
Ruth ponnistautui pystyyn niin kiivaalla liikkeellä, että horjahti. Hän marssi makuuhuoneeseeni ja 

kiskaisi siellä kaihtimet ikkunan eteen niin rajulla liikkeellä, että verhotanko kirskahti 

vastalauseeksi. Laskin kamman pöydälle ja kävelin makuuhuoneeseen hänen perässään.  

– Muutama kuukausi. Tai vielä vähemmän. Sitten pääsen pois, saan paperini ja kaikki on kuten 

ennekin.  

– Mahdatko sinä tietää ollenkaan, mistä avioliitossa on oikeastaan kyse?  

Ruth tuijotti minua huoneen poikki kädet lanteilla.  

– Vain sen, että en halua ikinä joutua siihen oikeasti. 

Olin asiasta vakuuttuneempi nyt kuin ikinä aiemmin.  

– Endlentonin lain mukaan, Ruth asteli puhuessaan huoneen poikki hitaasti minua kohti. – 

Aviomiehelläsi on oikeus määrätä rahoistasi, perinnöstäsi, lapsista, joita saatte ja jopa kehostasi, 

kuinka tahansa hän tahtoo.  

Viimeiset sanat saivat vatsani vääntymään tiukalle solmulle.  

– Tiedän kyllä, mistä lapset tulevat, jos sitä tarkoitat.  

Ruth pysähtyi.  

– Jos ryhdyt tehtävään, otat paljon suuremman riskin, kuin enosi ikinä tajuaa.  

Hän hipaisi karanneen hiuksen hellästi pois poskeltani.  

– Eikä hän voi koskaan edes täysin ymmärtää, mies kun on.  

– Mutta ajattele palkintoa.  

Jouduin työntämään sanat väkisin ulos. Pakotin kasvoilleni hymyn, vaikka epäilin, että se näytti 

surkealta.  

– Minut tunnustetaan miehen veroiseksi ja sen jälkeen saamme kaiken mitä ikinä olemme 

halunneet.  

Ruth istui viereeni sängyn reunalle.  

– Eno lupasi, että saan ennen lähtöäni kunnollisen koulutuksen, kaiken mahdollisen avun, enkä 

usko, että hän jättäisi minua minkään hirviön armoille mistään hinnasta.  

Ruth tarttui yllättäen käteeni ja puristi sitä hellästi.  



– Ei hän varmasti tahallaan sinua satuttaisi.  

Ruth katseli makuuhuoneeni ruskeisiin tapetteihin piirrettyjä kultahäkkejä, joiden puoliavoimista 

luukuista pyrki ulos pieniä lintuja.  

– Mutta hän on mies, Emma, eikä miehenä koskaan voi ymmärtää sitä riskiä, jonka jokainen nainen 

ottaa antautuessaan miehen armoille, miehen hallittavaksi liitossa, josta ei pääse laillisesti eroon 

ennen jommankumman kuolemaa.  

Käännyin katsomaan häntä.  

– Mutta lordi Kingsfordhan on herrasmies? 

Ruth puristi suunsa paheksuvaan myttyyn, kuin olisi ollut aikeissa sanoa minulle jonkin 

tyypillisistä, epämiellyttävistä totuuksistaan.  

– Oletko koskaan kuullut, että yksikään isän piireissä liikkunut herrasmies olisi ikinä pakottanut 

vaimonsa mihinkään, mitä tämä ei halua, tai piessyt hänet mustelmille?  

Ruth pudisti päätään ja nousi ylös. Kellistyin selälleni paksujen tyynyjen päälle ja oikaisin jalkani 

sängylle.  

– Me kaksi olemme taatusti älykkäämpiä yhdessä kuin yksikään mies. Keksimme kyllä jotain 

kaiken sellaisen torjumiseksi, mitä en halua tehdä.  

Ruth palasi sängyn vierelle ja veti ylleni paksun peiton.  

– Kun olet kerran allekirjoittanut avioliittosopimuksen, olet hänen omansa kuolemaasi saakka.  

– Minä en usko, että hän tahtoo olla missään tekemisissä kanssani sen jälkeen, kun saa tietää mitä 

olen tehnyt.  

Se tosiasia kouraisi pahasti.  

Ruth nykäisi peiton jalkopäästä suoraksi. 

– Suostun tähän vain, koska lupasin äidillesi, että pidän sinusta huolta niin kauan kuin elän.  

– Kiitos. 

– Toivon, että kiität minua sitten, kun tämä tehtävä on suoritettu kunnialla loppuun saakka ja sinulla 

on kädessäsi arvokas paperisi.  

Ruth sammutti kattolampun tapansa mukaan lähtiessään pois makuuhuoneestani. 



 


