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Esimene peatükk

Sam Arthur Tack teadis, et seisab seikluse künnisel. Ta seisis
lausa elu suurima seikluse künnisel. Tõtt-öelda oli see üldse
poisi esimene seiklus, kuid tuli arvestada, et ta oli vaid kahe-
teistkümneaastane. Tal polnud aimugi, kui sünge ja ohtlik eel-
seisev saab olema, kuid sellegipoolest kippusid pisarad silma.

“Ole vapper, mu poeg,” julgustas isa.
Emal voolasid pisarad põski mööda alla. “Kirjuta meile kind-

lasti,” nõudis ta. “Kirjuta kohe, kui pärale jõuad.”
“Ma vist ei saa, ma . . .”
“Anna endast parim, kullake. Joonista pilt.”
“Seda ma teen.” Sami hääl oli vaibunud katkendlikuks sosi-

naks ja ta huuled värisesid.
“See on võimalus,” kinnitas ema. Ka tema hääl värises ja kip-

pus katkendlikuks, nii et ta pidi kõigest väest seda rahulikuks
sundima. “Ma tahan, et sa lubaksid mulle, et kui miski viltu
läheb . . .”

“Miski ei lähe viltu,” ütles isa. “Poiss läheb lihtsalt kooli. Nii,
kuhu see naelane rahatäht sai, mille ma sulle andsin?”

“See on mul taskus.”
“Exeteri jõudes osta endale võileib. Poeg, me hakkame su

järele igatsema.” Ta surus oma poja kätt. “Õnn kaasa sulle ja
hüvasti.”
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Rong oleks võinud nüüd liikuma hakata, et olukord enam
piinlikumaks ei läheks. Kuid rongid ei välju kunagi siis, kui sul
vaja on, ja see rong oli nagunii restoranvagunis tekkinud
segaduse pärast juba kuus minutit hiljaks jäänud. Kurb hüvasti-
jätt pidi veel venima. Sam toetas lõua vaguni ukse sees olevale
aknaluugile ja tõmbas käed pikkadesse bleiserivarrukatesse
peitu. Tal olid seljas täiesti uued riided ja need kõik, nii blei-
ser, müts, püksid kui ka kingad, olid liiga suured. Ainus para-
jat mõõtu rõivaese oli lohmaka halli särgi kaelust ehtiv mustade
ja kuldsete triipudega lips. Poiss sikutas aknaluuki veidi
madalamale ja nad kõik püüdsid kiiruga veel mingit jututeemat
välja mõelda.

Nende kõigi õnneks ilmus just samal hetkel nähtavale paks
poiss, kes kandis täpselt sellesama kooli tunnusvärve – mesilase
moodi musta ja kuldset. Poiss hakkas pungil kohvri ja hulga
pampudega üle perrooni tulema.

“Vaata, kallis!” kuulutas missis Tack. “Seal on Ribblestropi
bleiser!”

Tõepoolest, poiss kandis samasugust rõivastust kui missis
Tacki poeg. Sel olid just samasugused erksad triibud, mis panid
vaadates silme eest pisut virvendama, nagu oleks tegu mingi
kerge silmapettega.

“Tere. Kas sa oled Ribblestropist?” küsis mister Tack.
Paks poiss tõstis pilgu. Ta lõõtsutas. “Jah, olen küll,” kostis

ta. “Jacob Ruskin, teist aastat . . . Mõtlesin juba, et jään rongist
maha!” Poisil oli reibas hääl ja temast õhkus enesekindlust.
“Kas ma võin sellesse vagunisse minna? Kas see on teie poeg?
Paistab, nagu oleks meil üks uus õpilane juures!”

“Tema on Sam.”
“Arvasin juba, et jään rongist maha. Ma lihtsalt . . .”
“Ettevaatust!” hüüatas mister Tack.
Poiss tõmbas vaguniukse hooga lahti ja Sam kukkus talle

10

RIBBLESTROP--FINAL 10.11.15_AUGUD-final  11/11/15  10:45 AM  Page 10



otsa. Poeg prantsatas otse vanemate silme all põlvili vastu
betoonist perrooni ja tema uus koolivormimüts pudenes selle
järele krahmavatest kätest hoolimata perrooni ja rongi vahele.

Tekkis vaikusehetk.
“Vabandust,” ütles paks poiss. “Ma ei taibanud, et ta nõjatub

ukse vastu . . . Mõtlesin, et ta . . . Oh issake, kas ta jäi terveks?”
“Kurat küll,” vandus mister Tack vaevaliselt käpuli laskudes

ja teraselt rongialusesse pimedusse vahtides.
“Nagunii ei kanna neid mütse keegi,” lohutas paks poiss.

“Mina panin enda oma pähe vaid ühe korra, kui koolis pildis-
tati. Ma isegi ei tea, kus see praegu on. Ma ütleksin, et teie poeg
on väga julge . . . Kas vajate taskurätikut? Näete . . .”

Poiss ronis vagunisse ja pakkus püsti ajavale Samile oma
väikest pontsakat kätt.

“Oli see vast prohmakas. Sam, vajad sa abi?”
“Ta põlved veritsevad,” kurtis missis Tack.
“Vabandust,” ütles kellegi hääl.
“Ma arvan, et ma . . .”
Samile tegi see hoopis rohkem muret, et ta oli kukkudes

vasaku silma vastu paksu poisi pead löönud. Ta oli uimane,
nagu oleks rusikahoobi saanud. Pea tuikas ja raudteejaam kip-
pus pilgu ees virvendama.

“Vabandust!” kordas hääl. See oli kile ja läbi kileduse kostis
kummaline krigisev toon. “Vabandust, palun, kas lubaksite?
Mis see on? Ei-ei, ma ei kuule teid . . . Kas te võiksite . . .”
Rääkijaks oli karmi olekuga pikk ja kõhn eakas naine. Korraga
suure ratastel reisikohvri vedamine ja mobiiltelefoniga
rääkimine olid ta higistama pannud. Käekoti rihma oli ta
ümber käsivarre mässinud ning lisaks muule pagasile oli tal tas-
sida ka suur kandiline diplomaadikohver, mis tundus olevat
rauast. Ta halli kostüümi alt paistis kõrge kaelusega valge pluus,
ja mida lähemale naine rühkis, seda selgemalt õhkus temast
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sigarettide, higi ja vänge lõhnaõli lõhna. Missis Tack, Sam ja
Ruskin püüdsid kaugemale taganeda, kui kohvri ratas oli üle
Sami varvaste sõitnud. Nad tegid naisele tee nii vabaks, kui said
ja too ronis ähkides vagunisse. Raudkohver ähvardas tal käest
kukkuda ning Ruskin astus abivalmilt lähemale. “Aitäh, aga ära
tee tüli!” ütles naine käredalt. “Saan hakkama. Mis see veel on?”
Kohver põrkas kriginal ja värvi kriimustades vastu vaguniseina.
“Ei,” käratas naine telefoni. “Ei-ei-ei . . .”

Mister Tack oli endiselt käpuli ja otsis kaotatud mütsi.
“Kui rong ära sõidab,” õpetas Ruskin, “siis saate alla

rööbastele hüpata. Pärast saadate mütsi postipakiga kooli.”
“Kurat küll!” pomises mister Tack.
“Tal pole seda üldse vaja, päriselt,” kinnitas Ruskin.
“Mine parem edasi, kullake,” soovitas missis Tack. “Te mõle-

mad peaksite nüüd endale istekoha leidma.”
Sam laskis paksul poisil end mööda vagunit talutada ja kat-

tis kummagi põlve taskurätiga. Tegelikult polnud ta kukkudes
eriti haiget saanud ja mingi nõrguke polnud ta kah. Ometi
hakkas talle äkki minestus peale kippuma. Sam teadis, et see
on söömata jäetud hommikueine tagajärg. See oli ka kogu
hommikuse närvipinge tagajärg. Närvipinge tuli sellest, kuidas
vanemad selgest armastusest poja tobedat koolivormi imet-
lesid, ise tema reisikohvri autosse tassisid ja rõõmsalt läbi
Londoni lõunaosa tohutu ajavaruga Paddingtoni jaama sõitsid.
Siis olid nad tund aega kohvikus istunud ilma suutäitki söö-
mata. Kui rong viimaks liikuma hakkas, läks Sami nõrkushoog
üle iivelduseks. Ta surus ühe taskuräti suu ette ja lehvitas
teisega.

“Sa võid nutta küll, kui tahad,” lohutas paks poiss. “Mina
igatahes nutsin. Minu meelest on sul väga tore vanaema.”

“Tegelikult on ta mu ema.”
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“Ahah. Kas sa oled peres ainus laps?”
“Jah.”
Ruskin surus põse vastu aknaklaasi, et jaamale viimast pilku

heita. “Jaa, ta vaeseke nutab praegu lahinal. Ma kahtlustan, et
sulle hakkab koduigatsus peale kippuma, eks ju? Uutel poistel
on alati koduigatsus kallal. Eelmisel aastal läksid kaks tükki
koju, sest neile ei meeldinud see kool. Ja üks poiss jooksis mine-
ma. Minu meelest ei sobi internaadielu kõigile, ehkki doktor
Norcross-Webb püüab seda lõbusaks muuta. Mulle see iga-
tahes meeldib!”

“Kes on doktor Nor . . .?”
“Norcross-Webb on direktor. Tema asutas selle kooli ja teeb

kõike ise. Vähemalt eelmisel aastal tegi. Nüüd, pärast seda
õnnetust peaks meile rohkem õpetajaid tulema. Pidi määrata-
ma ka uus direktriss, nii et lõbu saab laialt olema. Loodan ai-
nult, et poisse jätkub, sest meil on just poisse vaja. Viiekesi ei saa
õieti midagi ära teha.”

Sam vahtis oma käiseid ja mõistatas, kuhu ta käelabad olid
kadunud. Ruskin nõjatus istme seljatoe vastu, käed vaheliti.
“Mulle meeldib seal igatahes väga,” teatas ta. “Polnud üldse nii,
nagu ma arvasin. Loodan, et kooli kinni pole pandud. Rahaga
on üsna kehv lugu ja kuna kõik elavad stipendiumist, ei maksa
keegi õppemaksu. Mina näiteks saan laulmise stipendiumi.”

“Mida sa laulad?”
“Doktor Norcross-Webb tahab koori asutada. Kabelis on

orel. Vähemalt oli. Õnneks ei oska keegi seda tööle saada. Ma
ei suudaks ühte nootigi õigesti laulda. Nagunii poleks tohtinud
seal laulda, sest katus oli nii viletsas seisus. Pärast tulekahju . . .
nojah, nii palju siis sellest. Miks sa üldse Ribblestropi valisid?
See on küll hea kool, aga . . . mis sind sundis just seda valima?”

Sam silmitses Ruskinit. Ta oli teinud mõned kiired
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tähelepanekud ja sai sedaviisi vähemalt mõtted iiveldusest
eemale. Ruskin oli kehakuju poolest ümar nagu pall ja ümmar-
gused olid ka tema paksud prilliklaasid. Näis, nagu oleks talle
kaks klaaskuuli silmadesse topitud. Poisil olid lühikesed
süsimustad juuksed, mis jätsid mulje, nagu oleks keegi talle
kiivri pähe maalinud. Kui Ruskin parasjagu ei lobisenud, mäng-
les ta huultel elutark ja sõbralik naeratus. Ta naeratas ka nüüd
Sami vastust oodates.

“Me nägime kuulutust,” kostis Sam. “Õppemaks oli väike,
ja mu vanematel pole eriti raha.”

“Minu omadel kah pole.”
“Vaata, nad tahtsid mind erakooli saata. Meie kodukoha

koolis on üpris karm elu ja vanemad lubasid mu erakooli saata,
kui leiavad mõne odava.”

“Mind narriti kah eelmises koolis,” tunnistas Ruskin. “Söök
oli samuti vilets. Ainult friikartulid iga päev. Mu isa oli kunagi
poksija – siis, kui ta sõjaväes teenis. Vanemad tahtsid tugeva
sporditraditsiooniga kooli.”

“Sport mulle meeldib. See on ainus, mis mulle hästi sobib.
Kas selles koolis tehakse palju sporti?”

“Ei. Absoluutselt mitte.”
“Oh, sa nagu ütlesid, et . . .”
“Sport hakkab olema. Doktor Norcross-Webb ütleb, et me

oleme rajaleidjad nagu Metsikus Läänes. Võime teha absoluut-
selt kõike, kui oleme hingega asja juures.”

“Kas see on ikka päris kool? Nägime reklaami ja meie mee-
lest oli üsna uhke koht.”

“Jah, mina nägin ka seda. Sam, seda nimetatakse marke-
tingiks. Ta kulutas selle brošüüri peale hulga raha, sest see on
kalkuleeritud investeering.”

“Mina juba muretsesin, et koht võib liiga uhke olla.”
“Noh, hoone ise on üpris vägev, kui vaatad teisel pool parki
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seistes seda osa, kus leedi Vyner elab. Kui mina kooli läksin, oli
maja üsna kokku kukkumas ja siis pani Miles veel söögisaali
põlema, nii et me jäime raamatukogust ja kabelist ilma. Ta visati
seepeale välja, nii et jäime vaid neljakesi, sest enne olid kaks
juba minema läinud ja siis jooksis vaene Tomaz kah ära. See-
pärast pidigi direktor selle brošüüri tegema, et tal oli rohkem
poisse vaja. Selleks ajaks, kui me kohale jõuame, võib neid seal
juba palju olla! Siis on veel lord Caspar – majaperenaise lapse-
laps –, aga tema pole kogu aeg kohal. Ta on üsna isepäine ja
võib-olla ei tule üldse tagasi, sest ta väidab, et vihkab seda kohta.
No tõtt-öelda on ta lihtsalt üks ärahellitatud vingats.”

“Aga kes kooli põlema pani? Kas keegi poistest?”
“Jah, ma ju ütlesin sulle, et Miles tegi seda. Tema oli üks

neist närvipundardest, kes ei suuda kohaneda. Ta oli Tomazi
sõber, aga Tomaz on see orb, kes minema jooksis. Miles läks
õudselt närvi ja kallas hulga bensiini maha, nii et leek lendas
läbi katuse välja. Viis tuletõrjeautot tuli kohale. Kulus sada aas-
tat, enne kui olukord kontrolli alla saadi. Sel õppeaastal peame
kindlasti maja uuesti üles ehitama. Direktor tellis juba iseseis-
valt ehitamise õpiku ja me suvetööks on . . . nojah. Vaata seda.”

Ruskin tuhnis oma pampudes. Rong kihutas juba täis-
kiirusel edasi ja Sam teadis, et tagasi ta enam ei pääse. Ta jäl-
gis, kuidas paks poiss mingi nööri lahti harutas ja pruunist
pakkepaberist midagi õrnalt välja tõmbas.

“Pidime maketi ehitama. Tuli välja arvutada, kui palju ehitus-
puitu kulub, ning sealjuures pidi ka arvestama kandevõimet . . .
ei tule meelde . . . minu meelest oli vist sada tuhat kilo. Igatahes
keeruline värk. Vend aitas mind natuke, aga ikka läks jube
aeglaselt . . . Kuidas tundub?”

Sam ei osanudki mingit seisukohta võtta. Ruskini maketil oli
neli seina ja ülejäänu kujutas endast postide ja talade segadik-
ku. Peen ehitis oli Sami meelest nagu miniatuurne katedraal.
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“Muidu võiks ju mõni rõhtpalk vähem olla,” seletas Ruskin,
“aga otsustasime, et parem karta kui kahetseda. Suurem osa
vaheajast kulus mul tööks, aga parim projekt saab autasu.”

“Ja seda katust me peamegi hakkama ehitama?”
“Kui meid on piisavalt palju. Ega see tegelikult nii keeru-

line olegi, kui paistab. Põhimõtteliselt on asi üsna lihtne – kõik
koosneb kolmnurkadest. Sam, kas sa teed tahad?”

Sam ei teadnud ise ka, mida ta tahaks. Ta mõtted ja tunded
muutusid üha segasemaks. Igaks juhuks ta noogutas tänulikult.
Ruskin naeratas õnnelikult ja jätkas oma pagasis tuhnimist.
Peagi tõstis ta lauale termose ja kaks plastkruusi. Rong rappus,
nii et termosest valamine oli keeruline töö – kuid peagi auras
mõlemas tassis kuum vesi. Ruskin võttis rinnataskust kaks tee-
pakki ja solgutas neid energiliselt. Siis tõi ta lagedale tükk-
suhkru, miniatuurse viskipudeli värske piimaga ja plastlusika.
Kõige lõpuks sättis ta lauale einekarbi, mis sisaldas suurel hul-
gal kodusvalmistatud küpsiseid.

“Ma usun, et sa tahad ka teiste poiste kohta üht-teist teada,”
pakkus Ruskin.

“Jah.”
“Noh, mõlemad on lahedad kutid. Kas tee sisse suhkrut

soovid? Üks neist on pärit Lõuna-Ameerikast. Ta on täitsa nal-
jakas tüüp. Küll ma jutustan sulle temast lähemalt. Aga muidu
tore, ma loodan, et ta ikka tuleb tagasi. Teine poiss on üsna
suur, väidab, et on kuueteistkümneaastane. Aga ta paistab
vanem välja ega räägi eriti. Meil oleks hirmsasti ühtteistküm-
met poissi vaja! Jalgpall on ainus mäng, mida ma oskan.”

“Mina mõtlesin, et see on suur kool ja et mul vedas sisse-
saamisega.”

“Oh, aga sul vedaski! See ongi suur! See on tõesti vägev
koht! Ja sel on ka jube huvitav ajalugu. Teise maailmasõja ajal
oli seal uurimislabor. Sa ju tead, kuidas sõjavägi suuremad
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majad enda käsutusse võttis? Sinna ehitati punkreid ja muud
sihukest. Maa-alused tunnelid on ka. Pärast sõda tehti sinna
minu mälu järgi eeslite varjupaik. Siis tulid sinna mungad ja
on veel praegugi seal, ehkki sa ei näe neid . . . Kas ma lobisen
liiga palju? Ma lihtsalt seletan sulle. Räägitakse, et meie direk-
tor ostis koha üheainsa päevaga ära. Pakkumise tegi hommikul
ja raha viis juba pärastlõunal kohvri sees kohale. Ta ostis eeslid
ka ära. Need elavad seal, kus vanasti olid tenniseväljakud, aga
sinna tuleb nüüd jalgpalliplats – mitte et kolmekesi korralikult
mängida saaks, isegi mitte siis, kui direktor väravavahiks tuleb.
Ja Sanchez, kel varvas puudu, ei saa eriti hästi joosta.”

“Sanchez? Oota, kas see on üks nendest kahest poisist?”
“Vabandust, jah. See lõunaameeriklane. Ta on vigane, nii et

ei saa korralikult mängida, ehkki püüab hoolega. Kui sa suurest
varbast ilma jääd, siis kaob õige tasakaal ära ja seepärast ta lon-
kabki.”

“Kuidas ta oma varbast ilma jäi?”
“See on küll saladus, aga ma räägin sulle ära. Nagunii saad

teada.” Ruskin kummardus ettepoole ja tasandas hääle sosi-
naks. “Ma usun, et see on tõsilugu, ehkki kõlab, nagu oleksin
kõik ise välja mõelnud. Ta rööviti ja hoiti lunaraha saamiseks
pantvangis. Ja röövlid tahtsid tõestada, et neil on nõudmisega
tõsi taga ja . . .”

Sam võpatas.
“Jah. Näpitsatega.”
“Kas vanemad maksid lunaraha ära?”
“Sanchez ütles, et ei maksnud. Kui ta varvas ümbrikust välja

kukkus, saadeti ihukaitsjad röövlitele kallale ja läks tule-
vahetuseks.”

“Ja Sanchez pääses põgenema?”
“Ta on väga kõva poiss. Mina ei julgeks Sanchezega jamada.

Ta pole mingi hoopleja, aga võib eesli selili keerata. Ma ise
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nägin, kuidas ta sellega hakkama sai, kui Miles vedas kihla, et
ta ei suuda . . . Tõsi küll, ta maadles Peeter Paaniga, kes on
kõige vanem eesel, aga ikkagi . . .”

“Aga kes ta röövis?” uuris Sam. Ta silmad polnud veel eales
nii suured olnud ja suu vajus pisut lahti.

“Mina ei tea. Ta perekond on Lõuna-Ameerikast ja sigarikas.
Kõik riided on spetsiaalselt talle õmmeldud. Aga ta üldse ei
eputa sellega, ausalt.” Ruskin tasandas taas häält ja kummar-
dus lähemale. “Asi on selles, et Ribblestropist ei leia teda keegi
üles. Ta hoiab igaks juhuks voodi all relva. Seina sees on väike
auk. Ma räägin tõsiselt. Doktor Norcross-Webb tunneb ta isa ja
minu isa arvab, et sealt see majaostmisraha tuligi. Vaata, keegi
ei usuks, et Sancheze-taoline poiss võiks käia niisuguses koolis
nagu Ribblestrop. Nii et seal on tal turvaline.”
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