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Kallis lugeja

Kas sa oled kunagi kohanud mõnda sellist inimest, kelle
seltsis on mõnus olla, kelle seltsis sa tahad olla ja kes tekitab sinus tunde, et elu on ilus? Keegi, keda vaadates sa
naeratad, kes paneb sind endasse ja maailma hästi suhtuma?
Need on haruldased, imelised inimesed.
Robin Goodfellow Blackthorn ehk Puck on selline eriline
inimene. Armas, lahke, vallatu Puck.
Ma ei teadnud seda kõike, kui ta esimest korda minu alateadvusesse tungis, aga kui ma olin temaga “kohtunud”,
olin temast võlutud. Ta pani mu naeratama ja naerma. Ta
pani mind enda ümber vaatama ja kõiges head nägema.
Ta kinnistas minu usku õnnelikku lõppu.
Kuidas suudakski Regina Hacketti sugune noor naine Pucki
võludele vastu panna? Kuidas sa saaksid vaadata meest,
kes naeratab sulle ja küsib: “Kas te armastate elu? Mina
küll armastan elu!”, ja siis talle selja pöörata?

Oo, mina armastan Pucki nii väga. Loodetavasti sina ka!
Järgmisena ilmub triloogia viimane osa, mis keskendub
Pucki vennale Black Jack Blackthornile, kes on oma lõbujanulise venna täielik vastand!
Head lugemist!
Kasey Michaels

Pühendatud armastusega minu kahele
vapustavale miniale
Susanile ja Tammyle
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Mis teeme nüüd? Mis maskeraad, mis tantsud veel lühendaks
kolm tundi igavikku meil õhtusöögist voodirahuni?
William Shakespeare
“Suveöö unenägu”
Tlk Georg Meri

Proloog

Ta ei järginud moodi, ta lõi seda ise. Teda ümbritses sõjajärgse Pariisi kõige peenemate salongide õhustik ja temast
lausa kiirgas kogenud sarmi. Kui ta otsustas lasta oma
heledatel juustel peaaegu õlgadeni kasvada, olid pooled
noored keigarid sama teinud ja mõned neist olid hakanud koguni parukat kandma.
Ta ratsutas helepruuni kimliga, kel oli rombikujuline
lauk otsmikul. Seepeale müüdi erakordselt palju seda karva
hobuseid ja hästi teenis ka keegi Jacques Dupuis, endine
dþoki ja osav lubjavärvi kasutaja.
Ta oskas panna viiuli nutma, tema käes jäi pianiinost
üleannetu mulje ja ta mängis flööti, kuna see tegi talle nalja.
Töötud muusikaõpetajad avastasid end õppida soovijate
laviini alt ja need, kes pidasid muusikat üldiselt “ilusaks
müraks”, ei teadnud üldse, mis müra on, kuni olid sunnitud kannatama kümnete viisipidamatute noorte prantsuse
moenarride katsetuste käes.
Puck eiras teatrit ja piletimüük kahanes. Ta viskas nalja
ja kogu Pariis naeris. Noored daamid unistasid temast, noored mehed tahtsid viibida tema seltskonnas. Lugupeetud
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daamid puistasid ta üle küllakutsetega nii oma pidudele
kui ka oma buduaari.
Nad kutsusid teda Puckiks ja see nimi tegi neile rõõmu. Ta oli täiesti sobimatu isik, aga ometi kõikjal teretulnud.
Ta oli le beau batard Anglais, ilus inglise sohilaps, Pariisi
seltskonna armastatud lemmik ja tõeliselt, meeletult võluv.
Nüüd oli ta jätnud hüvasti avalikult meeleheidet välja
näidanud Pariisiga ja läinud tagasi sünnimaale, vahetult
enne Londoni hooaja algust.
Seal tunti teda ainult Robin Goodfellow Blackthornina.
Sohipojana.
v

Puck seisis kaminasimsi ees moeka Mayfairi keskmes asuva
Grosvenor Square’i ülimalt luksusliku villa sama luksuslikus elutoas. Ta kandis elegantseid prantslaslikke rõivaid,
tema kaelaside oli meisterlikult seotud, kalli rätsepa õmmeldud kuub istus tihedalt laiadel õlgadel, püksid liibusid
pikkadele saledatele jalgadele ning ta jättis üsna ükskõikse
mulje.
Tema näol oli pika harjutamise tulemusena loomulikuna tunduv vägagi meeldiv naeratus, mis varjas tema
paeluvate sinakasroheliste silmade intelligentsust. Hetkel
sõltus kõik sellest, kuidas ta järgmistel minutitel hakkama
saab, ent juhuslikule vaatlejale oleks ta jätnud täiesti ohutu
armastusväärse tobu mulje.
Tegelikult oli Puck valvel ja suhtus ettevaatusega kahte
härrasmehesse. Nad olid tunduvalt keerukamad isiksused
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Suveöö patt

kui tüüpilised igavad inglased, kelle suguvõsa võis küll saada
alguse juba piibli suure üleujutuse ajal, aga kes olid siiski
liiga juhmid, et osata vihma käest varju minna.
Nad olid veerand tundi vastastikku mänglevalt pinda
sondeerinud, lobisedes tühjast-tähjast, teeseldes, et keegi pole see, kes ta tegelikult on. Keegi ei teadnud, kes
selle teravmeelse ja petliku mängu võidab, aga Robin
Goodfellow Blackthorn eelistas alati enda peale panustada.
“Ma imetlen Inglismaa maapiirkondi,” tähendas Puck
täiesti ootamatult. “Näiteks Gatesheadi piirkond on lausa
imeline. Võiksin sellest tundide kaupa jutustada.”
Säärase avalduse peale lõpetas parun Henry Sutton sihitu viisaka loba, mida ta Pucki meelest polnud tahtnud
algusest peale ajada.
“Te ðantaþeeriksite meid?” Parun vaatas oma sõpra
Richard Carstairsi ja lausus: “Näed siis, Dickie. Sohipoeg
üritab meid ðantaþeerida.”
“Vaevalt, milord, ja ma pean protesteerima: pole mingit põhjust kõigesse sellesse minu päritolu segada,” vaidles
Puck, eemaldus kaminast ja jätkas mängu. “Ma meenutasin lihtsalt oma varasemat kohtumist härra Carstairsiga:
me mõlemad veetsime möödunud aastal Gatesheadis
ühe kena õhtu. Ilus paigake, ehkki härra Carstairsi suguse härrasmehe jaoks veidi kõrvaline. Jacki võib leida
muidugi ükskõik kust, peamiselt sealt, kus teda kõige vähem leida loodad, ja kindlasti on ta alati paha peal väljas.”
Dickie Carstairs – heleda naha ja ümara näoga mees,
kelle küllaltki lodev keha andis mõista, et tema põhiline
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armastus on söömine – pöördus paruni poole, silmad punnis peas. “Kuulsid? Ta mainis Jacki. Keegi ei peaks Jackist
midagi teadma. See on tema vend, jumala pärast. Ilmselt ka sama salalik. Ma ütlesin sulle, et me poleks pidanud siia tulema. Meie kohaletulekut nõuti. See mulle ei
meeldi.”
Parun, kes oli temast ilmselgelt nii mõistuse kui ka välimuse poolest üle, pöördus pahasel pilgul Pucki poole. “Teie
vend kuuleb veel sellest.”
Pucki muie laienes. “Oo jaa, ma olen selles kindel. Jack
kuuleb ühel või teisel moel kõigest. Selles mõttes on ta
päris hirmutav, eks ole? Me kutsume teda peresiseselt Black
Jackiks. Ta on meist kõige romantilisem. Tervitage teda
minu poolt, eks? Ja kuidas... Mis selle vennikese nimi oli?
Ah jaa, Jonas. Kuidas Jonasel läheb? Ilmselt vedeleb see
vastik sell kusagil Londonist ja meie õiglasest kohtust kaugel märgistamata hauas, aga mina kipun ikka üle dramatiseerima.”
“Kui te vihjate, et me koristasime ta ära ja...”
“Dickie, aitab,” sekkus parun siidpehmel häälel. “Olgu
pealegi, räägime ausalt, härra Blackthorn. Te paistate teadvat, et teie vend, härra Carstairs ja mina osutame vahel
kuningale väikeseid teeneid.”
Puck tõstis käe. “Pigem on need koristusteenused, ja neetult kasulikud pealegi. Aga palun, ma ei taha rohkem üksikasju kuulda. Eelistaksin sõbralikke suhteid.”
“Meie suhetes pole midagi sõbralikku. Te saatsite meile
kirja, paljastades piisavalt, et me kohale tuleksime, ja
nüüd tahate te vaikimise eest midagi vastutasuks. On see
nii?”
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