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Naples, Florida
Collieri Maakonna kohtumaja
2014
Nüüd ei saa enam ometi midagi viltu minna. Kui Claire Britten ja
tema klient kohtuhoonest võidukalt väljusid, oli Claire kindel, et ta
on hoos. Ta oleks tahtnud rusikas käe võidukalt üles tõsta, ent jäi
rahulikuks.
Veidi üle kolmekümnese üksikemana nägi ta vaeva, et karjäärile elu sisse puhuda, ise samal ajal kohutava haigusega võideldes,
ning sellest silmapaistvast võidust pidi kindlasti abi olema. Tema
küsitlused ja tunnistus olid protsessi saatuse otsustanud. Süüdlane läheb vangi, selle asemel et end peita ja lasta oma perekonnal
kolme miljoni suurust elukindlustust nautida. Claire’i klient, Lifeboat Insurance, ehkki väike, oli võitnud hinnatud advokaadibürood
Markwood, Benton ja Chase. Ta oli aidanud võitu saada oma ala
parimatest.
Claire tõmmati koos oma ülemuse ja nende advokaadiga õue,
eemale kõrgetest sammastest, mis hoidsid üleval varikatusega võlvkäiku. Neid ründas niiskuselaine ja ajakirjanikud, kes septembripärastlõunas neile peale vajusid. Keset küsimusterahet, diktofonidega
väljasirutatud käsi ja ritvade otsas olevate polsterdatud mikrofonide
rünnakut ja kisa otsis Claire kotist päikeseprille.
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Tema klient Fred Myron hüüdis talle üle rahvahulga kisa kõrva.
„Nüüd on sellel uhkel kaitseadvokaadil päästepaati vaja. Ma võtan
sellest viimast. Ma näen Ft. Mayersi ja isegi Orlando telejaamade kaameraid! Vaata aga – CNN!“
Claire’i õlga puudutas pikk tokk, mille otsas oli porolooniga kaetud mikrofon, ja keegi karjus: „Preili Britten, palun rääkige, kuidas
te aru saite, et naine ja poeg valetasid! Kas Sol Sorento polnud oma
seljatagust kindlustanud, et kõik arvaksid, nagu oleks ta Key Westis
uppunud? Mis reetis, et ta pole surnud?“
„Nagu ma tunnistajapingis ütlesin,“ vastas Claire, „kasutasid
proua Sorento ja Mario aeg-ajalt kogemata olevikuvormi, kui nad temast rääkisid. Teoretiseerisin, et nad teadsid, et Sol on elus, ja hoidsid
temaga sidet. Siis tuvastati, et nad võtsid kõne Bahamale, kus kindlustusfirma uurija asja üle võttis ja Sol Sorento üles otsis.“
Naishääl: „Preili Britten, kas te selgitaksite vaatajatele, mida tähendab kohtuekspertiisi lahkamine, mille te süüdistatava suhtes läbi
viisite? Te pole arst, aga see kõlab väga meditsiiniliselt ja teil polnud
ju surnukehagi, millega töötada.“
„Ma ei ole meditsiinidoktor ega psühhiaater, vaid kohtumeditsiini psühholoog. Kohtuekspertiisi lahang, mida nimetatakse ka
psühholoogiliseks lahanguks, tähendab seda, et inimese elu võetakse
osadeks ja uuritakse – tihti on tähelepanu just inimese motiividel ja
alibil. Ma vestlen ja küsitlen lahkunu lähedasi, et teada saada, kas
keegi eksib reeglite vastu. Palun külastage minu kodulehte ja …“
Keegi lähenes Claire’ile selja tagant ja trügis lähemale. Rahvahulga
lärm ja neist üle lendav väikelennuk sundisid teda karjuma, et end
kuuldavaks teha. Oi, see polnudki lennuk, vaid droon. Kas press võis
seda filmimiseks kasutada või kuulus see kohtumaja turvateenistusele? Drooni surin oli nagu moskiito pinin ja droon polnud isegi otse
nende kohal. Lennumasin paistis püsivat Sorento kaitsemeeskonna
kohal. Mõned teisedki tõstsid pilke.
Claire küsis ajakirjanikult: „Kas me võiksime korraks palmide
varju murule astuda?“

Jaht varjudele
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Kindlasti toob see avalik esinemine rohkem kliente kui tema firma
Facebooki leht ja internetileht. See on tema tagasihoidliku eluloo
kirjelduse tähthetk. The Naples Daily News oli temast juba kirjutanud, nii et Claire arvestas, et see reklaamib tema alustavat diplomeeritud pettusteuurimise ja kohtumeditsiinipsühholoogia firmat, millele ta oli nimeks pannud Clear Path. Hoolimata lapsetoetusest, mida
Jace igakuiselt maksis, tahtis Claire ise ennast ja väikest Lexit üleval
pidada. Pealegi uskus ta oma töösse ja võib-olla saab ta nüüd uuesti
ka endasse uskuma hakata.
Aga kas tal oli olnud meeles õigel ajal rohtu võtta? Pikk kohtus
viibimine oli tema ajakava sassi löönud. Ta oleks tahtnud tüki šokolaadi suhu pista, et kofeiiniannust kätte saada, aga mitte kõikide
silme all. Claire oli pidanud oma pärastlõunasest lühikesest uinakust
loobuma. Ta oli terve nädala pidanud oma tavapäraseid kofeiini
annuseid piirama, et ta ei peaks tunnistuse andmise ajal tualeti vahet
lippama ja saaks otsuse lugemise ajal saalis olla. Viimane, mida tal
vaja, oli tukkuma jääda või näha kõikidest nendest emotsioonidest
tekkinud jubedaid hallutsinatsioone.
Fred hoidis tema käsivart tugevas haardes. Kahtlemata tahtis temagi intervjuus osaleda. Claire oli mõelnud, kas mõni ajakirjanik jagas ära, et Sol Sorento elukindlustuspoliisi väljamaksmine oleks väikese kohaliku kindlustusfirma Lifeboat Insurance pankrotti ajanud.
Claire uskus, et meeleheitliku sooviga Sorento perekonna kindlustusnõude põhjendamatust tõestada, oli Fred asja uurimiseks ja kohtusse minekuks raha laenanud. Claire’ile oleks meeldinud töötada
suuremate ja tuntumate firmadega, aga tal oli raha vaja.
Nad läksid ajakirjanike järel mööda teed väikese murulapi suunas neljakorruselise parkimismaja juures. Claire märkas, et Sorento
vastutav advokaat Nick Markwood oli kolleegide juurest eemaldunud ja tuli otse tema poole, pintsak käsivarrel ja särk päikesevalguses
pimestavvalge.
Mees oli kohtus imetlusväärselt esinenud, ta oli veenev ja nutikas. Claire teadis, et Nick Markwood polnud harjunud kaotama. Kas
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mees oli teel siia, et intervjuu üle võtta ja oma sõna maksma panna?
Tema advokaadifirmal oli siinkandis arvestatav mõju, firma oli jõuliselt pildil väli- ja telereklaamides, aga mehe välimust ja häält arvestades oli Claire kindel, et too suudab ükskõik kellele ükskõik mida
müüa. Nick Markwood oli mõjuv mees, ta oli pikk ja päevitunud, otsekui tahutud näojoonte ja kehaga, ta võis olla umbes nelikümmend,
meelekohad hakkasid hõbedaseks muutuma ning see sobis tema terashallide silmadega. Claire’il oli olnud piisavalt aega meest jälgida
ja ta pidi tunnistama, et talle meeldis vaadata, kuidas mees töötas,
ning üritas temast sotti saada, kui Nick oma sügava veenva häälega
kõneles.
„Niisiis,“ ütles esimene ajakirjanik, heledapäine naine, kellega oli
kaasas Live at Five kaameramees, „millised olid teised, mitteverbaal
sed vihjed, et Sorento perekond valetas? Paljud lugejad ei pruugi
seda teada.“
„Nagu ma tunnistasin, siis peale sõnaliste vihjete arvestan ma kehakeelega, selle suletud, kaitsva olekuga, mille valetajad omaks võtavad – käed-jalad suletud,“ selgitas Claire. „Kui te minu kodulehte
mainite – siin on mu visiitkaart – leiate sealt nimekirja teistest märkidest, mis võivad viidata sellele, et tunnistaja, tuttav või pereliige
valetab. Peale selle …“
Läbi lärmi oli kuulda valju raksatust. Inimesed jäid vait, vaatasid
ringi ja tõstsid pilgud üles. Fred lasi Claire’i käsivarre lahti ja astus
kaugemale. Keegi karjus: „Relv! Relv!“
Inimesed pudenesid laiali, otsisid varju, karjusid. Keegi hüüdis:
„Oi. Ta sai pihta!“
Veel üks lask, taevas lõhenes. Valu, kõrvetav valu käsivarres, tema
kehas, kusagil. Kas ta oli tulle kukkunud? Kas tegemist oli narko
lepsiapainajaga?
Claire vajus rohelisse merre, kuningpalmid kõikusid tema pea kohal, ta oli koos Jace’i ja Lexiga. Rannal muuli ääres. Aga päike kõrvetas tema nahka, tema käsivart.
„Helistage 9-1-1!“ karjus keegi.

Jaht varjudele
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Sügav mehehääl, võib-olla Jace’i oma. Aga ta lendas praegu LA-st
Singapuri. Ei, see polnud Jace, kes tema kohale kummardus, lipsu
ümber tema käsivarre sidus ja käsivarre kõvasti vastu tema keha
pressis. See oli too advokaat, mees, kes oli teda jälginud ja vihaselt
põrnitsenud, kui ta tunnistas, oli teda ristküsitlenud. Oli teda peaaegu tema enda sõnades kahtlema pannud. Nick Markwood jälgis
teda endiselt, tema sõnu, tema suud. See suu – Claire karjus.
„Ärge liigutage,“ keelas mees. „Te saite haavata. Ma tean, et teen
teile haiget, aga ma pean verejooksu peatama. Lamage liikumatult.
Abi on teel. Kas siin on arsti?“ hüüdis ta.
Karjed. See polnud Claire, võib-olla olid need sireenid, mis lähemale tulid. Pulseeriv valgus või oli see päike?
Keegi hüüdis: „Kas keegi on veel viga saanud?“
Viga? Nad ei saa teda kinni pidada. Ei iial. Aga mehe särgivarrukad, tema käed olid kaetud päikeseloojangu karva verega. Need
käed puudutasid teda.
Keegi karjus: „Ma arvan, et see kindlustusfirma mees on surnud.
Kas keegi nägi tulistajat?“
„Tulistati parkimismajast. Ma ei näinud teda. Üks politseiauto
hakkas teda taga ajama, kui ta põgenes … ainult kaks lasku …“
Lõikavpunase valu tegi hullemaks mees, kes teda jälgis, tema kohal kummargil oli ja haavatud käsivart pigistas. Kas mees teadis, et
Claire võis väga lihtsalt magama jääda? Kas ta teadis, et keskkoolis
oli teda kiusatud: „Claire Fowler, Claire luuser! Luuser!“, kui ta oli
lugedes, süües, võrkpalliväljaku ääres istudes või koguni püstijalu
tukkuma jäänud? Haigus oli rikkunud naise abielu – see oli tema süü,
aga ka Jace’i oma. Kas õde jätab Lexi endale, kui Claire sureb, või
püüab Jace tütre kuhugi kaugele ära viia?
Claire kuulis, kuidas keegi hirmu ja valu pärast nuuksus. See oli
nii lähedal. Ta arvas, et see oli tema ise.
Nick Markwood nägi vaeva, et Claire Brittenit teadvusel hoida, üritas peatada verejooksu tema vasakus käsivarres.

