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1.
Ma oleksin aastavahetuse äärepealt oma vanemate ja nende 

külalistega veetnud ning rõõmsat tuju teeselnud, kuid Ing-

ridil õnnestus mind viimasel hetkel ümber veenda. Niisiis 

istusingi hilisõhtul loksuvas bussis, mis tundus tänaval kii-

rustavate inimestega samas tempos püsivat. Peagi hakkasin 

sellest venimisest kärsituks muutuma, sest ma ei jõudnud ära 

oodata, mil saan olla nagu iga teine minuvanune täna.

Oma süütus õndsuses ei osanud ma arvatagi, et kõnnin 

halba aimamata sisse järjekordsesse Kevini seatud lõksu. Kui 

ma oleksin seda teadnud, kas ma oleksin siis jätnud peole 

minemata? Kindlasti. Ometigi sai just sellest õhtust mu elu 

pöördepunkt, ja mul oli seda vaja.

„Hanna!“ kiljatas Ingrid, kui ma välisuksest sisse astusin ja 

lume juustest raputasin. Tüdruk langes mulle kogu keharas-

kusega kaela ning ma teadsin, et ta oli juba purjus.

„Hei,“ ütlesin entusiastlikult, aga mu hääl ei kostnud eriti 

üle valju muusika. Sõbranna pikad blondid juuksed olid mul 

juba suus.
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Ingrid põhimõtteliselt riietas mu üleriietest lahti ning viis 

mu mantli tumedale puidust kummutile, mis kõigi teiste 

peoliste jopede ja mantlite alt peaaegu üldse välja ei paistnud. 

Edasi elutuppa minnes nägin mõnd meie klassikaaslast, aga 

suurem osa külalisi oli ilmselt Ingridi venna Oskari sõbrad, 

sest ma teadsin väheseid.

„Kas sa saunaasjad võtsid kaasa?“ küsis Ingrid otse mu 

kõrva juurest.

„Ei,“ naersin mitte eriti õnnelikult. „Aga sina mine.“

„Mh,“ tegi ta rõhutatult. „Mõttetu.“

Nüüd peatus mu pilk inimesel, keda ma näha olin 

kartnud, ning ma haarasin instinktiivselt Ingridi käe järele. 

„Mida Kevin siin teeb?!“

Sõbranna huulilt pääses midagi oige ja uratuse vahelist. 

„Kurat! Ta hiilis vist Oskari paralleelikatega sisse.“

Ingrid polnud oma lauset lõpetanudki, kui ma juba ümber 

pöörasin ning tagasi esikusse marssisin, põrgates ühe võõra 

tüdrukuga peaaegu kokku. Pomisesin vabandussõnad ning 

tormasin kummutini, aga mu mantel oli juba uute tulijate 

riiete alla mattunud.

„Oota nüüd, ära mine!“ palus Ingrid ja tõmbas mu käe 

jopehunnikust eemale. „Kui sa tahad, siis ma ütlen Oskarile, 

et ta Kevini ära ajaks, aga ära lase tal oma vana-aastaõhtut 

rikkuda. Palun?“

„Veits hilja,“ pomisesin mornilt. „Pealegi ei läheks ta nii-

kuinii.“
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„Sa ei tea ju.“

„Hoopis sina ei tea,“ tahtsin talle nähvata, ent vangutasin 

selle asemel pead. „Ma tõesti ei jaksa temaga praegu tegeleda.“

„Sa ei peagi ...“ alustas Ingrid, aga tema jutu katkestas 

lahti paiskuv uks, millest ligi pool tosinat röökivat ujumis-

pükstes poissi välja kargas. Nad jooksid üksteise järel õue, kus 

nende kehad aurama hakkasid, ja ma nägin aknast, kuidas 

Mart lumehange hüppas. Mõne sekundi pärast hakkasid tüd-

rukud maja ees tünnisaunas kiljuma.

„Ära ole nii mase,“ naeratas Ingrid ja taganes sammu. 

„Lähme ka tünnikasse. Võtame ühe joogi ja ma annan sulle 

mingid enda bikiinid.“

„Ei,“ vangutasin pead. „Ma ei taha sauna minna.“

Ingrid oigas. „Aga koju sa ka ei lähe. Punkt.“

Vaatasin teda tõsiselt. Ma teadsin, et Ingrid soovis mulle 

vaid parimat, ent Kevini nägemine rikkus mu tuju. Fakt oli, 

et kui poiss mind kord juba märkab, ei ole mul temast pääsu. 

Aga Ingrid paistis nii lootusrikas ja ma pidin otsustama, 

kumb on hullem: kas oma parima sõbranna altvedamine või 

eksi nägemine.

„Hea küll,“ ütlesin. „Aga sa pead lubama, et ei lase tal 

midagi üritada. Ma mõtlen seda tõsiselt.“

„Ma luban!“ tõotas Ingrid, surudes selle kinnituseks käe 

rinnale. „Ma ei lase tal sinu poolegi vaadata.“

„Aitäh,“ sõnasin kergendatult ning vaatasin sauna tagasi 

rüselevate poiste eemalduvaid selgi. Soovisin nii väga olla 
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nagu need teised tüdrukud seal tünnisaunas, kes ilma igasu-

guste suuremate muredeta end lõdvaks võisid lasta.

„Meil on rabarberisiidrit. Tahad?“ pakkus Ingrid.

Kaalusin hetkeks oma valikuid. „Ei. Ma tahan midagi 

kangemat.“

„Uu,“ naeris Ingrid rõõmsalt. „Midagi mu vanemate kapist  

siis?“

„Nii hull ka olema ei pea.“ Muigasin juba isegi. „Viina-

koks sobib.“

„No siis läheme ikkagi elutuppa,“ noogutas ta ning kissitas 

mu reaktsiooni peale silmi. „Tule! Vean kihla, et ta isegi ei 

märka sind hämaruses ja kõigi teiste vahelt.“

Järgnesin Ingridile aeglaselt, kiigates esimese asjana sinna, 

kus ma enne Kevinit märganud olin. Too seisis ikka seal, õlle-

purk käes, ja rääkis midagi elavalt. Rebisin oma pilgu temalt 

lahti enne, kui ta mu vahtimist tajuma jõudis hakata. Ingrid oli 

kahte plasttopsi juba viina valanud ja valis parasjagu toonikut.

„Me võiksime minna näiteks sauna eesruumi, seal on ju 

ka inimesi, eks?“ küsisin ning kiikasin taas pisut närviliselt 

Kevini poole.

„Jah, see on hea mõte. Ma loodan, et neil on veel pitsat alles.“

„Ma ka,“ nõustusin ning võtsin endale topsi kokteiliga, 

millesse Ingrid natuke rohkem viina oli pannud. Mul oli seda 

täna vaja.

„Sauna eesruumi siis?“ küsis Ingrid üle. Tema pilgust 

teadsin, et ta hoidis parasjagu Kevinil silma peal.
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Noogutasin vastuseks ning hakkasin juba ees minema, lootes 

nii väga, et Kevin mind teiste brünettide seast ei erista. Elutoast 

välja astudes tundsin, kuidas kergendus lainena üle minu uhkas: 

Kevin polnud mind näinud ning kui ma ülejäänud õhtu all 

veedan, ei pea ma temaga veel üle nädala silmitsi seisma.

Olin juba vasakule, trepist alla viiva ukse juurde keeranud, 

kui ähmaselt oma nime kuulsin.

„See on tema või?!“ Vaatasin paanikatuksatusega oma selja 

taga seisvat Ingridit, kelle suu oli pikaks kriipsuks pigistatud.

„Lihtsalt mine,“ sõnas ta.

„Johanna!“ Kevin krabas tasakaalu säilitamiseks elutoa 

uksepiidast ning meie pilkude kohtudes naeratas kergenda-

tult. „Hanna, ma teadsin, et sa tuled!“

„Jah, ja nüüd sa tead ka, et ta läheb,“ vastas Ingrid karmilt 

ning silmitses poisi ülegeelitatud helepruune juukseid ilmse 

halvakspanuga.

„Sina hoia üldse eemale,“ kortsutas Kevin Ingridi poole 

kulmu. „Ma tulin Hannaga rääkima.“

„Mul pole sinuga millestki rääkida,“ vastasin kiirustades. 

Pagan, ma oleksin pidanud enne seda sügavalt hingama, sest 

lause lõppedes olid mu kopsud õhust tühjad.

„Lõpeta,“ sõnas Kevin. „Meil on lihtsalt ...“

„Kas sa ei kuulnud, mida ta ütles, või? Jäta ta juba rahule.“

„Ja kas sina ei kuulnud, mida mina ütlesin?“ sülgas Kevin 

vastu. „Me räägime varem või hiljem, nii et mida rutem sa 

eest ära kaod ...“
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„Noh, mida sa teed? Lööd mind?“ esitas Ingrid talle 

väljakutse ning seisis meie kahe vahele. „Sest las ma ütlen 

sulle: kui see mõte alles su ajusagarat läbib, tuleb mu vend 

ja uputab su siiasamasse tünnisauna ära. Sama käib Hanna 

kohta, nii et hoia oma käed ka temast eemale.“

Kevin vakatas ning ta sinised silmad pildusid meie poole 

tuld.

„Ma mõtlen seda tõsiselt. Jäta. Hanna. Rahule.“ Ingrid 

vaatas poissi veel paar sekundit ning pöördus siis minu poole. 

„Lähme.“

Krigisevast metalltrepist alla astudes tundsin oma põlvi 

värisemas ning loksutasin isegi natuke jooki maha.

„Ära palun libise, ma ajasin veidi üle ääre,“ hoiatasin Ing-

ridit, aga ta lõi selle peale käega.

Sauna eesruumis oli vaid kolm tüdrukut, kellest ühegi 

nime ma ei teadnud. Kuni ma treppi enda järelt puhtaks 

pühkisin, uuris Ingrid võõrastelt, kust pitsat leida.

„Mingit kreveti oma on seal veel, siin aga on viimane seen-

tega,“ näitas üks väga pikkade kunstripsmetega punapea.

„Mm!“ tegi Ingrid endale viimast pitsalõiku haarates, 

mina aga läksin väikese laua juurde, kus oli kaks karpi kreve-

tipitsaga. Vähesed, keda ma tundsin, olid nõus krevettidega 

pitsat tellima, niisiis olin õnnelik, kuigi teatud mõttes pidin 

teiste jääke sööma.

„Kas kõik on korras?“ sosistas Ingrid, kui tema kõrvale 

maha istunud olin.
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Enne vastamist heitsin kiire pilgu võõrastele tüdrukutele, 

kes meist väljagi ei teinud ning oma teemadel lobisesid.

„Muidugi. Aitäh, et sa seekord tõesti oma lubadust pidasid.“

„Pärast viimast korda pääseb ta sinu juurde ainult üle minu 

laiba,“ kortsutas Ingrid kulmu. „Mõtlen seda tõsiselt. Ja Oska-

rile peab ka ütlema, et ta selle sitapea siit majast eemale hoiaks.“

Ma ei tahtnud teistele ebameeldivusi põhjustada, aga noo-

gutasin siiski. „Vahetame nüüd teemat.“

Järgneva tunni jooksul sõime kumbki veel ühe pitsaviilu 

ning Ingrid nokkis enda omalt kõik krevetid mulle. Nüüd, 

kus olin enda organismi rohkem alkoholi saanud, julgesin 

võõraste tüdrukutega juttu teha. Üheskoos võtsime vastu uue 

aasta ja muutsime isegi kellegi sülearvutis YouTube’i laulude 

esitusloendi ära. Inimesed käisid saunast sisse-välja ning üks 

meie seltskonna tüdruk andis viimaks teda meelitavale poisile 

järele ja ühines teistega leiliruumis.

„Ma tahan ka-a!“ virises Ingrid, vaadates igatsevalt lumes 

jahutamast naasvate poiste poole. „Palun lähme!“

„Ma ei lähe sauna,“ jäin endale kindlaks. „Aga sina mine.“

„Ma ei taha sind ju üksi jätta, lähme lihtsalt see üks kord. 

Mida sa pabistad? Sa pole koos minuga mitte kunagi saunas 

käinud.“

Eirasin tema rumalat küsimust ja kasutasin lauaäärt pude-

liavaja asemel. Kork lendas põrandale ning ma korjasin selle 

kiiresti üles. „Mine. Ma ootan siin, mängin „Episode’i“ või 

midagi.“
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„Inimesed mängivad ikka veel seda aegunud mängu?“ 

krimpsutas Ingrid nina ja nihkus tasahaaval pingil edasi.

„Mine!“ naersin ma ning lükkasin teda vaba käega eemale.

„Okei,“ nõustus Ingrid õnnelikult. „Aitäh! Ma lähen 

vahetan oma toas riided.“

„See on sinu kodu?!“ imestas blond tüdruk, kes teisel pool 

lauda istus.

„Jah. Ma olen Oskari õde Ingrid.“

„Aa! Ma tulen sinuga koos riideid vahetama.“

Vaatasin kulmu kortsutades enda ees puhkevat värsket 

sõprust, aga ei kommenteerinud midagi. Loomulikult jätab 

Ingrid mu üksi, et poiste juurde sauna minna, ja loomulikult 

leiab ta endale varsti parema sõbra, kes ei vaja abi oma suh-

tedraamade lahendamiseks. Vangutasin pead, kui taipasin, et 

need polnud enam kained mõtted.

„Aga mis sinu nimi on?“ küsis tüdruk, kellega nüüd kahe-

kesi laua taga istusin.

„Johõkk,“ luksusin. „Ups. Johanna. Aga kuna kolmesilbiline 

nimi on liiga pikk, siis on see Hannaks lühendatud. Mis teha.“

Neiu naeratas tagasihoidlikult. Küljele lükatud tukk raa- 

mis ta nägu nii ilusti ja ülejäänud juuksed olid laisalt krunni 

tõmmatud, nii et ma ei teadnudki, kui pikad ta punakas-

pruunid lokid tegelikult olid.

„Mis sinu nimi on?“ taipasin alles pärast pikka vahtimist 

küsida.

„Triin.“


