud krahv, kes
pärast oma naise surma meeleheitel ning kohutavalt
üksildasena Inglismaale tagasi oli pöördunud, osavalt
vallutada.
Pikk reis oli andnud missis Smithsonile suurepärase võimaluse näidata krahvi suhtes üles südamlikku
kaastunnet, millest mees teatud määral lohutust oli leidnud.
Krahv Lyndale, endassetõmbunud mees, ei teadnud naistest suuremat, välja arvatud õnneliku abielu
kogemus.
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BARBARA CARTLAND
Energiline, võrgutav ning tol ajal ka üsna kena välimusega missis Smithson oli suutnud sellisel määral
mehe poolehoiu võita, et kolm kuud pärast selle Inglismaale saabumist saavutas ta oma elu suurima triumfi, saades krahvinna Lyndale’iks.
Orissa oli sageli mõelnud, et kui ta oleks reisinud
isaga koos, kas oleks ta siis suutnud ära hoida abielu,
mis oli kujunenud katastroofiks nii isale kui ka talle
endale.
Kuid võõrasema paremini tundma õppides mõistis
ta, et sellel naisel on raudkõva sihikindlus ja visadus,
ning vaevalt oleks üldse keegi, kõige vähem ta ise, suutnud ära hoida isa langemise tema küüsi.
„Kui ainult papa oleks saanud rügementi edasi jääda!” oli ta tihti masendatult oma vennale öelnud.
Kahjuks pidi isa pärast krahvitiitli pärimist pöörduma Indiast, kus ta sõjaväes teenis, tagasi Inglismaale, et selgitada välja suguvõsavalduste seisukord.
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