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Esimene peatükk
1871
„Vabandage, preili, kuid proua Palmer soovib teid
kohe oma kabinetis näha.”
Teenijatüdruk tegi kniksu ja leedi Novella Crownley
pani ohates raamatu käest.
„Huvitav, mida ta tahta võiks,” mõtles ta mööda
koridore direktrissi kabineti poole kõndides.
Viimased aastad olid leedi Novella jaoks rasked olnud. Pärast Chelfordi Noorte Daamide kooli õpilaseks olemist, oli ta oma isa, Crownley krahvi surma
järgselt sinna õpetajana tööle jäänud.
Tema ema oli arvanud, et kuni krahvist maha
jäänud keerulised varalised olukorrad lahendatud
saavad, on Novella parim võimalus kooli edasi jäämine.
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Novella oli ainus laps ja tütar, seega ei olnud seaduse järgi tema pärimisõigus iseenesestmõistetav. Kergendus oli tulnud siis, kui ta oli teada saanud, et tema
isa oli jätnud endast maha äärmiselt kindlasõnalise testamendi, milles tema ja krahvinna olid pärijad.
Kuid see oli olnud kaheksateist kuud tagasi, seetõttu
imestas Novella, miks proua Palmer teda oma kabinetti kutsus. Olukord meenutas talle vägagi seda päeva,
mil ta oli saanud kohutava teate oma isa äkilisest surmast ning Novella lootis siiralt, et ta ei kuule sedasama
oma ema kohta.
Värisevi käsi koputas ta proua Palmeri kabineti
tammepuust uksele. Pärast pikka vaikushetke paluti tal
siseneda.
„Ah, Novella, tänan, et nii kiiresti tulid,” ta tegi
pausi, et võtta välja prillid, mis ta kohe ette pani. „Minuni on jõudnud kiri sinu emalt.”
„Ma loodan, et mitte halbade uudistega?” küsis
Novella, endal süda kurgus.
„Sinu jaoks võib-olla mitte, kuid Chelfordi kooli
jaoks pole see küll parimate killast.”
„Ma kardan, et ei mõista.”
„Su ema palub sind sinu kohustustest kooli ees vabastada, et saaksid naasta Crownley Halli.”
„Kas ta kirjutas ka miks on mul praegu õige aeg
koju tagasi minna?” küsis Novella.
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Elu mõte on armastus
„Ma kardan, et täpsem informatsioon siin kirjas
puudub,” vastas proua Palmer prille eest võttes, „kuid
ma olen kindel, et sa oled õnnelik koju tagasi pöördumise pärast. Novella, sinu koolis viibimine on olnud
suurepärane, kuid ma teadsin alati, et sa ei jää siia igaveseks tööle. Tüdrukutel on kindlasti kahju, et sa lahkud – sa oled nii populaarne kui ka meeldiv – ja ma
tahaksin sind tänada pühendumuse eest, mis sa õpilaste harimisse oled pannud. Sinu palk on välja arvestatud kuu lõpuni, kuid soovi korral võid kohe lahkuda.”
„Aga tüdrukud,” kogeles Novella, sündmuste pöördest rabatuna, „ma tahaksin neile head aega öelda.”
„Sel juhul,” teatas proua Palmer püsti tõustes, „teen
ettepaneku korraldada sinu lahkumine homme pärast
kogunemist. See annab sulle aega täna pärastlõunal
viimased tunnid anda ja oma asjad kokku pakkida.”
Ebatavalisel kombel astus see pikk naine Novella
juurde, heitis käed ümber tüdruku ja kallistas teda.
„Sinu täiskasvanuelu algus on olnud raske, Novella,”
ütles ta teda lahti lastes, „kuid sa oled näidanud üles
imetlusväärset jõudu ja ma olen kindel, et see tuleb
sulle välismaailmas kasuks. Ära kahtle selles, mu kallis,
et skolastilises maailmas elamine varjab sind mõningate elu ebameeldivuste eest, kuid ma olen kindel, et
ükskõik, mida sa ka edasi teha ei kavatseks, oled sa
selles edukas.”
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