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Robert Thorogood on populaarse teleseriaali „Surm para-
diisis“ looja ning on kirjutanud sarja ainestikul mitmeid uurija 
Richard Poole’i tegemistest pajatavaid romaane.

Robert on sündinud Essexis Colchesteri linnas. Tema 
armas tus kriminaalromaanide žanri vastu sai alguse juba 
kümne aastasena, kui ta luges läbi oma esimese päris romaani – 
Agatha Christie „Hädaoht End House’is“.

Robert elab Buckinghamshire’is Marlow’s koos oma naise, 
laste ja kahe whippet’iga, Wally ja Eviega.

Jälgi teda Twitteris @robthor.
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1. peatükk

Proua Judith Potts oli seitsekümmend seitse aastat vana ja oma 
eluga otsatult rahul. Ta elas Thamesi jõe ääres oma isiklikus Arts 
& Crafts stiilis* häärberis, tal oli töö, mida ta armastas ja mis 
sisustas ta aega täpselt parajal määral, kulutamata seda liigselt, 
ning mis kõige parem, ta ei pidanud jagama oma elu mitte 
ühegi mehega. See tähendas, et mitte keegi ei küsinud temalt 
kunagi, mida ta kavatses õhtusöögiks valmistada, et ta ei pida-
nud iga kord kodust lahkudes kellelegi ütlema, kuhu ta läheb, 
ega kuulama kellegi hädaldamist, et ta kulutab liiga palju raha 
viskile, mida tal oli kombeks igal õhtul kella kuue paiku üks 
väike klaasike juua.

Päeval, mil Judithi elu muutus, oli käes suve haripunkt 
ning Inglismaa oli vaevelnud juba nädalaid kuumalaine kütkes. 
Judith oli avanud kõik aknad, et püüda õrna tuuleõhku, mis 
võis mööda jõeorgu alla puhuda, kuid paistis, et sellest polnud 
kasu. Päikese kuumus oli tunginud ta maja tellistesse ja tala-
desse, takerdudes selle tammepuust trepi ja siserõdude vahele.

Pärast teleuudiste ees õhtusöögi söömist lükkas Judith tüh-
ja taldriku kõrvale ja võttis kätte ristsõnalehe Puzzler viimase 
numbri. Ta keeras ette loogikamõistatuse ja hakkas seda la-
hendama. Tavaliselt meeldis talle väga vihjeid matemaatiliste 

*   Arts and Crafts Movement. Inglismaal 1880. aastatel levima hakanud töös-

tustoodangule vastanduv ja traditsioonilist käsitööna valminud kunsti väärtustav 

liikumine, mõjutanud tugevalt juugendit. – Tõlkija märkus
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ühtede ja nullideni taandada, kuid täna õhtul polnud ta süda-
mega asja juures. Oli liiga palav, et korralikult keskenduda.

Judithi sõrmed leidsid masinlikult võtme, mis tal kaelas 
keti küljes rippus, ja tema mõtted triivisid mälestuste radade-
le, suundudes palju pimedamasse aega. Ta kargas toolilt püsti. 
See ei lähe mitte, ütles ta iseendale. Ei lähe teps mitte. Ta võis 
leida alati midagi muud, millega oma aega sisustada. Ta vajas 
keskkonnavahetust, muud ei midagi, ja tal oli täiuslik lahendus 
käepärast.

Judith hakkas riideid seljast võtma, tundes teravalt, kuidas 
iga eemaldatud rõivaese teda päeva lämmatavatest kammitsa-
test üha enam vabastas. Ta pulbitses üleannetust rõõmust, kui 
lõpuks alasti keset tuba seisis. Ta sammus üle koridori, möödus 
oma Blüthneri tiibklaverist, mida mängis ainult siis, kui oli 
väga purjus, ja võttis välisukse kõrvalt nagist tumehalli villase 
keebi.

Keep oli Judithi kõige kallim varandus. Ta rääkis kõigile, kes 
küsisid – ja paljud tegidki seda –, et keep hoidis teda talvel soo-
jas, täitis suvel piknikuteki aset ja et ta võis selle üle pea tõm-
mata isegi siis, kui jäi ootamatu kevadise vihmavalingu kätte.

Mis kõige parem, Judith uskus, et keep tegi ta ka nähtama-
tuks. Ta kooris igal õhtul ja iga ilmaga riided seljast, mässis kee-
bi enda ümber ja astus koduuksest välja, teda täitmas ülimagus 
üleannetuse värin. Ta torkas jalad iidsetesse kummikutesse ja 
sammus läbi põlvini ulatuva rohu – sah-sah-sah – oma paadi-
kuuri. Täpselt nagu Judithi majal, nii oli ka paadikuuril puit-
karkass, selle seinad olid laotud roosadest tellistest ning see jättis 
endast samasuguse kergelt ajahambast puretud mulje.

Judith sisenes ämblikuvõrgusesse pimedusse ja lükkas 
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kummikud jalast. Ta riputas keebi vana nagi külge ja astus 
teda välismaailma eest ikka veel varjavate paadikuuri vana-
de uste vahelt mööda kividest laotud staaplit alla Thamesi 
voogudesse.

Külma vee oma ihu vastas tundmine oli Judithi jaoks peaae-
gu religioosne kogemus ja ta hingas pahinal välja, kui ettepoole 
jõe embusesse vajus. Äkitselt oli ta kaalutu, teda toetamas peh-
me vesi, mis näis paitavat ta keha kui siid.

Ta ujus ülesvoolu, õhtuse päikesepaiste valgus tema ümber 
veepinnal teemantide kombel sillerdamas. Judithi suule ker-
kis naeratus. Ta naeratas ujumas käies alati. Ta ei saanud sinna 
midagi parata. Thamesi kallasrajal võisid liikuda koerajalutajad 
ning mitte eriti kaugel oli kahtlemata rohkesti inimesi – Judith 
suunas pilgu Marlow’ kiriku torni ja viktoriaanliku rippsilla 
poole, mis ühendas linna jõe teisel kaldal asuva Bishami külaga. 
Mitte keegi neist inimestest ei teadnud aga, et nende läheduses 
ujus ihualasti üks seitsmekümne seitsme aasta vanune naine.

Ent just siis, kui Judith mõtles, vaat see on tõeline elu, kuulis 
ta hüüatust.

See kõlas jõe vastaskaldalt, tema naabri Stefan Dunwoody 
maja lähedusest. Madala veetasemega jões ujuval Judithil oli 
aga raske täpsemalt näha, mis lahti. Kalda ääres tihedalt kasva-
vate hundinuiade tõttu paistis temani ainult Stefani maja katus.

Judith kikitas kõrvu, kuid kõik oli vaikne. Ta oletas, et ehk 
oli see olnud mõni loom. Koer või ehk rebane.

Ent siis kuulis ta valju mehehäält, mis hüüdis: „Oota, ei!“
Taeva päralt, mis see veel oli?

„Stefan, kas see oled sina?“ hõikas Judith jõest, kuid tema 
sõnad kadusid püssilasu äkilisse kärgatusse.
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„Stefan?“ hüüdis ta uuesti, hirm südamesse pugemas. „Kas 
sinuga on kõik korras?“

Vastuseks kõlas vaid vaikus. Aga Judith teadis, mida ta oli 
kuulnud. Keegi oli püssi lasknud. Ja Stefan oli hüüatanud va-
hetult enne seda. Mis siis, kui ta lebas nüüd maas, kuulihaavast 
jooksmas veri, ja vajas päästmist?

Judith hakkas kiiruga Stefani maja poole ujuma, kuid 
mõistis kalda äärde jõudes, et tal oli probleem. Stefan oli ää-
ristanud kalda hundinuiade taga laineplekiga, et kaitsta muru 
jõe erosiooni eest. Judith teadis, et hundinuiade vahelt läbi-
tungimine kataks ta ihu lõikehaavadega, ent isegi kui ta suu-
daks kaldani jõuda, siis ei jaksaks ta end veest välja tõmmata. 
Tal polnud selleks piisavalt jõudu.

Ta märkas enda ees kõrkjate vahele lükatud sinist kanuud. 
Kas ta saaks seda kuidagi ära kasutada, et end veest välja upi-
tada? Ta üritas kanuu otsast kinni haarata, aga see ei õnnes-
tunud tal korralikult. Kanuu ulpis korgi kombel üles ja alla 
ning Judith mõistis, et ta tasakaal polnud niikuinii piisavalt 
hea, et kanuusse ronida. Ta otsustas siiski veel ühe korra proo-
vida ja tal õnnestus peaaegu end kanuusse tõmmata. Viimasel 
hetkel vajus kanuu koos temaga aga ääretu aeglusega ümber, 
Judithi haare lõdvenes ja ta kukkus kohmaka plärtsatusega 
tagasi vette.

Judithi peanupp ilmus õhku ahmides veepinnale ja ta ra-
putas juustest suurema vee välja. Kanuu ei tulnud kõne allagi, 
aga mida muud võiks ta teha?

Judith ujus tagasi jõe keskele, otsides pilguga meeleheitli-
kult kedagi, kes saaks teda aidata. Kus olid nüüd need koe-
rajalutajad ja armunud paarid, kui neid vaja oli? Ta ei näinud 
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kedagi. Ta sai teha vaid üht. Ta pöördus ja hakkas nii kiiresti 
kui võimalik kodu poole ujuma.

Tagasi paadimajja jõudes ronis Judith hingeldades veest väl-
ja, kuid ta ei saanud hetkegi kaotada. Ta tõmbas keebi ümber 
õlgade ja tõttas kiirel sammul kaldast üles muruplatsile ning 
pöördus seal ringi, et vaadata, mida ta Stefani majast nägi. 
Judithi-poolsel jõekaldal metsikult vohava leinaremmelga ta-
gant oli näha aga ainult poolt Stefani aiast.

Judith jooksis majja, haaras telefoni ja valis hädaabinumbri. 
Kõne vastuvõtmist oodates liikus ta suure eendakna juurde, et 
Stefani kinnistul silma peal hoida.

„Siia on politseid vaja!“ teatas Judith kohe, kui kõne vastu 
võeti. „Mu naabri majas tulistati kedagi! Kiirustage! Keegi lasti 
maha!“

Kõne vastuvõtja küsis temalt Stefani aadressi, pani kirja, 
mida Judith oli kuulnud, teatas, et operatiivsõiduk on teele saa-
detud, ja lõpetas seejärel kõne. Judith tundis sügavat pettumust. 
Kindlasti oli olemas midagi, mida ta saaks veel teha, või veel 
keegi, kellele helistada? Näiteks rannavalvele? Lõppude lõpuks 
oli tegu ju veeäärse hädaolukorraga. Või siis äkki vetelpäästele?

Judith kiikas aknast Stefani maja poole, mis seisis ilmsüütult 
õhtupäikeses.

Kui keegi oleks täpselt sel hetkel jõel olnud ja juhtumisi 
pilgu Judithi häärberi poole tõstnud, siis oleks ta näinud väga 
lühikest ja parajalt prisket hallide juustega seitsmekümnenda-
tes eluaastates naist, kes seisis ihualasti oma eendakna ees, keep 
heidetud üle õla nagu mõnel superkangelasel. Mida ta mitmes 
mõttes oligi.

Ehkki ta seda veel ise ei teadnud.


