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peatu..kk 1
Seltskondlikku suhtlemist on kahesugust – lihtsat või kohmakat.
Lihtne tähendab teada, mida öelda ja teha ning kuidas käituda.
Lihtne on väike rõõmus sädistamine või elegantne kompliment.
Kohmakas suhtleja aga näiteks aevastab võõrustajale näkku, koperdab tema kassi otsa või tilgutab punast veini valgele vaibale. Või
mis tahes vaibale tegelikult. Margot Baxter oli uhke selle üle, et
teadis, kuidas iga olukord lihtsa suhtlemise kategoorias välja näeb.
Ametialaselt muidugi. Oma tööelus oli ta väga edukas. Isiklikus
elus eriti mitte. Päris aus olles pidi naine tunnistama, et enamikul päevadel kuulus tema isiklik elu kindlasti kohmaka suhtlemise
kategooriasse, mistõttu ta ei seganud kunagi tööd ja lõbu ning tegelikult hoolis üldse lõbust vähe. Kui asi ei edene, miks sellele siis
aega raisata?
Kuid töö oli erinev. Töö oli see, kus juhtus imesid, ja Margot oli
lava taga kõiki hoobasid liigutamas. Ja see tuleb mul üsna hästi välja,
lisas ta vaikselt. Ta lihtsalt nõustas oma kliente, aidates neil mõista,
et asi on nende enesekindluses, ja mõnikord vajas enesekindluse
leidmine pisut abi.
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Naine pööras auto sellesse tänavasse, kuhu GPS ta juhatas, pilgutas siis paar korda silmi, jäädes vahtima tohutut kahe poolega väravat, mille taga oli maanteelaiune sissesõidutee. Margot’le oli küll
öeldud, et see eraresidents oli algselt olnud 1800. aastatel ehitatud
klooster, kuid ta ei osanud arvata, et see on nii tohutu suur. Ta oli pigem ette kujutanud „ekstra suurt elumaja koos külalismaja ja ehk ka
väikese viljapuuaiaga“. Selle asemel nägi ta kolmekordset kahe torniga Hispaania stiilis endist kirikut või kloostrit, rohkem kui hektari
enda alla võtvaid aedu ja parkimisala vähemalt tosinale autole.
„Mis inimesed siin küll elavad?“ küsis Margot valjusti, kuigi ta
juba teadis vastust. Enne potentsiaalse kliendi küsitlemist tegi ta alati
taustauuringut. Liigset, nagu mõned ütleksid – see oli kriitika, mis
naist ei häirinud. Margot’le meeldis olla põhjalik. Ja jõuda kohale
õigel ajal, olla hoolitsetud välimusega ning mõne arvates tüütu.
Margot vajutas kellanupule väravale monteeritud elektroonilisel
paneelil, kuni üllatavalt selge hääl küsis: „Kas ma saan teid aidata?“
„Olen Margot Baxter. Mul on kohtumine härra Alec
Mcnicoliga.“
„Jah, preili Baxter. Ta ootab teid.“
Väravad avanesid sujuvalt ja Margot sõitis kinnistu territooriumile. Ta parkis ühele märgistatud kohale, seejärel ootas veidi, et sügavalt hingata ja mõtteid koguda.
„Ma saan sellega hakkama,“ mõtles Margot endamisi. Naine tuli
oma tööga hästi toime. Talle meeldis inimesi aidata. Ta oli kindel,
et kõik laabub. Ta oli professionaal, väljaõppinud ja rahulik. Enamvähem, lisas Margot vaikselt ja sirutas käe prillide järele, mille ta oli
kõrvalistmele koti kõrvale pannud.
Margot astus autost välja ja silus oma veidi liiga suure jaki esiosa.
Kogu komplekt – hall kostüüm, praktilised libikud, minimaalne
meik – oli loodud selleks, et muuta ta asjalikuks ja pädevaks. Prillid, kuigi mittevajalikud, andsid palju juurde, et välimus väärikam
oleks. Margot oli kolmekümne ühe aastane, kuid lühikestes pükstes
ja kirjadega T-särgis nägi välja nagu hilisteismeline. Veelgi masenda4
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vam oli, et nendes lühikestes pükstes ja T-särgis näis ta tuulepäine
ja ebakompetentne, isegi veidi rumal, ning see ei aidanud kedagi
innustada.
Ta astus kividest laotud jalgteed mööda hiiglasliku eesukse poole.
Kuigi Margot ei teadnud Hispaania arhitektuurist midagi, tekkis tal
soov libistada sõrmed üle raske nikerdatud puitukse, millel inglid
valvasid künka otsa risti vedavat Kristust. Jah, see suure staadioni
suurune hoone oli kunagi tõesti olnud klooster ning ilmselt olid
mungad jumalat teenides siirad olnud.
Enne kui Margot’l sai küllalt suurepärase meistritöö imetlemisest, avanes uks ja talle noogutas pikk laiaõlgne tumedapäine mees.
„Preili Baxter? Mina olen Alec Mcnicol. Meeldiv kohtuda.“
„Tänan teid.“
Margot astus majja ja sirutas teretuseks käe. Ta jõudis heita põgusa pilgu läbi kahe korruse kõrguvale laele ja keeruka mustriga
vitraažakendele, enne kui Alec viis ta mööda koridori suurde kabinetti, mis oli vooderdatud raamaturiiulite ja raamitud geograafiliste
kaartidega, millel oli kujutatud juba ammu unustatud maid.
Naine tegi oma parima, et mitte kabineti sisustust vahtima jääda.
Kuigi ta oli harjunud töötama rikaste ja kuulsate juures, oli see elamine siin teistsugune. Raamatud tekitasid soovi sügavalt sisse hingata, et tunda nende kopitanud lõhna, ja maakaardid ajasid sügelema sõrmed, mis tahtsid kangesti mööda Siiditee rada libiseda.
Margot astuski sammu, et seda teha, kuid siis köhatas majaperemees kurgu puhtaks.
Margot vaatas tema poole ja naeratas. „Palun vabandust. Teie kabinet on lihtsalt uskumatu. Kas need kaardid on käsitsi joonistatud?“
Mees näis pisut hämmeldunud ja tema kulmud tõmbusid kokku.
„Jah, on küll.“
Margot saatis maakaartidele viimase pilgu ja otsustas, et kui
ta siin majas tööotsa saab, küsib ta luba neid raamitud joonistusi
uurida. Ta tiris vastumeelselt tähelepanu ümbruselt ja võttis laua
taga majaperemehe vastas istet.
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Kui mees oli samuti istunud, ütles too: „Nagu ma telefonis selgitasin, olete siin, et aidata mu ema.“
„Jah, härra…“
„Palun öelge mulle Alec.“
Margot noogutas. „Mina olen Margot ning jah, ma tean, et temast saab mu klient.“
„Suurepärane. Me koos otsustasime, et on kõige lihtsam, kui mina
esmaintervjuu teen, et näha, kas te üldse mu emaga kokku sobite.“
„Loomulikult.“
Margot laskis end lõdvaks. Temasarnase töölevõtmine oli sageli
stressirohke. Tema teenuseid vajati ainult siis, kui miski oli inimese
elus väga valesti läinud. Või kui potentsiaalne klient arvas, et miski
hakkab kohe valesti minema. Või oli ta ülekoormatud. Keegi ei
mõtle oma õnnelikel hetkedel: hei, ma peaksin leidma kellegi, kes õpetaks mulle seltskondlikku etiketti ja seda, kuidas mitte olla kummaline,
kohmetu, imelik või lihtsalt närvis. Alati oli olemas tõuge, mis sundis
kliendi mõistma, et ta vajab Margot’ teenuseid, kuid harva kerkis see
esile mõne positiivse sündmuse ajel.
Alec heitis pilgu paberitele laual. Need olid paigutatud kenasti
hunnikutesse, mida Margot hindas. Kuidas korratu laua pealt on
üldse võimalik midagi üles leida? Tema ülemus, mees, kelle laud oli
alati täis kaustu, märkmeid ja poolikuid võileibu, saatis talle pidevalt
artikleid selle kohta, kuidas segamini töölaud on märk loovusest ja
intelligentsusest, kuid Margot’ arvamust need ei kõigutanud. Korralagedus ei olnud loomulikult sobiv.
„Te teate, kes mu ema on?“ küsis Alec, tema hääl pigem alistunud
kui uudishimulik.
Margot jättis tema hääletooni hilisemaks käsitlemiseks. Ema ja
poja suhtedünaamika võis olla töö jaoks tähtis.
„Tean. Bianca Wray on sündinud 1960. aastal. Isa suri, kui ta oli
alles beebi, ja ema kasvatas tütart, kuni too sai kaheteistkümneseks.“
Margot kortsutas kulmu. „Miks ta asenduskodusse anti, pole selge,
kuid sinna ta igatahes viimaks sattus.“
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Naine naeratas Alecile. „Ta avastati sõna otseses mõttes siis, kui
jõi parajasti sõbrannadega piimakokteili, seega kinnitas ta müüti,
et Los Angeleses on igaüks igal hetkel ainult ühe õnneliku sammu
kaugusel kuulsaks saamisest.“
„See oleks mu elu suurim unistus,“ ütles Alec kuivalt.
„Minu enda oma ka,“ ütles Margot veidi suunurki kergitades.
„Pärast modellikarjääri hakkas teie ema näitlemisega tegelema. Ta
eelistas iseäralikke rolle tüüpilistele süütu armsa naise osadele, mis
oleksid tal aidanud edukamat karjääri teha. Tal sündis poeg – teie –,
kui ta oli kahekümne nelja aastane. Ta ei abiellunud teie isa, Šveitsi
pankuriga, aga mõlemad vanemad olid teile lähedased.“
Rääkides märkas Margot Aleci õlgades pinget, nagu tunneks
mees ebamugavust, kui talle isikliku elu fakte ette loetakse. Ta ei
olnud küll Margot’ klient, kuid oli kliendi poeg ja seepärast tähtis,
kuid naine ei viitsinud oma tegevust selgitada. Tema meetodid olid
suurepärased ja kui Alec ei oska seda hinnata, ei ole see töö Margot’
jaoks.
„Bianca on vaba hing ja hoolimata sellest, et läheneb tema kuuekümnes sünnipäev, peetakse teda siiani iluduseks. Ta tegutseb juhuslike projektidega. Selle põhjal, mida ma näen, ei tundu olevat mustrit, mille järgi ta endale rolle valib. Ta naudib kodude renoveerimist
ning on teeninud palju raha uhkete majade ostu ja müügi pealt. Ta
annetab heldelt heategevusse ja tal on elus palju mehi olnud, kuid ta
pole kunagi abiellunud. Praegu suhtleb ta Wesley Goswick-Chance’i
nimelise mehega. Goswick-Chance on ühe Inglise krahvi noorim
poeg. Vanemad lahutasid, kui Wesley oli alles beebi, ja ta kasvas üles
nii Inglismaal kui ka väikeses Euroopa riigis Cardiganias. Praegu on
ta Ameerika Ühendriikide vanematašee. Tema teenistuskoht on siin,
Los Angelese konsulaadis.“
Margot oleks osanud veel palju asju Aleci ema kohta mainida.
Näitlejanna elus oli olnud ka selline aeg, kui ta Oscarite jagamisel kandidaate tutvustas ja riiklikus televisioonis kleidi seljast viskas. Tema
seksvideod 1990. aastatest olid küllaltki suure skandaali põhjustanud,
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