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Tänu

Kirjutamine on aega nõudev huvitegevus, seetõttu on väga suure panuse 
andnud ka minu armastatud abikaasa ja lapsed, lubades mul vahelduva 

eduga nädalate kaupa ekraani taga klaviatuuri toksida.

“Kuninganna sügissõja” loomisse on oma nõuannetega kaasa aidanud ka 
mitmed kaasmõtlejad kirjanikud. Ma olen püüdnud neid kuulda võtta, aga 

millise eduga, see jääb igaühe enda otsustada. Minu tänud:
Tuuli Tolmov
Lille Roomets

Koidu V. G. Ferreira

Minu palavad tänud ka testlugejatele: Andrale, Avele, Reelikale 
ja Sigridile.

Soovin kõigile meeldivat lugemist!





1. osa “Lumiina ennustus” (2018)
R.K.Topkini sarjas “Lana raamat” on eelnevalt ilmunud:
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1. Korratus

See oli ... kokkusattumus! Juhus! 
Pimeda toa seintel jooksid taevakarva valguslaigud – sarvikpõõsa soovi-

matu kingitus, mis võimaldas kõigil, kes eerloki keelt mõistsid, lugeda Lana 
mõtteid sinavatelt kirjaridadelt, mis liikusid katkematu joana naise oimuko-
hast kaelani ning vahest ka kaugemale. 

Lana oli närviline, oodates vastust, millal ta saab Elaisabethiga rääkida. Ta 
loopis kogu voodi tühjaks peenetest tekkidest ja patjadest ning sättis piinliku 
täpsusega voodilina sirgelt ümber madratsi tagasi. Paigal olles lämmatasid 
mõtted ta hingetuks, mälestuste ja kahtluste raskus surus ebamugavalt kõrile 
ning kiiresti puperdav süda ei olnud kogu öö järele andnud. Tegutsemises 
peitus jõud hoida kontrolli all tema peas paisuv korratus.

Kolmveerand kuus, lugesid Lana silmad ümmarguselt kellaplaadilt. Väljas 
oli veel täiesti pime ja tähedki särasid. Kroonimispidustuste vali muusika ja 
ülemeelikud hõiked olid nüüdseks vaibunud. Ratsionaalselt mõeldes teadis 
Lana väga hästi, et oli liiga vara. 

Kõigi eelduste kohaselt oleks Lana pidanud magama – lihaste jõuetus ja 
endalegi tajutav reaktsioonide aeglus vihjasid selgelt, kui palju oli eelmine 
päev nõudnud tema rasedalt kehalt. Niisamuti olid eelmise päeva sündmused 
jäädavalt muutnud nende kõigi tulevikku. 

Bethany? Lana raputas pead, teda ei olnud enam. Elaisabeth. Ta on nüüd 
päriselt kuninganna. Mitte, et see naist otseselt üllatas või et ta midagi muud 
oodanuks, aga raske oli omaks võtta, et vaid mõned päevad tagasi tema 
teekaaslaseks olnud noor neiu oli nüüd kroonitud Torreni kuningannaks. 
Seda, et Bethany pole tavaline enesekeskne teismeline, vaid kroonprintsess 
Elaisabeth, oli ta teadnud nüüdseks tubli kolm-neli kuud. 
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Pealegi oli ta ise tähtsat sündmust ennustanud – ei, mitte ennustanud nii 
nagu päriselt tulevikku ette võiks näha, ta oli vaid etendanud oraakel Lumiina 
osa. Kogu ennustuse idee oli tulnud Elaisabethilt.  

Kadunud printsess tuleb pagendusest välja, temast saab Torreni kunin-
ganna, kes ühendab võlurite ja nõidade jõud ning viib nad Torrenit ähvardava 
naaberriigi Swilundi vastu. Tahtmatult meenusid Lana sõnad, mida ta oli 
korduvalt Torreni heausksetele inimestele esitanud. Eesotsas võlur Rowni, 
mehega, kes oli enamiku torrenlaste jaoks sama õudustäratav kui vaenlane mere 
taga. Lana õlgadest käis läbi tahtmatu jõnksatus, suruv tunne põues kasvas. 

Petis! sõimas südametunnistuse hääl. 
Ta polnud kellegi oraakel. 
Kas mina võisin sundida oma sõnadega ennustuse teoks?
Lana raputas ägedalt pead, endale vastu vaieldes. Tal oli raskusi oma 

võimetesse uskumisega. Jah, kirjad ta nahal olid maagilised ning täiesti ehtsad, 
aga ta ei suutnud neid kontrollida. Jah, päikese käes hakkas ta üle keha valgust 
kumama, ent kõlbas see ainult selleks, et naist teistest inimestest veelgi enam 
eristada. Ja ta nägi pimedas võrdlemisi hästi. See oli võibolla ainukene hea 
asi, mis temaga oli juhtunud. Kõik need võimed oli ta omandanud saatuslikus 
õnnetuses, põgenedes traamonite, Torreni metsikuimate kiskjate, eest otse 
läbi mürgise seenpõõsa. Lana ei saanud muidugi väita, et kõik tema hädad 
just sarvikpõõsast alguse said. Ta polnud kunagi maailmaga kuigi hästi läbi 
saanud. Või oli see vastupidi? 

Ükski inimene ei saa mõjutada nii suurt sündmust! Sarvikpõõsas või mitte. 
„Rrrh!“ Lana urahtas vihaselt, kui libe riie ta näppude vahelt lahti pääses. 

Kas ma ei oska seda ühte asja ka korralikult teha? Roninud neljakäpukil 
madratsile linale järele, toppis Lana palaka vihaselt uuesti selle õige koha 
peale.

Või mina suudan tahtlikult loitsida või sõnuda? Kus see võime siis oli, 
kui Tanner mind ründas, ah? Lana oli kindel, et kui ta oleks õige nõid, siis 
pidanuks ta suutma aasta tagasi peatada needuse, mis tema naha rohelistest 
mügarikest vohama pani. See oli enne, kui ta sarvikpõõsasse koperdas.  

Aga Bethany usk minusse? nõudis ta vastukaaluks. Kuninganna polnud 
mitte ainult kindel Lana suurtes võimetes, ta ka toetus nendele. Ning Lana 
suureks imestuseks oli eelmine päev laabunud eksimatult värske riigipea 
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plaanide kohaselt. Plaanide, mida Lana maagiliselt tagant sundis. Plaanide, 
millest Lana ei teadnud enne, kui need olid täitunud. Just see tekitas Lanas 
suurt segadust.

Tasase koputuse järel vajus uks lahti.
„Preili?“ sosistas Melida ja piilus ukselävelt tuppa. Neiu kissitas silmi 

pimedas toas, kuni süütas tule. „Oi, preili Lumiina, ärge nähke vaeva!“ hüüatas 
teenija ehmunult ja tormas ligi, püüdes Lana käest tööd üle võtta. „Mis teie 
nüüd siin pimedas. Palun, ärge tehke endale tüli.“

Melida oli kuninganna poolt talle määratud toaneitsi – täiesti ülearune, 
sest Lana oli igati võimeline ise oma asju korras hoidma. Elaisabeth pidanuks 
seda ometi teadma – kes teine oli siis Rowni majas kogu elamist korraldanud, 
peatse kuninganna riideid pesnud ja neile kõigile süüa valmistanud kui mitte 
Lana.

Voodiriie pinguldus veelgi, kui ka toaneitsi sellest kinni rabas ja lina 
libises taas madratsiserva alt välja. 

„Kas ma võin nüüd kuninganna juurde minna?“ küsis Lana ärritunult.
„Mul on väga kahju. Proua Zelda kinnitas, et kuninganna magab veel,“ 

teatas Melida, hoides pilku maas.
„Aitäh! Ma saan hakkama,“ kinnitas Lana ja tõmbas sujuva liigutusega 

riide teenija käest ära. Naisel tuli otsast alata, ta hakkas lina järskude liigutus-
tega laiali kloppima.

„Kas preili ei ole rahul?“ Melida astus sammu tagasi ja jälgis süüdlasliku 
pilguga Lana pingutusi.

„Ei,“ puhkis Lana. „See tähendab, olen küll. Ma lihtsalt …“ Lana ei 
teadnud, mida öelda. Melida tippis kiiresti teisele poole madratsit, et aidata. 
Sõnatult sättisid nad voodipesu ideaalsesse seisukorda.

Lana pilgutas liialdades silmi – laud olid rasked ja vajusid kinni, kuid ta 
oli taibanud juba mitmetunnise vähkremise järel, et ta ei suuda uinuda. Naine 
oleks võinud unetuse ajada asukohavõõristuse süüks, sest Torreni kuningliku 
palee külalistuba tundus tema jaoks liialt toretsev: sametise trüki ja hõbeakt-
sendiga seinu kaunistasid üleelusuurused liiliad, heleda mööbli servi orna-
menteerisid peened puitnikerdised ja isegi voodilina, mida ta sättis, oli nii 
siidine, et Lanal polnud endal sellisest materjalist kleitigi olnud. Lana oleks 
võinud pidada väsimuse põhjustajaks sadu kilomeetreid, mis ta viimastel 
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kuudel maha kõmpinud oli, või süüdistada Elaisabethi pulmade ja krooni-
mise erakordselt pingelist päeva. Aga need polnud põhjused, mis teda praegu 
üles keerasid ja kannatamatult kuninganna audientsi ootama panid.

„Ma saan,“ nähvas Lana kavatsetust teravamalt, kui Melida tekki sikutas, 
ja ehmatas ise ka, kui ema sõnad üle ta enda huulte kõlasid. Mitte ohilo keeles, 
vaid torreni omas, aga eksimatult ema omad. 

Kõik selles ruumis ütles Lanale, et ta ei kuulunud sinna. Ta polnud pärit 
sellest riigist. Samuti polnud ta ka kõrgest seisusest nagu Elaisabeth või Rown. 
Peale viimase kahe ei teadnud keegi õieti ta päris nimegi, sest ta oli oma kodu-
riigis ametlikult kas surnud või teadmata kadunud. 

Ja tema mannetu agarus korrastada seda, milleks siin olid palgatud 
abilised, ainult kinnitas tõika, et kui ta üldse kuhugi selles pildis sobitus, siis 
pigemini teenijaskonda, mitte aga olema keegi, kes laseb enda eest ära teha 
kõige algelisemad tööd. 

„Kas ma pahandasin preilit?“ Melida lasi lahti ja vaatas taas nõutult pealt, 
kuni sinikirju naine suure suletekiga maadles. 

„Ei! Muidugi mitte! Mind pole vaja preiliks kutsuda.“ 
„Kuidas ma … ee, teid siis kutsun?“ Melida silus nüüd üsna närviliselt 

oma pruune krunnist lahti pääsenud juukseid kõrva taha. Neiu kummardas 
ja ulatas siis kartlikult ühe padja Lana suunas. „Oraakel Lumiina?“ pakkus 
neiu ettevaatlikult.

„Ei.“ Lana raputas pead ja oli nutma puhkemas. „Ma ei tea. Ma ei tea, kes 
ma olen!“ Vähemalt oli see täiesti aus ülestunnistus. Ta oli liiga väsinud, et 
talitseda ennast ja oma emotsioone. Liiati oli juhtunud liiga palju sellist, mida 
ta ei suutnud hoomata.

Lana peatus ja pöördus neiu poole. Ta pilk seisatas tahtmatult peeglil 
toaneitsi selja taga seina ääres. Melida oli väliselt umbes sama vana kui 
Lanagi ning mõtlemine sarnasusele, mis nende kahe vahel oleks, kui Lana 
poleks sarvikpõõsa tõttu muutunud, pani ta käed värisema. Naise pilk hüples 
enda peegelduse ja Melida vahel. Ka temal olid kunagi olnud kartulipruunid 
juuksed, nüüd aga langesid üle ta õlgade mustad kiharad. Lana tuhmhallidest 
silmadest olid saanud helesinised, kergelt helkivad kristallid. Ja muidugi need 
kirjad, need neetud kirjad ta näonahal. Isegi kui talle ei meeldinud vana Lana, 
siis ta vähemalt tundis seda Lanat. 
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„Anna andeks. Ma lihtsalt … tead, ma ei suuda niisama olla. Töö rahustab 
mind. Kui sa tahad aidata, siis ole kena, too põrandapesuvett ja lapid.“ 

Melida tegi kiirustades kniksu, öeldes: „Just nii,“ ja kadus uksest välja. 
Lana vajus oma sätitud voodile istuma ning hõõrus vesiseks muutunud silmi 
kuivemaks, kogemata riivates tursunud põski. 

Läbi pea sähvatas mälestus: Herroldi käsi tõusmas tema kohale, järgmisel 
hetkel pimestav valu ning täielik abituse- ja häbitunne. Helepruunide kergelt 
lokkis peaga noormees oli olnud Elaisabethi kihlatu. Mehe hoop tabas teda 
täie jõuga näkku. Lana võpatas. 

Värsked soojad veetilgad kukkusid peopesadele ta süles. Sellele järgnes 
põuest kuumav raev, kui Lana järele mõtles, mis kõik oleks võinud juhtuda. 
Naine mässis käed tihedalt ümber oma paisuva kõhu, kus kasvas tema ja 
Rowni laps. Kas Herrold oleks mu kogu õukonna ja teenijate lõbuks veriseks 
tombuks peksnud? Pulss tagus kõrvus ja pilt virvendas silme ees. Mitte keegi 
ei tulnud vahele, mitte keegi! Nad kõik oleksid lihtsalt vaadanud! Ja naernud!

„Ma tõin, mida soovisite. Preili?“ ütles Melida kogeledes, kui tagasi tuppa 
astus ning Lana meenutuse osaliselt katkestas. Toaneitsit ehmatas, kui inten-
siivselt sinised tulemärgid mööda toasolija nahka jooksid. 

Lana kargas püsti ning haaras teenija käest vee ja lapi. Melida protes-
tist välja tegemata põlvitas Lana põrandale ning asus seda käsitsi nühkima. 
Tema silme ees oli ainult Herrold ja kõrvus mehe hääl, kui too nõudis Lanalt 
Elaisabethi asukohta. „Too mulle sau!“ karjus Herrold, kui oli kätega Lana 
ründamise tõhususes kahtlema hakanud. Kui Elaisabeth oleks kasvõi natukene 
hiljem tulnud. Veri tõusis näkku, hirm naases hiljutistele sündmustele tagasi 
mõeldes. 

„See ei ole kohane.“ Melida seisis talle ette ja püüdis igati Lanalt tööd üle 
võtta. „Te olete õukondlane.“

„Õukondlane?“ küsis Lana.
„Jah. Kuninganna nimetas teid õukonda. See on teenijate töö.“ Melida 

vaatas pahaselt Lana käes olevat lappi. „Teie olete oraakel Lumiina. Ma kujutan 
vaid ette, kui pikk teekond teil äsja oli. Te peaksite puhkama!“ 

„Mis mulle on kohane?“ nõudis Lana, tabatuna ootamatust vihasööstust. 
Ta ei teadnud, kas nutta või naerda. 
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„Ei, ma ei … vabandust,“ teenija ehmus naise reaktsioonist – tuba lahvatas 
hetkeks siniseks Lana kirjadest – ning võttis sammukese tagasi. 

„Ära muretse. See on mulle vägagi kohane.“
Vaikides jätkasid kumbki põranda hõõrumist.
See ei pidanud ju nii minema! Ta oleks täna kuningas, kui ainult …! 
Lana ei olnud kunagi tahtnud Herroldi surma. Või vähemasti ei oleks ta 

tahtnud mehe hukkamist näha. Tegelikult ta ei tahtnud temast mõelda, aga 
mahalaskmine oli toimunud vaid loetud tunnid tagasi ja ta ei suutnud seda 
peast saada. Ta oli rebitud hajali vastakatest emotsioonidest ja kõige arusaa-
matum neist oli süütunne.

Leskkuninganna Regina, Elaisabethi ema, kes polnud kunagi valitse-
jaametiks valmistunud, jäi pärast abikaasa surma haavatavale positsioonile. 
Ambitsioonide puudumisel tahtis ta loobuda võimust oma tütre ja tema mehe 
– järgmise kuninga – kasuks. Kaastundliku emana lasi ta tütrel kosilase valida 
ning elukogematu kroonprintsess Elaisabeth oli alles seitseteist, kui Herrold 
Thomas von Tannenberg, hertsogi poeg, ta südame võitis. Suures õhinas oli 
Regina noormehest pulmadeni isegi asevalitseja teinud. 

Kui kuninganna oleks ainult ette aimanud, et mehest saab tema enese 
mõrtsukas. Kui ta oleks ennustanud, et Herrold käe Elaisabethi vastu tõstab. 

Printsess tegi seda, mida Lanagi väljapääsmatus olukorras – ta põgenes 
kodust. Ning mõlemad noored naised sattusid erinevat rada pidi juhuse tahtel 
kokku Torreni kuningriigi tagaotsituima võluri Rownov Tristesiga. 

Lana oli põranda pesemisega jõudnud peaaegu toa teise otsa, samal ajal 
kui vaikiv Melida tema tegevust truult matkides aidata püüdis. 

„Ma kardan, et proua Zelda saab minu peale väga pahaseks.“ Teenija 
neelatas ning ta hääl muutus järjest vaiksemaks.

„Miks siis?“ küsis Lana.
„Teie ei peaks siin neljakäpukil põrandal olema. Kui te ei ole rahul, siis 

ma tulen iga päev, kasvõi mitu korda päevas, ja küürin. Öelge ainult, mida 
soovite, et ma teen.“ Melida nuuksus tasakesi.

Lana vajus oma kandadele istukile. See polnud teenija süü, et ta endast 
väljas oli või et ta ei osanud teisiti enda tunnetega toime tulla. Ohkega lennutas 
Lana lapi ämbrisse, kust vesi pritsis üle servade. Ta ei tahtnud Melidale 
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pahandusi. Lana ajas end kohmakalt püsti ja silmitses kergelt punetavate 
silmadega neiut. Kell oli liikunud edasi vaid napi pooltunni võrra.

„Kas ma võin paluda tassi teed?“ küsis Lana alistunult. 
„Loomulikult, preili.“ Melida tegi madala kniksu ja kiirustas silmnähtava 

kergendusega minema. Veidra kadedusega, mida Lana varem tundnud ei 
olnud, vaatas ta teenijale järele. Melidal oli selge roll ja, erinevalt Lanast, ta 
teadis, mida talt oodati ning mida ta tegema pidi. Kuid Lumiina?! Keegi ei 
näe minus Lanat. Keegi muidugi ei tohtinudki näha. Lanal oli vastumeelne 
tõdeda, et ta pidi edaspidi enam arvestama sellega, kelleks teda peeti ning 
vähem sellega, kes ta oli. Vähemalt seni kuni sõda kestab.

Niipea, kui ta oli üksi jäänud, keris pildiseeria eelmiste päevade sünd-
mustest end taas Lana silme eest läbi. Ta polnud mitte ainult tunnistajaks uue 
kuninganna pulmatseremooniale, kroonimisele ja kõigile üllatuseks kohtuot-
suse jõustumisele – värske abikaasa Herroldi hukkamisele – vaid ta võis olla 
ka kõige selle põhjustaja oma sõnumisjõuga. 

Lana lihased mäletasid püssipauke veelgi paremini kui ta kuulmis- või 
nägemismeel. Jõnksatusega, mis naise kohapeal hüppama pani, jättis südagi 
mõned löögid vahele. Süükoorem tegi jalad nõrgaks ja Lana vajus veelgi enam 
kössi. 

Loomulikult oli Lana ka varem surnut näinud – vanaema matustel – aga 
kellegi suremist polnud ta kogenud. Pealegi ei mahtunud talle pähe nähtud 
pilt enne täies elujõus inimesest – sellest, kuidas too ühel hetkel elas ja järg-
misel enam mitte. Seejuures ei suutnud ta eemale tõrjuda arutlust, mis oleks 
võinud olla teisiti, kui teda ennast ei oleks olnud selles valemis.

Kas Rowni ootab sama saatus?
Kahtlemata. 
Alanud sõda toob kaasa veel palju surmasid – selle teadmiseks ei pidanud 

Lana ettenägija olema. Sees kiskus ja pitsitas, kui paisuv hirm tema rindkeres 
hingamise kinni lõi.

Rown! 
Lana surus silmad kinni, aga see ei päästnud – ripsmed kleepusid märga-

dest tilkadest kokku. Ta mähkis käed uuesti ümber oma nuuksetes rappuva 
keha. Ümber oma lapse, keda ta suvisest pööripäevast saadik kandis. Isegi kui 
Rown peaks sõjas ellu jääma, tähendas see talle surmanuhtlust, sest mees oli 
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surma mõistetud Hendvihi veresauna korraldamise eest kümme aastat tagasi. 
Too õuduslugu oli rahva seas võtnud müütilised mõõtmed, tehes mehest 
koletise. Traagilist eellugu, mis oli viinud toona verinoore mehe selliste tegu-
deni, ei teadnud peaaegu keegi.  

Lana võpatas taas. 
„Teie tee, preili,“ ütles Melida, asetades kandiku ümmargusele lauale. 

Teatava vastumeelsusega lubas Lana teenijal koristusvahendid ära viia. 
„Ma teatan kohe, kui kuninganna teid vastu võtab.“ 
Nii jäi Lana üksi oma kuuma joogi tassi näppude vahel keerutama.
Hõbetraadist põimitud lai kett vajus randmele ning heldimusega libisesid 

naise sõrmed üle väikeste rõngaste ja keerulise lillemustri – Rowni kingitud 
amuleti. See oli Lana elu üks kallimaid mälestusi. Ehe polnud lihtsalt maagi-
line ese – üleandmise viisis suveküllases Pacemis oli varjatud lubadus igave-
sest armastusest. Lubadus, millest Lana kõvasti kinni hoidis.

Paratamatult võrdles ta erinevust Rownist suvel ja loetud tunnid tagasi 
pärast vangitornist vabanemist. Lana oli armunud sellesse ronkmustade juuste 
ja silmadega mehesse. Oli rabav õõv näha, kui lohku ja elutuks olid vajunud 
mehe jõuliselt sirged näojooned. Ainult Rowni silmad olid suutnud säilitada 
intensiivse erksuse, muutes rahutuks ilmselt igaühe, kes neisse vaatas. 

Rown oli olnud heas toonuses – sitke, jaksates kanda raskusi nagu naist 
ennast pikki kilomeetreid läbi tiheda metsa. Lana põsed kuumenesid seda 
meenutades. Travali vangitorn oli mehelt röövinud ta jõu. Kuudepikkuse 
piinamise tagajärjel oli mees muutunud kõhetuks, justkui kunstlikult kokku-
liidetud osade summaks, mis ähvardas iga hetk kokku variseda. Tema kunagi 
kaunist päevitunud nahka katsid erinevates paranemisastmetes haavad, mis 
immitsesid verd ning mäda. 

Ja Rown peab sellisena sõtta minema? Rown toodi Travalist ära paleesse 
ainult selleks, et kuninganna saaks sundida meest verevannet andma. Lana 
oli elanud kusagil soovunelmas. Enne oli olnud tähtis hoida ära vaid mehe 
hukkamine. Edasise osas ei julgenud ta midagi loota, ning ta oli rohkem 
pettunud, kui oleks õiglane – Lana teadis seda. 

Mida ma lasin Bethanyl teha?!
Viha kihvatas Lanast läbi valusa sööstuga. 
Lana oli allunud Elaisabethi soovile rakendada kogu oma maagiline 
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jõud kuninganna tahte ellu viimiseks. Ainult et Elaisabeth ei olnud maininud 
kordagi plaane, mis puudutasid Rowni. Veel vähem mainis ta, et mees oma 
elu hinnaga nende lubadustega seotuks jääb. 

Lana võis mõista kõige taga kuninganna ratsionaalsust, aga see tegi reet-
mise kuidagi valusamaks, sest ta arvas nende sõpruse olnuvat enamat kui 
vastastikune kasu.

Mille nimel ma riskisin? Ja mida mina siis tegelikult sain? 
Mõned nädalad tagasi oleks Elaisabeth valinud Lana kuningriigi asemel, 

kuid see pakkumine oli nüüdseks muidugi kehtivuse kaotanud. Kuninganna 
võitis – ta sai õigluse oma ema tapmise eest ja vabanes mõrtsukast – oma 
abikaasast Tannenbergist ühekorraga. Aga mis kõige tähtsam, Elaisabeth sai 
üksi endale nii krooni kui ka trooni.  

Järelikult mina kaotasin. Ta oli andnud ära oma nime ja identiteedi. Ta oli 
läbi ja lõhki kurnatud. Vastu tahtis Lana ainult seda, et ta võiks minna tagasi 
koju Pacemisse koos Rowniga. Lana tahtis vaid perekonda. Tahtis kohta, kuhu 
kuuluda. Ja nüüd ta ei saa ühtegi neist. 
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2. Äratus 

Mis seal ikka – tuleb teda äratada! otsustas Lana. Siis oleme vähemalt 
võrdselt tusased.

Ilmselgelt Melida kahetses, et ta nii kiiresti nõudele järele oli tulnud, 
omamata varuks paremat teadet, kui: „Mul on kahju, kuninganna ei ole veel 
tõusnud.“

Mõned eelmise päeva pidulised olid sel varajasel hommikutunnil oluli-
selt vähem väärikad, kui nad olid olnud eelmisel õhtul. Vägi- ja võlujookidest 
purjakil, nii magas valdav osa kohale jäänud külalistest juhuslikes asendites, 
kasutades erinevaid mööbliesemeid voodi aseainena. Nad eksisteerisid Lanast 
täiesti erinevas reaalsuses, kui viimane neist teenija kannul möödus. 

Vahemaad vajalike ruumide vahel olid ebanormaalselt suured, nagu 
ka kõik need kaunistused, seina- ja laemaalid, lühtrid, uhketes raamides 
paraadportreed ja maastikupildid, peened vaibad ja toretsev mööbel – kogu 
kuninglik hiilgus, mis igal sammul vastu vaatas. 

Melida teejuhatuseta oleks Lana palees ilmselt ekslema jäänudki. Tal läks 
juba sassi, kus nad olid olnud, milliselt korruselt tulid või milline uhke ruum 
viis järgmiseni. 

Kõndides hakkas Lanal pea imelikult ringi käima, õhku jäi puudu ja ta 
pidi liikumiseks pidevalt kusagilt tuge otsima. Vastikustunne kõhus hakkas 
hooga kasvama. Sina? küsis ta mõttes oma pisikeselt kõhus. Meil on kõht tühi, 
eks ole? 

Jõudnud oma sihtmärgini kena koridori lõpus, oli Lana sunnitud jääma 
taas ootele, sest kahe valvuriga mehitatud ustest ei lubatud tal mingi hinna 
eest sisse astuda. Miski ei keera inimest rohkem üles, kui lasta tal oma vihas 
vaikides haududa. Selles oli mingi selgesti tajutav ebaõiglus.
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Naise käed olid olnud juba nii kaua rusikasse surutud, et nende siruta-
mine põhjustas omakorda valu. Ta oleks hea meelega trampinud edasi-tagasi 
mööda nõrgalt valgustatud koridori, et oma meelestatust väljendada, või 
hüüdnud Elaisabethi nii kaua kuni too lõpuks uksele tuleb, aga ta hoidis end 
siiski tagasi. Kõik olid nii väärikad ja tähtsad, et ta eneseväärtustunne langes 
pelgalt mõttest lapsikult käituda.

Sinised laigud poolpimedas koridoris haarasid kindlasti ka tumepunases 
vormis valvurite tähelepanu, ja ehkki nad jäid rangelt jäikade pooside taha, 
nägi Lana aeg-ajalt, kuidas meeste silmad hüplesid seintel ja laes helkivatel 
valgusvihkudel, mida ärritunud naise nägu ja käed kiirgasid.  

Alles siis, kui lõpuks ometi tuli Zelda, tekkis tal uus lootus valitsejannat 
näha. Vanem naisterahvas oli kuninganna isiklik teenija ja rõivastaja, ning 
vaatamata varasele tunnile ja eilsetele tähtsündmustele oli ta rangelt korrektses 
töövormis ning üles seatud soengus. Proua oli palees nii kaua töötanud, et 
temast endastki õhkus kuninglikkust. Vähemalt lubas Zelda Lanast teada 
anda. 

Ma olen nüüd nii tühine, et pean läbi mitme teenija kohtumiseks luba 
küsima? Nädalate kaupa olime kui õed külg külje kõrval! Lana meenutas, 
kuidas nad Elaisabethiga pealinna Valgrobi poole rändasid. Nad olid teine-
teist võrdväärselt kaitsnud, öelnud kõike, mida vaja, ausalt ja otsekoheselt, 
ning nende vahel oli olnud usaldus. Korraga hakkas Lana kahtlema kõiges, 
mis oli toimunud.  

Hambad tuikasid survest, millega Lana neid kokku surus. Ta üritas varjata 
oma närvilisust, põrnitsedes suuri punakaspruune ja garneeringutega ehitud 
kuningliku magamiskambri uksi, millel kordusid Torreni vapiloomad suur 
ronk ja neljatiivaline lohe ning päikese ja poolkuu läbipõimitud kujund. Need 
sümbolid olid kandunud läbi sajandite ja valitud Torreni esimese kuninganna 
poolt – ainsana, kes oli valitsenud riiki terve eluaja kuningata. Ronk sümboli-
seeris mõistust, lohe maagiat, päike lootust ja kuu salapära.

Jah! Ta on kuninganna … ja mina, ma olen… sõltumatu? Vaba inimene? 
Järsu pahvakuga hingas ta välja. Olen ikka või? Aga igal juhul ma ei lase tal 
ennast rohkem ära kasutada! 

„Tema Majesteedi loal, te võite nüüd sisse minna,“ teatas kuninglik ülem-
toaneitsi viis minutit hiljem uksele tulles. 



22

2.
 Ä

R
A
T

U
S 

 

„Ma arvan, et me peaks omavahel rääkima!“ sisistas Lana vihaselt 
Elaisabethile niipea, kui uks seljataga sulgunud oli, ehkki ta üritas selle juurde 
naeratuse manada. Viimast ennekõike selleks, et kuninganna autoriteeti tema 
teenija ees mitte õõnestada. 

„Te võite minna, proua Zelda,“ teatas kuninganna emotsioonitult. 
Elaisabeth oli juba sätitud. Ta siidjad blondid juuksed olid ehitud kammiga 
kuklasse kinnitatud ning hele mitmes toonis maani kleit rõhutas eriliselt tema 
habrast taljet. 

Või tema magas! vangutas Lana pahaselt pead.
„Tuleme kohe hommikust sööma. Ma ei taha kedagi peale preili Lumiina. 

Kes sööb minuga. Paremal käel. Tänasest alates ja edaspidi.“ Elaisabeth ei 
vaadanud rääkides kordagi Zelda poole, vaid hindas Lanat, kes ootas, käed 
rusikas, kuni võõras lahkus. Kuninganna ilme muutus järk-järgult samuti 
kalgimaks. 

„Sa kasutasid mind ära!“ susises Lana hakitult, tundes, kuidas ta suu 
ootamatult kuivaks muutus. „See oli sul kohe alguses plaanis, eks ole? Sa plaa-
nisid kohe Rowni minu maagia abil oma teenistusse aheldada, on nii? Mida sa 
kartsid – kas seda, et ta põgeneb?“ 

Elaisabeth maigutas korraks suud, nagu hakkaks midagi ütlema, kuid 
näis ümber mõtlevat ja viipas käega, et teine jätkaks. 

„Sa kasutasid ära minu teadmatust, minu heatahtlikkust! Muudkui „tee 
nii, et minu tahtmine saaks teoks!“ Sellepärast sa mulle ei rääkinud oma plaa-
nidest, kas polnud nii?“ Lana hingamine oli hüplik, toa hõljuv lillehõnguline 
parfüüm ajas tal pea ringi käima ja ta oli pisarate äärel. 

„Ma arvasin, et me oleme sõbrad! Olime ju?“ anus Lana. Nutmine oli 
nüüd vältimatu. Nad pidid teineteist aitama, ta oli ju lubanud. „Kas sa ise ei 
näinud, mis seisus ta on? Ta sureb seal!“ Lana ainult sosistas. Ta oleks tahtnud 
karjuda, ta oli plaaninud seda teha, aga nüüd ei leidnud ta enam oma häält. 
Kuninganna näol ei tärganud naise sõnade peale ükski emotsioon. „Ja sa 
kasutad minu abi selle saavutamiseks! … Kuidas sa võisid? Nüüd on see minu 
süü!“ Lanal tuli sõnadest puudus, vihapisarad tilkusid üle lõua maha.

Elaisabeth vaatas teda veel pika momendi. “Kallis Lana. Anna andeks, aga 
ma ei tea, mida sa ootasid? Ise sa tahtsid Rowni oma ennustuse osaks teha!” 
Sellised olid Elaisabethi karmid sõnad. 
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Ma oleks pidanud seda teadma. Tal on täiesti ükskõik! Lana pööras kanna-
pealt ringi ja kõndis ukse poole, sest kartis, et läheb vastasel korral teisele 
kätega kallale. Ma oleks pidanud seda ette nägema.

„Oota! Kuhu sa lähed?“ hüüdis Elaisabeth talle nõudlikult järele.
„Mis vahet sel enam on! Sa said, mis sina tahtsid! Palju õnne sulle!“ 

Teatraalselt ajas Lana käed laiali ja tegi sügava kniksu, selg kuninganna poole. 
Elaisabeth oli kiirete sammudega tal kannul, haaras tal käest ja keeras naise 
näoga enda poole.  

„Lana!“ hõikas kuninganna manitsevalt. „Ma saan aru, et see on sulle 
raske,“ jätkas ta märksa rahulikumalt, ent siiski autoritaarse noodiga. „Meil 
ei olnud teist valikut, sa ise oled sama palju selle otsuse taga kui mina ja ma ei 
hakka vabandama. Ma ei oleks teinud midagi teisiti, sest ma ei olekski saanud 
teha midagi teisiti. Ma vajan teda. Ja ma vajan sind. Mul on teid mõlemaid 
vaja.“

 Edu sellega, mina sind enam ei aita! Lana tõmbas oma käe järsult teise 
haardest lahti ja jõllitas kuningannat, oodates, isegi täpsemalt teadmata mida, 
kas vabandust või selgitust. Midagigi. Lana oli oraakli rolli võtnud kunin-
ganna ettepanekul.

„Lana,“ alustas Elaisabeth päris leebelt. „Ma luban, see pole nii hull, kui 
paistab ja ma teen Rowni ja sinu heaks nii palju, kui ma saan. Ma üritan, ausalt; 
lihtsalt asjad on pisut muutunud.“ Kuninganna liikus rääkides oma peeglilaua 
juurde, kus hakkas endale ehteid kõrva-kaela sättima, aga ei lasknud Lanat 
silmist nagu kardaks, et teine ta selja pöörates minema haihtub. 

„Herroldi roll oli midagi muud, kui esiti arvasin. Sa pead mõistma, et 
minu positsioon pole sugugi vankumatu. Oleks ma enne teadnud …,“ kunin-
ganna kõhkles, „aga ehk poleks see midagi muutnud.”

“Mida muutnud?” Lana ei saanud hästi aru, millest nad kõnelevad. 
“Selgub, et minu hukatud abikaasast on olnud rohkem kasu, kui ma 

esialgu oleks osanud arvata,” väitis kuninganna. Lana oli valmis protestima, 
ta tuikavad põsesarnad sinikatega – tervituskingitus esmakohtumiselt – oli 
vaid üks argument, aga kuninganna tõstis nimetissõrme püsti, andes märku, 
et polnud lõpetanud.

“Kui ma kadusin, siis Herrold – jah, jätkuvalt oma ambitsioonide täitmi-
seks, aga siiski –, hoidis küünte ja hammastega kinni kuningliku monarhia 
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säilitamisest. Näiteks ei olnud ma teadlik, et valitsuskoda on korduvalt 
üritanud troonipärimisseadust kohtulikult sootuks kehtetuks kuulutada. Ma 
pole veel täit ööpäevagi valitseja olnud, kuid on inimesi, kes näevad kurja 
vaeva, et minu valitsus jääks ka Torreni ajaloo lühimaks.“

Lana vaikis, kuid noogutas. Samas ta ei saanud öelda, et tal polnud omalgi 
kahtlusi, kui hästi see noor naine tema ees oli võimeline vastutust võtma, et 
riiki juhtida. Veel mõned kuud tagasi olid nad kembelnud iga väiksema kui 
kohustuse täitmise üle. 

„Ehkki ma ei kahtle Herroldi osaluses, mis puutub mu ema mõrva, siis 
selle taga on ilmselgelt oluliselt suurem inimeste hulk. Ta võis selle impulsiiv-
selt otsustada, samas ma ei välista, et teda manipuleeriti seda tegema. Küll aga 
on absoluutselt kindel, et tegu aidati kinni mätsida. Panid tähele, kui häguselt 
näisid ministrid kogu juhtunut mäletavat?“ 

Lana noogutas taas, valitsus oli olnud vägagi selgrootu, arvestades 
Herroldi kohtuistungil toimunud näitemängu, isegi kui see oli juriidiliselt 
kehtiv.  

„Mu ema ei suutnud seda rolli kanda, aga ikkagi!“ jätkas Elaisabeth Lana 
kõhklust tähele panemata. „Kas tead, mis on irooniline?“ Ta kulmud tõusid 
vastuse ootuses. Lana andis peaga kiire eituse.

„Pärimusseaduse tühistamine olekski peaaegu õnnestunud, kui Rown 
poleks vangi langenud. Rown oli tõend sellest, et kuninglik veri pole välja 
surnud. Kuid Eleanore’i pärimisseadus nõuab väga rangelt, et vereliin peab 
olema katkematu. Rown oli samas ka ainus tunnistaja, et mina olen jätkuvalt 
elus. Sellepärast Herrold Rowni elus hoidiski.“ 

Elaisabeth oli oma teemaga köitnud piisavalt tähelepanu, et Lana ägedus 
manduks sisemiseks siunamiseks. 

„Ja nii sai Rownist Herroldi elukindlustus, kui nii võtta, sest Tristesite 
suguvõsa viimase esindajana on ta paraku minu ainuke veresugulane. 
Valitsus võib arvata mida tahab, aga Torreni alusaktid on murdumatu loit-
suga kaetatud. Senikaua, kuni on vereliini esindajaid, ei saa pärimisseadust 
kuidagi tühistada. Ja mitte keegi ei tahtnud trooni Rownile anda.“ Elaisabethi 
meeleolu oli rääkides muutunud kergeks ja naljatlevaks, aga Lanat torkas 
märkus mehe kohta valusalt. „Seega nad ootasidki viimase hetkeni, et ma 
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välja ilmuksin. Heh, Torreni ajalugu on muidugi kirju,“ kõkutas kuninganna 
hetkeks, siis ta ohkas ja muutus taas tõsiseks. 

„Ma vannun, et saan veel teada, kui paljud on minu kõrvaldamise plaa-
nidega seotud. Ja Swilundiga.“ Elaisabethi silmades sähvatas viha, samas kui 
vaenuliku naaberriigi mainimine tekitas Lanas ainult õudust. Sõda. Sõda 
tähendas surma. Ja kaost. Lanal ei võinud endale lubada kaotada neid vähe-
seid, kes tal veel alles olid. 

„Kogu see ennustuse asi, see ei sobinud paljudele,“ ütles Elaisabeth, 
puurides silmad Lana omadesse. „Sa oled neile võõras, neist sõltumatu ja sul 
on rahva üle suur mõju. Idee kuninga või kuninganna võimuta riigist on nii 
mõnegi peas juured alla ajanud. Meist mõlemast üritatakse vabaneda. Pead 
olema valvas.“ 
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3. Kuninganna 
külaline

 „Kes need nemad on?“ küsis Lana poolihääli, kui nad kuningannaga 
söögisaali poole liikusid. Inimesed koridorides ja saalides, millest nad läbi 
kõndisid, tõusid kiiresti jalgadele ja kummardasid neile möödumisel aupakli-
kult. Muidugi mõista oli žest mõeldud kuningannale, aga Lanal oli veider olla 
sellises positsioonis, eriti kui neid saatsid ees ja taga valvurid. „Sa võid ju nad 
kinni panna?“

 Elaisabeth muigas.
„Mul on valik inimesi, keda ma tugevalt kahtlustan, kuid …, “ kunin-

ganna  hingas sügavalt sisse ja tema vähem sinised silmad piidlesid küljelt 
Lana omadesse. „Kuid kuni ei ole kindlaid tõendeid, siis isegi kuninganna ei 
või vaid suusõnalise väitega kedagi süüdi mõista. Püüan pidevalt end mitte 
lasta eksitada omaenda eelarvamustest.“ Ta prunditas huuli.

„Ma tean, et mind ei salli neist ükski. Pärast eilset hukkamist võtavad nad 
mind siiski pisut tõsisemalt ja liiga julgeks enam ei minda.“ 

„Aga mida sa siis teha kavatsed?“ küsis Lana, püüdes olukorrast paremat 
ülevaadet saada.

„Kuni võim ei ole täielikult minu käes, ei midagi.“ Kuninganna naeratas 
teeseldult, kui nad lõpuks söögisaali astusid. „Ma arvan, et antud hetkel on 
mõistlik lasta asjadel kulgeda ja jälgida hoolikalt, kes mida teeb.“ 

Elaisabeth liikus enesekindlalt uhkelt sätitud laua suunas, mis oli nii pikk, 
et oleks vabalt mahutanud vähemalt tosinat inimest. Lana järgnes teise sabas 
ja ootas igaks juhuks Elaisabethi kinnitust, et ta ikka võib istuda, enne kui 
toolile vajus. Mitte ainult teenijaskonna pilgud ei pannud teda kohmetuma 
– tal oli tunne, et kõik seintel rippuvad paraadportreedelt alla vaatavad valit-
sejad hindavad kriitiliselt Lana igat liigutust.  
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See, et kuninganna istus laua otsa, oli loomulik. Tema kõrvale paremat 
kätt, nagu kästud, oli nüüdsest ette nähtud koht Lanale. Ülejäänud toolid jäid 
tühjaks.

„Oot. Sa eeldad, et ma jäängi siia?“ küsis Lana poolel häälel, siludes 
sõrmedega üle laudlina valge-valgel tikitud ornamentide. Korraga hakkasid 
teenijad nende ümber askeldama, serveerides toite ja jooke. Lana surus käed 
keha ligi, püüdes võimalikult vähe ruumi võtta. Elaisabeth isegi ei tänanud, 
kui laud kaetud sai, ning seetõttu ei teadnud Lana, kas tema tohtis seda teha. 
Tema ebamugavus võõras situatsioonis kasvas. 

„Loomulikult jääd sa siia. Angulum on kõige kaitstum koht Torrenis, 
pealegi ma lubasin seda.“ Elaisabethi silmad läksid imestusest suureks. 

„Mis mõttes lubasid?“ Ka Lana tardus paigale. „Minu eest. Ei tea, kellele?“
„Rownile muidugi.“ Elaisabethi hääl oli vaevukuuldav.
„Millal?“ Sa vaevu vaatasid ta poole, meenutas Lana.
„Enne, kui ta haiglasse viidi.“ Kuninganna tõstis käe, peatamaks Lana 

küsimusi. 
Lana suu põles lahvatanud küsimustest, kuid ta neelas need alla, tead-

mata, kas ta oleks selle uudise peale pidanud rõõmustama või muret tundma. 
„Me korraldame peo,“ teatas kuninganna uhkelt ja palju valjemalt.
„Jälle?“
„Tead küll, tõstame võitlusvalmidust ja -vaimsust.“
„Et nagu viimane pidu enne surma?“ küsis Lana küüniliselt, mille peale 

Elaisabeth talle vaid terava pilgu heitis. Naine kortsutas kulmu, ta polnud 
varem sellele mõelnud. Küllap oli see loogiline. 

„Pealegi – kui kõik läheb hästi, siis saad sa minna randa kõigile…,“ ta 
naeratas ning pilgutas rääkides silma, „… sealhulgas lohede õhuväele edu 
soovima.“ 

Lana suunurgad tõusid iseenesest. Ta teadis, mida see tähendas – Rown 
tuleb ka. Ja mul avaneb võimalus teda näha. Kasvõi kaugelt! 

Peagi pärast hommikusööki leidis Lana ennast kuninganna töökabinetist, 
akna all asuva väikese ümmarguse laua tagant. Sealt jälgis ta toa tagumises 
osas kirjutuslaua ääres istuvat Elaisabethi, kes tundus liiga väike massiivse 
mööblitüki kõrval. Lana oleks võinud minna ja üksinda oma toas istuda, kuid 
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ennast tundes ei julgenud ta end taas üksi jätta. Seepärast istuski ta nüüd seal, 
ilma et ta tegevusel mingit eesmärki olnuks. 

Üksteise järel käis kuninganna jutul hulk inimesi – ministrid, hertsogi 
esindajad ja teised, kellest Lana varem kuulnudki polnud. 

Ja nüüd liputad saba nagu truu koer? muigas Lana peaministri pugejalik-
kuse üle. Külalised oli korrapealt ettevaatlikult aupaklikud, oluliselt rohkem 
kui päev varem. Ka ei suutnud keegi vältida Lanat uudistamast – sõnatult ja 
püüdes seda varjata. Ainult mees turritavate vuntsidega käitus trotslikult ja 
ülbelt, kuid lahkus enne, kui sellest suurem tüli tekkis.

Lana segas uneledes teed oma tassis ja passis igavusest aknast palee-
aeda hoone tagaosas. Kõrged paksud müürid varjasid poolkaares astmeliselt 
laskuvat iluaeda. Aia keskel toimetasid aednikud ümber suure seestpoolt 
valgustatud kasvuhoone. Lana silmas üht suuremat purskkaevu ja vähemalt 
kahte väikest tiiki. Kõik oli sügiseselt värvikirev ja kutsuv. 

MINA pole talle midagi lubanud! Aga kui ma jään siia, siis võibolla ma 
leian endale tegevust aias. 

Söömise järel oli tal parem enesetunne, aga kipitavad silmad vajusid tihti 
kinni ja ka haigutused kippusid peale tulema. Peaaegu magamata öö andis 
oma järelmõjudest märku, ta oli võidelnud küll enamasti muretsemisega, aga 
selle raskust tundis ta iga hingetõmbega siiani. 

„Teie Majesteet. Preili Egolovi on saabunud.“ 
Nime kuuldes virgus Lana kiiresti; eneselegi teadvustamata haaras ta 

amuletist randme ümber ning surus käe oma rinna vastu. Tanja Egolovi 
oli Rowni üks kolmest endisest kallimast. Lana oli jäetud nende – Tanja, 
Stephany, Britany – osas suuresti teadmatusse ja see ärritas teda.

„Saatke ta sisse,“ ütles Elaisabeth, hoides silme ees mingit dokumenti ja 
tõstes vaevalt pead. Kabinetti sisenes lühikest kasvu punapäine kaunitar. 

Peen maitse! tunnistas Lana kadedusega, mis oli hoopis teistlaadi sellest, 
millega ta oli Melidat vaadanud. Mitte, et Lana oleks tahtnud kuidagi Tanjaga 
sarnane olla, aga erinevalt temast sobitus too teine naine kuninganna kõrvale. 
Kummagi naise sätitud soengud ja kuldaksessuaarid rõhutasid nende staatust 
ning jõukust. Tanja laskus sügavasse kniksu oma purpurpunases kostüümis, 
mis näis eemalt vaadates liiga jäik, et sellist liigutust teha. Naised kallistasid, 
pärast mida jäid nende käed veel mõneks ajaks üksteise küünarnukkidele 
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pidama. Kellegi teisega peale Lana enda ei lasknud Elaisabeth nii familiaarselt 
käituda. Ja ehkki see oli tobe, tundis Lana end nende läheduse tõttu tõrjutult 
ning kadedus torkas Lana niigi haprasse enesekindlusesse uusi auke.

Lana langetas pilgu ja teetassist vaatas vastu ta enese virvendav peegeldus 
– väsinud ja räsitud. Ta magamatusest punetavad silmad ja ümmarguseks 
paistetanud nägu oli õnnetu ja kindlasti mitte suursugune. 

„Preili Lumiina!“ kutsus Elaisabeth, et Lana nende juurde tuleks.
Tanja astus naeratades Lanale vastu. 
„Milline rõõm teid täna hommikul näha, preili Lumiina.“ Kergelt naise 

õlavarsi puudutades kallistas punapäine naine teda. See oli kohmetu, aga 
kiire puude. Isegi Tanja tsitruseline ja magusa lillearoomi segune parfüüm 
oli lummav. 

 „Preili Gol …“ Lanal oli juba meelest läinud. „Egolovi?“
„Tanja sobib ka,“ ütles naine kerge aktsendiga ja naeratas malbelt. 
Miks ma pean alati kokutama! 
Külaline ja kuninganna rääkisid murelikult riigiasjadest, milles Lana sõna 

ei osanud võtta, küll aga kuulas ta kõike teraselt. Ta otsis valskust ja ebasiirust, 
paraku polnud seda kummaltki poolt märgata, mis tähendas, et Elaisabethile 
teine tõesti meeldis. Kurku kriipis ebamäärane raskustunne, mida Lana ei 
suutnud alla neelata. Ta oli ülejäänud ja ilma Elaisabethita ka täiesti üksi. Tal 
polnud aimugi, kus või mis seisus Rown oli, kust leida Hansonit või Dinthat 
või üldse kedagi. Ning miks pididki viimased temast suurt pidama, kui nad 
kohtusid ju alles paari nädala eest. 

„Paberid on valmis ja ootavad teie heakskiitu,“ sõnas Tanja, võttes nahk-
sest kohvrist hunniku lehti ja andes need üle. „Ma pean siiski märkima, et 
loodan eksida, aga Silvise kuninga vastuse jätkuv puudumine ei ole Torrenile 
hea enne.“ 

Elaisabeth hingas ohkega. „Jah.“ 
Silvise prints Sebastian oli veel suvel olnud Elaisabethi salajane kihlatu 

ja oleks parema õnne korral ise saanud värske kuninganna abikaasaks, kuid 
lebas nüüd märjas hauas kusagil Torreni kaguranniku lähistel. „Palun kinnita 
neile veel kord üle, et ma tegutsesin ainult juriidilisest survest, sest mul ei 
jäänud üle teist valikut ning minu abiellumine Herroldiga oligi kavandatud 
lõppema tema mõrvaprotsessiga.“
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Elaisabethi toonis oli ebakindlus, sest oli keeruline selgitada ülemere 
kroonitud naabritele, et pärast seda, kui nende poeg Swilundi rünnakus 
surma sai, oli printsess pidanud kiiresti naituma ning ära jätma igasugused 
kombekohase leinaajaga seotud protseduurid. Samas oli rünnak Sebastianile 
piisav alus, et Elaisabeth sai välja kuulutada sõjaseisukorra.

Tanja muretses ka matuste korraldamise pärast, või õigemini selle pärast, 
et seda teha ei saanud – ei saanud matta meest, kelle surnukeha polnud veel 
leitud. 

„Ohilo president,“ jätkas Tanja, kui nad arutasid kiirelt teiste riigipeade 
tagasisidet, „teatas, et on meie sõja suhtes neutraalne.“

„Mis see tähendab?“ küsis Lana, esimest korda vestlusse sekkudes. Riigi 
nimi pani Lana ootavalt kulme tõstma. Ehkki ta oli sünniriigiga igaveseks 
hüvasti jätnud ja ei tohtinud midagi välja näidata, tundis ta kodumaa suhtes 
siiski sidet. Ta lootis, et tema ootamatu huvi paistab lihtsalt murena riigi 
asjade pärast.

„Seda, et kuna meie kuulutasime sõja, siis nad ei vali poolt.“ 
Meie?! Lana sai aru küll, et väljastpoolt paistis, nagu oleks Elaisabeth 

oma kroonimise järel esimeses kõnes sõjaseisukorra väljakuulutamisega ise 
mõningal määral ärplev tundunud. 

„Nad eelistavad mitte võtta vaenulikku suhtumist Swilundi ja kuningas 
Ekilyni suhtes ning mingisugust sõjalist abi meil neilt oodata pole. Aga kui me 
suudame hoida lõunaranniku suhteliselt ohutuna, siis kaubanduspartnerina 
on meil Ohilot vaja,“ selgitas Tanja ning tema kassilikud silmad otsisid uudis-
tavalt Lana näost midagi. Neetud! Ta oligi liiga palju tähelepanu tõmmanud, 
mistõttu tuli nüüd pisut enam entusiasmi teeselda ka teiste naabrite osas. 
Mainnortist – mis oli peale Swilundi ja Ohilo lähim Torreni saareriigi naaber 
– uudiseid polnud ja mida kaugemale jäi naaber, seda keerulisem oli saada 
abi.

„Kas ei ole mingitki võimalust Swilundiga veel läbi rääkida?“ poetas Lana 
vahele. Juba küsimust sõnastades ei lootnud ta julgustavat vastust.

Tanja naeris korraks, aga see oli irooniline naer. 
„Läbi rääkida mille üle? Kuningas Ekilyn on nüüd juba vana, aga ta ei 

ole saavutanud oma eelkäinud isade hiilgust ega laiendanud Swilundi terri-
tooriumi. Sellistele meestele on tähtis igavene au ja sõjasaak. Ei saa küll 
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öelda, et kuningas Ekilyn ülearu rahumeelne oleks olnud, aga tema isa, 
kuningas Myrold, vallutas edukalt mitu väikest kuningriiki, sealhulgas selle, 
mis Napocovsiast veel järel oli. Swilundis on kasvanud rahulolematus tema 
tagasihoidlike saavutuste üle ning kuningana tuleb Ekilynil ennast taas tões-
tada.“ Tanja raputas pead, aga naeris siis taas. „Võimalik, et me võime arutada 
Torreni kapituleerumise üle ja seda, milliseid koormisi see meie riigile tähen-
daks, aga ilmselt on see ka kõik.“ 

Hetkeks jäid kõik ebamugavust tundes vait. Lana omamoodi imetles, kui 
sügavalt oli Tanja ennast oma koduriigist – Swilundist – distantseerinud ning 
meie tähendas talle Torrenit. Lana leidis ennast olevat rohkem kui pettunud, 
et Ohilo Torreni jaoks nii vähe ära teeb.

„Kas sa mõtlesid mu pakkumise peale?“ küsis Elaisabeth teemat mujale 
juhtides. 

Tanja noogutas vastuseks. „Mulle oleks see suur au.“
Elaisabeth vastas samuti laia naeratusega, see oli midagi, mida Lana 

polnud juba ammu näinud. „Palju õnne, preili Egolovi, oled tänasest alates 
Torrenis välisasjade minister. Ma kinnitan selle veel täna ära ning loodeta-
vasti annad vande pärastlõunal valitsuskoja kohtumisel. Mul on hädasti vaja 
ministreid, kes ei püüa mind igal sammul õõnestada – ma loodan sinu peale.“

„Ma tänan, Teie Majesteet,“ vastas Tanja särades, ta nägu kiirgas uhkust. 
„Ma luban, te võite mind usaldada.“ 

Taga paremaks. Nagu oleks Tanjal olnud vaja veel rohkem võimalusi olla 
täiuslik. Lana surus oma kokkupigistatud huultele naeratuse.
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4. Valgrob

„Mul ei ole midagi viga,“ kaitses Lana end. Ta ainult pühkis veidi tolmu. 
Ja rännakul Valgrobi oli olnud oluliselt kehvemaid päevi kui tänane selle 
nõrkusega. Lana leidis, et polnud vahet, kas ta viibis tegevusetult kuninganna 
kabinetis või toas. Ta oli isegi püüdnud uinuda, aga muretsemine tegi selle 
võimatuks. 

„Oh, preili!“ ahastas Melida ja asetas kandiku lõunasöögiga lauale.  
„Mida ma siis tegema pean?“ Lana ei olnud tahtnud Elaisabethi oma 

väiklaste muredega segama minna, kui too tegeles parajasti palju sügavamate 
probleemidega. Mis mõtet oli küsida luba kas või aias tegutseda, kui ta polnud 
kindel, mis temast edasi saab.

„Kui preili on söönud, siis võib ta näiteks katuseterrassile minna? Sealt 
on võrratu vaade. Saaksite värsket õhku. Ja puhata.“ 

Lana aimas, et Melidale olid seatud ka teatud järelevalve ülesanded tema 
suhtes. 

„Hästi,“ nõustus Lana ja sõi võimalikult kiiresti.
„Mis need on?“ imestas Lana veidi aega hiljem, vaadates suurt, pea poolt 

terrassiseina täitvat puuri, kus hüplesid üsna omapärased linnud, keda nende 
ilmumine väga elevile ajas.

„Robinkased. Need olid kingituseks Tema Majesteedile pulmadeks tema 
… abikaasalt.“ Melida neelatas närviliselt ja vahtis maha.

„Aa …“ Lana noogutas. Ta ei teadnud, kuidas suhtuda. Herroldi nägu 
kerkis ta silme ette. Poisiohtu mehe raev kitsastes silmades. Siis mälestus ahas-
tusest, millega Herrold viimast korda oma mõrsjale otsa vaatas. Püssirohu 
lõhn tungis kõrvetavalt esile. Ja enne kui Lana ennast peatada sai, elas ta 
uuesti läbi hetke, mil Herroldi elutu keha kokku vajus. 
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Kas Elaisabeth tõepoolest ei tundnud MITTE midagi?
„Ma ei mäleta neid. Kas need olid ilutulestiku ajal ka siin?“ Lana üritas 

lihtsalt edasi rääkida, et tunnetest üle saada. Samas oli ta kindel, et öiste pidus-
tuste ajal neid siin polnud.

Pisikesed, tiheda karva- ja sulgkattega linnukesed, kellel olid kolmnurk-
sete kõrvade otsas tutid, vuristasid lennata pulgalt pulgale ja laulsid meloo-
diliselt. Lana polnud eales näinud karvaseid linde ja kohe kindlasti mitte 
kõrvadega. Robinkastel oli pea ümber punakas-oranž kohev lakk ning taga 
pikk vooklev saba, ainult tiibadel tundusid olema päris suled. Tosin linnukest 
esinesid Lanalt tähelepanu saades veelgi valjemini.

„Ei. Nad olid ilutulestiku ajaks viidud siseruumidesse,“ teatas Melida 
ning naeratas siis pisut. „Mulle öeldi, et neil on võime oma laulmisega teki-
tada hea tuju igaühele. Tegelikult on nad siin olnud juba päris mitu kuud. 
Asevalitseja Tannenberg tellis nad, aga siis printsess kadus ja … ega keegi 
peale hooldaja neid vaatamas ei käi,“ tunnistas toaneitsi alandlikult ja näppis 
oma seelikut. „Mõnikord õhtuti tulen ma siia, et neil oleks keegi. Mul on neist 
kahju.“ 

Sellega oli Lana nõus. Linnukeste laul sundis end kuulama ning vaikselt 
hakkaski sees kergem; päris rõõmu just ei tekkinud, kuid usk, et küllap asjad 
kuidagi laabuvad, tegi olemise helgeks.

Pärastlõunane päike ilmus pilve tagant ja oli soe, vaatamata õrnale 
tuulele. Valgust langes Lanale piisavalt, nii et ta nahk helendas peagi eredalt. 

„Ahh,“ ahhetas Melida ehmunult.
„Jah.“ Lana köhatas kuivalt. Ta polnud sellise reaktsiooni peale ikka veel 

head vastust välja mõelnud. See oli kasutu erivõime, mis eristas teda selgesti 
kõigist, nii tavalistest inimestest kui ka maagiarahvast, niisamuti kui ka sinised 
kirjad ta näonahal. Tõsi, Rownile oli neist muidugi mõista olnud palju kasu.

„Kas see on alati nii olnud?“ Melida silmad olid suured nagu õhinas 
lapsel.

„Eem … ei. Mitte päris,“ tunnistas Lana ausalt.
„See on nii ilus.“
„Minu meelest on see üsna tüütu,“ vastas Lana õlakehitusega. Melida 

esitas kõiki neidsamu küsimusi, mida ka Elaisabeth kunagi küsinud oli, kuid 
nüüd ei võinud Lana olla avameelne ja tal oli sellest kahju, sest neiu oli meeldiv. 
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Ehmatusega vaatas toaneitsi kella ja pomises vabandavalt, et teda vaja-
takse köögis ning et ta ei tohiks niiviisi üldse lobiseda. Melida kiirustas mine-
kule ja Lana jäi üksi. 

Värske külm õhk ja oivaline linnavaade sulasid nii kenasti kokku, et oli 
raske uskuda, mis viimaste päevade jooksul kõik juhtunud oli. Alles eelmisel 
päeval oli Elaisabeth sõjaseisukorra välja kuulutanud. See ei sobinud kuidagi 
kokku selle rõõmsa ning tegusa linnaga, mis tema all oma tavapärast elu elas. 

Lana kõndis aeglaselt mööda terrassipiiret edasi-tagasi. Eemalt paistis 
kätte ka meri ning õhus oli tunda selle soolast ja vetikahõngulist maiku. Majad 
oli vanaaegsed, kogu linn oli jäänud otsekui ajakapslisse, sest uusi hooneid 
oli ilmselt raske nii piiratud alaga linna ehitada. Valgrob ei saanud loomu-
likul teel laieneda, seda takistasid  nii linnamüür kui ka selle taga kõrguvad 
mäeseljad – kõlblik pind oli piiratud. Samas oli pealinn kaitstud – rohkem 
kui mistahes teine linn Torrenis –, sest Orlundi sisemeri Lääne-Valgrobi sees 
oli tegelikult hiiglaslik ümmarguse kujuga laht, mis oli avatud avamerele vaid 
sadade kilomeetrite kaugusel asuva kitsa Valvri väina läbi. Lana püüdis tulu-
tult mitte mõelda, et sealt, valguses küütlevate vete poolt on nende suunas teel 
laevad ja relvastatud mehed, kes neid kõiki hävitama tulevad.

Küllap need sobivad siis nii pulmaks kui sõjaks. Punased ning kuldsed 
kaunistused olid ikka veel tänavatel üleval ning kui Elaisabeth tõtt rääkis, siis 
oli kohe saabumas uus pidu.

Mida eredamalt paistis päike, seda valjemalt laulsid robinkased, kuni 
nende laul hakkas meenutama üha enam inimhäält, ning kui Lana silmad 
sulges, siis võis ta kujutleda, et see oli mingis võõras keeles. Lana ei saanud küll 
öelda, et kõik oli korraga hästi, aga tal oli hulga kergem. Heledad valguskiired 
panid särama mitte ainult tema, vaid ka heledatesse toonidesse krohvitud ja 
kivikatustega kaetud hooned, mis olid nüüd nagu värvilised merekivikesed 
üksteise kõrval. Kitsad tänavad olid täis hobuseid ja autosid, inimesed kogu-
nesid aeg-ajalt kampadesse ja vestlesid elavalt. 

Lana üritas ära arvata, milline nendest suurematest hoonetest, mida ta 
eemalt nägi, võiks olla haigla. 

Sa pead terveks saama! Me peame koju minema. Ta küll ei teadnud, 
kuidas, aga kuidagi pidi see võimalik olema. Ta hoidis kätt oma kõhukesel ja 
silitas seda aeg-ajalt.
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5. Tanja

Hästi! Miks ka mitte.
Lana surus sametise hõlsti endale tihedamalt ümber, sest pärast pikka 

terrassil viibimist oli tal märkamatult külm hakanud: sellest hoolimata võttis 
ta vastu teenija vahendusel edastatud kuninganna soovituse minna aeda jalu-
tama. Ta lootis, et see tähendas, nagu tuleks Elaisabeth ise ka sinna, sest tal oli 
kuningannale mitmeid vastamata küsimusi.

Aeglaselt astus ta mööda kirevate lehepuhmastega põõsastest. Need 
paistsid justkui õitsevat, aga tegelikkuses olid enamasti spiraalselt okstest 
väljakasvavad lehed moodustanud näiliselt õied. Teda võlusid südameku-
julised ja sõlmedesse põimunud kaarjad õied – seenlilled, kus iga järgnev 
õis eelmisest välja kasvas ning vikerkaarevärvides läbikumavad iiriselised. 
Mitmel puul ja põõsal olid geomeetrilised vormid ja kogu aia pind oli maksi-
maalselt ära kasutatud. 

Kuidas? imestles Lana, nagu oleks pidanud nähtut saama selgitada tava-
loogikaga. Purskkaevu keskel seisis ilus naisfiguur, kroon peas, ning selle 
ümber olevast ringist, mis kujutas päikest, tõusid veejoad spiraalis kõrgele 
üles enne, kui koondudes taas alla langesid. Purskkaevu põhja oli pandud 
valgusteid, mis andsid veele erinevaid toone.

„Preili Lumiina. Kas jalutaksite minuga pisut?“ küsis Tanja, kes oli 
ilmunud ootamatult Lanale selja taha, ja viimane ehmatas nii, et ei saanud 
tervitustki öeldud. Kui naine rääkis, siis oli aeg-ajalt tunda teise kõnes hääl-
duslikke eripärasid – nagu kindlasti ka tema endagi omas.

„Ma ei näinud teid,“ ütles Lana hingetult, erutusest lõid ta kirjad särama 
kuni näpuotsteni. 

„Teie juba kindlasti kedagi külmaks ei jäta. Ja nüüd olete igavesti Torreni 
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ajalukku kirjutatud,“ ütles Tanja silmadega naeratades. Öeldu võis olla 
mõeldud komplimendina, ehkki Lana motiivid ei olnud kunagi kuulsusega 
seotud. 

Tanja naeratas, paljastades oma valged hambad, ja taas hakkas Lana üle 
võimust võtma sama arusaamatu usaldustunne, mis varemgi tolle naisega 
kohtudes teda tabanud oli. Tanja juhtimisel kõndisid nad läbi värviküllase aia 
poolkaares ümber palee. 

„Ma loodan, et võin teie peale loota, et te ka meie noore kuninganna üle 
vaataksite,“ sõnas Tanja sõbralikult. „Heast tahtest ning tulevikuplaanidest 
riigi juhtimiseks ei piisa. Ma olen teda hoiatanud, et ta liiga äkiliste sammu-
dega ei astuks, sest niigi tallab ta valusasti nii mõnegi inimese varvastel. Nii 
võib juhtuda, et vaenlasi on ta koduõuel varsti rohkem kui mere taga.“

„Ma püüan,“ lubas Lana. Miks ma talle tõotusi jagan? imestas ta samal 
ajal endamisi.

„Vaadake, preili Lumiina.“ Punapäine naine nõjatus veidi lähemale. „Mul 
on ka isiklikke motiive, miks ma teiega juba ennist rääkida tahtsin. Ma tahan 
teile pakkuda oma siirast sõprust ja olla teile vajalik liitlane: me mõlemad 
võidaksime sellest. Meil on siiski väga palju ühist. Näiteks, oleme mõlemad 
võõramaalased siin riigis. Me oleme nõiad. Ja siis on muidugi Rownov.“ 

Mehe nime kuuldes jäi Lana seisma ning vaatlema ühe lähedalseisva 
roosipuhma ebatavaliselt hiliseid õisi, pigem küll selleks, et vältida Tanjale 
otsa vaatamist; ta oli sinisevalgekirju. 

„Kaua te juba teate?“ küsis Lana.
„Mmm … ilmselt kohe, kui me kohtusime. „Võib öelda, et mul on 

inimeste osas kuues meel,“ naeris Tanja. „See, kuidas härra Kopper teiega 
ümber käis. Teiseks oli mul just sel pärastlõunal kõne kroonprintsessiga – tol 
hetkel veel kroonprintsessiga –, ning kummagi väga kaitsev hoiak teie suhtes 
äratas minus intuitsiooni.“

Lana piilus nüüd teise poole. Tanja näol püsis lahke naeratus.
„Mina ja Rownov tunneme teineteist väga kaua, selle aja jooksul oleme 

alati ja ennekõike olnud head sõbrad,“ jätkas punapäine naine, kui Lana 
midagi ei öelnud. 

Lana noogutas. Tanja meeldis talle vastu kõiki ootusi, aga seda põhjustel, 
mida ta ei osanud nimetada, ning see oli hirmutav. Lana täheldas juba 
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esimesest kohtumisest saadik, et olles punapäise naisega koos, oli ta teise 
lummuses. Ainult siis, kui Lana oli Tanjast taas eemal, kahtles ta teise heades 
kavatsustes.

Punapäine daam astus Lana kõrvale, huvitudes samuti valge roosi ilust. 
„Hea tahte märgiks jagan ma teiega paari olulist fakti, mida ma, usun, peak-
site teadma. Siiski loodan, et te olete nendega diskreetne.“ 

Tanja naeratus oli jälle lai ja uinutav. „Mulle on jäänud mulje, et te ei 
tunne väga hästi inimesi Rownovi minevikust. Lubage, ma räägin neist veidi.“ 
Rown oli teema, millest Lana ei tahtnud rääkida, küll aga soovis ta samal 
ajal vägagi midagi rohkemat teada. Pealegi sai ta Tanja, Britany ja Stephany 
olemasolust üldse aimu alles pärast seda, kui mees oli juba kinni võetud, ning 
sedagi läbi Elaisabethi suu. 

Lana noogutas ja nad liikusid taas edasi. 
„Hertsoginna Britany Brassington. Meie võluv kaunitar-koletis.“
Lana suu tõmbus tabavast võrdlusest muigvele. Kui Tanja oli kahtlemata 

peen ja kaunis, siis Britany oli rabav – mahlakad huuled, võrgutavad pruunid 
silmad ja ihaldusväärne figuur. Iga mees vaataks sellisele naisele järele. Ning 
iga naine tunneks rünnakut oma veetlevusele, kui Britany-sugune naine ta 
kõrval seisaks. Seda enam, kui oled ise päev-päevalt ümmargusemaks muutuv 
ja nädalate kaupa samades riietes, lisaks kammimata ja rääbakas – just sellises 
seisus olles kohtus Lana naisega esmakordselt. 

„Ta võib olla tahumatu ja arrogantne,“ jätkas Tanja, „aga tal on edu võti, 
mille peale enamus ei ole kunagi tulnud ega oska seda kahtlustadagi. Valdav 
osa inimesi ei tea üldse, et ta nõid on.“ Tanja tõstis sõrme oma muigvel suu 
ette. „See on ametlikes ringkondades omamoodi avalik saladus – mõni teab ja 
mõni mitte. Ma oleksin palju andnud, et näha, kuidas te esmakordselt kohtu-
site.“ Siinkohal õhkas Tanja kahetsusega. Lana raputas õudusest pead – see oli 
kahtlemata olnud üks kohutavamaid hetki tema elus.

„Hertsoginna Brassington võib olla veetlev, ja selle taha üritabki ta 
varjata seda, et ta on tegelikult suurepärane võlujookide valmistaja. Millega 
me kallis lehtsaba arvestada ei osanud, oli seik, et te ei saa alkoholi hetkel 
tarbida.“ 

Võlujookide? Ta ei üritanudki mind purju joota. Ta üritas mind joovastada! 
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taipas Lana ja hingas pahvakuga välja. Tanja noogutas mõistvalt tema reakt-
siooni peale.

„Ma ei ole kindel, kas tema võime hõlmab ainult alkohoolseid jooke või 
on see siiani juhuslik eelistus olnud, aga igal juhul tasub olla ettevaatlik tema 
läheduses kõigega, mis vedelal kujul esineb.“

Lana oli Tanjale nii lähedale tulnud, et ta tundis jälle teise magusat 
parfüümi, mis võistles edukalt  aias õitsevate lillede lõhnaga. Otsides põhjust 
eemalduda, kohendas Lana oma mantlihõlma, Tanja aga jätkas:

„Hertsoginna Brassingtonil on palju tuttavaid. Aga, mis peamine, tema 
taga on jõukas ja mõjukas Rodve läänivalitsejate perekonnanimi, millel on 
traditsiooniliselt head suhted paleega.“ Nad olid jõudnud iluaia servani, kus 
kiviklibust tee keeras märkamatult palee ette ning aiamüür asendus fassaadi 
poolel metallsepisega.

„Võibolla olete kuulnud, et preili Brassington omandas lääniõigused oma 
isalt vaid mõned aastad tagasi. Mul on omad teooriad, kuidas või miks hertsog 
Brassington kohustused üle andis, ja tunnistan, et see on puhas spekulatsioon, 
aga vallaliste järeltulijatele puhul on see väga ebatavaline praktika. Tasub siiski 
tähele panna, et Rodve hertsoginnaga ei ole lihtne olla vaenujalal ja seetõttu, 
kui võimalik, vältige temaga konflikti minemist.“ Tanja naeratus oli nüüd 
kadunud, ta mõtles täpselt seda, mida ütles. 

„Mis puudutab preili Madissoni, siis ka tema taga on kaugeleulatuvate 
sidemetega sugukond. Ta oli oma vanemate ainuke laps ning domjentinena 
on tal võimalusi lihtsalt nimest lähtuvalt. Temast on mõistlik lihtsalt eemale 
hoida. Ta …“ 

Tanjat katkestas käsundusohvitser Frank Bracketti kiire lähenemine 
palee külguksest. Mehe tumeda töömundri hõlmad ja mustad juuksed laper-
dasid vaatamata sellele, et mõlemad olid kinni pandud. 

„Lõpuks ometi!“ Tanja lõi oma kinnastatud käed pehme plaksuga kokku.
Käsundusohvitser kummardas enne kõnelema hakkamist kergelt 

mõlema naise suunas. 
„Tema Majesteet palus teile …“ alustas mees, pöördudes ainult Lana 

poole, “ … viivitamatult teada anda, et härra Tristesi operatsioonid möödusid 
edukalt ja ta on teadvusele tulnud.“ Frank rääkis kiiresti ja vaikselt. „Ta jätkab 
ravi kohustuste täitmise vältel.“
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Tanja mühatas pahameelest kuuldavalt, surudes suu kokku peeneks 
jooneks. Kulus mõni hetk, enne kui Lana taipas – Elaisabeth ei olnud ainus, 
kes Rowniga eelmisel ööl rääkinud oli. Tõenäoliselt oli vestlus kestnud kauem 
kui viis lubatud minutit, mis talle oli antud.

„Preili Egolovi, kuninganna arvas, et on kõige parem, kui lähete Rownile 
haiglasse vastu. Ta laseb ka notari kohale saata.“

Tanja noogutas ja naeratas viisakalt. Lana ei söandanud vahele küsida, 
milleks notarit vaja läheb. Niigi palju räägiti tema ümber asjadest, millest ta 
mitte midagi ei mõistnud.

„Kuidas härra Kopperiga on?“ küsis Lana. 
„Härra Kopperi seisund on endine.“ Rõõmutu toon ütles piisavalt. Lana 

pidas juhtunut jätkuvalt oma süüks, vähemalt osaliselt. „Doktor ootab teid 
teie toas.“

Toa meenutamine tekitas Lanas väsimuse tunde ning mõte voodist oli 
ahvatlev. Frank pöördus Tanja poole: „Minu järel, preili vikontess.“ Mees 
viipas sõidukile, mis ootas eemal.

Tanja jättis hüvasti samasuguse õrna kallistusega nagu tervitadeski.
Ja tema lausa viiakse Rowni juurde! Kibedusega jäi Lana neile järele 

vaatama. 
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6. Näitajad

Vale korrus! 
Oma toa leidmisele ei aidanud kuigi palju kaasa see, et iga järgneva 

korruse plaan oli eelmisest erinev, mistõttu Lanale jäi hoone planeering 
esialgu segaseks. Nõrkustunne ning tasakaaluhäired leidsid teda taas, kuigi ta 
oli ometigi söönud ja ringi kõndinud. 

Doktor Brackdock leidis Lana enne kui viimane oma toa ning juhatas 
eksinu õigesse kohta. Arst käsutas Lana voodisse, kuid ka naise pikali olles 
ei andnud kehv enesetunne ja nõrkus järele. Mis siis, kui lapsega ei ole kõik 
korras? 

Keskealine, lühikeste lokkis juuste ning kuldsete prilliraamidega naine 
asus esimese asjana võrusid ümber Lana käe laduma. 

Viis. Pea poole vähem? 
Teine, kella moodi vidin, mõõtis tulemuseks kaheksa ja pool, ning arsti 

nägu muutus asjandust vaadates esialgsest avalisuisest ehmatusest õige tõsi-
seks kuni lõpuks kurjustavaks välja. Lana mäletas, et need võrud tähendasid, 
kui palju tal veel jõudu varuks on, ning kellataoline riistapuu näitas, kui inten-
siivselt ta seda jõudu kasutab. Vähemalt nii oli ta aru saanud.

„Kas see on normaalne, et need näitajad kõiguvad?“ 
„Ei, ei ole!“ nähvas arst taunivalt. „Ja see on väga kehv. Väga kehv! Antud 

hetkel näitavad need, kui suure koormuse all keha tegelikult on. Ma saan aru, 
et eile oli väga erakordne päev Torreni ajaloos, aga ma panen teile südamele, 
et maagia on kehale väga koormav. Ärge mingil juhul selle kasutamist säärasel 
määral enam kunagi korrake. Tõtt öelda, teie isikliku arstina ma keelan teil ära 
igasuguse maagia kasutamise.“ 
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Minu isikliku arstina? Mis ajast? mõtles Lana tigedalt. Taas oldi temalt 
küsimata   otsuseid tehtud.

„Gladuri skaalal olete kaotanud neli ühikut, õnneks mitte rohkem, aga 
palju murettekitavam on Porkini arv. See võiks olla äärmisel juhul kaks. Mitte 
kaheksa ja pool!“ Kui Brackdock oli lõpetanud, surus ta oma lõuad nii kokku, 
et Lana kuulis, kuidas ta hambad krigisesid. Arsti puuriv pilk oli range, aga 
mõni hetk hiljem tekkis tema ilmesse tõsine mure. 

„Annan teile praegu mõned näkijuure kapslid. Vast saame veel täna paar 
võru tagasi. Ma hoiatan, et siin on teatav risk, sest nende mõju rasedatele ei 
ole teada. Küll aga halveneks teie tervis suure tõenäosusega järsult, kui ma 
ei üritakski midagi ette võtta. Pean korraks haigla juurde sõitma, aga pärast 
lõunat tulen teid uuesti vaatama. Kui muud üle ei jää, siis peame kasutusele 
võtma avanuivere salvi. Laske mind kutsuda viivitamatult, kui enesetunne 
peaks halvemaks minema. Proovige nüüd puhata!“ Brackdock rääkis kiiresti 
ja Lana pingutas, et sellest olulist haarata.

„Ahah. Näkijuur,“ noogutas Lana pead, nagu oleks tal aimu, millest jutt. 
„Mis see aava vere salv on?“

„Näkijuur on üks mägijärvedes kasvav maagiline taim. Õitseb vee all, 
väga ilus, kui peaksite seda kunagi nägema.“ Midagi naeratusesarnast ilmus 
arsti suule ja kurrud ta silmade ümber pehmenesid emalikult. „Avanui aga on 
üks suleline madu. Ma ei ole ühtegi neist oma silmaga näinud. … ei, valetan, 
tegelikult vist kunagi ülikooli maagiliste raviomadustega näidiste hulgas oli 
küll.“ Rääkimise ajal leidis Brackdock suurest nahkkotist lõpuks otsitava topsi 
ning koputas sealt välja kaks tumerohelise sisuga läbipaistvat kapslit, mille ta 
oma patsiendile ulatas. 

Taas tegi doktor Brackdock seda veidrat nägu, millest Lana ei suutnud 
päris selgelt välja lugeda, kas teine oli kuri või mõttes. Igatahes toppis ta 
kapslid suhu, tundes otsekohe läbi õhukese membraani nende kibedat ja 
öökimaajavat maitset. Ta oli söönud varem poolroiskunud toitu, mis maitses 
palju paremini kui see. Kiiresti loputas ta suud mitme lonksu veega. Seejärel 
määris arst naise põskedele mingit jahutavat salvi, mis valu kohe tuimastas.

Lana valmistus küsima, milliseid riske rasedus temasuguse jaoks täpse-
malt kaasa tuua võib, kui arst ta mõttelõnga katkestas.
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„Te ise näite väga vähe teadvat. Nii oma võimete kui ka maagia kohta 
laiemalt,“ tegi Brackdock märkuse. 

Lana avas suu, kuid tal ei tulnud ühtki sõna üle huulte. 
„Millest see tuleneb?“ 
„Ma ei ole Torrenist pärit,“ vastas Lana lõpuks. „Ma … minuga juhtus 

…“ kogeles ta. Lana oleks soovinud arstile küll jutustada, mis temaga juhtunud 
oli, kuid Elaisabeth oli sellega olnud väga konkreetne – ei kellelegi sõnakestki. 
Ta ei võinud kedagi usaldada – pealegi polnud ta unustanud, et Elaisabethi 
ema Regina oli surnud haigena või mürgistusse.

Kerge koputus andis tulijast märku, vastust ootamata marssis sisse 
Elaisabeth. „Kuidas seisukord on, kas parem?“

Arst tegi kuninganna ees sügava kniksu. „Mitte nii hästi, kui olla võiks,“ 
teatas arst rahulikult, tema hoiatav ära-võta-asjatuid-riske pilk suunatud 
Lanale.

„Ja millal võib oodata stabiliseerumist?“ Elaisabethil näis olevat kiire. 
„Ma ei soovitaks tal maagiat praktiseerida vähemalt kuu aega.“
„Kuu?!“ köhatas kuninganna ja jäi Brackdocki jõllitama. „See ei ole 

realistlik!“
Oot, kelle heaks ja miks ma siin olengi? Lana süda tagus rinnus endisest 

märksa raskemana. Arst tõusis kiirustamata püsti, korjas oma asjad tagasi 
kohvrisse ning pöördus siis näoga Elaisabethi poole.

„Vähemasti seni, kuni ma näen, et Gladuri skaala number on tõusnud 
taas kaheksani ja Porkini näit on langenud miinimum üheni. Ma võin vaid 
loota, et see juhtub selle nädala jooksul.“

Need uudised ei meeldinud Elaisabethile sugugi rohkem ning ärritasid 
ka Lanat.

 „Preili keha on tõsiselt ületanud koormuse, mida võiks ka parimal tõe 
väänamise viisil pidada talutavaks.“ Brackdock oli otsekohene ja jäi oma 
seisukoha juurde. „Pealegi me peame arvestama ka rasedusega ning siin on 
tõsine oht lisanduvate püsivate kahjustuste tekkimiseks. Kui ma õigesti olen 
hinnanud, siis on preili maagiline väärmoodustiste tekkimine üsna hiljutine 
nähtus.“ Brackdock osutas naise kirjadele, mis parasjagu randmeni välja 
voolasid. 

Ma olen väärmoodustis? Lana ei olnud enda suhtes niigi kuigi armuline, 
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aga kui veel keegi, kellel oli vastav kraad ja haridus, seda kinnitas, oli see eriti 
valus. 

„Samuti saame praegu ainult oletada, kui palju võib lootel eostamise 
hetkest alates esineda normist kõrvalekaldeid. Mida ma saan üldse teha, on 
hoolitseda, et preili energiavahetus taastuks. Kui näkijuurekapslid ei toimi, siis 
on viimane võimalus avanuivere salv. Eeldusel muidugi, et seda üldse saada 
on.“ Arst ootas, et Elaisabeth ta soovi kinnitaks, mida viimane peanoogutu-
sega ka tegi. Lana üritas taas hingata: ta oli saanud vastuse oma küsimusele, 
mida ta sõnastanudki ei olnud.

„Ja ma vajan selleks teie eriluba.“
Uuesti andis kuninganna pealiigutusega nõustumise märgi. 
„Ma lasen kantselei juhatajal teha ära vajaliku paberitöö. Nüüd tahan 

hetke preili Lumiinaga rääkida.“ Need sõnad oli märguanne arstile lahkuda.
„Teie Majesteet. Preili Lumiina. Ma tulen veel õhtul tagasi, loodetavasti 

on siis paremaid uudiseid.“ Arst võttis oma kohvri ja, tehes kuningannale veel 
kord auavalduse, kadus ta uksest välja. 

Kui Lana oli Elaisabethiga kahekesi jäänud, vaikisid mõlemad pisut aega.
„Mis siis juhtunud on?“ alustas Lana, sest mingil põhjusel näis Elaisabeth 

ootavat teise initsiatiivi. „Kas härra Hanson leidis lohed?“ 
Andrew Hanson oli Lana silmis väga lugupeetud inimene ning tal oli 

raske meest sinatada või pöörduda tema poole eesnime pidi. See oli tegelikult 
üllatav, kuna enamiku inimeste puhul tuli tal end tõsiselt sundida, et lihtsaid 
viisakusreegleid meeles pidada. 

„Head uudised on sellised, et lohed on tõepoolest leitud. Lohemeister 
Hanson üritab nende usaldust uuesti võita.“ Taas pidas kuninganna väikese 
pausi. Ta põimis oma näpud risti ja ajas end veidi enam sirgu. „Mis puudutab 
Rowni, siis … Rownovi elutahe on meeletu, ta tuleb ka sellest välja. Ma ei 
kahtlegi üldse!“

Ja ometi tekitas viis, kuidas Elaisabeth viimast ütles, Lana sees külmaju-
dinaid. Mida see pidi veel tähendama? Ta pulss kiirenes ja hämaras toas sähvis 
sinist valgust. Kas ta ennist ei saatnud sõna, et kõik oli edukas?

„Aga halvad uudised?“ küsis Lana tasa, et tekkinud vaikust murda.
„Tead, ma arvan, et sul on vaja … eelkõige puhata. Ma räägin siis, kui sul 

parem on, eks?“
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Elaisabeth soovis Lanale kiiret taastumist ning jättis endast tuppa maha 
mäsleva ebakindlustunde. 

Rown. Sa saad terveks! Lanat ei huvitanud arsti hoiatus, ta keskendus 
ainult ühele mõttele ja sundis seda teostuma. Paraku polnud tal aga mingit 
ettekujutust, milline oli ta võimete ulatus või üldse täpne toimimismeetod. 
Kui Rown talle poleks öelnud, et ta on nõid, siis ilmselt ei teaks ta sedagi.  

Sa ei jäta meid siia niiviisi! Mitte nii, mitte nüüd. 
Lanal oli olnud korduvalt olukordi, kus sõnadega tagantkihutamine ka 

kõige sügavama tahtmise korral polnud aidanud. Kui tal olid Herroldi ette 
viimise hetkel olnud käerauad, mis võimeid pärssisid, siis teiste kordade kohta 
polnud tal mingeid selgitusi. Võimalik, et ta saboteeris end ise, sest Lana oli 
samal ajal ka peegeldaja – nõid, kes tõrjub, muundab või peegeldab maagiat. 
Lausuja ja peegeldaja vastandlikud omadused ei sobinud teineteisega. Pärast 
õnnetust sarvikpõõsaga ei tajunud Lana peaaegu üldse maagiat enda ümber. 
Vahest ainult siis, kui teda väga tugevalt püüti mõjutada, oli ta sellest teadlik. 

Ma ei suuda! Ma ei ole kellegi nõid! Ma EI OLE Lumiina! Aga kui ta 
mõtles sellele, kuidas Elaisabeth teda kohtles, siis ta kahtles, kas teinegi enam 
suutis eristada teeseldud tegelaskuju Lumiinat Lanast. 

Me oleme ju ikka sõbrad, eks? Vähe sellest, et segadus tema enda identi-
teedi ümber oli kasvanud üle pea, ta ei tundnud enam ära ka Elaisabethi. Olen 
nüüd tema alam? 


