Originaali tiitel:
Elizabeth Blackwell
On a Cold Dark Sea
2018

Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud. Kogu
raamatut või ükskõik millist osa sellest ei ole lubatud reprodutseerida,
paljundada ega levitada ükskõik millisel viisil või milliseks otstarbeks
ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata.
See teos on väljamõeldis. Selles esinevad nimed, tegelaskujud,
organisatsioonid, paigad, sündmused ja juhtumid on kas autori
kujutluse vili või välja mõeldud.
Tõlkinud Ann Kitsnik
Toimetanud Evelin Piip
Korrektuuri lugenud Inna Viires
Kaane kujundanud Pepe Nyemi
Text copyright © 2018 by Elizabeth Blackwell. All rights reserved.
This edition is made possible under a license arrangement originating
with Amazon Publishing, www.apub.com, in collaboration with Synopsis
Literary Agency.
© Tõlge eesti keelde ja eestikeelne väljaanne. Kirjastus ERSEN, 2019.
E02359319
ISBN 978-9949-82-384-0

Kõik kirjastuse ERSEN raamatud ja e-raamatud on saadaval
veebipoest www.ersen.ee

Pühendatud Mary Jeanile, Jennyle ja Gayle’ile.
Kauaaegsetele lugejatele ja eluaegsetele sõpradele.

PROLOOG

15. aprill 1912

Kapten Rostron käskis seada päikesetoolide kõrvale valmis köied,
juhuks kui peaks olema tarvis siduda kinni kedagi, kellelt õnnetus on mõistuse röövinud. Kuid samal ajal oli Carpathia meeskond ametis ka märksa maisemate ettevalmistustega. Nad kogusid
kokku patju ja tekke, soojendasid suppi ja panid tee tõmbama.
Dr McGee lippas arstipunkti vahet, valmistudes vastu võtma teadmata arvu patsiente. Mõned kergema unega reisijad piilusid kajutitest välja ja uurisid, miks mootorid nii valjusti töötavad. Kapten
oli keelanud neile põhjust öelda. Polnud vaja paanikat tekitada.
Varsti saavad nad nagunii seda teada.
Koidueelsetel palavikulistel tundidel tundus kõik kuidagi
ebareaalne. Kas Titanic saatis tõepoolest hädakutsungeid? Täitis
päästepaate? Väikest Carpathiat ei saanud küll kuidagi kangelaslikuks nimetada, kuid nüüd tõttas see Vahemerelt pärit alus
päästetöödele rohkem kui kaheksakümmend kilomeetrit kursist
kõrvale. Pakimadrused, põsed külmast kanged, jälgisid vööris
ohte tulvil vetevälja. Vees ulpisid sinakates ja valgetes toonides
jääpangad – imetlust tekitav vaatepilt igaühele, kes ei pidanud
üritama nende vahelt läbi tüürida.
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Siis, kui taevas oli tõmbunud mustast hallikaks, nägid nad
esimest päästepaati. Avati pardaluuk ja lasti alla redel neile, kes
olid ronimiseks piisavalt tugevad, teised tõstetakse üles ripp
toolidega. Päästepaadid olid pooltühjad ja Carpathia ohvitserid
olid hoolsad, korraldades kogu pardumise ja pääste rõhutatud
aeglusega. Ühtekokku kulus päästepaatides olnud inimeste pardale aitamiseks neli tundi, igaühes neist oli kirju seltskond miljonäridest ja väljarändajatest, mõned karusnahksetes kasukates,
teised milleski, mis näisid olevat öörõivad. Ainuke asi, mis neil
ühtemoodi oli, olid ülakeha ümber seotud päästevestid.
Siis, kui Carpathia tekk oli tulvil jahmunud reisijaid ja kurnatud päästetuid, ilmus jäisel merel nähtavale viimane päästepaat.
Hädiselt aerusid vibutades tüüris see vaevaliselt edasi, kui aerude
kohal küürutavad sõudjad seda Carpathia kõrval üritasid tüürida. Kõigepealt ronis redelist üles kolm toekat ameeriklannat –
ilmselgelt õed, nende perekondlik sarnasus ei jätnud kahtlustele
ruumi. Närvilise ilmega Briti naine hoidis kõvasti käest kahel
väikesel lapsel ja näis tundvat kergendust, kui stjuuard teed pakkus. Üks vanem daam, keda saatis hooldaja, tuli üles tõsta. Tema
oli ainus, kes suutis naeratada.
Kui vahiohvitser pöördus järgmist reisijat tervitama, tema
süda võpatas. Tema ees seisev olevus meenutas muinasjutu
haldjat, lumest nikerdatud jääneidu. Tema tumeblondid juuksed olid külmunud purikateks ümber ilmetu näo, millelt ei
peegeldunud ühtegi emotsiooni. Naise õlgadel rippus lõdvalt
meesterahva mantel. Ohvitser küsis neiu nime ja sai vastuseks
hirmunud pilgu. Ta silmitses neiu kodukootud kleiti ja nõelutud
sukki. Taevas halasta, tal ei olnud isegi kingi jalas! Kolmas klass.
Võõramaalane.
„Votre nom?“ proovis ohvitser prantsuse keeles õnne. Ent võttis seejärel kasutusele vana hea briti strateegia rääkida valjemini,
et teine aru saaks: „Teie nimi!“
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Tüdruk põrnitses ohvitseri, keda tema ilmetu nägu häiris.
„Anna Halversson,“ vastas ta.
Ohvitser juhtis neiu stjuuardi juurde ja sosistas: „Otsi köögist
üles see poiss Olaf. Meil on tõlki vaja.“
Kui ohvitser oma kohale tagasi jõudis, olid järgmised kolm
reisijat juba pardal ja nende õnnetu seltskond meenus talle kogu
ülejäänud elu hetkedel, kui Titanicust juttu tuli. Hirmunud pilguga nägus noormees õhturõivastuses, käsi kaitsvalt vastu oma
kaaslase selga surutud. Nende selja taga tammus närviliselt keegi
neiu – teenija, nagu võis oletada tema argliku oleku ja musta
kleidi põhjal. Ja siis veel daam, karusnahkne kasukas sädeleva
rohelise õhtukleidi peal, räsitud elegantsi võrdkuju. Ta paistis
väsinud, paksud kastanpruunid juuksed sassis pahmakana üle
ühe õla, põskedel kahvatu puna. Ent sellegipoolest oli tema kannatustes õilsust. Naine oli noor, märkas ohvitser, noorem, kui
esialgu paistis. Liiga noor, et olla õppinud, et maailm võib jagada
hoope ka kõige võluvamatele eludele.
„Teie nimi?“ küsis ohvitser. Tema käitumine oli märksa lugupidavam kui kolmanda klassi neiu puhul.
„Missis Hiram Harper,“ vastas kaunitar. Ohvitser oli lamedat
ameerika aktsenti kuuldes üllatunud, sest välimuse põhjal oli ta
naist britiks pidanud.
„Charles Van Hausen,“ sõnas härrasmees.
Niisiis, mitte abikaasa, nagu ohvitser oli oletanud. Proua Harperi nime taha kirjutas ta „koos teenijaga“ ja noogutas ükskõikselt neiule mustas. Teenijate puhul polnud nimed olulised. Ta
saatis reisijad esimese klassi stjuuardi juurde, et too nad edasi
juhataks. Seejärel pöördus ta noore naise poole, kes silmitses teda
häiriva otsekohesusega. Päris kenake, ei saanud ta märkamata
jätta, kuigi sassis juuksed ja külmast valge nägu mõjusid kõhedust tekitavalt metsikult, varjutades mõneti tema ilu. Vanust oli
tal ehk veidi üle kahekümne.
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Ohvitser küsis tema nime, kuid neiu põrnitses teda, nagu
oleks küsimus arusaamatu. Välimuse põhjal ei saanud teda võõra
maalaseks pidada. Ta oli üpris kenasti riides, kuigi pigem teine kui
esimene klass.
Ohvitser kordas küsimust. Seekord võis märgata, et neiu
üritab vastata. Küllap oli ta šokis. See röövis osadelt inimestelt
kõnevõime.
„Charlotte Evers,“ tõi ta viimaks kuuldavale. Tema kõnepruuk
oli peenem kui riietus: britt, hea päritoluga. „Missis Reginald
Evers.“
Seejärel puhkes neiu ohvitseri jahmatuseks nutma.

ESIMENE OSA
ENNE

CHARLOTTE

Charlotte ei oleks uskunud, et Titanic võiks põhja minna. Isegi
päris lõpus, kui klaasid purunesid ja kellegi käsi teda edasi tõukas,
oli ta arvanud, et nad kõik päästetakse. Ta oli astunud jääkülma
öösse ja haaranud tuge pakkunud madruse käest. Uhkusest ja
vihast kange, oli ta istunud päästepaadi keskele ega vaevunud
heitma pilku selja taha selle poole, mis temast maha jäi.
Nüüd kammisid Charlotte’i silmad päästelaeva ülemist tekki,
otsides meest, keda ta ühtaegu armastas ja põlgas, ainsat inimest,
kes teda kunagi päriselt tundnud oli. Reg oli algusest peale näinud kaugemale Charlotte’i võbelevatest ripsmetest ja teeseldud
tagasihoidlikkusest, vagura välimuse all peituvaid sepitsusi. Sul
on ingli nägu, oli mees öelnud nädal pärast nende kohtumist,
aga kuratlik hing. Naerdes, nagu oleks see talle meeldinud. Reg ei
olnud Charlotte’i kuritegelikule teele tõuganud, naine oli oma
tee ise valinud. Kuid Reg kiitis talle alati takka. Ainult tema teadis, milleks naine suuteline oli.
Ja Charlotte ei olnud isegi hüvasti jätnud.

%
Charlotte Digby oli kaunis naine. Kõik ütlesid talle seda, isegi
kui ta oli liiga noor, et teada, mida see tähendab. Ajapikku oli
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ta õppinud sellist muljet veelgi süvendama, pead langetades oma
tumesiniseid silmi pärani ajama ja armsasti ujedalt naeratama,
kastanpruunid lokid õõtsumas. Ta taipas üsna pea, et välimus
oli tema suurim varandus, eelis, mida ära kasutada. Inimesed
arvasid, et täiuslikkus oli märk sisemisest puhtusest – üldlevinud
arusaam, mis nende valvsuse uinutas.
Charlotte oli oma hea välimuse pärinud isalt, kes oli juba
enne tema sündi merel kadunuks jäänud. Charlotte’i ema rääkis
temast nagu loodusõnnetusest: tormist, mis tema elu segi paiskas, jättes ta kilde kokku korjama. Charlotte kasvas üles lugu
pidamise piirialal, väikeses, kuid laitmatult puhtas majakeses,
mille eest maksis härra Hepworth, Charlotte’i kahe noorema
venna isa. Nemad kutsusid teda papaks, kuid Charlotte’ile oli
ta alati härra Hepworth; näiliselt tühine etiketiküsimus, mis
ütles aga kõik, mida tal oli vaja teada oma staatuse kohta selles
perekonnas. Oli ka proua Hepworth, kes elas kusagil maal ega
teadnud või ei hoolinud sellest, et tema abikaasal oli veel teine
majapidamine Lõuna-Londonis. Võib-olla rõõmustas ta füüsilistest kohustustest pääsemise üle. Neil öödel, kui härra Hepworth
majas viibis, surus Charlotte näo patja, et mitte kuulda ema toast
kostvaid veidraid ruigamist meenutavaid hääli.
Sellist elukorraldust võidi küll kantslist hukka mõista, kuid
Charlotte’i lapsepõlve ei rikkunud skandaal. Ta elas tänaval, kus
naabreid tervitati noogutusega, kuid üksteist ei kutsutud kunagi
teed jooma ega kaheldud loos, mida otsustati oma elu kohta
rääkida. Charlotte’il polnud oma olukorra ebakindlusest aimugi
päevani, kuni härra Hepworthi advokaadilt saabus jäises toonis
kiri, milles emale teatati härra Hepworthi ootamatust surmast ja
tema testamendist. Mõlema venna koolitasu oli täielikult tasutud, kuid ema ega Charlotte ei saanud midagi. Nende maja oli
üüritud, mitte ostetud, ja kuu lõpus pidi majaperemees nad välja
tõstma. Kui Charlotte’i ema häälekalt nutma puhkes, mõistis
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tüdruk, et ta leinab härra Hepworthi raha kaotamist sama palju
kui tema seltskonda.
Poiste asjad pakiti kooli minemiseks kokku, rongi sisenedes
olid nende näod kahvatud, kuid rahulikud. Juba kaheksa- ja
kümneaastaselt oli neil saatusele alistunud meeste ilme. Charlotte ja tema ema kolisid juustupoe kohale, ühte hapuka lõhnaga
tuppa, kus oli muhklik voodi ja vett läbi laskev aken. Elamise eest
tasusid nad tööga, küürides juustukangaid ja riiuleid, kuni sõrmed ja nukid valust tuikasid. Charlotte oli kolmteist aastat vana,
kasvas ja keha muutus vormikamaks. Ta oli kogu aeg hullupööra
näljane. Nüüd, kui ema sai lubada liha ainult korra nädalas –
kõhrjad tükid, millest valmisid vesised supid ja hautised –, ei
leidunud Charlotte’i koriseva kõhu jaoks kunagi piisavalt toitu.
Ent Charlotte janunes ka teiste varasema elu mugavuste järele.
Uut kleiti selle asemele, mis ei ulatunud enam tema randmeid
katma. Siidpaela, et varjata kübara närusust. Kui Charlotte nägi
endavanuseid naisi reipalt teisel pool tänavat kõndimas, pärlnööpidega saapad piilumas välja kenade kleitide alt, tundis ta
närivat valu.
Elumuutvaid otsuseid langetatakse silmapilgu vältel – tarkus,
mis Charlotte’ile palju aastaid hiljem keset Atlandi ookeani meenus. Juba kuid oli Charlotte turust möödudes silmitsenud igatsevalt õunu puuviljamüüja vankri peal. Kuni päevani, kui ta ilma
mingi põhjuseta ja pikemalt mõtlemata peatus ja lähemale astus.
Kui puuviljamüüja kliendi poole pöördus, sirutas Charlotte käe
välja, haaras õuna ja libistas seeliku voltide vahele. Vanker kolistas mööda, sulgedes põgenemistee, ja sundis teda paigale jääma
ning samal ajal pöördus puuviljamüüja tema poole. Charlotte’i
käsi värises ja õuna punane koor piilus reetlikult välja.
Tal ei olnud võimalik oma tegu varjata. Charlotte’i silmad täitusid pisaratega, huuled avanesid, et midagi vabanduseks öelda,
kuid talle ei tulnud midagi pähe. Puuviljamüüja ilme leebus.

