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Jalo sankari, niitä on, joilla
kerran muuttui muoto ja silleen jäi tämän jälkeen;
toiset saattavat taas useastikin muuttua niin kuin
vellovan valtameren asukas vedenhaltija Proteus.
Voit pojan, leijonankin näet ottaa hahmon ja joskus
karjunakin elämöit, olit milloin sarvekas härkä,
milloin käärme sä taas, jota ei käsi koskea tohdi;
montapa kertaa myös olit kuin kivenjärkäle tai puu,
joskus muistuttivat sinun kasvosi kirkasta vettä
virtana vierien tai sitä vastustavaa olit tulta.
Ovidius, Muodonmuutoksia,
suom. Alpo Rönty, WSOY 2018

Lähtö
Hyinen itätuuli vihmoi Mustanmeren rannalla sijaitsevan satamakaupungin yllä. Oli maaliskuun alku, ja
Constanțassa oli vielä kertaalleen satanut sankasti lunta,
joka nyt narskui kengänpohjien alla. Hän askelsi jalalta
toiselle pitääkseen itsensä lämpimänä. Rahtilaivan
kannelta hän toivottavasti löytäisi suojaisan paikan,
jossa pysytellä Istanbuliin saakka. Myöhemmin, toisella
laivalla, joka veisi hänet Triesteen, hänelle oli luvattu
paremmat oltavat. Sitä ennen hänen oli kuitenkin
matkustettava ilman passia pois Romaniasta.
Saapuminen kirkkaasti valaistulle satama-alueelle
oli sujunut ilman suurempia ongelmia. Nyt he odottivat talon korkuisiksi pinottujen konttien varjossa kaikessa hiljaisuudessa merkkiä, jonka oli määrä
tulla aallonmurtajan edustalla olevalta laivalta tasan
kahdeksalta ja jonka jälkeen Dimitrescun pitäisi niin
nopeasti kuin suinkin kiivetä nousutikkaat ylös. Matkan päätteeksi hän saisi kymmenentuhatta dollaria –
vähennettynä hänen saattajansa kuluilla, viidelläsadalla
dollarilla, jotka tämä oli jo etumaksuna pidättänyt.
Kymmenen kertaa niin paljon kuin oli tämänhetkinen
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keskimääräinen kuukausiansio Romaniassa. Jos oli
sattunut saamaan työtä.
He olivat tavanneet vasta vähän aikaa sitten. Välittäjä,
lipevä tyyppi halvassa puvussa, ei ollut tarvinnut paljoa
aikaa vakuuttaakseen Dimitrescun kaupasta, kuten välittäjä sopimusta kutsui. Välittäjä ei tiennyt, että Dimitrescu oli etsinyt häntä jo päiväkausia. Yksi munuainen,
kuten välittäjä oli vakuuttanut, oli merkityksetön henkilölle, jolla oli niitä kaksin tervein kappalein, mutta
korvaamattoman arvokas sellaiselle, jonka munuaisista
kumpikaan ei toiminut. Veriryhmän selvittämisessä ja
immunologisessa testissä ei ollut mennyt kauaa. Välittäjä
oli laitettu Dimitrescun perään, koska tämän kaksoisveli
Vasile ei ollut palannut kotiin matkaltaan.
Perhe oli odottanut Vasilea jo pitkään ja toivonut
joka päivä, että tämä viimein kävelisi Constanțan laitamilla sijaitsevan vetoisan ja huonosti lämmitetyn kerrostalon portaat ylös ja astuisi, ehkä hieman väsyneenä
mutta silti nauravaisena, nippu dollareita kädessään,
sisälle asuntoon, jossa kaksosveljet perheineen asuivat ja josta Vasile halusi viimeinkin viedä vaimonsa
ja kolme lastaan pois. Kun rappukäytävästä kuului
askeleita, toivo aina heräsi mutta muuttui päivä päivältä kasvavaksi huoleksi siitä, että Vasilelle oli ehkä
sattunut jotain. Hän ei ollut koskaan ennen jättänyt
ilmoittamatta itsestään ollessaan pidempään pois kotoa,
ansaitsemassa rahaa jossain toisessa kaupungissa. Vasile
ei ollut paljastanut lähtönsä syytä edes vaimolleen. Hän
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oli uskoutunut ainoastaan Dimitresculle, jonka yritys
puhua Vasile perumaan suunnitelmansa epäonnistui.
Palkkio oli suuri, ja veli näki edessään ainutkertaisen
mahdollisuuden päästä pois sietämättömästä tilanteesta. Häntä ennen monet olivat matkustaneet Istanbuliin,
missä toimenpiteet suoritettiin. Istanbulissa oli vieri
vieressä laittomia klinikoita, jotka vaihtoivat paikkaa
jatkuvasti ennen kuin laiskasti toimivat viranomaiset
ehtivät löytää ja paljastaa ne. Toiminta oli tuottoisaa, ja hyvin koulutetut, häikäilemättömät spesialistit
hankkivat asiakkaita lännestä tai Lähi-idästä nopeasti
ja luotettavasti.
Kauhistuttava uutinen oli tullut jo ennen kuin Dimitrescu oli löytänyt Vasilen välittäjänä toimineen
miehen. Yhtenä iltana oven takana oli ollut Cezar,
kaukainen sukulainen, joka ansaitsi elantonsa rekkakuskina ja kiersi maailmaa. He eivät olleet nähneet miestä
aikoihin eikä kukaan aluksi ymmärtänyt, mitä tämä
halusi, mutta sitten Cezar veti takintaskustaan rypistyneen valokuvan ja laittoi sen pöydälle. Vasilen vaimo
nosti kädet kasvoilleen ja päästi pitkän, lohduttoman
kirkaisun. Cezar kertoi saaneensa kuvan triesteläiseltä
poliisilta. Vasile oli kuollut. Dimitrescun kädet vapisivat hänen ottaessaan kuvan sekä poliisin käyntikortin,
jonka sukulaismies hänelle antoi.
Heidän pitäisi piileskellä konttirivien välissä vielä
vajaa varttitunti. Dimitrescu kaivoi huopakankaisen
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takkinsa taskusta tupakka-askin ja tarjosi välittäjälle
savuketta. Ihan reilua, hän ajatteli. Hän oli varma
päätöksestään. Hän antoi tulta miehelle, joka käänsi
hänelle heti taas selkänsä ja katsoi ylös laivan kannelle.
Hänen hengityksensä, johon sekoittui savua, jähmettyi
jääkylmässä ilmassa.
Dimitrescu otti takintaskustaan esiin silmukkavaijerin, johon hän oli iltapäivällä kiinnittänyt kaksi kahvaa.
Salamannopeasti hän kiepautti vaijerin miehen kaulan
ympärille ja kiskaisi. Välittäjän kädet haroivat avuttomina tyhjää. Hän ei saanut otetta Dimitrescusta, joka
kiristi silmukkaa vielä yhdellä voimakkaalla nykäisyllä.
Mies vajosi maahan kuin säkki. Dimitrescu heitti vaijerin pois ja otti molemmin käsin kiinni välittäjän päästä.
Kaulanikamat murtuivat äänekkäästi naksahtaen.
Kun Dimitrescu ja hänen veljensä Vasile vielä olivat
toimineet merivoimien leivissä taistelusukeltajina, oli
huolia ollut vähemmän. Vaikkei palkka ollut ylellinen,
se tuli useimmiten kuitenkin säännöllisesti – kunnes
Romanian valtio ei enää pystynyt maksamaan heille
eikä monille kollegoille. Siitä alkoi heidän epäonnensa.
Dimitrescu oli kuitenkin jo oppinut, miten siivotaan
joku nopeasti ja ääneti tieltä. Se oli kuin uiminen tai
polkupyörällä ajo, hän oli joskus vitsaillut: kun sen
kerran oli oppinut, ei sitä koskaan unohtanut.
Veljen kuolema ei jäisi rankaisematta. Dimitrescu
seuraisi veljensä jälkiä loppuun saakka. Välittäjä oli
suunnitellut matkan, hän oli ensimmäinen. Dimitrescu
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kävi pikapikaa läpi miehen taskut ja otti pari seteliä
lompakosta, jonka hän sitten heitti välinpitämättömästi
lumeen. Hän ei piitannut jäljistä, ei ollut odotettavissa,
että viranomaiset jatkaisivat tutkintaa pitkään. Hän
katsoi kuollutta miestä vielä viimeisen kerran, sylkäisi
ja heitti tupakkansa pimeyteen. Sitten hän näki valomerkin vilkkuvan laivan nousutikkaiden yläpäässä.
Dimitrescu riensi vauhtiin. Huomenna hän saapuisi
Istanbuliin, muutaman päivän kuluttua siitä Triesteen.
Vuodenvaihteen jälkeen romanialaiset eivät enää olleet
tarvinneet viisumia Länsi-Eurooppaan, mutta passia
piti odottaa useita kuukausia. Laivamatka oli ainoa
keino seurata veljen jälkiä. Vaikka tarkastukset olivat
tiukat, oli toivo laittoman maahantulon onnistumisesta
suurempi. Triesteen saapui päivittäin satoja rekkoja
Istanbulista. Organisaatio hallitsi hommansa hyvin.
Dimitrescu ei kantanut huolta, hän ajatteli vain omaa
suunnitelmaansa.
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Poistuminen
Järkytys on raivoa vanhempi. Hänen poskensa olivat
tuhkanharmaat, veri näytti paenneen hänestä lähes
täysin. Hän seisoi vain puolen metrin päässä Proteo
Laurentin työpöydästä ja karjui tälle yrittäen jälleen
päästä toivottoman tilanteen herraksi.
”Tiedätkö, mitä on tapahtunut? Tiedätkö, mitä
ne paskiaiset aikovat tehdä minulle? Eihän tämä voi
olla totta… Olen koko elämäni tehnyt niille kaiken
likaisen työn – ja nyt? Mutta ne saavat vielä katua,
lupaan sen!”
Galvanon kasvot olivat valkoiset, hänen silmänsä
leimusivat villisti ja hänen suupielissään näkyi vaaleat
sylkivanat. Vanha mies, jonka kukaan ei uskonut eläessään järkyttyneen mistään ja joka oli aina kommentoinut muiden hermostuneisuutta kyynisesti, pystyi
muodostamaan hädin tuskin yhtä selkeää lausetta. Hän
huitoi käsillään ilmaa herkeämättä, pitkät luisevat sormet jännittyivät ja iho nivelien ympärillä kiristyi.
Proteo Laurenti sulki työhuoneensa oven luomatta
sihteeriinsä Mariettaan salaliittolaisen katsetta, jota
tämä kovasti odotti. Galvanon pitäessä tauon ja hanga-
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tessa vapisevia käsiään hitaasti toisiaan vasten Laurenti
tarjosi hänelle tuolia, mutta vanhus aloitti jo uuden
saarnan. ”Melkein kuusikymmentä vuotta! Tiedätkö,
mitä se tarkoittaa? Äh, mistäpä sinä tietäisit! Olet aivan
liian nuori.”
Näin olivat asiat Triestessä. He olivat tunteneet toisensa jo ikuisuuden. Laurenti aloittaisi syksyllä kahdennenkymmenennenviidennen virkavuotensa kaupungissa, hän oli vuoden edellä paavia. Hän oli ollut
naimisissa lähes neljännesvuosisadan ja tuntenut yhtä
pitkään sihteerinsä, joka ei ollut vielä koskaan ilmaissut
haluavansa väistyä Laurentin rinnalta. Myös Galvanon
hän oli tuntenut siitä lähtien, kun oli tullut kaupunkiin.
Ne harvat murhan uhrit, jotka Triestessä oli viimeisten
kolmen vuosikymmenen aikana kirjattu, olivat päätyneet viimeiselle lääkärikäynnilleen Galvanon toimipisteeseen, vailla toivoa paranemisesta. Mutta eipä heidän
myöskään tarvinnut tuntea Galvanon skalpellin viiltoa,
kun tämä suoritti ruumiinavauksen oikeuslääketieteellisen osaston valkoiseksi kaakeloidussa tyrmässä.
”Viisikymmentäseitsemän vuotta”, puuskahti vanhus, ja Laurentin mieleen tulivat monet tarinat, jotka
tämä oli hänelle kertonut. Italialaisen siirtolaisen Bostonissa syntynyt poika oli toukokuussa vuonna 1945
saapunut liittoutuneiden mukana saksalaisten vapauttamaan ja jugoslavialaisten miehittämään kaupunkiin
– ja jäänyt sinne. Hänen vaimonsa oli kuollut joitakin
vuosia sitten, ja Yhdysvalloissa asuvat lapset kävivät
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hänen luonaan vain kerran vuodessa uimakaudella.
Lapsenlapset eivät osanneet isoisänsä äidinkieltä ja
naureskelivat tämän vanhanaikaiselle englannille.
”Ne makasivat kaikki minun pöydälläni, kyllähän
sinä tiedät, Laurenti. Kuolleet, jotka sota jätti jälkeensä,
viisikymmentäluvulla murhatut huorat, egyptiläisten
merimiesten teurastamat homot, Diego de Henriquez
parka, joka paloi tavaravajaansa. Kaikki, poikkeuksetta. Myös se kolmesta eri roskasäkistä löytynyt ruumis.
Ja Karstissa harppuunalla ammuttu mies! Itsemurhan
tehneet yhtä lailla. Kaikki, jotka eivät olleet kuolleet
asiallisesti, tulivat minun käsiini. Miksi et sano mitään?”
He olivat tehneet pitkään töitä yhdessä. Vanhus
oli aina sinutellut Laurentia, kuten kaikkia muitakin,
ja antanut omalla omituisen närkästyneellä tavallaan
ymmärtää, ettei sama käytäntö pätenyt toisinpäin.
Galvano ei kunnioittanut alkuperää, eikä varallisuutta
tai valtaa sen enempää. Hän oli muodollinen ainoastaan
oikeuden edessä. Galvano oli ihmistuntemuksensa ansiosta loistava oikeuslääkäri ja häneltä saattoi aina kysyä
neuvoa yksityiselämän ongelmissa. Kun oli tullut hänen
aikansa siirtyä eläkkeelle, hän oli jäähyväisjuhliensa
jälkeisenä päivänä saapunut työpaikalleen tavalliseen
tapaan. Sovittu seuraaja oli häädetty nopeasti, ja kun
seuraava ruumis ilmaantui, Galvano vannoi jälleen valansa ja sai luvan seitsemääntoista uuteen virkavuoteen.
Jotka päättyivät tänä aamuna.
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”Jonain päivänä tämän hetken oli tultava”, sanoi
Laurenti ja katsoi ulos ikkunasta.
Galvano katsoi Laurentia suurilla harmaanvihreillä silmillään ja vajosi tuolille. ”Katso minua”, hän
sanoi. ”Näytä minulle henkilö, joka on paremmassa
kunnossa kuin minä. Olenko muka kalkkeutunut,
dementoitunut, Alzheimer-potilas? Vapisevatko käteni? Seison tukevasti kahdella jalalla, kuuden tunnin
ruumiinavaus ei vaikuta minuun eivätkä tutkimusapulaiset pysty kirjoittamaan sitä vauhtia kuin minä
sanelen. Sano siis yksikin peruste, miksi minun ei enää
pitäisi tehdä töitä.”
”Kuka teille niin on sanonut?”
”Prefekti itse, yhdessä questoren kanssa. Oli heillä
sentään riittävästi kunnioitusta olla lähettämättä minua
henkilöstöpäällikön pakeille. Mutta kumpikaan heistä
ei uskaltanut tehdä sitä yksin, eihän heillä ole munaa
sellaiseen.”
”Entä mitä te sanoitte? Kai te yrititte neuvotella
asiasta?” Laurenti tiesi tarkalleen, että kysymys oli retorinen, ja pystyi elävästi kuvittelemaan mielessään,
miten Galvano oli verbaalisesti lynkannut nuo ikävän
uutisen sanansaattajat.
”Mitäpä luulet? Luettelin kaikki tapaukset vuosilukuineen ja kuolinsyineen. Mutta eiväthän ne mitään
tajua. Mitättömiä aloittelijoita!” Prefekti oli totta tosiaan asetettu virkaansa Triestessä vasta kuusi vuotta
sitten, questore sitä vastoin oli ollut kaupungissa jo
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pitkään. Mutta Galvanon näkövinkkelistä he olivat
vaivaisia vasta-alkajia. ”Lopulta he sentään lupasivat
konsultoida minua vaikeissa tapauksissa. Mutta minun
on tyhjennettävä huoneeni tänään iltaan mennessä. He
tulevat katumaan, voit luottaa siihen.”
Kyse ei ollut ensimmäisestä yrityksestä passittaa
vanha mies oikeasti eläkkeelle, vaikkei häntä voinut –
lukuun ottamatta hänen tapaansa kohdella eläviä ihmisiä – moittia mistään. Hän oli ainoastaan liian vanha.
Laurenti tiesi, ettei ollut kyse esimiesten ilkeämielisyydestä. Kukaan kahdeksankymmentäkaksivuotias ei vain
saanut toimia oikeuslääkärinä, siinä kaikki. Laurentia
ei kuitenkaan huvittanut puolustella päätöstä ja ottaa
samalla riskiä, että Galvano aloittaisi taas uuden purkauksen. Ajatus seuraajaan totuttelemisesta tuntui hänestäkin rasittavalta. Apulaislääkärit, jotka olivat tähän
saakka työskennelleet Galvanon kylmässä kammiossa,
olivat hänen mielestään suurelta osin vastenmielisiä.
Nuoria rääpäleitä, juuri yliopistosta valmistuneita ja
täynnä ylimielisyyttä. Toisaalta he eivät myöskään saaneet mahdollisuutta oppia Galvanolta, sillä tämä haistoi
aina kilpailumielialan ja puolusti valtakuntaansa kuin
vihainen koira.
”Autan teitä kantamaan tavarat kotiinne”, sanoi
Laurenti ja katsoi kelloa. ”Olisiko meidän parasta lähteä heti?”
”Et voi olla tosissasi.” Galvano nousi ylös. ”Minulla
on iltaan asti aikaa. En lähde huoneestani yhtään mi-
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nuuttia aiemmin. Voit hakea minut kuudelta, jos sinua
vielä silloin huvittaa auttaa.”
Laurenti ihmetteli, mitä Galvano mahtaisi tehdä
siihen asti. Ehkä tämä puhuisi vielä viimeisen kerran
muutamien ruumiiden kanssa, jotka odottivat kylmäkaapeissa hautajaisiaan ja olisivat seuraavasta päivästä
alkaen Galvanon seuraajan omaisuutta. Kenties tämä
pitelisi vielä hetken heidän kylmiä käsiään ja antaisi
heille hyvästiksi suukon otsalle. Tuosta vanhasta miehestä saattoi uskoa mitä tahansa.
Laurenti oli kuitenkin ennen kaikkea huolissaan: mitä Galvano keksisi, kun ei enää kävisi töissä? Asuessaan
vielä rannikolla hän oli voinut nauttia merinäköalasta
ja valtavasta puutarhasta. Mutta tätä nykyä hän asui
kaupungissa. Laurenti pelkäsi nopeaa romahdusta, sillä
hän oli nähnyt niin monesti sen tapahtuvan vanhoille
ihmisille, joilla ei yhtäkkiä ollutkaan enää ankkuria ja
jotka eivät tienneet, mistä voisivat pitää kiinni. Eikä
vain vanhoille ihmisille, hän korjasi mielessään. Joka
tapauksessa hän aikoi vaimonsa kanssa pitää huolta
Galvanosta vielä aiempaakin paremmin, mikä ei suinkaan ollut aina pelkkä ilo.
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Botoxia, silikonia, kollageenia
”Kaikki haluavat aina vain enemmän rahaa, avvocato. Ei
siinä ole mitään uutta. Ja jokaisella on omat metodinsa
tavoitteen saavuttamiseksi”, totesi Adalgisa Morena,
La Salvia -klinikan pääosakas. ”Meille ei ole mikään
ongelma pyhittää koko klinikka plastiikkakirurgialle.
Markkinat ovat valtavat. Menetelmät kehittyvät koko
ajan ja uusien aineiden testit ovat olleet lupaavia.
Maineemme on jo nyt niin hyvä, että joutuisimme joka
tapauksessa pian laajentamaan, koska odotuslista pitenee
koko ajan. Riskitkin ovat pienet.” Hän istui aavistuksen
eteenpäin kumartuneena mustassa nahkanojatuolissaan
ja hymyili ystävällisesti. Hänen katseensa lipui pois
miehestä, jonka harvaa, harmaantunutta tukkaa
valaisi auringonsäde. Se ei kuitenkaan tehnyt miehestä
lähimainkaan pyhimystä.
”Päätökseni pitää, Adalgisa.” Romaniin naisen vastustelu ei vaikuttanut. ”Meillä on sopimuksemme. Te
suostuitte aikanaan siihen, että Petrovacin yhtiöosuus
suurenee viiden vuoden kuluttua. Ilman häntä tätä
kaikkea ei olisi, ja lääkärit työskentelevät yhä myös
julkisissa sairaaloissa. Ei tässä ole mitään neuvoteltavaa.
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Jos haluatte laajentaa, tehkää se. Autan teitä mielelläni,
jos on tarpeen saada kriittiset henkilöt vakuutettua
asiasta byrokratian nopeuttamiseksi. Se ei kuitenkaan
vaikuta osuuksiin millään tavalla.”
”Asia ei ole aivan noin yksinkertainen”, totesi vastalauseenaan kirurgi Ottaviano Severino, joka oli tähän
saakka pysytellyt hiljaa ja jättänyt neuvottelun vaimolleen. Hänen mielestään oli aika tehdä asianajajalle
selväksi, mistä kenkä puristi. Adalgisa loi häneen tästä
hyvästä myrkyllisiä silmäyksiä, jotka Severino kuitenkin jätti tarkoituksella huomioimatta. ”Toimenpiteistä
vastaamme me. Kokeneet, arvostetut kirurgit ja siirtoelimien irrottajat. Jos me kieltäydymme osallistumasta, Petrovac voi aivan vapaasti miettiä, mistä rahansa
hankkii. Mitä luulet, miksi seurapiiriväki haluaa juuri
meidän odotuslistallemme? Tuskin ainakaan Petrovacin
osuuksien takia!”
”Haluatko todella, että sanon tuon hänelle?” Romani kurtisti otsaansa ja virnisti. ”Siinä tapauksessa
voitte laittaa huomenna ovet kiinni. Hänellä on huomattavasti vähemmän hävittävää kuin teillä. Kuten
tiedät, ei minulla ole omaa lehmää ojassa. Päinvastoin,
riidasta olisi minulle haittaa, sillä te olette toimistolleni
hyviä asiakkaita. Samoin kuin Petrovac. Mutta hänellä
sattuu olemaan etulyöntiasema, mikä on ollut selvää
alusta saakka.”
”Hyvä Romani, miten tämä sitten pitäisi hoitaa?
Ei kai Petrovac vakavissaan usko, että me alkaisim-
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me himmailla laajentamisen jälkeen? Onko sinulla
minkäänlaista aavistusta, kuinka paljon olemme investoineet? Jos palvelumme eivät ole viimeisimmän
kehityksen mukaisia, menetämme potilaita.” Adalgisa
Morena katsoi asianajajaa silmät viiruina. ”Uhkailu”,
hän sähähti, ”ei paranna asemaasi yhtään, Romani!”
”Ei minulla ole asian kanssa mitään tekemistä”,
vastusteli lakimies.
”Sinä tai Petrovac, sehän on yksi ja sama asia”, sanoi
Severino ja kohotti olkapäitään aivan kuin olisi palellut.
”Aina sama asenne! Olen vain välimiehenne.”
”Kuulepas, Romani, ja Ottaviano, sinä olet nyt hiljaa”, sanoi Adalgisa Morena huomatessaan miehensä vetävän henkeä. Hän nosti toisen säärensä toisen päälle ja
nojautui tuolissaan taaksepäin hymyillen pahaenteisesti.
”Suurimman riskin otamme me. Petrovacin tämänhetkinen osuus ei ainoastaan kata hänen kustannuksiaan
raaka-ainetoimituksista vaan takaa hänelle lisäksi joka
vuosi paksun tukun rahaa. Ymmärrän, ettei hän halua
luopua mistään, ja koska hänen kulunsa ovat kasvaneet, on meidän osallistuttava niihin. Mutta voittoosuus pysyy muuttumattomana. Kerro hänelle se. Ja
salli meidän nyt ystävällisesti siirtyä muihin kohtiin.
Minulla ei ole koko päivää aikaa.”
Adalgisa Morenan äänensävy oli huomaamatta
muuttunut terävämmäksi ja siitä kuului, että hän oli
joutunut lausumaan ääneen myönnytyksen, johon hän
ei kokenut olevansa velvollinen. Hän näytteli jälleen
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jumalallisen armeliaisuuden ruumiillistumaa. Romani
pystyi elämään sen kanssa. Ottaviano Severino sen
sijaan sai päivittäin tuntea, kuka määräsi tahdin klinikalla, ja hänen oli vaikea sulattaa sitä. Hänen vaimonsa
oli kuitenkin toistaiseksi suhtautunut suopeasti siihen,
että hän työskenteli vähemmän ja vietti enemmän aikaa
hevosten ja laukkakilpailujen parissa. Tiimissä vuoden
verran olleen nuoren sveitsiläiskirurgin kurssi oli puolestaan Adalgisan silmissä korkealla. Ja hankalimpia tapauksia varten heillä oli Leo Lestizza, Adalgisan serkku
ja klinikan neljäs osakas. Lestizza oli pysynyt toistaiseksi
hiljaa ja antanut Adalgisan hoitaa neuvottelut. Hän
tiesi Adalgisan avut tarkalleen. Veitsenterävän älyn
lisäksi Adalgisa Morenassa oli menestyvän liikenaisen
kylmäverisyyttä eikä hänen taloudellisella kunnianhimollaan ollut rajaa.
Kun asianajaja oli omaksunut sellaiset neuvottelun
pelisäännöt, joilla ei loukattu Petrovacin kunniaa, he
siirtyivät muihin kohtiin, joihin tarvittiin Romanin
toimiston asiantuntemusta. Uusi upea esite oli pian
menossa painoon ja piti vielä tarkistaa lainopillisuuden näkökulmasta. Kansainvälinen kilpailu kauneuskirurgian alalla oli kovaa, ja aina oli tarpeen varautua
siihen, että kateelliset kollegat yrittäisivät kuroa kiinni
markkinaosuuksia keinolla millä hyvänsä, jopa kilpailulainsäädännöllisin oikeustoimin. Negatiiviset otsikot
pelottivat asiakkaat tiehensä.
Adalgisa selitti termit, jotka eivät olleet Romanille
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tuttuja. Waist-Hip-Ratio ei tarkoittanut sen kummempaa kuin vyötärön ja lantion ympärysmitan välistä
suhdetta, jonka ihanne oli tällä hetkellä 0,7. Facelift ja
brow lift kuulostivat ymmärrettäviltä, kukaan ei vain
saisi kuvitella mielessään aivan konkreettisesti, että toimenpiteessä päänahka irrotettiin kallosta ja kiristettiin
uudelleen siten, että hiusraja siirtyi samalla taaksepäin.
Termillä peeling tarkoitettiin kasvojen happohoitoa, ja
hiilidioksidilaserkäsittelyn jälkeen potilailla oli kipuja ja
turvotusta ja heidän piti odottaa koko pää paketoituna
viiden päivän ajan, että iho kasvaisi uudelleen. Pää yhtä
rupea. Lipojet oli uusi rasvaimuun tarkoitettu laite,
Botox puolestaan amerikkalainen ihmease, iljettävä
bakteerimyrkky, joka ruiskutettiin ihopoimujen alle
ja joka jäädytti kasvot ja toimi näin ihmeen tavoin.
Kollageenilla ei ollut mitään tekemistä geenien kanssa; liimamainen neste, joka tislattiin vasikannahasta,
oli toiminut täyteaineena kaikessa mutta saanut nyt
uusia kilpailijoita aineista, joita saatiin kananrustosta,
kukonheltasta, maitohapoista ja pleksilasista. Viimeistä
huutoa juuri nyt oli kuitenkin oman rasvan siirto, jossa
osa roikkuvasta vatsasta ruiskutettiin roikkuviin rintoihin tai jonnekin muualle tai jossa osa kaljamahasta
siirtyi laajentamaan miehistä uloketta. Kaikki täytyi
tietenkin muotoilla kauniiksi sanoiksi, jottei asiakkaiden haave esteettisestä kunnostuksesta tärveltynyt ja
jottei mahdollisuutta hyökkäykseen oikeusteitse ollut.
Myös kaikki vastuu oli suljettava pois, siltä varalta,
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että potilas näyttikin operaation jälkeen huonommalta
kuin sitä ennen.
”Mikä erityinen ongelma teitä vielä piinaa?” kysyi
asianajaja Romani omaksuttuaan kaiken ja saatuaan
lopulta myös puheenvuoron kohdassa, jonka läpikäymistä varten Adalgisa oli hänet paikalle kutsunut.
Klinikan kolme johtajaa vaihtoivat katseita. Adalgisa
oli jälleen se, joka puhui: ”Meillä kävi kutsumaton
vieras.”
”Kuka?”
”Joku toimittaja, oletan. Hän tekeytyi ensin asiakkaaksi, sähköpostitse, ja pyysi lähettämään papereita
Pariisissa sijaitsevaan osoitteeseen. Ensimmäinen ranskalainen asiakas. Jo sen olisi pitänyt herättää meissä
epäilyksiä, sillä kilpailu on Ranskassa valtavaa. Viikkoa
myöhemmin hän soitti sopiakseen tapaamisajan ja
sanoi haluavansa antaa vaimolleen lahjaksi täydellisen
uudistuksen. Hänellä oli mukanaan jopa valokuvia
naisesta. Erittäin epätavallista. Se nainen on näitä,
jotka aloittavat jo varhain, jotta pysyisivät sellaisina
kuin ovat. Niin ainakin ajattelin ja kerroin miehelle
toimenpiteistä, klinikasta, palveluista, kustannuksista ja
niin edelleen. Ennen lähtöään hän vielä pyysi lääkäreiden ansioluetteloita kirjallisina. En tietenkään antanut.
Mutta kerroin hänelle vähän enemmän meistä. Hän
kiitti kohteliaasti ja sanoi miettivänsä asiaa. Muutaman
päivän kuluttua hän sitten otti taas yhteyttä ja pyysi,
että saisi tulla tutustumaan klinikan alueeseen. Torjuin
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pyynnön ja viittasin yksityisyydensuojaan, jonka olemme asiakkaillemme taanneet, ja neuvoin häntä hyödyntämään nettisivuillamme olevaa virtuaalista kierrosta.
Hän vaikutti hyväksyvän sen eikä hänestä ole kuulunut
mitään sen jälkeen. Omituista on kuitenkin se, että Leo
on sen jälkeen ollut sitä mieltä, että joku seuraa häntä.”
”Auto on aina eri”, sanoi Leo Lestizza. ”Ja vaikka kuljettaja yrittää pitää riittävän välimatkan, olen
pannut hänet merkille. Kahdella viime kerralla sain
rekisterinumeron ylös.”
”Auto on varmasti varastettu tai vuokrattu”, sanoi
Romani. ”Sen me pystymme selvittämään nopeasti.
Mutta miksi kukaan seuraisi sinua?”
”Siinähän se onkin. En tiedä.”
”Toimittaja, niinkö sanoit?”
Adalgisa nyökkäsi.
”Selvitän asian. Älkää olko huolissanne. Maksaa
pahimmassa tapauksessa pari dollaria päästä eroon
jostakusta. Petrovac auttaa, jos on tarvis. Mutta olkaa
tästä lähin erityisen valppaina. Ehkä teidän kannattaisi
jopa pitää pieni tauko.”
”Sano se Petrovacille”, sanoi Severino ja sai vaimoltaan murhaavan katseen.
La Salvia oli Italian rajojen ulkopuolellakin tunnettu
yksityisklinikka, joka oli rakennettu Karstiin viisi
vuotta sitten mojovien verovähennysten avittamana
ja asemakaavaan ja luonnonsuojelulakiin liittyneiden
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kompromissien myötä. Oli kyse uusista työpaikoista.
Romani oli taiteillut kontakteillaan ja vauhdittanut
päätöksentekoa ojentamalla yhdelle ja toiselle pullean
kirjekuoren. Myös kolmella omistajalla oli hyvät
poliittiset suhteet ja he olivat kaupungin asukkaina
arvostetussa asemassa. Heidän nimensä olivat joka vuosi
mukana ylimmillä sijoilla sanomalehdissä julkaistavissa
listauksissa paikallisista hyvätuloisista. Adalgisa Morena
oli monissa liemissä keitetty yrittäjä, ja yksi hänen
suurimmista intohimoistaan oli nykytaide. Hänen
kokoelmansa koristi lähes kaikkia klinikan tiloja, hän
oli erityisen viehättynyt valokuvataiteeseen ja nuoriin
maalareihin. Hän oli vastikään hankkinut Berliinissä
asuvan argentiinalaistaiteilijan Miguel Rotschildin
maalauksen Paratiisi, koska piti nimeä niin osuvana.
Adalgisaa ei kiinnostanut, pitivätkö potilaat teoksista
vai eivät. Hänen miehensä, professori Ottaviano
Severino, omisti viisitoista laukkahevosta, joista usea
oli ollut mukana myös kansainvälisissä kilpailuissa
Baden-Badenissa, Clignancourtissa ja Ascotissa.
Aina yhtä hyvin ruskettunut Leo Lestizza puolestaan
oli erinomainen kirurgi, jonka hermot olivat kuin
teräsköysi mutta jonka vapaa-ajanviettotavoista kukaan
ei tiennyt mitään, vaikka hän aina silloin tällöin piti
parin päivän loman matkustaakseen jonnekin.
La Salvian potilaita kutsuttiin asiakkaiksi ja he saapuivat lähinnä Italiasta, Itävallasta, Saksasta ja Sveitsistä
korjauttamaan vuosien muovaamaa vartaloaan. Rinto-
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jen ja huulien silikonitäytteet, kasvojenkiristykset, rasvaimut mutta yhtä lailla myös purukaluston täydelliset
uusimiset yleisanestesiassa kuuluivat kansainvälisen
lääkäritiimin vakio-ohjelmaan. Kaljujakin korjailtiin
hiustensiirroilla.
Klinikalla vallitseviin pysyviin lakeihin kuului luonnollisesti varjella kuuluisat asiakkaat vedenpitävästi
julkisuudelta ja olla paljastamatta heidän nimeään kenellekään. Jos he eivät tulleet omalla autolla, heidät
haettiin lentokentältä ylellisellä limusiinilla, jossa oli
tummennetut lasit ja jonka takana sairaalaa ulkopuolisten katseilta suojaava raskas teräsportti viisitoista
minuuttia myöhemmin sulkeutui. Vieras nousi autosta
kolmikerroksisen rakennuksen sivuovella, mistä hänet
saatettiin suoraan vastaanottohuoneeseen. Edes muut
potilaat eivät saaneet nähdä tulijaa, jos tämä niin halusi. Yksityisyydensuoja oli kukoistavan liiketoiminnan
edellytys. Suurin osa potilaista ei poistunut sairaalan
alueelta koskaan eikä siis nähnyt silmäystäkään alle
kymmenen minuutin kävelymatkan päässä sijaitsevasta
Prepotton kylästä, josta neljä Karstin merkittävintä
viininviljelijää oli kotoisin. Mutta heidänhän olikin
toki levättävä ja toivuttava burnouteista, joita johtotehtävissä toimiminen aiheutti, tai kyllästymisestä seurapiirielämään ja paparazzeihin, joita vilisi jokaisen
kulman takana. Klinikan alueelta löytyi golfkenttä ja
tenniskenttä, uima-altaita sekä hyvinvointipalveluiden
koko valikoima hierontoineen, ravintoneuvontoineen
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ja kasvohoitoineen. Tontilla oli myös ratsastustalli,
jossa oli rauhallisia hevosia. Työpaikkoja kotimaiselle
hoitohenkilökunnalle ei kuitenkaan ollut juuri tarjolla.
Monet apulaislääkärit ja sairaanhoitajat tulivat, niin
huhuttiin, itärajan takaa ja viipyivät useimmiten vain
kolme kuukautta, turistiviisumilla. Heille maksettiin
todennäköisesti pimeästi, ja tarvittaessa välittäjä tuli hakemaan heidät pois. Oletettavasti kaikkien La Salviassa
työskentelevien piti ennen työn aloittamista allekirjoittaa klinikan tärkein ehto: järkkymätön vaitiolosopimus.
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