
12

„Sina oled Strike või?” küsis noormees.
Detektiiv nõustus.
„Martin Ellacott,” ütles noormees. „Robini vend.”
„Kuidas läheb?” tervitas Strike ja tõstis sidemes käe, et näidata, et kätt 

suruda ta ei saa, ilma et see haiget teeks. „Kus ta on, kas sa tead?”
„Pildistamas,” vastas Martin. Ta osutas iPhone’ile oma teises käes. „Sa 

oled uudistes. Sa püüdsid Shacklewelli Kõrilõikaja kinni.”
„Aa,” ühmas Strike. „Ja-jah.”
Hoolimata värsketest noahaavadest peopesas ja kõrvas tundus talle, 

nagu oleksid eelneva kaheteistkümne tunni vägivaldsed sündmused toi-
munud tükk aega tagasi. Kontrast räpase peiduurka, kus ta oli mõrtsuka 
nurka ajanud, ja selle neljatärnihotelli vahel oli nii vapustav, et need tun-
dusid kuuluvat eri reaalsustesse.

Nüüd saabus baari naine, kelle heleblondides juustes värises türkiissinine 
minikübar. Ka temal oli telefon käes ja tema pilk liikus kiiresti üles-alla, 
kahtlemata võrreldes päris Strike’i tema pildiga telefoniekraanil.

„Anna andeks, pean pissil käima,” ütles Strike Martinile ja nihkus 
eemale, enne kui veel keegi oleks talle läheneda jõudnud. Kui tal oli õnnes-
tunud kahtlustavatele vastuvõtutöötajatele auk pähe rääkida, varjuski ta 
tualetti.

Ta haigutas jälle ja vaatas käekella. Kindlasti on Robin nüüd pildista-
misega ühele poole saanud. Krimpsutades valust nägu, sest haiglas antud 
valuvaigistite mõju oli ammu lahtunud, ajas Strike end püsti, tegi boksi 
ukse lahti ja suundus tagasi välja, päranisilmi vahtivate võõraste keskele.

Tühja söögisaali otsa oli paigutatud keelpillikvartett. Nad hakkasid män-
gima, kui pulmalised seadsid ennast vastuvõturivisse, millega Robin pidi 
ilmselt olema mingil ajal pulmade ettevalmistamise juures nõustunud. Ta 
oli loovutanud selle päeva korraldamisel nii palju kohustusi teistele, et sai 
nüüd kogu aeg selliseid väikesi üllatusi. Näiteks oli ta unustanud, et nad 
olid leppinud kokku, et teevad pilti hotelli, mitte kiriku juures. Kui nad 
ainult poleks kohe pärast laulatust limusiiniga minema kihutanud, oleks 
ta võib-olla saanud Strike’iga rääkida ja paluda – anuda, kui tarvis – et ta 
tagasi tööle võetaks. Kuid Strike oli lahkunud temaga rääkimata, jättes 
Robini pead murdma, kas tal on julgust – või alandlikkust –, talle pärast 
seda veel helistada ja oma tööd tagasi paluda.

Pärast eredast päikesest valgustatud aeda tundus söögisaalis pime. Saal 
oli puittahveldisega, brokaadist kardinate ja kullatud raamis õlimaalidega. 
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Lilleseadete aroom õhus oli raske, lumivalgetel laudlinadel kiiskas klaas ja 
hõbe. Keelpillikvarteti muusika oli tundunud puitkasti taolises saalis vali, 
kuid peagi summutasid selle pulmakülaliste hääled, kes tulid lärmakalt 
trepist üles, kogunesid trepimademele, vestlesid ja naersid, juba šampanjast 
ja õllest purjakil.

„Läheb aga lahti!” möirgas Geoffrey, kellel paistis olevat toredam päev 
kui kõigil teistel. „Tooge nad välja!”

Robin uskus, et kui Matthew’ ema oleks elus, poleks Geoffrey ilm-
selt julgenud oma ülevoolavust täiel määral valla lasta. Kadunud proua 
Cunliffe’il oli olnud varuks hulganisti jahedaid kõrvalpilke ja mükseid, ta 
otsis pidevalt igasuguseid märke talitsemata tunnetest. Proua Cunliffe’i õde 
Sue oli üks esimesi külalisterivis ning tõi kaasa kena portsu jäisust, sest 
ta oli tahtnud istuda kõige tähtsamate külaliste lauas, kuid talle keelduti 
seda privileegi võimaldamast.

„Kuidas läheb, Robin?” küsis ta ja andis tühjale õhule Robini kõrva 
lähedal väikese tervitusmusi. Robin, kes oli õnnetu, pettunud ja tundis end 
süüdi, kuna ei rõõmustanud, tajus korraga, kui vähe ta sellele naisele, oma 
värskele mehetädile meeldib. „Imekena kleit,” lisas tädi Sue, kuid tema pilk 
oli juba nägusal Matthew’l.

„Kui vaid sinu ema…” alustas ta, siis aga ahhetas ja mattis näo tasku-
rätti oma käes.

Vaikselt tulid saali näost säravad sõbrad ja sugulased, suudlesid ja suru-
sid kätt. Geoffrey püsis vastuvõtjate rivi lõpus ning jagas karukallistusi 
kõigile, kes aktiivselt vastu ei hakanud.

„Ta siis ikkagi tuli,” tähendas Robini lemmiknõbu Katie. Ta oleks olnud 
pruutneitsi, kuid oli lapseootel ja tohutu suur. Täna pidigi olema tähtaeg. 
Robin imestas, et ta veel kõndida suudab. Kui ta suudluseks Katiele lähe-
male kummardus, tundis ta, et naise kõht on kõva nagu arbuus.

„Kes tuli?” küsis Robin, samal ajal kui Katie astus kõrvale ja kallistas 
Matthew’d.

„Sinu boss. Strike. Martin tüütas teda äsja seal…”
„Sina lähed vist sinna, Katie,” ütles Matthew ja osutas lauale saali 

keskel. „Sa tahad kindlasti istuma saada, selle palavusega on vist raske?”
Robin peaaegu ei märganudki mitme järgmise külalise möödumist. 

Ta vastas nende õnnesoovidele huupi, tema pilk tõmbus kogu aeg uksele, 
kust kõik sisse voorisid. Kas Katie pidas silmas, et Strike on ikkagi siin 
hotellis? Kas ta oli neile kirikust järele sõitnud? Kas ta ilmub varsti? Kus 
ta end peitnud oli? Robin oli otsinud igalt poolt – terrassilt, vestibüülist, 
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baarist. Lootus tärkas, kuid ainult selleks, et jälle kustuda. Võib-olla peletas 
Martin, kes oli kuulus oma taktitundetuse poolest, Strike’i minema? Siis 
tuletas Robin endale meelde, et Strike pole selline nõrguke, lootus paisus 
jälle, kuid sel ajal, kui Robini sisemine mina rändas ootuse ja hirmu vahet, 
oli võimatu teeselda tavapärasemaid pulmapäevatundeid, mille puudumist 
Matthew kindlasti märkas ja pahaks pani.

„Martin!” hüüatas Robin rõõmsalt, kui oma semude seltsis ilmus tema 
noorem vend, juba hea mitu õlut hinge all.

„Sa kindlasti juba teadsid?” tähendas Martin, pidades endastmõiste-
tavaks, et ta teab. Tal oli telefon käes. Ta oli maganud öö ühe sõbra pool, 
et tema magamistoa saaks anda lõunast tulnud sugulastele.

„Teadsin mida?”
„Et ta sai eile õhtul Kõrilõikaja kätte.”
Martin tõstis telefoni ja näitas Robinile uudist. Robin ahhetas, kui nägi, 

kes Kõrilõikaja on. Tema käsivarrel tuikas sellesama mehe löödud noahaav.
„Kas ta on veel siin?” küsis Robin, heites teeskluse tuulde. „Strike? Kas 

ta ütles, et jääb siia, Mart?”
„Jumal küll,” pomises Matthew.
„Anna andeks,” ütles Martin, kes tabas Matthew’ pahameele. „Ma 

pean järjekorda kinni.”
Martin loivas minema. Robin pöördus Matthew’ poole ja nägi justkui 

termokaamerapildil temas hõõguvat süütunnet.
„Sa teadsid,” ütles Robin ja surus äraolevalt kätt ühel vanatädil, kes oli 

tervitussuudlust oodates talle lähemale kummardunud.
„Teadsin mida?” nähvas Matthew.
„Et Strike oli Shaklewelli Kõrilõikaja kätte…”
Kuid nüüd nõudsid Robini tähelepanu Matthew’ vana ülikoolisõber 

ja töökaaslane Tom ning tema kihlatu Sarah. Robin ei kuulnud peaaegu 
ainsatki sõna, mida Tom lausus, sest ta jälgis pidevalt ust, kus lootis näha 
Strike’i.

„Sa teadsid,” kordas ta, kui Tom ja Sarah olid ära läinud. Jälle jäi 
jutuajamine toppama. Geoffrey oli saanud kokku ühe nõoga Kanadast. 
„Teadsid, jah?”

„Ma kuulsin hommikul uudistest selle loo lõppu,” pomises Matthew. 
Ta vaatas üle Robini pea ukse poole ja tema ilme kalgistus. „Noh, siin ta 
ongi. Sinu soov täitus.”

Robin pöördus. Strike oli äsja pead kummardades saali astunud, üks 
silm tiheda habemetüüka kohal hall ja lilla, üks kõrv paistes ja õmmeldud. 
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Kui tema ja Robini pilgud kohtusid, tõstis ta sidemes käe ja üritas nukralt 
naeratada, kuid see lõppes võpatusega.

„Robin,” ütles Matthew. „Kuule, ma pean…”
„Oota üks hetk,” heitis Robin rõõmuga, mis oli temas terve päeva 

silmatorkavalt puudu olnud.
„Ma pean sulle ütlema, enne kui sa temaga räägid…”
„Matt, palun, kas see ei saa oodata?”
Keegi sugulastest ei tahtnud kinni pidada Strike’i, kes ei saanud oma 

vigastuse tõttu kätt suruda. Ta hoidis kinniseotud kätt enda ees ja nihkus 
küljetsi tervitajate rivist mööda. Geoffrey põrnitses teda pahaselt ja isegi 
Robini ema, kellele Strike oli nende ainsal eelneval kohtumisel meeldinud, ei 
suutnud naeratust näole manada, kui mees teda nimepidi tervitas. Tundus, 
et kõik külalised saalis vaatavad teda.

„Sul polnud vaja seda nii dramaatiliselt teha,” ütles Robin, kui Strike 
lõpuks tema juurde jõudis, ja vaatas naeratades üles mehe paistes näkku. 
Strike naeratas laialt vastu, kuigi see tegi haiget – kahesaja miili pikkune 
teekond, mille ta nii uljalt ette oli võtnud, oli end siiski ära tasunud, sest 
Robin naeratas talle niimoodi. „Kirikusse tormata. Sa oleksid võinud liht-
salt helistada.”

„Jah, andke andeks, et ma lilled ümber lõin,” vastas Strike, hõlmates 
selle vabandusega ka morni Matthew’. „Ma ju helistasingi, aga…”

„Mul ei olnud telefon hommikul sees,” katkestas teda Robin, mõistes, 
et hoiab järjekorda kinni, kuid tal oli juba ükskõik. „Mine meist mööda,” 
ütles ta lõbusalt Matthew’ ülemusele, pikka kasvu punapäisele naisele.

„Ei, ma helistasin… see oli vist kaks päeva tagasi?” pakkus Strike.
„Mida?” küsis Robin, samal ajal kui Matthew’l käis ülespuhutud jutu-

ajamine Jemimaga.
„Paar korda,” ütles Strike. „Ja jätsin teate.”
„Minule ei tulnud mingit kõnet,” lausus Robin, „ega teadet.”
Korraga tundus sadakonna külalise kõnesumin, söögiriistade kilksu-

mine ja kõlin ning keelpillikvarteti õrn meloodia summutatud, justkui 
oleks Robin sattunud paksu jahmatusemulli sisse.

„Millal… millal sa… kaks päeva tagasi?”
Pärast vanematekoju jõudmist oli Robin olnud ainsagi pausita hõivatud 

tüütute pulmaasjade korraldamisega, kuid ometi oli tal õnnestunud tihti 
ja vargsi oma telefoni vaadata, lootes, et Strike on helistanud või sõnumi 
saatnud. Täna öösel kell üks üksi voodis olles oli ta vaadanud läbi kogu 
kõneajaloo tulutus lootuses, et leiab mõne vastamata kõne, kuid avastanud, 
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et ajalugu oli kustutatud. Kuna ta polnud viimased paar nädalat peaaegu 
üldse maganud, oli ta järeldanud, et oli kurnatusest segi läinud, vale nuppu 
vajutanud ja selle kogemata ära kustutanud…

„Ma ei taha jääda,” pomises Strike. „Ma tahtsin ainult andeks paluda, 
ja paluda, et sa tuleksid…”

„Sa pead jääma,” katkestas teda Robin ja haaras tal käest, nagu kar-
daks, et ta põgeneb.

Robini süda tagus nii kiiresti, et tal tuli õhust puudu. Ta teadis, et on 
näost kaameks läinud, sumisev saal tema ümber tundus võbisevat.

„Palun jää,” ütles ta, hoides endiselt kõvasti Strike’il käest ja tegemata 
väljagi Matthew’st, kes oli tema kõrval turris. „Ma pean… ma tahan sinuga 
rääkida. Ema?” hõikas ta.

Linda astus tervitajate rivist välja. Paistis, et ta on seda kutset oodanud, 
ja ta ei olnud rõõmus.

„Palun, kas sa saaksid Cormorani mõnda lauda paigutada?” ütles 
Robin. „Äkki panna ta näiteks Stepheni ja Jenny juurde?”

Naeratamata viis Linda Strike’i ära. Viimased paar külalist ootasid 
oma õnnitlusjärge. Robin aga ei suutnud enam naeratada ja tühjast-tähjast 
rääkida.

„Miks ma Cormorani kõnesid kätte ei saanud?” küsis ta Matthew’lt, 
samal ajal kui üks vanapoolne mees jalgu lohistades laudade poole suundus, 
ilma et keegi oleks teda tervitanud.

„Ma ju üritasin sulle öelda…”
„Miks ma kõnesid kätte ei saanud, Matthew?”
„Robin, kas me saaksime sellest hiljem rääkida?”
Tõde plahvatas nii ootamatult, et Robin hakkas õhku ahmima.
„Sina kustutasid minu kõneajaloo,” nähvas ta, mõte ühelt järelduselt 

teisele hüppamas. „Sa küsisid minu telefonikoodi, kui ma bensiinijaamas 
tualetist tulin.” Viimased kaks külalist heitsid pruudi ja peigmehe näoilmele 
üheainsa pilgu ja kiirustasid edasi, ilma et oleksid neilt tervitust nõudma 
hakanudki. „Sa võtsid minu telefoni oma kätte. Sa ütlesid, et seda on 
pulma reisi korraldamiseks vaja. Kas sa kuulasid Strike’i sõnumit?”

„Jah,” vastas Matthew. „Ma kustutasin selle ära.”
Robinit rõhunud vaikus oli muutunud kiledaks undamiseks. Robini 

pea käis ringi. Siin ta seisis, kohustatud kombe pärast paigal püsima, seljas 
suur valge pitskleit, mis talle ei meeldinud, kleit, mille ta oli lasknud ümber 
teha, sest korra oli pulm edasi lükkunud. Tema nägemisvälja serval õõtsus 
sada hägust nägu. Külalistel oli kõht tühi, nad ootasid.
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Robini pilk leidis Strike’i, kes seisis, selg tema poole, ja ootas Robini 
ema kõrval, kuni Robini vanema venna Stepheni lauas kaeti tema jaoks 
lisakohta. Robin kujutas ette, kuidas ta sammub Strike’i juurde ja ütleb: 
„Laseme siit jalga.” Mida mees ütleks, kui ta seda teeks?

Robini vanemad olid kulutanud tänase päeva peale tuhandeid. Rahvast 
täis saal ootas, et pruut ja peigmees kõige tähtsamasse lauda istuksid. Kah-
vatumana kui tema pulmakleit, läks Robin oma värske abikaasa kannul 
nende istekohtade juurde ning saalis puhkes mürisev aplaus.

Peenutsev kelner paistis olevat kindlalt otsustanud Strike’i piinlikkust piken-
dada. Strike’il ei olnud muud võimalust, kui kõigi laudade nähes seista ja 
oodata, kuni lauda lisakoht kaeti. Robini ema Linda, kes oli detektiivist 
oma kolmkümmend sentimeetrit lühem, jäi tema kõrvale, sel ajal kui noo-
rukist kelner kohendas silmale nähtamatult magustoidukahvlit ja pööras 
taldrikut, et selle muster selle naabritega samal joonel oleks. Niipaljukest, 
kui Strike’ile Linda näost hõbedase kübara alt paistis, oli see vihane.

„Suur tänu,” ütles ta viimaks, kui kelner eest ära astus, aga kui ta juba 
tooli seljatoest kinni võttis, asetas Linda kergelt käe tema varrukale. Naise 
õrn puudutus oli aga sama kindel kui ahel, kuna seda saatis nördinud 
ema ja solvatud võõrustaja aura. Linda meenutas väga oma tütart. Tema 
tuhmiks tõmbuvad juuksed olid samuti punakuldsed, hõbedane kübar 
võimendas silmade selget hallikassinist.

„Miks sa tulid?” küsis ta kokkusurutud hammaste vahelt, samal ajal 
kui ümberringi askeldasid kelnerid, kes tõid eelroogi. Vähemalt viis toidu 
saabumine teiste pulmaliste mõtted mujale. Kõigi tähelepanu pöördus 
ammuoodatud söögile ja puhkes jutuajamine.

„Et paluda Robinit, et ta tuleks minu juurde tööle tagasi.”
„Sa lasksid ta lahti. See murdis ta südame.”
Selle peale oleks Strike võinud nii mõndagi öelda, kuid otsustas seda 

mitte teha austusest selle vastu, mida Linda oli pidanud tundma, kui nägi 
kahekümnesentimeetrist haava tütre käsivarrel.

„Kolm korda on teda selle aja jooksul rünnatud, kui ta sinu juures on 
töötanud,” jätkas Linda näost õhetama hakates. „Kolm korda.”

Strike oleks võinud Lindale öelda, et tegelikult võtab tema vastutuse 
ainult esimese eest nendest kallaletungidest. Teine oli toimunud pärast seda, 
kui Robin eiras tema selgeid juhtnööre, kolmas oli aga juhtunud siis, kui 
Robin mitte üksnes eiras tema käsku, vaid seadis ohtu mõrvajuurdluse ja 
kogu Strike’i töö.


