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„Keegi ei saa armastust õpetada. Armastus tuleb sügavalt
hingepõhjast ja selle on sinna pannud jumal.“
Barbara Cartland

Esimene peatükk
1873

Tasia astus majja ja ulatas oma ratsapiitsa ning kindad
ülemteener Yatesile.
„Kas teil oli tore ratsutada, preili Tasia?“ küsis mees.
„Imetore, tänan küsimast. Kas papa on juba kodus?“
„Ma ei usu, et tema lordlik kõrgus enne õhtusööki
jõuab, preili Tasia.“
„Siis on mul piisavalt aega riideid vahetada.“
Trepist üles lipates meenutas Tasia, kui vahva oli
olnud täna Rotten Row’l ratsutada, ehkki veel toredam
oleks olnud teha seda maal.
Kuid isa oli peale käinud, et tütar Londonisse
tuleks.
Neiu oli tõrksalt lahkunud hobustest, keda ta maal
nii väga armastas ja kes olid olnud viimasel paaril aastal
tema vaat et ainsad kaaslased.
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Kaheksateistkümneselt oli lord Salwicke’i tütar Tasia
valmistunud oma debüüdiks Londoni seltskonnas.
Kõik ettevalmistused olid tehtud balliks nende
suures majas Grosvenor Square’il ja paljud sõbrad
olid hakanud kutsuma teda hooaja ballidele ning
pidudele.
Ent vaid kuus nädalat enne Londonisse kolimist
haigestus ootamatult Tasia ema, leedi Salwicke.
Tohtrid ei osanud tema haiguse põhjust kuidagi
välja selgitada ja ta vajas ööpäevaringset hooldust, nii et
abikaasal ja tütrel oli võimatu temast lahkuda.
Tasia jumaldas oma ema ja istus igal võimalikul het
kel tema voodiveerel.
Ta oli pärinud ema hurmava välimuse ja oli oma
võrratute kuldsete juustega tõeline iludus.
Isa arvates andnuks viimase lihvi kallid tualetid, mis
ta oli Tasiale ostnud, et tütar säraks Londoni hooaja
esikaunitaride seas.
Ta mõtles uhkusega, et tütar varjutaks oma iluga
kindlasti kõik teised samal ajal õukonnas esitletavad
noored daamid.
Tasia oli saanud ühe oma ristiema, Vene print
sessi järgi nimeks Anastasia, kuid esimesest hetkest
peale, kui tüdruk rääkima õppis, ütles ta enda kohta
Tasia.
Isa ja ema loobusid viimaks püüdlustest panna ini
mesi teda pikema ja väärikama nimega kutsuma.

Armastuse õpetaja
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Aastapikkuse kurnava haiguse järel leedi Salwicke
kahjuks suri, jättes maha murest murtud mehe ja
tütre.
Sügava leina tõttu oli Tasial nüüd võimatu Londoni
seltskonnas pidutseda.
Niisiis jäi ta maale ja ratsutas iga päev isa valdustes
ringi.
Nende maja asus kaunikesti eraldatud maanurgas,
naabreid oli vähe ja omaealisi nägi ta haruharva.
Kuid neiu oligi kõige rohkem rahul siis, kui sai olla
koos isaga, kes oli äärmiselt intelligentne mees.
Tasia oli kirglik lugeja ja nende mitme sugupõlve
kestel täiendatud hiiglaslik raamatukogu pakkus talle
siirast avastamisrõõmu.
Ta oli käinud koolis Firenzes ja oskas paljusid
keeli.
Ta oli võitnud palju auhindu ja direktriss oli uhkelt
märkinud, et kahtlemata on Tasia näol tegemist nende
kooli ühe silmapaistvaima õpilasega.
Nüüd oli käes aprilli lõpp, möödas oli neiu kahe
kümnes sünnipäev ja isa oli viimaks teatanud, et nad
peavad Londonisse sõitma.
Ta tahtis korraldada balli, mida oli ammu tütrele
lubanud, ent kahekümneselt ei saanud Tasia end enam
kuidagi debütandiks nimetada.
„Minu meelest on see pigem pluss,“ kuulutas Tasia.
„Ma olen alati suhtunud skeptiliselt väljavaatesse
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sattuda olukorda, kus mind ümbritseb parv itsitavaid
plikasid, kes kauneima neiu tiitli nimel üksteisega
võistlevad.“
Isa naeris.
„Tõsi ta on. Kuid samal ajal, kullake, oled sa kaota
nud võimaluse astuda seltskonnaellu, kus sinu ema oli
nii edukas võõrustajanna.“
„Ma ei suudaks kunagi olla milleski niisama hea kui
ema, kuid ma vähemalt üritan.“
„Sul on hoopis vaja leida endale võluv ja mõjukas
abikaasa,“ mainis isa.
Tasia kihistas naerda.
„Sinusuguseid vist enam ei tehta, papa, kuid ma
tõesti loodan, et mu unistuste mees varem või hiljem
välja ilmub.“
Isa jättis selle teema sinnapaika.
Londonisse kolides selgus lordile, et tütre heaks
plaanitud asjade korraldamine osutus eeldatust
keerulisemaks.
Esmalt kutsus ta appi kõik oma naissoost sugula
sed.
Nood ütlesid talle otse välja, et Tasia on nüüd liiga
vana debütantide balli jaoks ja liiga noor pidudeks abi
elus daamidele, kes ei vaataks vallalistele konkurenti
dele sugugi hea pilguga.
Lord Salwicke avastas, et ehkki kõik tema korralda
tava balli üle rõõmustasid, leiti ettekäändeid, et jätta...

