Proloog
See hakkab juba tüütuks muutuma! Kui palju võib sama asja korrata?
Tüütuks? Sa mõtled kogu selle põnevuse juures?
Sa tead küll, mida ma mõtlen!
Ma tean, et sa oled nii suur sitapea, et su ajud haisevad! Sa pole
tüdinud. Sa oled kõike muud, sa oled eputis, kuid mitte tüdinud.
Ma olen tüdinud! Tüdruk sirutas käe õlle järele.
Sellepärast, et sul puudub fantaasia! ütles poiss talle pudelit ulatades.
Ta vaatas, kuidas tüdruk jõi, kallutas pea kuklasse, nii et võis näha
tema kõrisõlme liikumist kuuvalgel. Tüdruku peenike kael oli nagu jupike
heledat posti. Habras. Kaitsetu.
Mida me siis nüüd teeme, härra Fantaasiarikas? küsis tüdruk, kui
ta pudeli lõpuks langetas.
Viitsütiku, ütles poiss tagaistmel. Meisterdame mingi lõhkekeha ja
sütiku. Midagi, et saaksime olla ise kaugel, kui see juhtub.
Poiss tagaistmel oli tüdruku sõber. Tüdruk oli ainus, keda poiss oli
kunagi sõbraks pidanud. See pakkus talle mõningaid privileege. Lollide
ettepanekute esitamine kaasa arvatud.
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Kas sul on sellised asjad olemas? Millest neid meisterdada?
Ma ei tea, mida selleks vaja läheb, kuid ma saan teada. Internetis on
kõik olemas. Googleist leiab isegi tuumapommi valmistamise õpetuse.
Poiss ei pannud põlglikku turtsatust tähele ja jätkas: Ja kõiki asju
saab poest osta. Ostusid võib jälitada, kuid midagi taolist... Pealegi ei tohi
jätta mingeid asitõendeid.
Tulekahjus...
Sest see on kuriteo eduka sooritamise esimene reegel, sõbrake. Endast
mitte jälgi jätta. Ei tohi jätta midagi, mis kriminalistidele otsa kätte näitaks.
Järgnenud vaikuses võttis poiss õllepudeli ja jõi selle ainsa sõõmuga tühjaks. Isa külmikust näpatud õllest ei piisanud kunagi, et õiget surinat pähe
saada. Eriti siis, kui seda pidi kellegagi jagama.
Tüdruk ütles: See kõik on jama. Võib-olla põhjaosariikides see neil
õnnestub, aga mitte siin. Kas sa arvad, et nende sitases laboris on vastavad
riistad olemas?
Födedel on.
Födedel? kordas tüdruk.
Neil on tehnika viimane sõna. Nemad lahendasid ka selle teise juhtumi.
Neid nähti. Issand hoidku, nad jätsid ju maha rehvijäljed! Pole vaja
olla geenius, et...
Võib-olla.
Järgnenud vaikuses üritasid teised kaks mõistatada, mida ta öelda tahtis. Ka ta ise polnud päris kindel...
Mida see tähendab? küsis lõpuks tagaistmel istuv poiss.
Iga kurjategija peab olema võmmidest targem, eks ju? Ta vaatas
nõustumist oodates üle õla.
Sõber kehitas õlgu. Küllap vist.
Tegelikult peab olema targem kui kõige targem võmm. Kui tema ei
suuda juhtumit lahendada, siis teised ei suuda seda ammugi.
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Kas sa tahad teha võmmidele IQ-testi? Tüdruk puhkes naerma ja
see käis poisile närvidele. Me saame teada, kes on neist kõige nutikam
ja siis? Võtame ette midagi kriminaalset, mida isegi tema ei suuda lahendada?
Tüdruku sarkasm näitas tema kitsast mõttemaailma. Lapsesuu ei valeta, mõtles poiss. Isegi tema ei kujutanud ette, kes on neist kõige nutikam
ja mis see võiks olla, mida isegi tema ei suuda lahendada.
Ja kui ta ei suuda kohalikke politseinikke üle kavaldada, peab ta oma
elu eesmärgid ümber hindama. Nad arvavad, et on nii kuradima nutikad.
Poiss oleks tahtnud neid ninapidi vedada. Süüdata veel üks tulekahju, et
ennast tõestada.
Ent risk on liiga suur. Ta ei taha oma tulevikku ohtu seada. Tal olid
oma plaanid ja nende hulka ei kuulunud kuriteos süüdi jäämine. Kui ta
tahab tõestada nendele jobudele, et ta on millekski võimeline, peab see olema
midagi, mille jäljed ei viiks temani. Või kellegi teiseni, kes temaga seotud on.
Tal oli suvel aega mõelda, kuidas süüdata tulekahjusid jälgi jätmata. Ja
tal oli olnud õigus. Võmmid ei suutnud midagi avastada.
Kui kool algas, hakkas aega nappima. Seega tuli mõelda välja midagi
lihtsamat. Ent kas ilma riskita pakuks see sama palju rahuldust?
See peaks olema midagi sama erutavat, kui isa binokliga põlevaid kirikuid vaadata.
Täpselt, ütles ta. Midagi sellist, mida ta ei suuda lahendada. Ja mis
jälgi ei jäta. Nagu tulekahjud. Ainult et midagi veel paremat.
Nagu näiteks? küsis poiss tagaistmelt.
Ma ei tea veel, vastas teine tõemeeli.
Väiksem risk. Sama ülev tunne. Tõsta panuseid mängus võmmidega
ilma enda omasid tõstmata.
See tähendab, et kellegi teise jaoks on risk väga suur. Aga see
pole enam tema probleem.

Üks
Lindsey Sloan seisatas, käsi uksele kinnitatud metallsildi juures
kõhklev. Sildil oli David Campbelli nimi ja selle all väiksemate
tähtedega Direktor.
Kuigi oli ebatavaline, et Dave kutsub teda sekretäri kaudu oma
kabinetti, arvas Lindsey teadvat, millest direktor tahab temaga
rääkida. Randolph-Lowen hakkas läbi vaatama selle aasta avaldusi. Võib-olla tahtis Dave, et Lindsey juhataks koolinõukogu
koosolekut.
Lyndsey hingas sügavalt sisse, koputas kergelt ja avas vastavalt Melanie soovitusele ukse. Dave istus laua taga ja tõstis pilgu.
Melanie käskis kohe sisse astuda, ütles Lindsey.
Sellest hoolimata tundus püsti tõusev Dave olevat segamise
pärast veidi pahane. Või hoopis selle pärast, mõtles Lindsey ta
näoilmet uurides, et teisel pool lauda istus keegi tumedate juustega
mees. Ka tema tõusis püsti, kui Lindsey kabinetti sisenes.
Mees oli Lindseyle tundmatu. Kas isa, kes tuli Lindsey peale
kaebama? Kuna oli alles teine koolinädal, polnud Lindsey kuigi
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palju hindeid pannud. Kui mees tuli siia kaebama, siis võis see
olla mõne märkuse pärast. Naine võttis mõttes läbi õpilased,
kellele ta oli märkuse kirjutanud, kuid ta ei kujutanud ette, et
keegi neist oleks sellepärast isa kooli saatnud. Et see isiklikult
kohale tuleks.
Pole midagi, Lindsey, ütles Dave. Ehk sulgeksid ukse?
Lindsey tundis rahutust, taibates, et nüüd läheb pikemaks jutuajamiseks. Ta kasutas ukse sulgemist rahutuse varjamiseks. Kui
ta pööras tagasi kahe mehe poole, oli ta näol lapsevanematega
kohtumise naeratus.
Lindsey, see on leitnant Nolan. Uurija, see on Lindsey Sloan,
meie andekate koordinaator.
Preili Sloan.
Tundub, et see kitsas karmi joonega suu naeratab harva, mõtles Lindsey. Ja nähtavasti ei tee ta ka Lindseyle erandit. Mehe
silmad, mis olid sama tumedad kui ta juuksed, uurisid teda teravalt, kui Lindsey püüdis rahu säilitada.
Uurija? küsis Lindsey üle.
erifiosakonnast.
Ja... te soovite mind näha?
Leitnant uurib neid kirikutulekahjusid, sekkus Dave.
Lindsey pilk pöördus automaatselt direktori poole. Ja kohe
tagasi uurijale. Ta adus, et mehe hallid silmad ei lakanud teda
silmitsemast, kahtlemata seetõttu, et ta tahtis näha, kuidas Lindsey
reageerib Davei sõnadele.
Juulis oli maakonnas süüdatud ridamisi kolm mustanahaliste
kirikut. Kuigi augustis süütamisi ei toimunud, räägiti neist senini
osariigi ja üleriigilises meedias.
Vabandage. Ma olen vist pika taibuga, ütles Lindsey, aga
ma ei saa aru, kuidas mina siia puutun.
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Meie ja FBI töötame süütajate portreteerimise kallal. Nolani
hääl oli sügav ja tema aktsent polnud kohalik.
Ega ka tema välimus. Tume ülikond oli liiga stiilne. Ja ilmselt
ka kallis. Tema juuksed olid lühikesevõitu. Kohaliku seadusesilma
kohta liiga moekad. Lindsey mõtles endamisi, kuidas jaoskonna
vanemad kolleegid võiksid leitnant Nolanisse suhtuda.
Muidugi ei puutunud Lindsey uudishimu antud vestlusesse.
Uurija tungiv pilk ütles talle, et on targem keskenduda Nolani
sõnadele, mitte tema välimusele.
Ja see portree sobib minuga?
Lindsey juba taipas, milles oli asi, kuid ta tahtis seda Nolani
enda suust kuulda. Nüüd ta vähemalt mõistis Davei närvilist olekut.
Tegelikult teie õpilastega.
Randolph-Lower polnud maakonna ainus keskkool. Kuid see
oli ainus, mis oli mõeldud ka üliandekatele õpilastele. Mõned neist
olid pärit isegi teistest maakondadest, kuna nende piirkonnas
polnud sobivat kooli.
Kas te tahate öelda, et süütajatel on kõrge IQ? Kõik need
vananaistejutud sellest, et geeniusest hullumeelseni on ainult üks
samm, on neile vist pähe hakanud.
Enne kui ta jõudis vastu vaielda, lisas Nolan: Ja seda, et nad
on noored. Valgenahalised. Meessoost.
Lindsey vaatas Davei poole ja imestas, miks too midagi ei
ütle. Portreteerimine pole teadus. Uurija veendumus võis olla
vägagi ebatäpne.
Ja kui tema sõnades oligi terake tõtt, siis ei saa kool küll kuidagi
kaasa aidata. Lindsey ei kavatsenud hakata isegi oletama, kas üks
või teine laps võiks olla seotud nii raske kuriteoga. See viiks
kahtlustusteni, mis lõpeksid kohtuga.
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