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Washingtonissa. Sekä
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Minds -sarjat perustuvat osittain
Douglasin uraan profiloijana.
Lisäksi hän on toiminut
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:n agentti John E. Douglas on istunut kuulusteluhuoneessa maailman pahamaineisimpien tappajien kanssa: Charles Mansonin, Ed Kemperin,
David ”Son of Sam” Berkowitzin ja Jeffrey Dahmerin.
Hän on legendaarinen sarjamurhaajien profiloija, joka
ensimmäisten joukossa ryhtyi tutkimaan väkivaltarikollisten mielenliikkeitä haastattelemalla heitä.
Hyytävässä kirjassaan John Douglas kertoo neljästä
erilaisesta murhamiehestä, kuten ”uransa” aloittavasta
tappajasta sekä sairaalasarjamurhaajasta, joka ehti tappaa kymmeniä uhreja ennen kuin jäi kiinni. Kirja vie lukijan kylmäveristen väkivaltarikollisten jäljille ja kuulusteluhuoneeseen. Mitä murhaajan mielessä liikkuu?
Milloin ihmisestä tulee tappaja?
TAPPAJAN MIELI on matka ihmismielen pimeimpiin
kolkkiin. Matkaoppaana on mies, joka tuntee sarjamurhaajat paremmin kuin kukaan muu maailmassa.

JOHN E. DOUGLAS

”Tarkoitus ei ole olla ystävä.
Tarkoitus ei ole olla vihollinen.
Tarkoitus on selvittää totuus.
Tämä on sanallista ajatusshakkia ilman nappuloita,
sparrausta ilman fyysistä
kontaktia. Kestävyyskisa,
jossa kumpikin osapuoli etsii
ja hyödyntää toisen heikkouksia
ja epävarmuutta.”

TAPPAJAN MIELI

HÄN KÄÄNTÄÄ KAS V ONS A
HETKEK SI PUOLEENI, KAT SOO
MINUA SUORAAN SILMIIN JA S ANOO:
”KUN KUULIN KOPUTUK SEN
JA KAT SOIN VERKKO-O VEN L ÄPI
JA N ÄIN KUKA SIELL Ä OLI,
TIESIN ETTÄ TAPPAISIN HÄNET.”
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S UUREN TAL ON P I ENE S S Ä HUONEE S S A
Täällä kyse ei ole niinkään siitä, kuka rikoksen teki, vaan miksi.
Lopulta, jos miksi on saatu kaivettua esiin ja lisätään siihen
vielä miten, meille valkenee myös kuka, sillä miksi + miten =
kuka.
Tarkoitus ei ole olla ystävä. Tarkoitus ei ole olla vihollinen.
Tarkoitus on selvittää totuus.
Tämä on sanallista ajatusshakkia ilman nappuloita, spar
rausta ilman fyysistä kontaktia. Kestävyyskisa, jossa kumpikin
osapuoli etsii ja hyödyntää toisen heikkouksia ja epävarmuutta.
Istumme pienen pöydän vastakkaisilla puolilla hämärässä
huoneessa, jonka kevytbetoniharkoista koostuvat seinät on
maalattu hailakan siniharmaiksi. Huoneen ainoa ikkuna on pieni, metalliverkolla suojattu suorakulmio käytävään johtavassa
teräsovessa. Univormupukuinen vartija katselee ikkunasta sisään
ja valvoo, että tilanne pysyy rauhallisena. Korkeimman turva
luokituksen vankilassa järjestys on kaiken A ja O.
Olemme istuneet täällä jo kaksi tuntia, ja aika on viimein
kypsä. »Haluaisin kuulla sinun kertovan omin sanoin, millaista
se oli silloin 25 vuotta sitten», minä sanon. »Miten kaikki oikein tapahtui? Tunsitko sen tytön, Joanin?»
»Olin minä nähnyt hänet sielläpäin», hän vastaa. Olemus on
rauhallinen, ääni tasainen.
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»Palataan hetkeen, jolloin hän ilmestyi ovelle. Kerro vaihe
vaiheelta, mitä sen jälkeen tapahtui.»
Melkein kuin hypnoosia. Huoneessa on hiljaista, kun näen
hänen muodonmuutoksensa. Hänen ulkonäkönsä näyttää
muuttuvan silmieni edessä. Hän tähyää paljasta seinää takanani
lasittunein silmin. Hän siirtyy toiseen aikaan ja paikkaan – tarinaan, joka ei ole lähtenyt hänen mielestään.
Huoneessa on kylmä, ja puvustani huolimatta onnistun tukahduttamaan vilunväristykset vain vaivoin. Puhuessaan mies
alkaa kuitenkin hikoilla. Hänen hengityksensä käy raskaammaksi ja kuuluvammaksi. Pian hänen paitansa on läpimärkä, ja
lihakset hänen rintakehässään tärisevät.
Näin hän kertoo koko tarinan, minuun katsomatta, melkein
kuin puhuisi itsekseen. Hän on omissa maailmoissaan, elää toista hetkeä toisaalla, ajattelee nyt samoja ajatuksia kuin silloin.
Hän kääntää kasvonsa hetkeksi puoleeni. Hän katsoo minua
suoraan silmiin ja sanoo: »Kun kuulin koputuksen ja katsoin
verkko-oven läpi ja näin kuka siellä oli, tiesin että tappaisin hänet.»
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a lu k si:

A S I ANT U NT IJ OI DEN OP I S S A
Tämä kirja kertoo väkivaltaisten rikollisten ajattelutavoista, joiden tuntemukseen perustuu niin 25-vuotinen urani FBI:n erikoisagenttina, käyttäytymisprofiloijana ja analyytikkona kuin
työni FBI:stä lähtemiseni jälkeen. Varsinaisesti kirja kylläkin
kertoo keskusteluista. Juuri keskustelemisesta kaikki omalla
kohdallani alkoi: keskusteluista, joiden aikana opin, kuinka rikollisen ajatusten ymmärtäminen voi auttaa poliisia saamaan
kiinni muita rikollisia ja tuomaan heidät oikeuden eteen. Kiinnostukseni käyttäytymisprofilointiin syttyi silloin.
Aloin haastatella rikollisia vankiloissa, koska se tuntui äärimmäisen tärkeältä sekä henkilökohtaisista syistä että koko alan
kannalta, mutta perimmäinen syy oli luultavasti halu ymmärtää rikollisten motiiveja. Aloitin aikoinani kenttätyöstä, kuten
useimmat FBI:n uudet erikoisagentit. Ensimmäinen palveluspaikkani oli Detroitissa. Minua kiinnosti alusta asti tietää, miksi
rikokset tehtiin – ei niinkään, miksi lakia ylipäätään rikottiin,
vaan se, mikä sai ihmiset tekemään juuri ne tietyt rikokset.
Detroit oli siihen aikaan kova kaupunki, jossa saattoi tapahtua viisikin pankkiryöstöä päivässä. Kansallisen vakausviranomaisen (FDIC:n) takaaman pankin ryöstö kuuluu keskus
rikospoliisin toimivallan piiriin, ja monet uudet tulijat pantiin
tutkimaan muiden töidensä ohessa pankkikeikkoja. Heti, kun
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