
jaks saama, kes julgeks siis veel puutuda tema sug u] a^ 
tema hooldaja poega, tema lapsepõlve mängukaaslast! K.\y\A 

ainult sinu armastus võib temale kaitset lunastada. 
pole ometi mõni romantiline narr, kes tahaks selle õnne 
edendada või seda tema saatusest päästa, kes mõtleb edu 
rikkaks takistuseks saada minu ja mu soovi teostamise vahe! 
Kasuta oma mõju minu peale tema aitamiseks ning tema on 
päästetud, loobud sa sellest, siis sureb Wilfred ja sina i S e 

pole vabadusele sammugi lähemal." 
„Sinu keele külmas ükskõiksuses," ütles Rowena, 0 n 

midagi niisugust, mis väljendatud koledusega hästi ei nai 
kokku kõlavat. Ma ei usu, et sinu kavatsused oleksid nii 
keerulised või sinu võim nii suur." 

„Meelita end selle usuga," ütles de Bracy, „kuni aeg 
tema eksituse tõestab. Sinu armastaja lamab haavatult siin 
lossis, sinu eesõigustatud armastaja. Tema on riiviks Front-
de-Boeufi ja selle vahel, mida ta rohkem armastab, kui au 
või ilu. Mis on tal siis peale pistoda löögi või viskoda 
heite veel vaja, et oma vastast alatiseks vagaks teha? B 
söanda aga Front-de-Boeuf nii avalikku tegu oma peale võtta, 
siis võib arst haigele sõõmu võõrast rohtu anda, teender või 
ümmardaja võivad haige pea alt padja ära tõmmata ning 
oma praeguses seisukorras on ta kadunud ilma vere vali
mata. Niisama ka Cedric... 

„Ka Cedric," ütles Rowena korrates, „minu suursugune, 
suurmeelne hooldaja! Mina olen oma saatuse teeninud, sest 
mina unustasin tema saatuse ta poja oma kõrval." 

„Ka Cedricu saatus oleneb sinu otsusest," ütles de Bracy, 
„ja mina jätan selle nüüd sinu enda teha." 

Siiamaani oli suutnud Rowena end selles raskes seisu
korras kõikumata kindlusega hoida, ent seda ainult arv 
mises, et hädaoht pole veel nii tõsine ja lähedane. Teö" 
loomus oli niisugune, mida näotundjad harilikult ikka vahje 

verelistes eeldavad — õrn, kartlik ja järeleandlik, kuid te* 
oli kasvatusega teisendatud, kindlamaks muudetud. Kuna 
oli harjunud, et kõigi tahtmine, isegi Cedricu oma (kes ^ 
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küllalt kangekaelne) tema soovide alla paindus, siis 
^Kdas ta julguse ja iseteadvuse, mis tekkis piirava ümb-

i äreleandlikkusest. Vaevalt oskas ta võimalust oletada, 
a tahtmisele vastu astutaks, veel vähem seda, et tema 

aist tähelegi ei pandaks. 
'ema kõrkus ja valitsemise harjumus olid seega teatud 
a l tehtud iseloom, mis tugenes tema loomulikele oma-

JTjsJje. ja see jättis tema kohe maha, niipea kui tal silmad 
^Epesid iseennast ja oma armastajat ning hooldajat ähvar-
Ejava hädaohu peale. Ja kui ta nägi, et tema tahtmisele, 
•mille vähemgi avaldus tänini oli austamist ja tähelepanu leid-
^ H , vastu astus tugeva ja ägeda mehe kindel loomus, kes 
^ • t e m a g a võrreldes eesõigustatud seisukorras ning kes oli 
•vainus seda kasutama, siis lõi ta tema ees värisema. 

• Silmi enda ümber käia lastes, nagu otsiks ta abi, mida 
polo kuskilt tulemas, ja üksikuid sõnu hüüdes tõstis ta käed 
taeva poole ning langes peatamatult kaebesse ning hädaldusse. 
Võimatu oli ilma kaastundmuseta vaadata niisuguse iluduse 
kurbust ja ka de Bracy ei jäänud liigutamata, kuigi teda valdas 
enam nõutus kui õrnus. Tema oli juba liiga kaugele läinud, 

j kui et võimalik oleks taganeda, ja ometi oli Rowena prae
gu, o seisukord niisugune, et temasse ei mõjunud tõendused 
eg& ähvardused. De Bracy sammus edasi-tagasi, kord pele-
tatud neidu enesevalitsemisele manitsedes, kord kaheldes, 
kuidas küll edaspidi peab talitama. 

I ..Kui ma end," mõtles ta, „selle meeltheitva tüdruku 
valust ja pisaraist laseksin liigutada, mis võiksin ma muud 
saavutada, kui aga nende ilusate lootuste kadu, milleks ma 
•"'palju riskeerinud, ja prints Johanni ning tema lõbusa hoov-

0 n n a naeru. Ja ometi," arutas ta endamisi, „tunnen ma, 
I na hästi selle osa peale ei kõlba, mida ma pean män-

Va^ 3 ^ 3 C ' V ° ' n " ' " u s a * n a ? u näha, kui teda inetustab 
' ega neid silmi, kui nad nõretavad pisaraist. Tahaksin, 

O i u l n C e ^ näojooned omandaksid endise kõrkuse või et 
° rohkem Front-de-Boeufi kolm korda karastatud lumest!" 
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- Niisuguste mõtete liigutatuna ei suutnud ta muud kui 
Rowenat trööstida ja temale kinnitada, et tal praegu v^J 
mingit põhjust ei ole meeleheiteks. Kuid tema trööstinjjs 

katkestas sarvehääl, mis oma läbilõikava ja heleda kõla' 
ka teisi lossiasunikke segas nende mitmesugustes ahnuse j a 

kirgede plaanides. Neist kõigist kahetses ehk de Bracy 
kõige vähem seda segamist, sest tema kõnelus Rowenaga o|j 
punktini jõudnud, kus tal ühesuguselt raske oli seda jätkata 
kui ka katkestada. 

Siin ei või me teisiti, kui peame lugejale tolleaegsete elu-
viiside kohta, mida praegu oleme kujutanud, paremaid tões
tusi tooma, kui on seda meie jutustuse sündmused. Kurb 
on mõelda, et need vaprad parunid, kellele Inglismaa oma 
vabaduse eest tänu võlgneb krooni vastu võideldes, ise olid 
nii hirmsad rõhujad ja raiskunud eluviisidega, et nad mitte 
ainult Inglise seadustest üle ei astunud, vaid et nad rikkusid 
ka inimlikkuse ja loomulikkuse piire. Meil tarvitseb esitada 
ainult üks neist paljudest lehekülgedest, mida usin Henry tolle
aegsetest ajaloo-kirjadest kokku korjanud, et tõestada — kunagi 
pole suutnud luule selle aja hirmutegude koleduseni tõusta. 

Saksi kroonika autor toob kirjelduse nende hirmutegude 
kohta, mis kuningas Stepheni valitsuse ajal suurte lossiparu-
nite ja lordide poolt, kes kõik olid normannid, korda saa
detud ja mis on kindlaks tõenduseks nende igasuguste enna-
tuste kohta kirgede leegitsemisel. „Raskesti rõhusid nad vaest 
rahvast losside ehitamisega ja kui need valmis olid, täideti 
nad kurjade inimestega või õigemini saadanatega, kes võtsid 
kinni mehi ja naisi, kui nad arvasid neil varandust leiduvat, 
heitsid nad vangitorni ja piinasid neid seal hirmsamini, koi 
ükski märter kunagi kannatanud. Mõned uputati porri, tei
sed riputati jalgu-, pead- või pöialtpidi üles ja tehti siis tulj 
alla. Mõnedel sidusid nad peade ümber sõlmilised köie* 
ning pingutasid neid seni kui peaaju yälja tuli, kuna t e l S f 
vangikeldrisse heideti, mis kihisesid kärnkonnadest, nastikul 
ja rästikuist." Kuid ülekohus oleks lugejat rohkem p i ' n a t * 
selle kirjelduse tutvustamisega. 
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•eine ja võib olla kõige raskem näide maa võitmise kibeda 
• kohta on asjaolu, et printsess Matilda, ehk küll Soti 

I a tütar ja pärastine Inglise kuninganna ning Saksamaa 
,na ema — riigivalitsejate tütar, lesk ja ema — o l i sun-

t t u d o m a e s ' m e s e ' Inglismaal viibimisel (kasvatuse täienda-
F - s e ;) nunna loori võtma, mis oli ainuke abinõu Nor-
r n t j i a parunite liiderlikkuse eest pääsmiseks. Selle vaban
duse esitas ta suurele Inglise kiriklikule nõukogule kui ainu-
[esc põhjuse nunnaks saamiseks. Koondunud vaimulikud 
Ennustasid selle põhjenduse maksvaks, sest ta tugenes üldi-
B t tuntud asjaoludele ja ta sai tähelepanu-vääriliseks tõen-
Huseks seda ajajärku iseloomustavate ning rüvetavate kõlva-
Bste kohta. Oli avalikult teada, et pärast kuningas Wil
helmi võitu tema kaaslased normannid, kes oma võidu peale 
lihked, ei tunnustanud peale oma kõlvatu lõbu mingit sea-
dust ja et nad mitte ainult võidetud saksidelt nende varan
dust ei röövinud, vaid ka nende naised ja tütred oma liider
likkusega vägivaldselt rüvetasid, mispärast suursuguste pere
kondade emad ja tütred harilikult ikka kloostriloori omaks 
võtsid mitte jumaliku kutse aetuna, vaid ainuüksi oma au 
kaitseks mehe piiramata kõlvatuse vastu. 

Kahekümneneljas peatükk. 
Ta kosin, nagu kosib mõrsja lõvigi. 

Douglas. 

Kuna kirjeldatud sündmused teistes lossiosades maad 
võtsid, ootas Rebekka oma saatust kaugel eraldatud tornis. 

•ia toodi ta kahe valeriides röövli poolt ja kui ta väikesesse 
ämbri heideti, leidis ta sealt eest vanaeide, kes endamisi 

rancU m i n g i s u ? u s t s a ^ s i l a u ' u > n a 2 u taktilöömiseks oma põ-
iteUel - a n t s i v a l e i a keerlevale värtnale. Rebekka sisseastu-
toilo-6 t O S t ' S v a n a e i t P e a ja vahtis ilusat juudineidu vaenulise 
Pietuf 8' n a g U S C e o m a n e noorust ja ilu nähes vanadele ja 

t e 'e, kes elavad halbades oludes. 
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