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Jane Hawk élete legnagyobb küzdelmét vívja a

legborzasztóbb fenyegetés ellen. Magasfeszültségű kisülések
sorozata.

„Talán már holnap meghalok. Vagy valami olyasmi lesz
belőlem, ami a halottnál is rosszabb.”

Jane ezúttal a különös, járványszerűen terjedő
öngyilkosságok és gyilkosságok ellen száll harcba, amelyek
szerte az országban szedik áldozataikat. Jane kiugrott FBI-
ügynökből lett menekülő törvényen kívüli, akire a kormányzat
ügynökei mellett az összeesküvés mögött álló bűnszövetkezet
emberei is vadásznak. Jane ellenfelei mindent megtesznek,
hogy holtan lássák. Ha pedig nem képesek megölni, Jane maga
kívánja: bárcsak inkább halott lenne.

Dean Koontz a misztikus thriller egyik legismertebb írója.
A Jane Hawk-sorozattal újra a legnagyobbak közé emelkedett,
és felülmúlja régi, klasszikus önmagát. A sikerlistákon
menetelő regény remek kritikákat és magas olvasói
értékeléseket kapott, több tucat nyelvre lefordították.
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Vitának és Lynn-nek
szeretettel a sok nevetésért



 

„Szétrobbanó kirakatok,
a babakocsiban lapuló bomba
a rádióhoz volt kötve…
Ezek csodálatos, bámulatos napok!
És ne sírj, baba, ne sírj!
Ne sírj!”

PAUL SIMON: The Boy in the Bubble

„Gyűlöletes, üres maszkok, tele bogarakkal és pókokkal,
amelyekből […] bámulnak ki üvegszemeikkel,
hátborzongatóan életet tettetve.”

THOMAS CARLYLE: Sartor Resartus
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1.

AZON A MÁRCIUSI ESTÉN, hét órakor, a villámtalan
viharban, a sűrű eső dobpergése közepette Sara Holdsteck végre
hazafelé indulhatott a Paradise ingatlanközvetítő irodából.
Aktatáskája a bal kezében volt, nyitott retikülje a bal vállán, s a
jobb kezét szabadon hagyta, hogy bármikor kiránthassa
pisztolyát a kézitáskájából. Beszállt a Ford Explorerébe,
hátradobta esőkabátja csöpögő kapucniját, és hazavezetett az
ismerős külvárosi utakon, amelyek a rossz időben különösen
furcsának tűntek, szinte apokaliptikusan komornak – ez illett
Sara hangulatához. Az elmúlt két évben már nem először érezte
úgy, mintha valahol előtte maga a valóság is lebomlana,
szétfolyna, és ő mindjárt odaérne egy szakadék omladozó
pereméhez, amely mögött csak fénytelen, feneketlen mélység
várja. Az ezüst esőcseppek rejtélyessé és fenyegetővé színezték a
sötétséget. Az összes jármű, amely háromutcányinál közelebb
került hozzá, felkeltette Sara gyanakvását.

A Springfield Armory Champion .45 ACP a nyitott
retiküljében lapult, amelyet az aktatáskájára tett, karnyújtásnyi
távolságba, az anyósülésre. Eredetileg nem akart ilyen nagy
kaliberű fegyvert, de rá kellett jönnie, hogy egy kisebbel nem
tudna hatékonyan likvidálni egy támadót. Rengeteg órát töltött
a lőtéren, hogy megtanulja kezelni a pisztoly visszarúgását.

Korábban egy elkerített lakóparkban élt, amelyet napi
huszonnégy órában őrzött egy biztonsági cég;
ezeregyszáztizenöt négyzetméteres, kifizetett, óceánra néző
lakása volt. A mostani háza negyedakkora, hatalmas záloghitel
terheli, és az utcájában nincs kerítés, nincsenek őrök, nincs
kilátás. Pénztelenül kezdte, de negyvenéves korára sikerült egy
kisebb vagyont összeszednie dél-kaliforniai
ingatlanügynökként, brókerként és ügyes befektetőként –
viszont ennek legnagyobb részét negyvenkét éves korára el is
veszítette.



Mostanra, bár kicsit megkeseredetté vált, azért örült is neki,
hogy nem maradt teljesen pénz nélkül. Miután egyszer már
sikerült felkapaszkodnia a csúcsra, maradt még annyija, hogy
ismét belekezdhessen a mászásba. És ezúttal nem fogja
elkövetni azt a hibát, amely a bukásához vezetett: nem fog
megházasodni.

Abban az utcában, amelyikben Sara lakik, az özönvíz
elárasztotta a csatornákat, és az aszfalt mélyedéseiben kisebb
tavakat alakított ki. A Fordja ezeken a részeken vízszárnyakat
növesztett a repülés hamis ígéretével. Az autó a háznál
lelassított, és befordult a kocsifelhajtóra. Pár ablak világított egy
okosházprogramnak köszönhetően, amely sötétedés után a
tulajdonos távollétében megteremtette az otthonlét illúzióját.
Sara a távirányítóval kinyitotta a garázskaput, és amíg az
felemelkedett, az ölébe vette nyitott retiküljét. Utána behajtott a
garázsba, ahova nem hallatszott be az eső dobolása, a
riasztórendszer csipogó üdvözlete pedig olyan biztonságérzetet
keltett benne, amilyet a reggeli elindulása óta nem érzett.

Nem kapcsolta ki a motort. Az autó bezárt ajtaja mögött a
féken tartotta a bal lábát, a jobbat a gáz fölé emelte, és
hátramenetbe váltott. Megnyomta a megfelelő gombot a
távirányítón, és egyik visszapillantóból a másikba nézett,
miközben a hatalmas kapu leereszkedett. Ha valaki megpróbált
volna becsusszanni alatta, azt a mozgásérzékelők jelezték volna,
és biztonsági okokból ismét felnyitották volna a nyílászárót.
Ebben az esetben Sara azonnal kihajtott volna az utcára, amint
kifér a garázskapu alatt.

És egy kis szerencsével simán áthajtott volna azon a
seggfejen, aki be akar törni hozzá.

A garázskapu halk puffanással a padlóhoz ért. Sara egyedül
volt a helyiségben.

Üresbe tette az autót, behúzta a kéziféket, kikapcsolta a
motort, és kiszállt. A levegőben még ott keringtek a
kipufogófüst utolsó pászmái. A Fordról csöpögött a víz, és a
kocsi kattogott, ahogy a motor hűlni kezdett.

Miután kinyitotta a házba vezető ajtót, Sara belépett a
mosókonyhába, bekapcsolta a számbillentyűzetet, és beütött egy
négyjegyű kódot, hogy hatástalanítsa a riasztót. Utána otthoni



üzemmódra állította a rendszert, hogy csupán az ajtók és
ablakok szenzorai maradjanak aktívak, a belső mozgásérzékelők
ne.

Felakasztotta a kabátját egy kampóra; arról is esővíz csepegett
a padlóra. Retiküljével a bal lábán, aktatáskájával a jobb kezében
kinyitotta a mosókonyha túlsó ajtaját, és bement a konyhába,
ahol azonnal megcsapta az orrát a frissen főtt kávé illata.

Egy idegen állt az étkezőasztal mellett, kezében pisztollyal,
egy csésze fekete és az aznap reggeli Los Angeles Times mellett,
amelynek a vezércikke szerint Jane Hawk ellen ELJÁRÁST
INDÍTOTTAK KÉMKEDÉS, HAZAÁRULÁS ÉS EMBERÖLÉS VÁDJÁVAL. A
pisztoly csövét hangtompító hosszabbította meg, a torkolata
olyan sötét volt, mint egy univerzumokat összekötő féreglyuk.

Sara döbbenten megtorpant; nemcsak az lepte meg, hogy az
otthonába minden elővigyázatossága ellenére betörtek, hanem
az is, hogy a behatoló egy nő.

Huszonvalahány éves lehetett, hosszú, fekete haja középen
volt elválasztva, és a füle mögé volt gyűrve, a tekintete pedig
éppen olyan sötétnek és ellentmondást nem tűrőnek tűnt, mint a
fegyvere torkolata. Nem viselt sminket, még csak rúzst sem –
nem is volt rá szüksége –, mindössze egy drótkeretes
szemüveget, fekete dzsekit, fehér blúzt és fekete farmert.
Szigorú, ugyanakkor gyönyörű és valahogy földöntúli
benyomást kelteti, mintha a halál imázst váltott volna, és végre
felfedte valódi nemét.

– Nem azért jöttem, hogy bántsalak – szólalt meg. – Csupán
információra lenne szükségem. De előbb tedd a táskádat a
pultra, és ne nyúlj a fegyveredért!

Bár Sara azt gyanította, ostobaság lenne abban
reménykednie, hogy átverheti ezt a nőt, meghallotta a saját
hangját:

– Bárki vagy is, én nem vagyok olyan, mint te. Én csak egy
mezei ingatlanügynök vagyok. Nincs fegyverem.

Az idegen azt felelte:
– Két évvel ezelőtt vettél egy Springfield Armory Super

Tuned Championt Novak márkájú alacsony, fix optikával,
csiszolt hüvelyvonóval, kivetővel és ejektorrúddal, és King
típusú hosszított biztosítókarral. A1 típusú elsütőbillentyűvel



rendelted meg, amelyet pontosan négyfontos ellenállásra
állítottak be, és az egész fegyvert körbecsiszoltattad, hogy ne
akadjon be sehova, ha gyorsan kell előrántanod. Alapos
kutatómunkát végezhettél ehhez a megrendeléshez. És rengeteg
időt tölthettél a lőtéren gyakorlással, mert megkaptad a
fegyvertartási engedélyt… – Sara letette a retiküljét a pultra. –
Az aktatáskát is – utasította a betörő. – És eszedbe ne jusson
felém lendíteni! – Sara engedelmeskedett, majd a tekintete egy
közeli fiókra vándorolt, amelyben a kések voltak, köztük egy
francia szakácskés és egy bárd is. – Hacsak nem vagy
késdobálóbajnok – jegyezte meg a hívatlan vendég –, nem
tudnád elég gyorsan használni. Nem hallottad, hogy nem
akarlak bántani?

Sara ismét felé fordult.
– De, hallottam. Csak nem hiszem el.
A nő egy darabig némán méregette, majd azt felelte:
– Ha tényleg olyan okos vagy, amilyennek hiszed magad,

akkor meg fogsz enyhülni az irányomban. Ha nem, akkor ennek
csúnya vége lesz, pedig erre semmi szükség. Ülj le az asztalhoz!

– És ha egyszerűen kisétálok innen?
– Akkor mégiscsak bántanom kell téged egy kicsit. De te

tehetsz majd róla.
A betörő arca – a vonásai éle, a vonalai tisztasága, a

kifinomultsága – kelta benyomást keltett, mintha skót vagy ír
lenne. A szeme viszont, amely annyira fekete volt, hogy a
pupillája és az írisze szinte eggyé vált, mintha egy másik
emberhez tartozott volna. Ez a kontraszt nyugtalanító volt; a nő
úgy nézett ki, mint akinek az arcát megfejthetetlen maszk
takarja, s az igazságot teljesen elfedte a szemei sötétsége.

Bár Sara korábban megfogadta, hogy soha többé nem hagyja
magát megfélemlíteni, egy rövid szempárbajt követően oda ült,
ahova a behatoló parancsolta.

2.



AZ ESŐ TRÓPUSI SZÉLCSENDJÉT váratlan szélroham
törte meg, amely vízcseppeket csapott az ablakokhoz.

Jane Hawk Sara Holdsteckkel szemben ült le, és Heckler &
Koch .45-ös Compactját az asztalra tette. Sara kimerültnek tűnt,
ami nem volt meglepő, tekintve, hogy miken ment keresztül az
elmúlt két év során. Kimerült volt, de még nem adta fel. Jane jól
ismerte ezt az állapotot.

– A Springfield Championod egy jó fegyver, Sara. De ne a
kézitáskádban tartsd! Kezdj másképp öltözködni! Szokj át a
sportdzsekire! Tartsd a fegyvered egy rejtett hónaljtokban,
ahonnan könnyen előránthatod!

– Utálom a fegyvereket. Már az is nagy lépés volt tőlem, hogy
egyáltalán beszereztem egyet.

– Ezt értem. De akkor is válts hónaljtokra! És szerezz be egy
rendes riasztórendszert.

Az esőcseppek hangosan kopogtak az üvegen, és Sara úgy
meredt az ablakokra, mintha arra számítana, hogy egy
földöntúli arcot lát mögöttük, amelyet a vihar idézett meg.

Amikor visszanézett Jane-re, azt válaszolta:
– Rendes riasztórendszert? Ezt meg hogy érted?
– Tudtad, hogy a biztonsági cégek minden városban vagy

körzetben ugyanazon a központi állomáson keresztül
monitorozzák az összes rendszert?

– Én azt hittem, mindegyik külön figyeli a saját rendszereit.
– De nem így van. És bizonyos állami ügynökségeknek van

egy titkos, gyakorlatilag illegális „hátsó ajtajuk” ezekbe a
központokba. Tudod, mit jelent az, hogy „hátsó ajtó”?

– Egy olyan út a cég számítógépeibe, amelyről a cég nem tud.
– Én a te biztonsági céged „hátsó ajtaját” használtam, és

átnéztem az előfizetésedet. Megtudtam, hol vannak a
kódbillentyűzeteid és a mozgásérzékelőid, milyen jelszót
használsz, ha véletlenül indítod be a riasztót, és le akarod fújni a
riasztást, és hogy hol van az a pótakkumulátor, amely
áramszünet esetén kapcsol be. Ezeknek az információknak nagy
hasznát vehetik a rosszfiúk. Bár a négyjegyű kikapcsolókódra is
szükségük lenne…

Sara arca egyszer csak elsötétült a két szótól, amelyeknek a
jelentése csak ekkor esett le neki:



– „Állami ügynökségek”? Azokból elegem van. Te melyiknek
dolgozol?

– Egyiknek sem. Már nem. Sara, a biztonsági cég elvben nem
tudja a kódodat. Azt csak a lakás tulajdonosának lenne szabad
tudnia. Neked kellene beállítanod a rendszerben. Ám sok másik
emberhez hasonlóan te sem fáradtál a használati utasítás
elolvasásával, hanem a cég emberét kérted meg, hogy állítsa be.
Amit meg is tett. És be is írta az aktádba. Ahol én megtaláltam.

Sara, miközben felfogta, mekkorát hibázott, összegörnyedt a
székében.

– Már nagyon régen igyekszem defenzíven élni, bár nem
állíthatom, hogy tökéletesen sikerülne.

– Lehet, hogy érdemes csiszolgatnod rajta, de ne akarj
tökéletes lenni benne! Kizárólag az őrülteknek tökéletes a
paranoiájuk.

– Néha úgy érzem, hogy már félig megőrültem, abból, ahogy
élek. Mármint… a legrosszabb eshetőség már két éve megtörtént
velem. És azóta semmi.

– De a lelked mélyén tudod… hogy bármikor eljöhet az az
idő, amikor úgy érzi, hogy te egy elvarratlan szál vagy, amelyet
ki kell iktatni.

Sara ismét az ablak felé nézett.
– Szeretnéd lehúzni a redőnyt? – kérdezte Jane.
– Mindig le szoktam, ha sötétedés után érek haza.
– Akkor csak nyugodtan. Utána ülj vissza!
Sara lehúzta a redőnyöket, majd visszatért a székéhez.
Jane azzal folytatta:
– Én egy automata zárfeltörő pisztollyal jutottam be, amit

elvben csak rendőrök használhatnak. A kód segítségével
kikapcsoltam a riasztódat, utána átállítottam otthoni
üzemmódba, és leültem, hogy megvárjalak.

– Majd átállítom a kódot kézzel. De ki vagy te?
Jane válasz helyett azt mondta:
– Te felértél a csúcsra, luxusházakat árusítottál, és átkozottul

ügyesen csináltad, egyetlen ügyfeled sem panaszkodhatott rád
soha. Utána hirtelen három nagy nyilvánosságot kapott
büntetőeljárást is indítottak ellened két héten belül, és
mindhárom esetben csalással vádoltak.



– A vádak nem voltak megalapozottak.
– Ezzel tisztában vagyok. Egy teljesen függetlennek tűnő

adóügyi ellenőrzés során merültek fel. Csakhogy az nem
szokványos eljárás volt. Az egyikben bűncselekmény gyanúja is
felmerült, pénzmosást feltételeztek.

Sara az emlék hatására felháborodottan kihúzta magát a
székében.

– Az adóhivatal munkatársai, akik eljöttek hozzám, hogy
átnézzék az üzleti irataimat, fel voltak fegyverezve. Mintha
valami terrorista lennék.

– A fegyveres adóellenőrök általában nem szokták mutogatni
a fegyverüket.

– Hát, ezek viszont nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy
lássam, mi van náluk.

– Hogy megfélemlítsenek.
Sara hunyorogni kezdett, mintha alaposabban meg akarná

nézni Jane arcát.
– Ismerlek én téged? Találkoztunk már?
– Az nem számít, Sara. Egyedül az számít, hogy én

ugyanazokat az embereket gyűlölöm, mint te.
– És kik lennének azok?
Jane előhúzta a zsebéből Simon Yegg fotóját, és átcsúsztatta

az asztalon, mintha egy adut rakna le.
– A férjem – állapította meg Sara. – A volt férjem. Az az aljas

szemétláda. Azt tudom, hogy én miért gyűlölöm, de te miért?
– Azok miatt, akikkel keveredik. Arra akarom felhasználni,

hogy eljussak a pajtásaihoz. És mindeközben el tudom érni,
hogy mélyen megbánja mindazt, amit veled tett.
Felébreszthetem benne az alázatot.

3.

TANUJA SHUKLA A MÉRETES ELŐKERTBEN ÁLLT
az esőben és a sötétben, átázva, átfagyva, magányosan és
rendkívül boldogan, amikor a bérgyilkosok megérkeztek – bár



persze nem tudta róluk rögtön, hogy bérgyilkosok.
A huszonöt éves, kora gyermekkorától megszállottan kreatív

Tanuja éppen egy kisregényt írt, amelyben az eső áztatta éjszaka
hangulati elemként szolgált, ugyanakkor a magány és a lelki
gyötrődés metaforájaként is. Miután egy darabig csak az emeleti
dolgozószobája ablakából bámulta a felhőszakadást, végül
kihasználta az alkalmat arra, hogy kitegye magát az elemeknek,
mert így jobban át tudta élni, mit érezhetett a főszereplője a
hosszú gyaloglás során a viharban. Más szerzők, akik kitalált
történeteket írnak, általában feleslegesnek tartják az ilyesfajta
kutatómunkát, de Tanuja szilárdan vallotta, hogy az író
erőfeszítéseinek izomszövetét – a fantáziája termékeit – érdemes
az igazság csontvázával megtámogatni, és hogy a kettőt a valós
tények és az alapos megfigyelések inainak kell összetartania.

Ikertestvére, Sanjay, aki csak két perccel született később nála,
viszont jóval cinikusabbra sikerült, azt mondta neki:

– Ne aggódj! Amikor majd belehalsz a tüdőgyulladásba,
befejezem a kisregényedet, és az utolsó pár oldala lesz a legjobb.

Tanuja farmernadrágja és fekete pólója már átázott, és eleinte
rátapadtak, mint azok a speciális súlytakarók, amelyek a
szorongás csökkentésére szolgálnak, de utána mintha elolvadtak
volna rajta; Tanuja úgy érezte, a kék edzőcipőjét leszámítva
meztelenül áll a viharban, védtelenül és magányosan, pontosan
úgy, ahogy a regényhőse. Miközben mentálisan számba vette
ennek az élménynek a fizikális aspektusait, hogy később
felhasználhassa őket, nagyobb elégedettséget érzett, mint aznap
bármikor.

A ház egy kétsávos út végén állt, egy háromhektáros birtokon
Orange megye tóvidékén, bár ezen a környéken már nem
tartottak lovakat. A birtokot fehérre festett deszkakerítés vette
körül, dróthálóval megerősítve. Olyan hatvan-hetven méterre
nyugatra az épülettől egy ugyanilyen anyagokból készített kapu
zárta le a hosszú kocsifelhajtó végét.

A zuhogó eső ott dobolt a talajon, és úgy kopogott az
aszfalton, mintha számtalan dobókocka bucskázna le az égből,
és a közelben álló, százéves kocsányos tölgy több ezer merev,
ovális levele volt a nyelv, amely hangot adott a víz- cseppeknek.
Suttogásuk kórusa egy távoli tömeg zsivajára emlékeztetett, és



mindezek együttesen elfedték a közeledő autó motorzúgását.
Mivel a Shukla-ház volt az utolsó épület a zsákutca

visszakanyarodó vége előtt, a dél felől közeledő fényszóró
felkeltette Tanuja kíváncsiságát. Nem vártak látogatókat. A
félhomályban a hangtalan jelenés mintha az aszfaltról felszálló
párából vált volna ki, a lámpái a kétsávos út túloldalán lévő
eukaliptuszfák közötti árnyékok falkáját kergették maguk előtt.

A jármű a kapu előtt lelassított, s nem szemben vele, hanem
párhuzamosan parkolt le, mintha el akarná állni a kiutat a
birtokról.

Amint kinyíltak az ajtói, bekapcsolódott a belső világítása,
egy nagy egyterűt fedve fel. De a sofőr kikapcsolta a fényszórót,
és amikor az utolsó ajtó is becsukódott, a kocsi mintha a
semmibe veszett volna.

Tanuja már olyan régóta ácsorgott odakint, hogy a szeme
teljesen hozzászokott a sötétséghez. Mivel a deszkakapu fehérre
volt festve, még távolról is látta; nem is annyira kapunak tűnt,
mint inkább valami sápadt, rejtélyes szimbólumnak, egy
misztikus hieroglifának, amely ott lebeg az éjszakában. És a
három, alakot is ki tudta venni, akik éppen átmásztak rajta.

A kapu előtt kaputelefon volt egy oszlopon. A látogatóknak
meg kellett volna nyomniuk egy gombot, hogy jelezzék az
érkezésüket, és a kaput ki tudják nyitni nekik a házból. Az, hogy
ez a három jövevény ügyet sem vetett a kaputelefonra, hanem
azonnal mászni kezdtek, arra utalt, hogy nem vendégek, hanem
rossz szándékú behatolók.

Tanuját sötét ruhájában, fekete hajával és mumbai
hajadonokra emlékeztető bőrszínével nehezen lehetett
észrevenni, már amennyiben kerülte az ablakokon kiáradó
fényt. Sarkon fordult, és a hatalmas tölgyhöz rohant, amely
összegyűjtötte, és a leveleibe csatornázta az esőt, melyekről a víz
több száz kis patakban csorgott lefelé.

Amikor a lány megállt, és visszanézett, azt látta, hogy három
nagydarab férfi rohan végig a kocsifelhajtón kapucnis kabátban,
határozott léptekkel, olyan benyomást keltve, mintha pokoli
küldetésre induló sátáni szerzetesek lennének.

Tanuja életéből eddig nagyrészt hiányzott a dráma, az
elméjében megfoganó történeteket leszámítva, amelyeket kiírt



magából. Még soha nem élt át ilyen heves szívdobogást, mint
most; úgy érezte, mintha a mellkasa egyszerre lenne kalapács és
üllő.

Elrugaszkodott a tölgy mellől a ház déli oldala felé, kerülve
az ablakokon kiáradó fényt. A hátsó tornáchoz. Két ajtó. Az
egyik a konyhába nyílt, a másik az előszobába, de persze
mindkettő zárva volt.

Tanuja előkotort egy kulcsot a zsebéből, leejtette, felkapta a
tornácról, majd bement az előszobába, ahol a telefonját hagyta a
vihar előtt. Karcsú és sportos testalkatával általában olyan
kecsesen mozgott, mint egy táncos. De most, bőrig ázva,
megcsúszott a linóleumpadlón, és elesett.

A bal oldalán egy ajtó vezetett a konyhába, a vele szemben
lévő pedig a lenti folyosóra. A lány feltápászkodott, miközben
átázott cipője úgy csúszkált, mintha korcsolya lenne rajta, majd
kinyitotta az ajtót, és meglátta Sanjayt. A fivére éppen kilépett a
dolgozószobájából, és a folyosó másik végén lévő előszoba felé
indult, hogy kinyissa a főbejáratot.

Mivel már késő lett volna figyelmeztetni, Tanuja abban
reménykedett, hogy félreértelmezte a helyzetet, és túltengő
fantáziája abban is veszélyt látott, amiben semmi ilyesmi nem
volt.

Az ajtóban álló férfit felismerte: Lincoln Crossley volt az, aki
két házzal odébb lakott, a seriff hivatalának egyik megbízottja.
Linc felesége, Kendra törvényszolgaként dolgozott a megyei
bíróságon. Volt egy tizenhat éves fiuk is, Jeff, illetve egy Gustav
nevű labradorjuk. Mivel Tanuja jó embernek tartotta őket, egy
pillanatra megkönnyebbült.

De Crossley és a mögötte álló két férfi meg sem várták, hogy
behívják őket, hanem abban a pillanatban beléptek a küszöbön,
hogy Sanjay ajtót nyitott, hátrálásra kényszerítve a házigazdát;
az udvariatlanságuk ijesztő volt. Egyikük sem viselt egyenruhát,
és bárkik voltak is, Crossley egyáltalán nem tartotta magát a
hatósági személyek protokolljához.

Tanuja nem tudta kivenni, mit mondott, és mit válaszolt neki
a fivére, bár a saját nevét kihallotta a beszélgetésből. Majdnem
teljesen behúzta maga előtt az ajtót, és egy keskeny résen
kukucskált rajta kifelé; úgy érezte magát, mint egy gyermek, egy



értetlen kislány, aki véletlenül tanúja lett a felnőttek rejtélyes és
félelmetes találkozásának.

Crossley Sanjay vállára tette a kezét, de Tanuja ebben a
mozdulatban valami ominózusabbat látott egy jószomszédi
gesztusnál. A férfi sokkal nagyobb volt, mint a fivére.

Crossley egyik társa elővett egy pisztolyt, sietve átkelt az
előtéren, és felfelé nyomult a lépcsőn, cseppet sem zavartatva
magát attól, hogy a csizmájáról és a kabátjáról víz csöpög a
szőnyegre és a parkettára.

Amikor a harmadik férfi becsukta a bejárati ajtót, és a nappali
felé indult, mintha házkutatást akarna tartani, Tanuja kihúzta a
mellette álló szekrény fiókját, kivett belőle egy zseblámpát,
felkapta a telefonját a pultról, és kimenekült. Átrohant a
tornácon, levetette magát a korlát felett, és a szeles-esős hátsó
udvarba szaladt. A lámpát még nem merte bekapcsolni;
termékeny képzelőereje a fizikális és nemi erőszak, illetve
felfoghatatlan megaláztatások képeit vetítette elé, miközben
azért azt is bemutatta, hány módon menthetné meg önmagát és
a testvérét.

4.

RÉGÓTA TÁPLÁLT INDULATOK KESKENYÍTETTÉK
EL Sara Holdsteck száját, festették rózsaszínűre arcát, és
hófehérre az ujjízületeit, miközben arról mesélt, miket kellett
elviselnie több mint két évvel korábban, amikor egy hét alatt
három ügyfele is beperelte, ráadásul még ez bizonyult a
legkisebb csapásnak. Mivel az idő sem csillapította a haragját,
amiért elárulták, és bolondot csináltak belőle, Jane elég
fájdalmasnak találta a jelenetet.

Mary Wyatt, aki tizenöt éve volt Sara ügyvédje,
megnyugtatta, hogy ezek a jogi lépések nevetségesek, hogy a
vádlói a jelek szerint összejátszanak az ellehetetlenítése végett,
és hogy felesleges lenne aggódnia. Három nappal később
viszont minden további magyarázat nélkül felmondott neki,



még a hívásait sem fogadta többé. Egy másik ügyvéd vállalta az
ügyét – majd másnap meggondolta magát. Amikor egy
harmadik arra akarta rávenni, hogy próbálja meg peren kívül
rendezni a vitákat, egy tulajdonában lévő hatlakásos társasház
megjelent a környezetvédelmi hatóság listáján azok között az
épületek között, amelyek vegyi anyagokkal erősen szennyezett
talajon állnak, és Sara három nappal később idézést kapott egy
egészségügyi hatóságtól, hogy tegyen jelentést a bérlőit
fenyegető kockázatokról. Addigra az adóügyi ellenőrök már
hatodik napja ültek a könyvelője irodájában, az üzleti könyveit
bogarászva pénzmosás bizonyítékai után.

Sara ekkor rábökött Simon Yegg előtte heverő fotójára.
– Péntek este volt. Ez az álnok kígyó leültetett egy általa „Jöjj

el Jézushoz! Találkozó”-nak nevezett dologra. Az állította, a
problémáimat bizonyos barátai okozzák, de nem kívánta
megnevezni őket pontosan. Az az öntelt szemétláda válni akart.
Vagyonfelosztási ultimátumot adott nekem.
Azt mondta, mindent megtart, amit ő hozott a házasságunkba
alig tizennyolc hónappal korábban… és viszi az én erőforrásaim
hetven százalékát, nagyvonalúan hagyva nekem némi
kezdőtőkét. Cserébe elintézi, hogy a vádemeléseket ejtsék, az
adóügyi vizsgálat gyorsan és számomra előnyösen lezáruljon, és
az épületeimet levegyék az egészségügyileg kockázatos
ingatlanok listájáról.

– És te elhitted, hogy ezt el tudja érni? – kérdezte Jane.
– Minden, ami velem történt, nagyon bizarr volt, szürreális.

Már azt sem tudtam, mit higgyek. A férjem jellemváltozása
sokkolt. Korábban mindig olyan kedves volt, olyan…
szeretetteljes. De hirtelen lenézővé vált, kegyetlenné,
rosszindulatúvá velem szemben. Azt mondtam neki, hogy
menjen a fenébe. Azt mondtam, hogy az az én házam volt már a
házasságkötésünk előtt is, és mindig az én házam marad.

– És mi történt, amitől meggondoltad magad?
Sara ránézett az egyik elsötétített ablakra, majd a másikra;

nem mintha kiláthatott volna rajtuk keresztül, hanem talán
azért, hogy ne kelljen Jane szemébe néznie.

– Nem tudtam, hogy három másik ember is van vele. A
garázs felől jöttek be. Két férfi és egy nő. Átadott nekik, majd



elment.
– „Átadott nekik”?
Sara kinyitotta az öklét, és úgy bámult a tenyerébe, mintha

valami undorító mocskot látna benne.
– A férfiak lefogtak.
Jane némi hallgatás nélkül azt mondta:
– Megerőszakoltak.
– Nem. Meztelenre vetkőztettek. Megbilincselték a kezem.

Közömbösen. Mintha nem is tekintenének nőnek. Embernek
sem. Csak egy tárgynak. – A hangja tompává vált, eltűnt belőle
minden érzelem, mintha olyan sokszor megforgatta volna már a
fejében ezt az emléket, hogy annak az összes éles sarka
lecsiszolódott volna, és már nem lenne képes felzaklatni őt. De
azért még mindig elfehéredett tőle a szája, égni kezdett az arca,
és megfeszült a teste, mintha egy ökölcsapásra számítana. –
Bevittek a fürdőszobába – mondta hátborzongatóan színtelen
hangon a szavai tartalmához képest. – A nő megtöltötte a kádat
hideg vízzel. És jéggel. Jégkockákkal a fagyasztóból. Rengeteg
jéggel. És bekényszerítettek a kádba.

– A hipotermia hatékony kínzási módszer – felelte Jane. – Az
irániak szokták alkalmazni. Az észak-koreaiak. A kubaiak.
Azok, akik nem akarnak nyomokat hagyni az áldozaton.

– Az egyik férfi leült a vécére. A másik behozott egy széket. A
nő a kádon ült. A kád peremén. Filmekről beszéltek, a tévéről,
sportokról, mintha ott sem lennék. Ha megszólaltam, áramütést
kaptam a nyakamba egy sokkolótól, utána a hajamnál fogva
tartották a fejem a víz felett, amíg a görcsök el nem múltak.

– Mennyi ideig tartott ez?
– Nem igazán tudtam követni. De nem csak egy menet volt.

Újra és újra megtették velem azon a hétvégén.
Jane felsorolta a hipotermia néhány tünetét.
– Kontrollálhatatlan remegés, kábultság, gyengeség, szédülés,

az artikuláció hiánya.
– A hideg egy egészen sajátos formája a fájdalomnak --

válaszolta Sara. Lehunyta a szemét, lehajtotta a fejét, és akár úgy
is tűnhetett volna, mintha imádkozna, ha a keze nem szorult
volna ismét ökölbe.

Jane türelmes csendben várakozott, Sara pedig a szégyen



jeges hallgatásába burkolózott, amíg Jane meg nem szólalt:
– Nem a fájdalom volt a lényeg. Persze, azt akarták, hogy

rettenetesen érezd magad. És hogy megijedj. De ez a dolog főleg
a megalázásról szólt. Arról, hogy tehetetlenné, engedelmessé
válj, hogy a szégyennel törjék meg az akaraterődet.

Amikor Sara végül megszólalt, úgy remegett a hangja,
mintha újra átfagytak volna a csontjai attól a rég elszenvedett
megpróbáltatástól. – A férfiak… amikor rájuk jött…

Jane megkímélte attól, hogy neki kelljen kimondania.
– Amikor vizelniük kellett, a kádba vizeltek.
Sara végül felemelte a fejét, és Jane szemébe nézett.
– Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy ilyen megalázóan

lehet bánni valakivel.
– Mert még soha nem volt dolgod ilyen emberekkel. Nekem

igen.
Sara hangjában megváltozott a remegés jellege; már nem a

hideg vagy a megaláztatások emlékét idézte, hanem heves és
jogos haragra utalt.

– Te is azt fogod tenni Simonnal, amit azok hárman tettek
velem?

– Én nem ilyen módszerekkel dolgozom, Sara.
– De ő megérdemelné.
– Rosszabbat is megérdemelne.
– Tönkre fogod tenni?
– Lehetséges.
– Elveszed a pénzét?
– Egy részét mindenképpen.
– Meg fogod ölni?
– Ha sikerül kiszednem belőle, amit meg akarok tudni, akkor

valószínűleg mások fogják megölni, amiért elárulta őket.
Sara ezt a lehetőséget is átgondolta.
– Miről van szó tulajdonképpen?
– Azt nem akarod tudni. De ha vissza akarod kapni az

önbecsülésedet teljes mértékben, akkor segítened kell nekem.
Odakint esett és fújt. Sara Holdsteck agyában egy másfajta

vihar dúlt.
Végül megkérdezte:
– Mit akarsz tudni?



5.

TANUJA SHUKLA, AKIT LEBÉNÍTOTT A RETTEGÉS,
de éppen annyira hajtott a fivére iránt érzett felelősség, mint
bármi más, végigrohant a sötét istállón, amelyben már évek óta
nem voltak lovak, bal kezével beárnyékolva a zseblámpát, noha
a távolság és a rossz idő valószínűtlenné tették, hogy a házban
lévő emberek az ablakon kinézve észrevegyék annak halvány
fényét. Az eső úgy dobolt a tetőn, mint a menetelő seregek
bakancsos lába, a levegőt betöltötte a keményre taposott,
patanyomos padló földillata és az üres bokszok sarkában
penészedő régi szalma dohos, de édes szaga.

Az egykori raktárhelyiségben, ahol régen a nyergeket,
kantárokat és a többi lószerszámot tárolták, most egy motoros
fűnyíró, néhány gereblye, ásó és kertészszerszám várakozott. A
hosszú nyelű fejszét akár fegyverként is lehetett volna
használni, de egy vékony lány nem tudott volna három erős
férfit elkergetni vagy lekaszabolni vele, még akkor sem, ha lett
volna gyomra az ilyesmihez, márpedig nem volt.

Mivel a raktárszobából nem nyílt ablak, már nem takarta el a
zseblámpa fényét. Sietve végigjáratta a fénysugarat a mű
trágyás zsákokon, a különböző méretű kaspókon, a
paradicsombokrok fakaróin, a Spectracide darázsirtó
flakonjain…

Az egyik polcról levett egy darázsirtót. Letekerte a kupakját.
A flakon olyan huszonöt centi magas lehetett, és nagyjából fél
kilót nyomott. Rengeteg méreg volt benne.

A széllökések bonyolult ritmusokra táncoltatták az esőt,
miközben Tanuja visszatért a nyitott istállóajtóhoz, ahol
kikapcsolta a zseblámpát, és lerakta a padlóra.

Bár hindunak született, tízéves kora óta nem hitt édesanyja és
édesapja vallásában; a szülei abban az évben haltak meg
repülőgép-szerencsétlenségben, amikor egy 747-esen utaztak
Újdelhiből Londonba, Tanuja most mégis küldött egy imát
Bhavani istennőnek, a harcias Sakti jóindulatú
megnyilvánulásának, az életadónak és a könyörület forrásának.



Adj nekem erőt, és biztosítsd a győzelmemet!
Ezzel ismét kivetette magát a hideg esőbe, és hevesen rázta a

darázsirtót, miközben a ház felé rohant, ahol Sanjay talán
halálos veszélyben forgott. Az ikertestvére szorosan mögötte
bújt ki a világra, és vett először levegőt, az anyaméhből követte
őt ebbe a gonosz világba; ennélfogva neki mindig a raksakjának,
a védelmezőjének kell maradnia.

6.

A KRISTÁLYEDÉNY MINTHA LEBEGETT volna az
asztal áttetsző tejüveg lapján, mint egy jövendőmondó eszköze,
amelynek nem sikerült megjósolnia ezt a veszélyt; kinyílt
rózsákkal volt tele, amelyek vérvörös szirmokat hullajtottak
magukról.

Sanjay Shukla, aki az asztalnál ült egy fegyver csövével
szemben, egyszerre félt – és telt meg eksztázissal. Még eléggé
öntudatánál volt ahhoz, hogy elcsodálkozzon azon, a komor
körülmények ellenére is öröm szövődik a rettegésébe.

A nővére a mágikus realizmus szellemében írt, és a legújabb
regényéről, amely alig három hete volt a boltokban, szinte
egyhangúlag elismeréssel nyilatkoztak a kritikusok, Sanjayt is
ígéretes szerzőnek tartották, aki ügyesen vegyíti a
szépirodalmat a klasszikus detektívregények jellegzetes
elemeivel. A fiú néha aggódott, hogy nem elég tapasztalt a világ
veszélyeit és sötét oldalát illetően ahhoz, hogy olyan hatásos
neonoir műveket írjon, amilyeneket szeretne. Igen, a szüleik
meghaltak, amikor a terroristák felrobbantották a gépüket. Igen,
a mauszijuk – az anyjuk nővére –, Ashima Chatterjee nénikéjük
és a férje, Burt a gyámságuk alatt a vagyonuk kétharmadát
elsikkasztották, mielőtt nekik sikerült elérniük a bíróságon,
hogy tizenhét évesen nagykorúnak nyilvánítsák őket. De ezek
nem tartoztak azok közé a megpróbáltatások közé, amelyekből
egy jó film születhetett volna Robert Mitchum főszereplésével;



ezért Sanjay gyakran kívánta, hogy bárcsak több tapasztalata
lenne a veszélyek és az erőszak terén.

És most ott ült egy pisztoly csövét bámulva, amelyet az a
szomszédja fogott rá, aki korábban éppen olyan példás
állampolgárnak tűnt, mint maga Amerika kapitány. A másik
fegyveres, egy idegen az előszoba ajtaja mellett álldogált. A
harmadik, akinek a hernyószerű szemöldöke majdnem összeért
az orrnyerge felett, egy kis hűtőtáskát tett le az asztalra,
amelyből egy becsomagolt fecskendőt vett éppen elő egy
kanüllel és egy nagyjából húsz centi hosszú és mély, tizenöt
centi magas fémdobozzal; pamutkesztyűvel fogta meg a dobozt,
valószínűleg azért, mert olyan hideg volt, hogy lemarta volna a
bőrt fedetlen ujjairól.

Sanjayt a fecskendő jobban aggasztotta, mint a pisztoly. A
lőfegyverek könnyen felfogható veszélyt jelentenek, a tű viszont
az ismeretlenség aspektusát árasztotta. Betegségek jutottak az
eszébe róla. Ám ő nem volt beteg, és még ha az lett volna is,
ezek az emberek nem azért jöttek, hogy meggyógyítsák – ami
elképzelhetővé tette, hogy meg akarják fertőzni.

Ez kicsit sem tűnt logikusnak, igaz, az emberek rengeteg
logikátlan dolgot csinálnak.

Sanjayban az igazságszérum gondolata is felmerült, filmes
vallatások jutottak eszébe, ám ezt sem tudta hova tenni, mert
nem voltak a birtokában értékes információk, amelyeket el akart
volna titkolni valaki elől.

Megkérdezte a behatolókat, hogy mit akarnak, és mit
művelnek, mi ez az egész, de azok ügyet sem vetettek a
kérdéseire, noha ő megválaszolta az övéiket. Talán megérezték,
hogy nem őszinte velük, ezért fogadta az érdeklődését hallgatás.
Azt mondta nekik, hogy Tanuja randira ment a barátjával, és
nem tudja, mikor jön haza. Abban reménykedett, hogy a nővére,
akinek pillanatnyilag nem volt barátja, és aki odakint bóklászott
valahol az esőben, hogy szokásához híven hiteles élményeket
gyűjtsön az írásához, észrevette ezeknek a férfiaknak a
megérkezését, felfogta, hogy rossz szándékkal jöttek, és elment
segítségért.

Mivel az egyoldalú, aggodalmas érdeklődéstől csak olyan
benyomást keltett volna, mint aki elég zaklatott ahhoz, hogy



szökéssel próbálkozzon, Sanjay hallgatással reagált a
hallgatásra, és összehúzta magát a széken, mintha beletörődött
volna a reménytelenségbe, mintha csak egy sovány indiai fiú
lenne, akinek a golija nem nagyobb a csicseriborsónál, már ha
van egyáltalán goli a lába között. Minél inkább elhiszik, hogy
alávetette magát az akaratuknak, annál inkább kihasználhatja a
meglepetés erejét, amikor megszökik.

A kesztyűs férfi kinyitotta a fémdobozt, amelyből sápadt,
szagtalan köd szállt fel, mintha a tároló tartalma szárazjégen
heverne, amely levegőnek kitéve párologni kezd.

A fecskendő és a pisztolyok önmagukban is ijesztőek voltak,
de a három férfi viselkedése még félelmetesebbnek tűnt: az a
magabiztosság, amellyel megszállták a házat, erőszakkal a
konyhába kísérték Sanjayt, lenyomták a székbe, és félretolták a
rózsás tálat, kilöttyentve a vizet a tejüvegre; az arrogáns
hallgatás, amellyel a tiltakozását és a kérdéseit fogadták; a
kifejezéstelen arcuk; metsző, könyörtelen pillantásuk, amellyel
úgy méregették, mintha ő egy másik, alacsonyabb rendű fajhoz
tartozna. Linc Crossley mintha nem is önmaga lett volna.
Hiányzott belőle a megszokott humora, és mindhárman
robotszerűnek tűntek valamiért.

A fémdoboz, mint kiderült, számtalan ezüstös kapszulát
tartalmazott, amelyek két és fél centi átmérőjűek és nem egészen
húsz centi hosszúak lehettek. Miközben a kesztyűs férfi kivett
belőlük hármat, és letette őket az asztalra, úgy összeszaladt két
hernyószerű szemöldöke, mintha birkózóversenyt tartanának.

Crossley letette a pisztolyát a pultra, a hűtőszekrény mellé, és
a kabátja zsebéből elővett egy olyan gumiszalagot, amilyet az
orvosok szoktak használni szorítókötésként, hogy könnyebb
legyen megtalálni a páciens vénáját a vérvételhez.

Sietség nélküli mozdulataik olyan benyomást keltettek,
mintha e néma, komor férfiak pantomimesek lennének, akik
nem szórakoztatni akarnak, hanem valami rettenetes
következménnyel járó igazságot átadni. A rozsdamentesacél
doboz peremén megcsillant a pengeéles fény, miközben
becsukták. Néhány utolsó füstpászma szökött ki belőle, olyan
éteriek, mint a haldoklók torkán kiszökő titkok. A jelenet egyre
álomszerűbbé, ugyanakkor részleteiben egyre



hiperrealisztikusabbá vált.
A pulton heverő pisztoly lehetőségekkel kecsegtette Sanjayt.

Ha eltalálja azt a pillanatot, amikor a behatolók nem figyelnek, a
széket balra fordítva felpattan, és elég gyorsan mozog, akkor
oda tud érni a fegyverhez Linc előtt, bár nem szabad elfelejtenie,
hogy a férfi rendőrkiképzést kapott.

Crossley eközben elővett egy fóliatasakot is, amelyben talán
alkoholos vatta lehetett, hogy sterilizálja a bőrt a tűszúrás előtt.

Sanjay figyelme ismét a három ezüstös kapszulára terelődött.
Hernyóember kinyitotta az egyik tépőzárját, és egy zavaros,
borostyánszínű folyadékot tartalmazó ampulla csusszant a
kezébe.

A Sanjay rettegésébe keveredő törékeny élvezet elpárolgott.
Az elmúlt pár perc során éppen elég veszélyt és erőszakot átélt
ahhoz, hogy az egész karrierje során ihletet merítsen belőle,
feltéve, ha megéri, hogy karrierje lehessen.

Miközben a Hernyóember beledöfte az injekciós tűt az
ampullába, és felszívta a folyadékot a fecskendőbe, a hátsó
előszoba mellett álló férfi visszatette a fegyverét a tokjába, és
feléjük indult, talán azért, hogy szükség esetén lefogja Sanjayt.
Közben ásított egyet, mintha már annyira hozzászokott volna az
ilyen munkához, hogy kifejezetten untatná a dolog.

Egy pillanatra úgy tűnt, mintha a szájából sűrű, csillogó
gyomorsavgőz törne fel. De Sanjay felismerte a szagot, és
megfordult, hogy kövesse a darázsirtó sugarát a forrásához.

Az alig százhatvan centi magas, negyvenöt kilós, bőrig ázott
és kétségkívül átfagyott Tanuja kifejezetten veszedelmesnek
tűnt, amikor belépett a lenti folyosóról gyűlölettől eltorzult
arccal, mintha Kálinak, a halál és a pusztítás istennőjének a
rettentő megtestesülése lenne, csak két végtaggal kevesebbel,
egy flakon Spectracide-dal a kezében. A magas nyomású flakon
nem porlasztott, hanem vastag sugarat bocsátott ki magából,
amit akár hat méterre ki tudott lőni.

Ironikus módon pont Linc Crossley hívta fel a figyelmüket
arra, hogy a darázsirtó és a medveriasztó hatékony önvédelmi
fegyver.

Az első férfi öklendezni kezdett a szertől, de képtelen volt
levegőt venni a gyilkos párától, úgyhogy a konyhai



mosogatóhoz botorkált, talán azért, hogy kiöblítse a száját,
amivel még tovább rontotta volna a helyzetét.

Tanuja egy táncos kecsességével pördült Lincoln Crossley
felé, aki a pulton heverő pisztolya után nyúlt; a lány ismét
megnyomta a szórófejet. A sugár alig két és fél méterről
csapódott nagy erővel a férfi szemébe és orrába, átmenetileg
megvakítva és még komolyabb légzési nehézségeknek téve ki
ezt az áldozatot, mint az elsőt.

Miközben a fehér kesztyűs férfi elkáromkodta magát, és
leejtette az ampullát a fecskendővel együtt, Sanjay lecsusszant a
székéről az asztal alá, ahol négykézlábra ereszkedett, hogy
kikerüljön a tűzvonalból.

Ekkor már mindhárom férfi zihált, köhögött és
artikulálatlanul kiáltozott, miközben a bútorokba és egymásba
ütköztek.

Sanjay, miközben a székek acéllába között kimászott az asztal
alól, hallotta, hogy a testvére a nevét kiabálja. Éppen meglátta,
hogy garázsba nyíló ajtó mellett áll, amikor eldördült egy
fegyver. A mikrohullámú sütő üvegajtaja szétrobbant. Egy
golyó a hűtőről pattant le. Egy felső szekrényajtó ki lett
lyuggatva és megrepedt, a benne lévő tányérok hangos
csörömpöléssel repeszekké törtek.

Ha Linc Crossley nem vakult meg teljesen az arcán csorgó
könnyektől és rovarirtótól, akkor sem láthatott sokat. Szaggatott
zihálással vette a levegőt, és robbanásszerűen fújta ki, mivel
minden lélegzetvétel több fullasztó permetet tartalmazott, mint
oxigént; úgy imbolygott egy helyben állva, mintha gumivá
változott volna a lába. De a pisztolyát szorosan markolta,
miközben a sajgó, véres szeme előtt megjelenő fantomokra
lövöldözött.

Sanjay kapkodva megkerülte a kesztyűs behatolót, aki a jobb
oldalán feküdt, hányásszakállal: a gyomrát markolászó férfi
szája úgy habzott, mintha veszett lenne.

Az előszoba ajtajában álló fickó egyenesen a szájába kapta a
darázsölő permetet, és ösztönösen lenyelte, úgyhogy most a
hátán fekve vergődött, és olyan hevesen kaparászta a torkát,
hogy az ujjai véres árkokat vájtak a bőrébe; talán csak levegőt
akart kapni, de az is lehet, hogy haldokolt a méregtől. Mellette



ott hevert az okostelefonja, ami talán akkor csúszott ki a
zsebéből, amikor elesett.

Bár Sanjay alig várta, hogy kijusson a konyhából, és
megmeneküljön a vaktában kilőtt golyóktól, még volt annyi
lélekjelenléte, hogy elkobozza a telefont úton a nyitott ajtó felé,
amely mögött Tanuja eltűnt.

Miután lejutott a mosókonyhába, ahol a testvére már lerakta a
darázsirtót, és a garázs bejáratában várakozott, Sanjay
feltápászkodott. Hallotta, hogy ijedtében az apjuk hindi
szavával dicséri meg a nővérét – „Sabas!” –, ami azt jelentette,
hogy: „Ügyes vagy!” Miközben követte Tanuját a garázsba,
bekapcsolta a telefont, és azt mondta, hogy felhívja a
rendőrséget.

– Hagyd a fenébe! – válaszolta a nővére. – Most eltűnünk
innen.

7.

JANE, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, hogy
Sara Holdsteck már nem fogja hozzávágni, töltött még egy
csésze kávét, odavitte az asztalhoz, és letette a lány elé. Az
illatos gőz kacskaringós felhőkben szállt fel belőle.

Miközben magának is öntött, azt mondta:
– Bár már beleegyeztél, hogy segítesz, előtte meg kell tudnod

még néhány dolgot.
– Ami biztosan azt jelenti, hogy… a helyzetem még rosszabb,

mint gondoltam.
– Simon nem említette, hogy előtted már háromszor is volt

házas?
Sara egy pillanatra meglepődött, ám ez hamar elmúlt.
– Azt mondta, felesküdött az agglegényéletre. De miután

megismert, örökre velem akart maradni.
– A harmadik felesége említette, hogy van dumája.
– Igen. Szíve viszont nincs.



Jane visszavitte a kiöntőt a kávéfőzőhöz.
– A jelek szerint két szempont alapján válogatja meg a

feleségeit. Először is, hasonlítanak egymásra. Vékony, barna
hajú, nagyjából százhatvanöt centi magas nők.

– És a másik feltétel?
– A pénz. Amit örököltek. Vagy amiért megdolgoztak,

hozzád és még valakihez hasonlóan. Nem hatalmas
vagyonokról van szó, de azért komoly pénzekről. Három másik
feleség, négy különböző válóperes ügyvéddel. És egyik sem
akart semmit Simontól, ugyanakkor a vagyonuk ötven-hetven
százalékát átengedték neki.

– Miután keresztülmentek a poklok valamelyikén.
Jane visszaült, és azzal folytatta:
– Nagyjából ugyanazon a poklon, amelyiken te. Beperelték

őket, hirtelen különböző hatóságok indítottak vizsgálatot
ellenük, és a káosz csúcspontján… jeges fürdők vagy hasonlók,
nagy dózis intenzív megaláztatással kísérve.

– És hozzám hasonlóan mind megtört – tippelt Sara, nem
azért, mert arra jutott magában, hogy a korábbi feleségek
gyengesége felmenti őt, inkább olyan hangon, mint akit elkeserít
Simon sikersorozata.

– Tartsd magad szerencsésnek vagy bölcsnek, amiért egyetlen
hétvégényi bántalmazás után megadtad neki, amit akart.
Egyébként sem lett volna más választásod, mint megölni.

– Bárcsak megtettem volna. De akkor még más ember voltam.
Sokkal gyengébb.

– Nem gyenge – ellenkezett Jane. – Naiv. A harmadik felesége
nyolc napig bírta. Jeges fürdők, brutális menetek egy túlfűtött
szaunában, alvásmegvonás… és csak ezután következtek azok a
szörnyű csoportos nemi erőszakok, amiket te megúsztál,
egyszerre három férfival, és soha nem ugyanazzal a hárommal.
Ő agorafóbiássá vált; annyira retteg a külvilágtól, hogy már
soha nem hagyja el a kis bungalóját.

Amikor Sara beleivott a kávéjába, a bögréje nekikoccant a
fogsorának.

– Nem tudom, hogy a másik két feleségét milyen
szörnyűségeknek tette ki – folytatta Sara. – De Simonnak már az
első pénzére sem lett volna szüksége. Előtte is sikeres vállalkozó



volt, jövedelmező üzletkötésekkel, főleg a hatalmi helyzetben
lévő ismerősei jóvoltából.

Sara a meleg bögre köré fonta a kezét, lehunyta a szemét, és
úgy tűnt, mintha a ház falán kopogó esőt hallgatná, pedig
valójában csak a múltja hangjait hallotta, a volt férje gúnyos
megjegyzéseit. Valamivel később azt mondta:

– Mindig is tudtam, hogy ez nem a pénzről szól. Neki az volt
a fontos, hogy teljesen tönkretehessen, megalázhasson,
rákényszeríthessen az akaratára. Szerintem ezért hagyott
életben. Hogy tudja, még létezem, teljesen megváltozva, és
szenvedek.

Mivel Sara elég okos volt ahhoz, hogy felfogja a két utolsó
információ jelentőségét, Jane különösebb magyarázat nélkül
közölte őket vele:

– Az első felesége két és fél évvel a válásuk után
megajándékozta magát egy, az unokatestvére társaságában
töltött franciaországi vakációval. A harmadik párizsi napjukon
mindkét nő eltűnt. A maradványaikat két nappal később
találták meg egy elhagyott épületben, egy olyan kerületben,
ahol soha nem mertek volna bóklászni, ahova még a rendőrség
sem teszi be szívesen a lábát az ottani iráni és szíriai bandák
miatt. Kirabolták őket, majd mindkettejüket agyonverték a
helyszínen utóbb megtalált vascsövekkel. A második felesége
három évvel a válás után összeszedte annyira az önbizalmát,
hogy kapcsolatot kezdjen egy másik férfival. Túrázni mentek a
Yosemite parkba. Egy olyan részen, ahol az ösvény
elkeskenyedett egy szakadék mellett, egyikük talán megbotlott,
és lezuhant. Az is lehet, hogy a másikuk utánanyúlt, és
elveszítette az egyensúlyát. De akármi is történt, holtan találták
meg őket a sziklákon, száz méterrel lejjebb.

Sarát a jelek szerint csak a tenyerében szorongatott kávé
melege érdekelte.

– Szóval hat-tizenkét hónapom lehet hátra.
– Kivéve, ha megölöm önvédelemből, vagy valaki más teszi

ezt meg azok miatt az információk miatt, amelyeket kihúzok
belőle.

– Már beleegyeztem, hogy segítek.
– Tudom – válaszolta Jane. – Ezeket csak azért mondtam el



neked, mert azt szeretném, ha komolyabban állnál a
fegyverviseléshez, a biztonsági rendszeredhez, az életedhez, és
ahhoz, hogy mindez mennyire tünékeny.

8.

A FELEMELKEDŐ GARÁZSKAPU OLYAN VOLT,
mint egy mauzóleum bejárata, mikor szabadon engedi a
halottnak hitt embereket; az eső heves rohamokban ostromolta a
szélvédőt, az éjszakában fák rázkódtak, nedves levelek pörögtek
a levegőben, és szélfútta ködalakok vágtattak nyugat felé.
Mindez együtt az élet dicsőítésének tűnt.

A Hyundai Santa Fe Sport volánja mögött Sanjay Shukla
szinte megrészegült a szökésüktől, ugyanakkor fel is zaklatta az
erőszakos közjáték. Miközben a távoli kapu felé száguldott,
amely a közeledtükre automatikusan kinyílik majd, bekapcsolta
a fényszórót.

– Lámpákat le! – kiáltott fel Tanuja olyan határozottan, hogy
a fivére szó nélkül engedelmeskedett neki. – Elállták a bejáratot
a kocsijukkal.

– Akkor kioldjuk a kéziféket, üresbe tesszük, és félretoljuk.
– De lehet, hogy egy negyedik gazember is ül benne.
– A fenébe! – Sanjay azt kívánta, bárcsak a megmérgezett férfi

pisztolyát vette volna magához az okostelefonja helyett.
De utána a két testvér egyszerre kiáltott fel:
– A lókapu!
Sanjay balra rántotta a kormányt, hogy letérjenek az aszfaltról

az előkertbe, és végigzötyögtek az egyenetlen talajon, ahol
régen, amikor az apjuk még lovakat tartott, levágatlanul
burjánzott a magas fű.

A birtok déli végén lévő lókaput használták a munkagépek a
ház építésekor. Pont befért rajta egy jármű. A kerítés zsanérozott
szakasza mögött egy lovaglóút indult a keleti hegyek közé.

A félhomályban úgy tűnt, mintha a hatalmas tölgyek vastag
karjai meg sem mozdulnának a viharban, de vékonyabb gallyaik
az éjszakát korbácsolták, és bogár alakú leveleket hullajtottak
közben, amelyek a szélvédőre zuhogtak, hogy az ablaktörlő tolja



félre őket.
A talaj lejteni kezdett, és odalent úgy bukkant elő a birtok

fehér deszkakerítése a nedves sötétségből, mint egy elveszett
város elsüllyedt védőfala.

Sanjay lefékezett, és ki akart szállni, hogy kinyissa a kaput, de
Tanuja felrántotta a saját ajtaját – „Majd én!” –, és bevetette
magát az esőbe.

Miközben Sanjay az esőben kísértő nővérét figyelte, a lány
aprónak, gyermekszerűnek tűnt, mintha az éjszaka
összezsugorította volna. Az ő csotti bendzsije, a kis nagy nővére.
Hirtelen félelem hasított belé, most először azóta, hogy
kiszabadultak Ashima és Burt Chatterjee karmai közül, és
nagykorúsította őket a bíróság. Az ezt megelőző hét évben
ketten voltak a világ ellen; és most, megmagyarázhatatlan
módon, ismét ebben a helyzetben találták magukat.

Ahhoz képest, hogy kétpetéjű ikrek voltak, feltűnően
hasonlítottak egymásra karcsú, de sportos testalkatukkal,
fényes, fekete hajukkal és még sötétebb szemükkel. Mindketten
tehetségesen gitároztak. Mindketten verhetetlen bridzsjátékosok
voltak már tizennégy éves korukban, de mire betöltötték a
tizennyolcat, megunták a kártyát, és átadták magukat az
írásnak. Tanuja egy szép napon majd megházasodik, és talán ő
is; de bár tiszta szívéből azt kívánta, hogy a nővére boldog
legyen, Sanjay sejtette, hogy azon a napon, amikor elválnak, úgy
fogja érezni magát, mintha kettévágták volna.

A kapu kitárult, és Tanuja visszatért a Hyundaihoz. Sanjay
kihajtott a göröngyös talajra, ahol a lovaglóösvény kalandot
ígért a lovasok előkelő kasztjának, amelybe egykor a szüleik is
tartoztak. Lefelé kanyarodtak, a mellékút felé, még mindig
lekapcsolt fényszóróval, abban reménykedve, hogy a szél és a
víz ezernyi hangja leplezi majd a motorjuk zúgását, amennyiben
tényleg maradt egy őrszem a kapu előtt parkoló egyterűben.

– Valamit belém akartak injektálni. Beléd is, ha megtaláltak
volna.

– Láttam a fecskendőt. De mi volt benne? – kérdezte Tanuja.
– Semmi jó.
– Ez, bármi is legyen ez – vett elő a lány két ezüstös tasakot az

ampullákkal, amelyeket valószínűleg az asztalról kapott fel,



miközben Sanjay bemászott alá.
A fivére azt mondta:
– Őrület, hogy Linc Crossley is velük volt.
– Nélküle is éppen akkora őrület lett volna.
A talaj enyhén lejtett nyugat felé. A lovaglóösvény

elkeskenyedése miatt gyomok kaparászták és cirógatták a jármű
oldalát, mintha egy ősi temetkezési hely feltámadt lakói
tiltakoznának törékeny ujjakkal a birtokháborítás ellen.

– Elképzelhető, hogy Ashima és Burt is benne voltak ebben? –
töprengett fennhangon Tanuja.

– Mit nyertek volna vele?
– Azt a keveset, amit még nem loptak el tőlünk. És a bosszút.
– Azóta már nyolc év eltelt. Szerencséjük volt, hogy a börtönt

elkerülték, és ezt ők is tudják.
Az esőből, a ködből és az alaktalan sötétségből ekkor

előbukkant a rend, két párhuzamos csík formájában. A csíkok
eleinte sápadtak voltak, szinte délibábszerűek, de utána
valóságossá váltak, élesen kirajzolódó szegélyekkel: a vidéki
mellékút sávhatárait jelezték.

A lejtő a széles aszfaltcsíknál ért véget. Sanjay balra fordult, el
a ház és az előtte álló egyterű irányából. De azonnal le is
fékezett, mert egy Range Rover állta el mindkét sávot, nem sok
helyet hagyva arra, hogy akár elölről, akár hátulról kikerüljék. A
fényszórói nem égtek, ám az indexlámpái ezüstösre festették az
esőt a kocsi előtt, és vérszínűre mögötte.

A terepjáró ajtói kinyíltak, és két férfi szállt ki belőle: komor,
módszeresen és sietség nélkül mozgó árnyalakok,
ugyanolyanok, mint akik betörtek a házba.

Sanjay rükvercbe váltott, tövig nyomta a gázt, jobbra csavarta
a kormányt, száznyolcvan fokban megfordította a Hyundait,
lefékezett, előremenetbe váltott, majd bekapcsolta a fényszórót,
és észak felé kezdett száguldani, el a kocsibeállójuk előtt parkoló
egyterű mellett. Az út zsákutcában végződött, az aszfalt végét
nem zárta le korlát.

– Nekik is négykerék-meghajtásuk van, mint nekünk –
figyelmeztette a fivérét Tanuja.

– De talán nincsenek olyan jő idegeik – válaszolta Sanjay,
miközben lehajtottak a kavicsokra, majd lefelé indultak egy



gazos lejtőn. Szalmaszálak és szederindák karistolták az
alvázukat.

A köd odalent sűrűbbnek tűnt, és a szél alaktalan formákat
szakított ki belőle, hogy a Hyundaihoz vágja őket. A lejtőn
eukaliptusz-sorfalak állták el az utat, amelyek közé csak a köd
hatolt be, és úgy tűnt, mintha más nem is tudna.

Sanjay, aki évek óta járta a környéket, pontosan ismerte a
talaj, a sziklák és a növényzet térképét. Számára ez nem vadon
volt, hanem egy elegáns termekből és folyosókból álló kastély.
Ügyesen kikerülte a szikladarabokat, átkelt egy kőküszöbön,
lehajtott egy esőgyémántos, lejtős fűmezőre, és úgy száguldott a
fák felé, mintha éppen olyan légneműek lennének, mint a
köztük gomolygó köd.

– Sanjay, ne! – mondta Tanuja, miközben egyre jobban
felgyorsultak.

– De.
– De?
– De.
– Dzshav! – kiáltott fel a lány. Ennyire vulgáris szót még

semmilyen nyelven nem hallott tőle a fivére. Mindketten
kitámasztották magukat a becsapódásra számítva.

Sanjay az utolsó pillanatban már azt hitte, hogy a fasor rossz
részét célozta be, ám utána kiderült, hogy az erdő töretlen
vonala csak illúzió. A bal oldali fák öregebbek voltak, és hat
méterrel a jobb oldali, növendék példányok mögött
helyezkedtek el; a perspektíva miatt úgy tűnt, mintha azonos
magasságúak és korúak lennének, és a talaj erős lejtése elrejtette
a tényt, miszerint a hosszú sorfal igazából két részből áll. Sanjay
élesen jobbra kanyarodott a járművel, és behajtott a fiatalabb
eukaliptuszok fala mögé, amely természetes szélfogót képzett,
és csak három fasorból állt, nem ért le az erdőig. Észak felé
mentek tovább, egy keskeny földúton, a jobb oldalukon fákkal, a
balon fekete szakadékkal, ahol a talaj egyre élesebb szögben
lejtett még száz-százhúsz méteren át a völgy aljáig.

Nem volt más lehetőségük ezeken az úttalan utakon kívül, de
Sanjay tudta, hogy az ösvény addig keskenyedik, amíg a
völgyfal pereménél véget nem ér. Le kellett jutniuk a még
vadabb területekre.



Ekkor két világító fénykör jelent meg mögöttük a köd
dicsfényében, lidércfényszerűen hunyorogva az esőben,
azonban a forrásuk rejtve maradt, mintha valami túlvilági
látogató lenne. Persze mindketten tudták, hogy a Range Rover
fényszóróit látják.

Sanjay lekormányozta a Hyundait a meredély felé, a
semmibe.

9.

SARA HOLDSTECK BIZALMÁNAK ELNYERÉSE jóval
hosszabb idejébe telt Jane-nek, mint a válaszok megtalálása arra
a néhány egyszerű kérdésre, amelyet fel akart tenni.

Egy tablettát is bekapott a kávéjával.
Sara felvonta a szemöldökét.
– Savlekötő – magyarázta meg Jane.
– Erős feketekávéval bevéve.
– Nem a kávé okozza a refluxomat, hanem a világ állapota,

azok az arrogáns elitisták, akik ilyenné tették, akik semmiben
nem hisznek, csak a hatalomban, ahogy a te volt férjed is. Ez
már annyira, hogy gyógyszerre van szükségem.

– Nincs még egy?
Jane kirázott egy tablettát a dobozból, és áttolta az asztal

túloldalára.
– Szóval Simon a te volt házadban lakik.
Sara lenyelte a tablettát.
– Úgy hallottam, egy bentlakó csinibabával együtt.
– A csinibabáról értesültem. De van pár dolog abban a

házban, aminek nem tudtam utánanézni. Ezekről kellene
mesélned nekem.

– Bármit elmondok. Nem érdekel. De… talán ideje lenne,
hogy megtudjam a nevedet.

– Elizabeth Bennet – hazudta Jane.
– Mint a Büszkeség és balítéletben.
– Tényleg?
– Nem szoktad néha az Elizabeth Darcyt használni?
Jane elmosolyodott.



– Nem rémlik.
– Rendben, Lizzy. Mit akarsz tudni a házról?
Jane pár perccel később témát váltott.
– Bizonyos szokásaira lennék kíváncsi.
Amikor egy váratlan szélroham sortűzszerű esőfalat vágott

az ablakokhoz, Sara nem rezzent úgy össze, mint korábban, és
nem is pillantott az elsötétített ablakok felé. Csendes,
magabiztos hangon, érzelemmentesen mesélt Simon Yegg-ről,
valószínűleg immár abban a vigasztaló tudatban, hogy a volt
férjére hamarosan lecsap az igazság ökle.

Jane utolsó kérdése a családdal volt kapcsolatos.
– Találkoztál valaha a fivérével?
– Simonnak testvére is van?
– Egy féltestvére. Ugyanattól az anyától, más apától.
– Az apja akkor halt meg, amikor Simon nyolcéves volt, az

anyja meg hat évvel később.
– Nem. Az anyja elvált az apjától, aki később egy lakástűzben

veszett oda. Az anyja még él.
– A fenébe! Ez az ember semmiről nem mondott igazat?
– Nem alkalmas rá a nyelve. Nem ismersz véletlenül egy

bizonyos Booth Hendricksont?
– Soha nem hallottam róla.
– Ő a féltestvér. Floridában született. Nevadában és

Kaliforniában nőtt fel. Magas. Mákosan őszül. Halványzöld
szeme van. Úgy beszél, mint a bostoni előkelőségek. Ötezer
dolláros öltönyökben flangál.

– Nem rémlik.
– Magas pozícióban dolgozik az igazságügyi

minisztériumban. Csak néhány szinttel a főügyész alatt. Úgy
tűnik, hogy a kapcsolati hálója folytán nagy hatalommal bír más
állami szervezeteken belül is.

Sara emésztgetni kezdte ezt az információt. Savanyú
arckifejezése arra utalt, hogy valószínűleg jól tette, hogy bevette
a Jane-től kapott tablettát,

– Más állami hivataloknál? Mint például az adóhatóságnál?
– Nem csak az adóhatóságnál. Ó egy hivatalközi aduász.
– Úgy érted, hogy… ő és Simon naiv nőket tesznek tönkre,

majd felezik a hasznot?



– Kétlem, hogy Hendrickson a pénzért tenné. A testvéréért
csinálja.

– Milyen megható!
– Más a vezetéknevük. És nem reklámozzák a kapcsolatukat.

Hendricksonnak sokkal nagyobb érdekeltségei vannak, és nem
akarja, hogy Simon belerondítson ezekbe. De közel állnak
egymáshoz, és nekem sikerült összekapcsolnom őket.

– Azt mondtad, Simon azok miatt érdekel, akiket ismer.
Hendricksonra gondoltál?

– Igen. Simonon keresztül fogom elkapni Hendricksont.
Hendrickson után pedig… néhány ugyanolyan romlott alakot,
mint ők ketten. – Jane felállt, megfogta a Hecklert, és a tokjába
dugta. – Ha jót akarsz magadnak, soha ne említs engem
senkinek, és azokat a dolgokat se, amikről most beszéltünk.

– Kinek mesélhetnék ezekről? Már senkiben nem bízom.
– Ez meg fog változni, ha hagyod. Innentől ügyesebben

kiszúrod, hogy ki lehet veszélyes. Csak jusson eszedbe a
hónaljtok és az új biztonsági kód!

– A kódot ma elintézem. A tokot holnap. És nem fogok
Párizsba utazni. De a Yosemite-ba sem.

Jane odasétált a tornácra vezető hátsó ajtóhoz.
Sara egyszer csak megszólalt mögötte:
– Te jó ég! – Jane hátrafordult. Olyasmit látott a nő arcán, ami

nyugtalanítóan hasonlított a csodálatra. – Már tudom, ki vagy.
Fekete a hajad, nem szőke. A szemed is fekete, nem kék. De te
vagy az.

– Én egy senki vagyok.
Sara nem mondta ki, hogy Jane, az egykor sokszorosan

kitüntetett FBI-ügynök immár a Hivatal körözési listájának az
élén áll, egyben a médiahiszti középpontjában. Csak a Los
Angeles Times címlapjára mutatott.

– A hírekben szemernyi igazság sincs, ugye? Se rólad, se
másról. A hazugságok világában élünk.

– Az igazság mindig ott van valahol, Sara. A hazugságóceán
alatt várakozik.

A másik nő csüggedt arckifejezése lelkessé változott; olyan
izgatottá vált, hogy az szinte már zavarta Jane-t.

– Bármit tettek is, te számonkéred rajtuk. Bármit rejtegetnek



is, te ki fogod ásni. – Felállt a székéről. – Vannak emberek,
legalábbis néhányan, akik sejtik, hogy manipulálni próbálják
azt, hogy mit gondoljunk rólad, de azt nem tudjuk, miért
akarják, hogy gyűlöljünk. Bárcsak… bárcsak olyan, lehetnék,
mint te, és én is azt csinálhatnám, amit te…

– Én egy senki vagyok – ismételte meg Jane, bár nem azért,
hogy letagadja a kilétét. – Holnap akár meg is halhatok. Ha a
mát túlélem.

– Nem fogsz. Te semmiképpen.
A nő lázas hangjától, a szeme csillogásától borzongás futott

végig Jane-en, bár nem értette teljesen, hogy miért.
– De, igen – válaszolta. – Inkább előbb, mint utóbb, de

meghalok. Vagy valami még rosszabb történik velem.
Hogy elvegye a másik kedvét a választól, az utolsó szava

után kilépett, és behúzta maga mögött az ajtót. Végigsétált a
betontornácon, és az utcára sietett, ahol a másfél saroknyira
parkoló autója felé indult.

A borzongató hideg továbbra is átjárta a csontjait; jegesebb
hideg volt ez, mint a március végi esőé. Jane alakja árnyékot
vetett az utcai lámpák alatt, ami jó volt. A csípős szél az arcába
vágott, és az eső elhomályosította a látását, ami szintén jó volt.
A sötétség – az alacsonyan szálló felhőké, és főleg a vihar felett
örökkévalóan ott húzódó csillagos égbolté – kicsivé és
törékennyé tette, ami egyszerre volt jó és helyes.

10.

INKÁBB ÉREZTÉK, MINT LÁTTÁK, hogy milyen
meredek lejtőkön kanyarognak lefelé a ködben, amely egyre
jobban összesűrűsödött, és egyre kevésbé mozgott, mivel a
tengerszint feletti magasságukkal együtt a szél is mérséklődött.
A különleges offroad abroncsok átázott gazokon és homokos
sáron gázoltak végig, és nedves palarétegeken csúszkáltak,
amelyek széthasadtak, és kirepültek a Santa Fe Sport kerekei
alól. Az esővíz ősöreg csatornákat követett habzó patakokban,



amelyek az átkeléskor úgy nekifeszültek a gumiabroncsoknak,
mintha fel akarnák borítani a Hyundait. Ahol viszont se pala, se
másféle szikla nem akadt, ott Sanjay attól tartott, hogy megindul
alattuk a több száz méter vastag talajréteg, amelyet az
engesztelhetetlen eső már órák óta puhít, és évezredes
szörnyetegként kapja őket a hátára, hogy maga alá temesse
mindkettejüket, a megmenekülés reménye nélkül.

Annak ellenére, hogy a terep és az időjárás miatt nagyon
kellett koncentrálnia, Sanjay időről időre felpillantott az
emelkedőn, vagy Tanuja biztatta erre, és mindig ott volt felettük
a Range Rover a baljós utasaival, feléjük tartott. Noha az
üldözőik nem igazán jutottak közelebb hozzájuk, le sem
maradtak sokkal. Ahogy Sanjay látta az ő fényszóróikat, úgy
követték ők is a Hyundai lámpáit.

Miután kicselezték a fák, a bozótos, a sár és a vízfolyamok
labirintusát, megérkeztek a völgy aljába, ahol a több ezer kis
esőpatak egy átmeneti barna folyóba gyűlt össze, és rohant dél
felé. Sanjay kikapcsolta a fényszórót, majd ugyanabba az
irányba fordult, amerre a folyam tartott.

– Lehet, hogy azt fogják hinni, hogy észak felé mentünk –
szólalt meg.

– Nem fogják – biztosította Tanuja, bár nem volt
természeténél fogva pesszimista. – Fényszóró nélkül lassabban
haladnánk, és ők gyorsabban utolérnének minket.

– Én nem szándékozom lassabban haladni, Tanny – jelentette
ki a fivére.

A leereszkedő víz magával sodort minden mozdíthatót a két
partjáról, még az akkorákat is, mint a rég kidőlt fák rothadozó
törzse, amelyek ott bucskáztak a mocskos áramlatban. És az
elmúlt több ezer év és számtalan vihar annyira elsimította a
talajt, hogy a folyam két partja, amíg a víz nem árad meg
túlságosan, éppen olyan járhatónak tűnt, mint egy autópálya.

Bár a Hyundait már nem láthatták azok, akik magasabban
voltak a kocsinál, Sanjay eleinte szinte vaknak érezte magát, az
előtte húzódó utat pedig láthatatlannak. A barna víz részben
azért derengett halványan a jobb oldalukon, mert mozgott, és
világos hordalékot sodort magával a színén, de azért is, mert az
örvénylése sűrű, halványan foszforeszkáló habkoszorúkat vert,



amelyek ott virágoztak a tetején, és kirajzolták a körvonalait.
– A puha talajon keréknyomokat fogunk hagyni – szólalt meg

Sanjay –, de ebben az esőben egy-két percen belül elmosódnak.
És ahol aljnövényzet lesz sár helyett, ott még a nyomaink sem
fognak látszódni. Az üldözőink lassabban tudnak majd haladni,
mint szeretnének, mert azt kell figyelniük, hogy nem
kanyarodtunk-e el a folyótól, hogy ismét felmenjünk az
emelkedőn.

– Hirtelen cshaszkádra lett a veszély – jegyezte meg Tanuja.
– Egyáltalán nincs ínyemre – tiltakozott a bátyja. – De az

biztos, hogy szinte már rögeszmésen életben akarok maradni.

11.

JANE HAWK, MIKÖZBEN ARRA VÁRT, hogy a kocsi
fűtése kiűzze a hideget a csontjaiból, ott ült a Ford Explorer
Sport volánja mögött, és a szélvédőjére zuhogó eső által
eltorzított utcát nézte. Ezen a lencsén át a fények mintha
reszkettek volna, az utcai lámpák olyannak tűntek, mint
emelvényekre állított fáklyák sora, ami a halálba, onnan pedig
egyenesen a kárhozatba vezet.

Jane a jelenlegi járművét egy feketepiaci kereskedőtől vette
készpénzért, aki egy sor pajtából dolgozott egy korábbi lovas
birtokon, az arizonai Nogales mellett. Az Explorer Sportot az
Egyesült Államokban lopták el, majd Mexikóban alakították át,
ahol egyéb kiegészítések mellett kapott egy egyedi készítésű,
825 lóerős 502-es Chevy motort is.

Ha az ember menekülésre kényszerül a hatóságok, a
szövetségi nemzetbiztonsági ügynökségek és az összes többi
állami és államközi szerv elől, akkor nem árt, ha rendelkezik
FBI-ügynöki múlttal, és tudja, hogyan üzemeltetnek különböző
bűnügyi vállalkozásokat, és hol lehet ezeket megtalálni.

A navigációs rendszert Jane kérésére kiműtötték az autóból.
Ha az üldözői a kocsija nyomára bukkannának, a GPS-en



keresztül olyan pontosan meg tudnák határozni a helyzetét,
hogy egy pocokra vadászó ragadozó madár eleganciájával
csaphatnának le rá. Jane okostelefont és számítógépet sem
tartott magánál, hogy elkerülje a helymeghatározó eszközöket.

A műszerfal szellőzőnyílásaiból áradó forró levegő
átmelegítette, de a mélyebbről fakadó, nem fizikális jellegű
reszketésén nem segített. Ez akkor kerítette a hatalmába, amikor
Sara Holdsteck lelkes rajongásával szembesült.

Jane nem akart mások hőse lenni. Ő két nagyon is önző okból
vállalkozott erre a küldetésre: hogy tisztára mossa a férje nevét,
mert Nick az erre utaló bizonyítékok ellenére nem követett el
öngyilkosságot; és hogy megóvja egyetlen gyermeke, az ötéves
Travis életét, akit megfenyegettek, amikor Jane Nick halála után
nyomozva összeesküvésre bukkant az államigazgatás és a
nagyvállalatok világának legfelsőbb szintjein. Ennek a
szövetségnek a gyökerei napról napra egyre jobban behálózták a
nemzetet, amelynek a polgárai tudatában sem voltak a
veszélynek.

Jane azt már elfogadta, hogy belehalhat ebbe a vállalkozásba.
Még ha sikerül is lelepleznie és felszámolnia ezt az
összeesküvést, szinte biztos, hogy bosszúból meg fogják
gyilkolni érte. Az ellenségei komoly hatalommal és nagy
vagyonokkal rendelkeznek, továbbá nem szoktak hozzá a
vereséghez, és nem fogják elegánsan elviselni. Travis Jane
barátainál rejtőzött, ahol nehezen lehetett volna megtalálni; ahol
az anyja halála esetén szerető, gondoskodó közegben
nevelkedhet fel.

Jane túlélési esélyei, bármilyen alacsonyak voltak is, attól
függtek, hogy mennyire tud koncentrálni, beszűkíteni a céljait,
és személyes szintre szorítani a motivációit, illetve az alázat által
visszafogott önbizalommal végrehajtani a teendőit. Bár maga a
szabadság jövője forgott kockán, Jane nem érezte magát Jeanne
D'Arcnak, és nem akarta, hogy egy olyan hatalmas kötelesség
nyomassza, mint az orléans-i szüzet, aki a tömegek nyomására
páncélt vett magára, és kardot ragadott. Ezek a fajta
karizmatikus keresztes lovagok még győzelem esetén is
balsorsra vannak ítélve, mert elpusztítja őket a túlzott
ambíciójuk vagy a büszkeségük. És amit Jane-nel tennének az



ellenségei, ha sikerülne legyőzniük őt, az sokkal rosszabb lenne,
mintha egyszerűen csak elevenen elégetnék.

Jane bekapcsolta az ablaktörlőt, és elindult a járdaszegély
mellől. Nehéz feladat állt előtte, és fogyóban volt az ideje.

12.

AZ ESŐ OLYAN NYOMASZTÓ VOLT, mintha a
pusztulás előhírnöke lenne, az éjszaka sötétsége vészjóslóan
borult rájuk, s az alig látható, kígyóizmú folyó az autótól jobbra
mintha a sors pogány istene lett volna, aki hangos susogással
arra kényszeríti őket, hogy kövessék, tekintet nélkül a
következményekre.

Tanuja Shukla soha nem állította magáról, hogy
természetfeletti képességei lennének. Ő éppoly kevéssé ismerte
a jövőt, mint bárki más. De miközben egyre közelebb értek a
kanyon déli végéhez, ahol a zubogó vízesések beterelődnek egy
híd lábai közé, majd egy aszfaltút alá, a várható
megmenekülésük öröme a katasztrófa homályos előérzetének
adta át a helyét.

Sanjay stratégiája minden jel szerint bevált. Az a
visszafogottság nélküli sebesség, amellyel egyenesen bevetette
magát a sötétségbe, okozott nekik pár rázós pillanatot, amikor a
Hyundai alatt átmenetileg megbízhatatlanná vált a talaj, amikor
hatalmas ördögszekér- és szederindagubancokkal szembesültek,
akkorákkal, mint maga a terepjáró, amelyek magasabb
területekről gurultak le, és karistolták végig a járművet
csikorogva, mintha legendákból és ködből született mitikus
lények lennének. De a Range Rover fényszórói már percek óta
nem látszottak mögöttük. A testvérpár üldözői a jelek szerint
elkanyarodtak a folyótól, hogy egy hamis nyomot kövessenek,
vagy olyan sokkal lemaradtak mögöttük, hogy a táj
egyenetlensége eltakarta őket.

Miközben Sanjay kihajtott a kanyon száján, felszáguldott a
kavicsos emelkedőn, és a híd felé fordult az aszfaltútól, Tanuja



krízisre készítette fel magát. És az meg is jelent egy nagy
Chevrolet furgon képében, hatalmas, túlméretezett
gumiabroncsokkal.

Ők nyugat felé tartottak, és a furgon is arról jött. Minden
okuk megvolt rá, hogy azt feltételezzék, egyszerűen csak el fog
hajtani mellettük. A jármű ehelyett a híd előtt megállt. Mindkét
oldalon kinyíltak a hátsó ajtói, és férfiak ugrottak ki belőle az
esőbe.

A kanyonba nem fordulhattak vissza. És az úton sem
indulhattak a másik irányba, mert nem egészen három
kilométerre keletre csak a zsákutca vége várta őket a ház előtt,
amelyből az imént menekültek el.

Ha Sanjay lelassított volna a veszély láttán, akkor veszítettek
volna. De amikor a furgon lelassított, és az ajtói kinyíltak, ő a
gázra lépett. A Santa Fe Sport kilőtt előre, és Tanuja egyetlen
őrült pillanatra azt hitte, hogy a fivére egyenesen neki akar
menni a Chevynek.

A férfinak, aki a furgon jobb oldaláról kiugrott, puska volt a
kezében. Meglepett arcot vágott, amikor észrevette, hogy a
Hyundai felé száguld; elsápadt, és űzött tekintete megcsillant az
autó lámpájának fényében. Nem volt elég gyors, hogy két kézzel
fel tudja emelni a puskát, és elég okos sem, hogy elugorjon a
veszedelem elől. A Hyundai nekiment a nyitott ajtónak, amely
fellökte a fegyverest; a fickó nagy lendülettel hátrarepült,
amikor elsuhantak mellette.

– Szent ég! – kiáltott fel Tanuja az ütközéskor.
A Chevy túlságosan elállta az utat, úgyhogy Sanjay nem

tudott az aszfalton maradni. Lekanyarodott a kavicsos padkára,
amelynek a lejtési szöge még élesebbnek tűnt attól, hogy az
ütközés során elveszítették az egyik fényszórójukat, és a
megmaradt lámpa fénye mindent eltorzított egy kicsit. Amikor a
Hyundai fara ki akart fordulni az óramutató járásának
irányában, Sanjaynak meg kellett küzdenie azért, hogy vissza
tudja szerezni az irányítást a kormánykerék felett. Amikor a
jármű párhuzamossá vált az aszfaltúttal, bár annyira megdőlve,
hogy Tanuja attól félt, fel fognak borulni, Sanjay nyugat felé
száguldott a lejtőn, és csak jóval a furgon után, lőtávolságon
kívül tért vissza az útra.



Tanuja az oldalsó visszapillantót bámulta, miközben a fivére
a középsőbe nézett. Egyszerre szólaltak meg:

– Ott jönnek, ott jönnek! –, majd Sanjay hozzátette: – De csak
le tudunk hagyni egy kibaszott furgont!

– Egyszerűen otthagyták azt a fickót az úton fekve – jegyezte
meg Tanuja. – Lehet, hogy meghalt.

– Nem halt meg – válaszolta Sanjay.
– Az ajtó elég nagy erővel csapódott neki.
– Nem olyan naggyal.
– Engem nem zavar, ha meghalt. Le akart lőni minket.
– Kik ezek az elmebeteg szemétládák?
– Raksaszák – válaszolta Tanuja a hindu mitológia démonjaira

célozva, amelyeket gyakran felhasznált a kisregényeiben is.
– Verőlegények, keményfiúk, torpedók – nyugtázta Sanjay –,

de kinek dolgoznak, mit csinálnak, és miért pont minket
akarnak?

– És honnan a fenéből tudták, hogy hol fogunk kijönni a
kanyonból?

Esőcseppek pattogtak a szélvédőn, miközben a Santa Fe Sport
elérte az óránként száznegyvenöt kilométer per órás sebességet,
és a négykerék-meghajtás ellenére is úgy tűnt, mintha bármelyik
pillanatban lecsúszhatna a nedves útról.

Még mindig lakott területen kívül voltak, de tudták, hogy az
út további másfél kilométernyi kanyargás után bele fog torkollni
Orange megye sűrűbben lakott, mélyebben fekvő részeibe. A
furgon nem maradt le mögöttük sokkal, de nem is került
közelebb hozzájuk, amikor a távolban lüktető fény villant fel a
sötétből és a ködből, bár a forrása rejtve maradt az út görbülete
mögött; olyan túlvilági volt, mint egy Spielberg-féle találkozás a
földönkívüliekkel: fehér és vörös, vörös és kék, fehér és vörös…

– Hé, zsaruk! – mondta Sanjay. – Minden rendben lesz,
Tanny. A zsaruk azok.

– Lincoln Crossley is zsaru, a seriff helyettese, egykutya –
válaszolta Tanuja, és felidézte a rovarirtótól átmenetileg
látásképtelenné vált Lincet, aki vakon lövöldözött, noha éppen
akkora volt a valószínűsége, hogy valamelyik társát találja el,
mint annak, hogy őt vagy Sanjayt öli meg. Felnyögött, amikor a
járőrkocsi felért a távoli emelkedő tetejére, és a szirénája



élénkebben kezdett villogni. A hangját ekkor már a vihar
ellenére is hallották. – Annyira meg vagyunk lőve!

– Nem vagyunk meglőve – tiltakozott Sanjay.
– Nagyon meg vagyunk lőve.
– Mit tudsz te? Vidám kis fantasyket írogatsz, mágikus

realizmust, ilyesmit. Kettőnk közül én vagyok a noir szakértője,
és én azt mondom, hogy nem vagyunk meglőve.

– Cshodu – válaszolta a nővére.
– Nem vagyunk cshodu.
– Nagyon cshodu vagyunk – erősködött Tanuja, miközben a

sziréna még hangosabbá vált.

13.

A VIHAR ALÁBBHAGYOTT, és özönvízből
szemerkéléssé szelídült, mire Jane leparkolt a következő sarkon,
majdnem kétutcányira az orange-i úti céljától. Onnan gyalog
folytatta az útját, vállán egy becipzárazott sporttáskával.

Ha a hatóságok valaha is összekötnék a metálszürke
Explorerrel, akkor felraknák a jármű leírását az Országos
Bűnügyi Nyilvántartó Rendszer weboldalára, hogy felhívják rá
az összes bűnmegelőzési szerv figyelmét. Onnantól fogva
folyamatosan veszélyben lenne, amíg azt a kocsit használja. Két-
három napra lenne szüksége ahhoz, hogy új rendszámot
szerezzen hivatalos okmányirodai regisztrációval a resedai
okmányhamisító forrásától; és lehet, hogy nagyobb
biztonságban lenne, ha addig elrejtené valahova a járművét.

Sokkal jobb megoldás, ha ehelyett diszkrét távolságban
parkol le attól a helyszíntől, ahova készül. A fickónak, akit
keresett, semmi köze nem volt ahhoz az összeesküvéshez, amely
ellen Jane harcolt. Nem kellett attól tartania, hogy elárulja. De
már bebizonyosodott, hogy az emberek a bőrüket levedlő
kígyókhoz hasonlóan képesek lerázni magukról a rájuk
vonatkozó elképzeléseit, úgyhogy megtanulta, hogy mindenre



fel kell készülnie.
Az épület pont olyan volt, amilyenre emlékezett: parkolók

vettek körbe egy tiszteletet parancsoló, kétszintes, déli
neoklasszikus, fehér téglás homlokzatot megemelt tornáccal és
díszes korláttal, oszlopokkal. Kilenc órára már mindkét
parkolójában autók álltak.

Jane elkerülte a főbejáratot, és inkább a létesítmény nyugati
oldala felé indult, ahol a grandiózus homlokzat átadta a helyét a
Dél-Kaliforniában elterjedt jellegzetes stukkónak, mintha az
ottani építészet egyetlen célja az átmenetiség és a lebontás
megkönnyítése lenne. Az épület háta mögött egy széles, külön
álló garázs volt, négy felhúzható garázskapuval. A két épület
mögött szintén autók parkoltak.

A főépület hátulján volt egy hagyományos hátsó bejárat is, de
egy kétszárnyú tolóajtó is, teherlifttel, amelyet csak a kód
ismeretében lehetett használni. Jane megpróbált benyitni az
ajtón, és kiderült, hogy nincs is szüksége a zárfeltörő pisztolyra.

Belépett az előtérbe. A vele szemben lévő ajtó nagy
valószínűséggel a földszinti folyosóra nyílt, ahol olyan emberek
lehettek, akikkel nem akart találkozni. Megpróbálkozott a bal
oldali ajtóval. Onnan lépcsők vezettek az emeletre.
A jobb oldali ajtó mögött az alagsorba vezettek lépcsők. Jane
sietve elindult lefelé. Egy hosszú folyosóra ért. Egy sor tejüveg
burkolatú neonizzó borított mindent hideg, fehér, kicsit kékes
fénybe. A fehér falak simák és fényesek voltak. A padlót csillogó
szürke linóleumburkolat fedte, ami a falakra is felkanyarodott.
Az egésznek volt valami tudományos-fantasztikus jellege,
mintha Jane egy időalagútba vagy egy csillagközi űrhajóba
került volna.

Ezen a szinten tőle jobbra volt a teherlift bejárata.
Kinyitotta a lifttel szemközt lévő ajtót, felkapcsolta a lámpát,

meglátott egy halott embert, és bement a helyiségbe.

14.



MINT EGY ÉLÉNK, DE LOGIKÁTLAN
RÉMÁLOMBAN, úgy kergették őket rendíthetetlen üldözőik,
akár egy halált hozó démonsereg, a rendőrautó pedig
szirénázva száguldott feléjük szemből. A táj még mindig kihalt
és kietlen volt az út mindkét oldalán. Az eső váratlanul
alábbhagyott, mintha véget ért volna egy hosszú dobszóló, és
kezdetét vette volna az általa felvezetett nagy esemény.

Sanjay tiszteletben tartotta a hatóságokat, és büszke volt arra,
hogy még nehéz helyzetekben is meg tudja őrizni a hidegvérét,
de huszonöt évnyi élettapasztalata sem készítette fel erre az
estére, amikor az általa ismert valóság úgy hullott ki a lába alól,
mint amikor egy csapóajtó kinyílik. Bár korábban soha nem
támaszkodott inkább a megérzéseire a logikája helyett, most
erősen gyanította, hogy az őrület innentől csak fokozódni fog.

– Várj! – szólt rá Tanújára, amikor a lámpájuk fényében
megcsillant egy útkereszteződés. Beletaposott a fékbe, jobbra
rántotta a kormányt, és majdnem lecsúszott az újabb kétsávos
útról, de végül visszaszerezte az uralmat a Hyundai felett, és
gyorsítani kezdett.

– Mit csinálunk? – érdeklődött a nővére.
– Nem tudom.
– Hova megyünk?
– Majd ha meglátom, tudni fogom.
– És én tudni fogom, ha meglátom?
– Egy olyan helyre, ahol letérhetünk az útról, és eltűnhetünk

szem elől.
Az aszfalt alacsony hegyek és völgyek, s ősöreg, hatalmas,

csöpögő kocsányos tölgyek között haladt tovább. Számos
kanyarja újra és újra elrejtette a kocsijukat az üldözőik elől.

Bár Sanjay jól ismerte ezt a hátsó utat, egyetlen búvóhelyre
sem emlékezett a környékén. Ő azok közé a fickók közé
tartozott, akik egy lézer élességével képesek koncentrálni, de ő
lett volna az első, aki beismeri, hogy a többfelé figyelés már
messze nem megy ilyen jól neki. Semmi szükségét nem látta,
hogy egyszerre rágózzon és kosarazzon. Még csak nem is
szeretett kosarazni. A Santa Fe Sportot bármilyen nagy
sebességgel el tudta navigálni a nedves aszfalt veszélyes
hajtűkanyarjaiban, magabiztosan, a sleppjüket is szemmel tartva



a visszapillantóban, de a „Hová megyünk?” kérdésre képtelen
lett volna válaszolni.

Mint mindig, most is Tanuja bizonyult a Shukla ikrek alkotta
kétdarabos kirakós kulcsfontosságú elemének.

– Mindjárt itt lesz a Honeydale lovarda. Az a hely kell
nekünk!

– Az bizony – helyeselt Sanjay.
És már oda is értek a szóban forgó jobbkanyarhoz, egy

repedezett, kocsányos tölgyekkel szegélyezett egysávos
aszfaltúthoz, amely egy elgazosodott mezőt szelt át, két oldalán
a termeszek tevékenysége miatt korhadozó fakerítéssel.

Sanjay jobbra kanyarodott, és kikapcsolta a fényszórót.
Anélkül, hogy a fékre lépett volna, hagyta lelassulni az autót, és
még a helyzetjelző világítást is kiiktatta, nehogy az üldözőik
megpillantsák őket.

A magánterület nagyjából harminc méterrel odébb lejteni
kezdett, és ennek köszönhetően kikerültek az út látóteréből; az
előttük húzódó völgy holdtalan, csillagtalan éjsötétbe borult.
Csak a roskatag kerítés és a tölgyek vezették őket a sötétben,
illetve a gyomnövények, amelyek valamivel világosabbak
voltak az útnál.

Elhaladtak egy egykor hatalmas ház romjai mellett, amelynek
a tulajdonosai tűzvészben vesztették életüket három évvel
korábban: az épületből csak egy törmelékhalom és pár lezuhant
gerenda maradt. A két kemence és a kéményeik szinte
sértetlenül megúszták a katasztrófát, és bizarrul fenyegetőnek
tűntek az éjszakában, mint egy pogány isten oltárai, aki
legyilkolta a saját bálványimádóit.

A tűz éjszakáján erős szél fújt. A lángok a drága istállókra is
átterjedtek, amelyeknek több mint a fele szintén odaveszett. A
tulajdonos tenyészlovait, valamint azokat a lovakat, amelyeket
mások számára béristállóztattak, sikerült megmentenie a
lovarda vezetőjének, de a vállalkozásnak a tulajdonosaival
együtt vége lett. Az örökösök hosszas jogi csatározása után
végül elrendeződött a birtok sorsa, igaz, már egy éve
árusították, és még nem talált gazdára.

Sanjay behajtott az egyik épen maradt istálló mögé, leparkolt,
és kikapcsolta a motort. – Amikor rájönnek, hogy leráztuk őket,



nem fognak visszajönni ide. Azt fogják hinni, hogy már rég
eltűntünk valahol.

Tanuja lehúzta az ablakát. Az eső elállt. A szél elült. A hideg
éjszakai levegő halvány, szenes illatot sodort magával, amit a
vihar kavart fel egy közeli, rosszabbul járt istállónál, de sem
szirénát nem hallottak, sem motorzúgást.

– Ki fogja ezt elhinni nekünk, Sanjay?
– A seriff biztos nem. Ott valami nem stimmel.
Tanújának erről a szüleik jutottak eszébe:
– Drága Baap és Mai pont ezért jöttek el Indiából, mert ott

annyira elharapódzott a korrupció, hogy inkább idehoztak
minket. Még mindig hiányoznak minden egyes nap.

Sanjay ezt át tudta érezni.
– Nekem mindig is hiányozni fognak.
A világra szinte holdfogyatkozás borult a felhős ég miatt, és

az éjszaka majdhogynem kézzelfoghatóan ömlött be a nyitott
ablakokon a Hyundaiba. Sanjay szinte úgy érezte, mintha a
levegővel a sötétséget is beszívná, de csak levegőt fújna ki.

– Lehet, hogy a seriff nem korrupt – vetette fel Tanuja –, csak
a munkatársai.

– Az is lehet, hogy korrupt.
– A legtöbb településnek errefelé saját rendőrsége van.
– De mi nem azokon a településeken élünk.
– Hát, valakinek szólnunk kell.
Bár Sanjay nem indította ismét be az autójukat, és egyikük

sem nyúlt semelyik kezelőszervhez sem a kocsiban, a műszerfal
egyszer csak világítani kezdett, ami mindkettejüket meglepte. A
navigációs rendszer bekapcsolt. Egy térkép jelent meg rajta.
Hosszú, kígyózó utat láttak maguk előtt annak a mellékútnak a
számával, amelyikről korábban letértek. Az erről az útról letérő
vékonyabb vonal nem volt számozva, de csak az a bekötőút
lehetett, amelyik a Honeydale lovardához vezetett. A térképen
vörös pötty pislogott a bekötőút végénél, az egyik oldalán,
pontosan ott, ahol a Hyundai állt.

– Mi történik? – kérdezte Tanuja.
Sanjay feltépte a kocsi ajtaját, és kiszállt. Pár lépéssel ott

termett a lökhárító előtt, és hallgatózni kezdett a némaságban,
amit csak a hűlő motor ritmustalan percegése, a csuromvizes



fákról lecsepegő eső hangja és egy-egy vadászó bagoly
huhogása tört meg.

Miközben a nővére is kilépett az autóból, Sanjay töprengő
arccal az égre meredt. Ha valaki ismeri a kocsijuk
törzskönyvének a számát, és így be tudja azonosítani az egyedi
navigációs jelét, ennyiből képes lehet megtalálni őket? A
gépjármű GPS-e akkor is kommunikál, amikor a motor ki van
kapcsolva? A navigációs rendszerüket kiszolgáló műhold „látja”
vajon őket ennek köszönhetően, és be tudja kapcsolni a
rendszert, hogy távolról ijesztgesse őket? Egyik kérdésre sem
tudta a választ. De a világító műszerfal mintha azt mondta
volna, hogy: Nem bújhattok el.

Távoli motorzúgást hallott. Sőt, nem is egyet.
Tanuja rámeredt a motorháztető felett.
– Sanjay?
Ahogy a motorzúgás egyre hangosabbá vált, az öccse a kocsit

megkerülve odarohant hozzá, és megragadta a kezét.
– Fuss!

15.

A HIDEG LEVEGŐNEK CSÍPŐS VEGYSZERILLATA
VOLT, azon túlmenően pedig egy olyan enyhébb és még
kellemetlenebb szerves szag keveredett bele, amelyen Jane nem
akart elgondolkozni.

Az enyhén megdöntött, rozsdamentes acélból készült asztalt
az elvezető csatornákkal minden használat után alaposan
tisztára súrolták. Ebben a pillanatban üresen állt, csakúgy, mint
az átlátszó falú műanyag dobozok alatta.

Az elhunytat egy másik acéllapra helyezték át, egy olyanra,
amelyiken nem voltak elvezető csatornák; meztelenül feküdt
rajta egy fehér lepedő alatt, mely csak a nyakát és a fejét hagyta
szabadon, illetve az egyik karját, amely kicsúszott alóla, és
lelógott az asztalról. Az éles, kíméletlen fényben minden egyes



kitágult pórusa kráternyinek tűnt, az összes ránca kanyonnak,
és emiatt sápadt arca olyan benyomást keltett, mint egy hőség,
szél és tektonikus erők által sújtott sivatag. Reggelre sokkal
jobban fog kinézni, miután a halott-előkészítő az élet és az alvás
illúzióját festi az arcára.

Az asztal lábához egy irattartó volt erősítve. Jane egy fotót
talált benne az elhunytról, még eleven és egészséges korából,
útmutatóul a szakembereknek. A fénykép hátulján ott virított a
férfi neve is: Kenneth Eugene Conklin.

Jane visszatette az aktát a tartóba, és beütött egy számot az
eldobható mobiljába.

A halottasház emeletén, a bemutatóteremben felvették a
telefont.

– Gilberto Méndez.
– Egyszer azt mondtad, akár meg is halnál a férjemért, ha arra

kerülne a sor. Meghalnod ugyan nem kell, viszont egy kis
segítség most jól jönne.

– Te jó ég, hol vagy?
– Kenneth Conklin társaságában.
– Ezt nem hiszem el!
– Szívesen átadnám neki a telefont, hogy megerősítse, de elég

hallgatagnak tűnik.
– Mindjárt ott leszek.
Amikor Gilberto egy perccel később belépett az ajtón fekete

öltönyében, fehér ingében és fekete nyakkendőjében, tizenöt
kilóval többnek tűnt, mint két évvel korábban, de még mindig jó
formában tartotta magát. Kerek, barna, kellemes arca volt. A
felesége, Carrnella mézeskalácsarcnak nevezte. Harminchat éves
korára, gyérülő hajával egyre inkább emlékeztetett az apjára,
akitől a családi vállalkozást megörökölte.

Miközben behúzta maga mögött az ajtót, Jane koromfekete
hajára és szemére célozva azt mondta:

– Te nem is te vagy.
– Ez csak egy paróka, egy színes kontaktlencse és hozzáállás

kérdése.
– Hát, hozzáállásod mindig is volt.
A férfi odalépett az asztal és a halott túloldalára, Jane pedig

megkérdezte:



– Hogy vagy, Gilberto?
– jobban, mint azt megérdemelném.
– Örülök, hogy ezt hallom.
– Júniusban megszületik a negyedik gyermekünk.
– Egy újabb lány?
– Kisfiú. Az ég óvja meg a három nővére mellett.
– Ez majdnem olyan, mintha három őrangyala lenne.
– Lehet, hogy igazad van.
Jane az asztalon fekvő férfi komor arcára mutatott.
– Az apád temetésén, két éve azt mondtad, hogy eladod a

vállalkozást.
Gilberto mosolya kisfiúsnak, kedvesnek tűnt, de a szeménél

Jane még soha nem látott szomorúbbat.
– Beálltam a tengerészgyalogsághoz, hogy elmeneküljek

innen – válaszolta Gilberto. – Ám, mint kiderült, ez hivatás, nem
csak egy vállalkozás. Az apám azt mondta, hogy az egész
elsősorban a halottak emberi méltóságának a megőrzéséről szól,
arról, hogy ne hagyjuk, hogy a halál megfossza őket ettől.
Akkoriban ezt még nem értettem. A háború után már igen. –
Olyan gyengéden, mintha ápoló lenne, az elhunyt pedig a beteg
barátja, visszahelyezte a lecsúszott kart az asztalra, és ráhúzta a
lepedőt. Majd hozzátette: – Nick soha nem lett volna öngyilkos.

– Nem is lett.
– Szóval azért kerültél ekkora bajba, mert az igazságot

keresed.
– Nickről megtudtam az igazságot. Azon már túl vagyok.
– Azokat a dolgokat, amiket a hírekben mondanak rólad, a

gyilkosságot, a nemzetbiztonsági titkok kiárusítását, a
hazaárulást… ezeket senki nem hinné el rólad, aki ismer téged.

– A hírekben nincs sok valódi hír. Az általuk terjesztett
hazugságok mellett nem igazán marad hely sok igazságnak.

– Kinek a fészkét bolygattad meg?
Jane azt válaszolta:
– Néhány emberét a kormányban, néhányét a privát

szektorban. És ezek az emberek úgy játszanak a médiával, mint
macska az egérrel. – Attól a pillanattól fogva, hogy Gilberto
megemlítette Carmella terhességét, Jane nem tudta kiűzni a
fejéből a férfi feleségének, három, lányuknak és megszületendő



kisfiúknak a képét. Hozzátette: – Te nagyon sok emberért vagy
felelős. Nem lett volna szabad idejönnöm. Jobb lesz, ha
elmegyek.

Gilberto csendes hangon, szinte dünnyögve, úgy, ahogy az
elhunytak rokonaival szokott beszélni, visszakérdezett:

– Hogy van a kisfiad? Hogy van Travis?
Jane némi hallgatás után azt felelte:
– Nehezen viseli Nick hiányát. Viszont biztonságban van,

elbújtattam olyan embereknél, akik szeretik.
– Muszáj volt elbújtatni, ugye?
– Azzal fenyegettek, hogy megölik, ha nem hagyok fel a

nyomozással. De soha nem fogják tudni rátenni a kezüket. Soha.
Amikor Jane felkapta a sporttáskáját, hogy elinduljon,

Gilberto azt mondta:
– Miért gondolod, hogy a „semper fi” már semmit sem jelent

számomra?
– Egyáltalán nem gondolom ezt, Gilberto.
– A mindig hűséges az mindig hűségeset jelent, nem csak

akkor, amikor az kényelmes.
– Az első a család – jelentette ki a lány. – Légy hű a

családodhoz!
– Nick is a családtagom volt. Mintha a fivérem lett volna.

Nem lennék most itt, ha ő nem lett volna. És így te is a
családtagomnak számítasz. Tedd le azt a táskát! Tisztelj meg
engem annyival, hogy elmeséled, mire lenne szükséged tőlem.
Ha túlságosan nagy őrültség, ha kútba kellene ugranom, akkor
nemet fogok mondani.

Jane nem tette le a táskát.
– Arra akartalak megkérni, hogy játssz sofőrt, és vezess egy

autót.
– És még?
– Egy perverz alakot kellene elrabolnunk, aki az igazságügyi

minisztériumban dolgozik. Ő az egyetlen nyomom. Annál a
robbantásnál bukkant fel, amelyikbe Minnesota kormányzója
halt bele múlt héten. Amikor feltörtem a bátyja
limuzinkölcsönző vállalkozásának a rendszerét, megtudtam,
hogy ide fog jönni. Olyan információk vannak a birtokában,
amelyeknek az átadásához meg kell őt törnöm, de ehhez nem



lesz szükségem rád. Neked csak elé kéne menned, mint
limuzinsofőrnek, oda kellene szállítanod hozzám, és már el is
mehetnél. Ennyi… ha minden jól megy. Csak hát lehet, hogy
nem fog.

Gilberto azt felelte:
– Jól vezetek. Még soha nem büntettek meg.
– Emberrablás, Gilberto. Ezért hosszú időre leültethetnek.
– Csak vezetni fogok. Sofőrt játszani, az semmi. A

munkámnak már most is része a sofőrködés. Én vezetem a
halottaskocsit.

16.

A KALIFORNIAI KOCSÁNYOS TÖLGYEK NEM
NŐTTEK elég sűrűn ahhoz, hogy erdőnek lehessen őket
nevezni, de a lombkoronájuk olyan széles volt, hogy a völgy
mentén, majd felfelé egy emelkedőn végig eltakarták Tanuját és
Sanjayt, mint egy kidolgozott, természet által épített katedrális
kupolája, amelyben akár Pán isten is meglepheti őket
kecskelábaival és szarvaival, a pánsípjait fújva.

De miközben a két testvér a Honeydale lovardától menekült,
a zenéhez legközelebb a számtalan levelibéka brekegése állt az
általuk hallott hangok közül; Tanuja úgy érezte, ennél
baljósabbat még soha nem hallott. Az ilyen békáknak eső után
mindig nagyon örültek, azok viszont rögtön megérezték, ha
valaki behatolt a területükre, és azonnal elhallgattak az emberi
lények jelenlétében. Ennek a kórusnak a szinte eszelős
ünneplése, ami egy pillanatra sem akadt el, mintha azt sugallta
volna, hogy a természet és az összes teremtménye tisztában van
azzal, a Shukla ikrek olyan hamar meg fognak halni, hogy szinte
már most sem többek kísérteteknél, és semmiképpen nem adnak
okot aggodalomra.

Az írók képzelőerejének nem csak jó oldala van.
Mivel csupán fűfélék nőttek a fák alatt, bozótos nem lassította

a haladásukat, és bokatörő gödrökkel sem találkoztak, a



testvéreket egyedül a sötétség és a láthatatlan szakadékokba
való lezuhanás réme tartotta vissza a rohanástól. De jó időt
futottak a gerincig, és amikor visszanéztek dél felé, elég
magasan voltak ahhoz, hogy átlássanak a fák felett. Hosszú
pillanatokig bámulták a két pár fényszórót a távolban, levegő
után kapkodva; a jelek szerint egyik forrása sem mozgott, és
mintha mindkettő a sorsára hagyott Hyundai Santa Fe
Sportjukat világította volna meg.

– Kik ezek? – töprengett hangosan Tanuja.
– Nem csak a seriff emberei. Valami nagyobb kutya eredt a

nyomunkba.
– De ki? És miért?
– Átkozott legyek, ha tudom, Tanny. De tovább kell

mennünk.
Mindketten megfordultak, és észak-északkelet felé néztek. A

következő gerinc mögött a sötétség kísérteties fénynek adta át a
helyét. Pontosabban három egymásba érő és torz fénykörnek –
egy kéknek, egy pirosnak és egy sárgának. A kék hasonlított a
gázlángra, de az árnyalata és a fényereje állandó volt. A vörös
nem tűzre emlékeztetett, hanem mélyebb volt, és sötétebb, olyan
állandó, mint egy színes üvegpohár a meggyújtott gyertya felett.
Kettősüket egy kanárisárga ív egészítette ki.

Tanuja egy pillanatra úgy érezte, mintha ez a rendkívüli és
félelmetes éjszaka valami hatalmas rejtély és megvilágosodás
felé terelné, mintha a saját mágikus realista történeteinek az
egyik értetlen szereplője lenne. De utána rájött, honnan jönnek a
fények. Ki is mondta:

– Azok a Coogan’s Crossroads neonjai.
A Crossroads egy étterem volt, vagyis inkább kocsma, sőt,

leginkább hagyomány: az az ikonikus gyülekezőhely, amely
bevonzotta az elszigetelt keleti kanyonok apró településeinek
társaságra vágyó lakosait, főleg az olyan hétvégéken, mint ez is.

– Olyan egy kilométerre lehet – mondta Sanjay.
– Ott kaphatunk segítséget.
– Talán – felelte Sanjay. – Talán.
– Biztosan lesz ott legalább néhány olyan ember, akit

ismerünk.
– Lincoln Crossley-t is ismertük. Vagy legalábbis azt hittük.



– Az egész világ nem lehet korrupt, Sanjay. Menjünk!
Így, hogy az üldözőik már nem voltak közvetlenül a

nyomukban, valamivel kevésbé nyaktörő sebességgel
ereszkedtek le a domboldalon észak-északkelet felé, amerre a
neonfények világítottak, mert már volt hova menniük, és
segítségben is reménykedhettek. A felhők lassan oszlásnak
indultak. Egyre vékonyodó fátyluk mögött felsejlett a hold. Már
csak azért kellett drukkolniuk – legalábbis nekik úgy tűnt –,
nehogy valamelyikük megbotoljon, elessen, és kitörje a lábát.
Sanjay megfogta Tanuja bal karját, és óvatosan folytatták az
útjukat.

17.

TALÁN AZÉRT ÁCSOROGTAK A HALOTT KÉT
OLDALÁN, mert Jane még mindig azt latolgatta, bevonjon-e
egy négygyermekes apát egy ilyen veszedelmes vállalkozásba,
és mert Gilbertónak is akadhattak kétségei, „semperfi” ide vagy
oda.

Az ünnepélyes és néma holttest elejét vette az elhamarkodott
cselekedeteknek; arra emlékeztette őket, hogy ők is
meghalhatnak az emberrablás közben. Jane szerelme Nick iránt
olyan intenzív volt, hogy a férje halála sem csökkentette, és bár
Gilberto hálája és csodálata kevésbé heves érzelmeket
jelentettek, közös gyászuk olyan próbakőként szolgált, amelyen
letesztelhették elhivatottságukat a jó és igaz dolgok iránt a
sötétség és a hazugság világában. De a próbaköveknek csak
akkor van értelmük, ha az ember észszerűen cselekszik,
felelősségérzetből, nem pedig szentimentalizmusból. Jane tudta
– és talán Gilberto is –, hogy egy érintés, egy ölelés, talán még
egy kézfogás is szentimentalizmussá változtathatja őszinte
elkötelezettségüket, és arra késztetheti a férfit, hogy rossz
okokból hozzon meg egy végzetes döntést.

– Értékelem, hogy ezt megtennéd értem – szólalt meg Jane. –



Nickért. De ha kiderül, hogy te segítettél nekem, őket nem fogja
érdekelni, hogy csak az autót vezetted. Végezni fognak veled.
Tudnod kell, miket tettek eddig, miket akarnak tenni, és mennyi
veszítenivalójuk van… – A halott balzsamozás utáni
tojáshéjszínű arcára meredt, feszes ajkára, amely mintha soha
nem húzódott volna mosolyra, papírvékony szemhéjaira. Nicket
elhamvasztották. Ő is a tüzet választotta volna, amennyiben a
halála után megtalálják egyáltalán a testét. – Ezek a
szemétládák, összeesküvők, cinkosok, vagy nevezzük őket
bárminek… készítettek egy számítógépes modellt, amely
azonosítja azokat az embereket, akik rossz irányba terelhetik a
civilizációt: a művészeket, újságírókat, tudósokat, politikusokat,
katonai vezetőket.

Gilberto összehúzta a szemöldökét.
– Rossz irányba? Hogyan döntheti el egy számítógépes

modell, hogy mi számít rossz iránynak a civilizáció
szempontjából?

– Nem az dönti el. Ők döntötték el, amikor létrehozták ezt az
átkozott számítógépes modellt. Az csak beazonosítja a
célpontokat. Ők azt mondják, ha elég sok gondosan
megválogatott embert kiiktatunk, olyanokat, akik nagy
valószínűséggel befolyásolni tudnak majd másokat a helytelen
gondolataikkal, akkor idővel eljön az Utópia… De ez az egész
nem utópiákról szól. Hanem a hatalomról. Az abszolút
hatalomról.

Gilberto makacs szomorúsággal tért haza a háborúból, ebből
fakadt a kedvessége és a konfliktusok elkerülése utáni vágya.
De a haragja most felülkerekedett a kedvességén, és az álla
megfeszült, miközben azt felelte:

– Kiiktatunk… Kiiktatunk. Milyen semleges szó a
gyilkosságra!

– Sztálin állítólag azt mondta, hogy „egy ember halála
tragédia, milliók halála statisztika”. Te látsz ebben bármilyen
problémát?

– Egymillió embert meg akarnak ölni?
– Idővel még többet. Nemzedékenként kétszáztízezret csak

Amerikában. Vagyis évente négyezer-nyolcszázat.
– Ezt ők mondták neked?



– Valaki közülük. Vagy elhiszed nekem, vagy nem. Ő már
nem tudja megerősíteni. Megöltem. Önvédelemből. –- Bár
Gilberto megjárta a háborút, ez megrázta. Az a háború, amelytől
egy fél világ választja el, nem ugyanaz, mint a saját hazája
utcáin zajló harcok. Az acéllapra tette a kezét, és
rátámaszkodott. Jane folytatta: – Azok, akiket megölnek, egy
úgynevezett Hamlet-listán szerepelnek. Miután azonosítják a
célpontokat, megközelítik őket, amikor azok a
legkiszolgáltatottabbak. Például ha elmennek egy konferenciára,
vagy egyedül utazgatnak, valahogy elkábítják őket.

– Elkábítják?
– Nem akarják, hogy gyilkosságnak tűnjön a dolog. Elkábítják

őket, majd beprogramozzák az agyukat öngyilkosságra. Nick is
szerepelt ezen a Hamlet-listán. A tengerészgyalogságnál
használt késével vágta át a saját torkát, a KaBarral, olyan
mélyen, hogy felsértse az ütőerét.

Gilberto hosszan méregette a lányt, mintha azt akarná
eldönteni, hogy miféle őrülettel találta magát szemközt.

– Beprogramozzák őket?
– Az élet manapság már sci-fi, Gilberto, és nem egy meghitt

családi film. Tudod, mi az a nanotechnológia?
– Mikroszkopikus izék. Olyan apró gépek, amelyek szinte

láthatatlanok. Valami ilyesmi.
– Ebben az esetben pár molekulából álló konstrukciók. Több

százezer, akár pár millió darab egy szérumban, amelyet a
vérkeringésbe juttatnak. Agytropikusak. Amint bejutnak az
agyba a hajszálerek falain át, összeállnak egy nagy hálózattá.
Egy pókhálószerű irányítómechanizmussá. Alig néhány óra
alatt teljesen az irányításuk alá vonják az agyat. Az alany nem is
tudja, hogy mi történt vele. Önmagának tűnik. Mások sem
veszik észre, hogy megváltozott. De pár nappal vagy héttel
később utasítást kap arra, hogy kövessen el öngyilkosságot, ő
pedig engedelmeskedik.

– Ha nem ismernélek – jegyezte meg Gilberto –, azt
mondanám, diliházban lenne a helyed.

– Mostanában néha én is így érzem. Nick nem tudta, mit
csinál. Vagy az is lehet, hogy tudta, csak nem bírt erőt venni
magán, és ez a lehetőség teljesen kiborít. – Jane lehunyta a



szemét. Vett egy mély lélegzetet. – A sikeres, boldog emberek
öngyilkossági aránya az egekbe szökött az utóbbi két évben. Az
olyan embereké, akik soha nem voltak depressziósak, akiknek
minden okuk megvolt az életre. És néha másokat is magukkal
visznek. – Kinyitotta a szemét. – Biztosan láttad a cikkeket arról
a minnesotai nőről, „Az Év Tanáráról”… Ő nemcsak önmagát
ölte meg, hanem a kormányzót és további negyvenvalahány
embert is. Teljesen biztosan tudom, hogy őt is ezek az emberek
irányították, ahogy Nicket is.

– És van erre valamilyen bizonyítékod?
– Igen. De kinek adjam át? Az FBI nem teljes egészében

korrupt, de vannak páran a soraikban, akik részt vesznek ebben
az összeesküvésben. Ugyanez a helyzet az NSA-jel és a
nemzetbiztonsággal is. Mindenütt akadnak besúgók.

– És ha a sajtóhoz fordulnál?
– Azt is megpróbáltam. Azt hittem, sikerült egy megbízható

újságírót találnom. De nem volt az. Vannak bizonyítékaim,
rengeteg van. Csakhogy ha nem a megfelelő személynek adom
át őket, és valaki megsemmisíti az összeset, akkor mindaz, amin
eddig keresztülmentem, értelmét veszti. És a Hamlet-listánál
rosszabb dolgok is vannak. Sokkal rosszabbak… Azok közül,
akiket beinjektáltak, nem mindenkit öngyilkosságra
programoztak be.

– Hanem?
– Néhány olyan ember, aki az irányításuk alatt áll, olyan,

mintha megmaradt volna a szabad akarata, pedig nem. És
kegyetlen tettek elkövetésére használják őket. Némelyiket
beprogramozzák bérgyilkosnak. Másokat egyszerűen
rabszolgaként tartanak… – Jane gyűlölte a halált, a nagy tolvajt,
amely megfosztotta őt az anyjától és a férjétől, de amikor az
előtte fekvő tetemre pillantott, annak hideg, viaszos arca mintha
olyan mély békét sugárzott volna, amilyenre azok, akiknek
nanoháló szövi át az agyát, csak irigységgel tekinthetnek. –
Láttam azokat a férfiakat, akik az összeesküvők egyik
létesítményét őrizték; első pillantásra teljesen átlagosnak tűntek,
de utána olyannak, mint a beidomított kutyák, és a lakóhelyük
is a kutyakennelekre hasonlított. A személyiségüket és az
emlékeiket teljesen kitörölték. Nem éltek belső életet. Arra



voltak beprogramozva, hogy fegyvert tartsanak maguknál, és
biztosítsák a létesítményt, találják meg, és öljék meg a
behatolókat. Olyanok voltak, mintha… hús-vér gépek lettek
volna. – Ha még maradt volna benne kétség afelől, hogy
Gilberto hisz-e neki, teljesen eloszlott volna, amikor a férfi
keresztet vetett. – Hús-vér gépek – ismételte meg. –
Luxusbordélyokat is létrehoztak gazdag, nagy hatalommal bíró
emberek számára, azoknak, akik ezt az összeesküvést pénzelik.
Nekem sikerült bejutnom az egyikbe, és ki is jutottam onnan
élve. Leírhatatlanul gyönyörű lányok voltak ott. De emlékek
nélkül. Fogalmuk sem volt arról, kik lehettek korábban, a
bordély falain kívül.
Nem voltak álmaik. Nem voltak reményeik. Vágyaik sem,
azonkívül, hogy szépek és kívánatosak maradjanak. Arra
programozták őket, hogy bármilyen szexuális jellegű kívánságot
teljesítsenek. Végtelenül engedelmesek. Soha nem tagadnak
meg semmit. Nincs az a kérés, amit ne hajtanának végre.
Csendesek, kedvesek, és boldognak tűnnek, de csak a
programozásuk miatt. Képtelenek haragot vagy szomorúságot
kifejezni. De valahol, a lelkük mélyén… mi van, ha maradt még
belőlük valami, a valódi emberség és öntudat halvány árnyéka,
az önbecsülés pár morzsája, némi remény? Akkor az a test
börtön számukra. A feloldhatatlan magány pokoli börtöne.
Párszor azt álmodtam, hogy én is közéjük tartozom. Mindig
reszketve ébredek ilyenkor, mintha sárgalázam lenne. Nem
szégyellem bevallani, rettegek attól, hogy én is úgy végzem,
mint ők, a szabad akaratomtól megfosztva. Mert ha az
irányítómechanizmus egyszer összeáll az agyban, soha többé
nem lehet onnan eltávolítani, akkor nem marad más kiút, csak a
halál.

18.

A SÁRKÁNYTOJÁSRA EMLÉKEZTETŐ HOLD
ELŐBÚJT a talajszinten érzékelhetetlen szél által délkelet felé



kergetett felhőfoszlányok fészkéből. A kocsányos tölgyek egyre
ritkásabban nőttek, mindegyik egyedül uralkodott kis
territóriumán feketén és göcsörtösen, mintha valamiféle
kataklizma megperzselt, de rendíthetetlen túlélője lenne, vagy
sötét események baljós orákuluma. A talaj alkalmatlanabbá vált
a fűfélék számára, és az utolsó lejtőt már nedves kavicsok és
letaposott sások borították a fák árnyéka alatt.

A megmagyarázhatatlan veszedelem ellenére, amelyben
Tanuja és a testvére találták magukat, a lány egyszerűen nem
tudta nem észrevenni bizarr helyzetük irodalmi potenciálját.
Miközben az utolsó domb gerince felé sietett, máris
körvonalazódni kezdett benne egy kisregény, a „Jancsi és
Juliska” modern változata, amelyben a két testvér Németország
erdőiből a dél-kaliforniai félsivatagos vidékre kerül, és az
ellenségük nem egy mézeskalács házban élő boszorkány, hanem
valamiféle félelmetes szekta vagy más gonosz csoportosulás.
Tanujának mindig is az tetszett a legjobban ebben a mesében,
hogy a testvérek milyen ügyesen feltalálják magukat; miután
Juliska belöki a boszorkányt a kemencébe, és rácsapja az ajtaját,
Jancsival együtt megtöltik a zsebüket a gonosz banya kincseivel.

Levegő után kapkodva értek fel a következő dombra,
ahonnan már látták az égen világító vörös, kék és sárga fények
forrását is. Az egyetlen építmény a környéken, a rönkházszerű
nyilvános létesítmény két sor neoncsővel reklámozta magát a
teteje alatt; a bejáratánál lévő hatalmas táblán pedig a
COOGAN’S CROSSROADS szavak világítottak egy hatalmas
cowboykalap ragyogó körvonalán belül.

Legalább húsz jármű parkolt a fogadó előtt és mellett. Halk
countryzene szűrődött ki belőle az éjszakába egy
zeneautomatából.

Tanuja követte a fivérét az eső áztatta, bokafogó szálkafüvön
át a kelet-nyugati kétsávos útra, amelyet egy északdéli
keresztezett.

Amikor a Coogan’s parkolójába értek, a Los del Rio Macarena
című dalának pár taktusa szólalt meg Sanjay farmernadrágjának
zsebében. A fiú megtorpant. Mikor a csengőhang ismét
felhangzott, elővette a házuk egyik támadójától megszerzett
okostelefont.



– Ne vedd fel! – figyelmeztette Tanuja.
– Nem fogom – válaszolta Sanjay. – Ezt csak azért hoztam el,

hogy idővel ki tudjuk majd deríteni, kik lehetnek ezek.
– Ki a hívó? Mi a száma?
– Rejtett szám – válaszolta a fiú.
Bár nem fogadta a hívást, valahogy mégis létrejött a

kapcsolat. Egy hosszú, bináris kódsor indult meg felülről lefelé a
kijelzőn, mint egy kanyargós úton haladó százlábú. Majd a kód
eltűnt, a kék háttér fehérré változott, és két fekete, útszámmal
ellátott vonal jelezte rajta a kereszteződést, ahova éppen
odaértek. A középen villogó vörös pötty pedig csak a telefon
helyzetét mutathatta.

– A fenébe! – kiáltott fel Sanjay. – Sikerült lokalizálniuk
minket.

– Az meg hogy lehet?
– Nem tudom.
Tanuja az észak-déli út felé nézett, amely abban a pillanatban

sötét és kihalt volt. – Mindjárt idejönnek.
Az épület elejét deszkatornác díszítette, ami hatvan centi

magas cölöpökön állt. Senjay odaszaladt, és bedobta a telefont
két cserepes növény között a tornác árnyékába.

Motorzaj hangzott fel, és vált egyre erősebbé. Délen, a
Honeydale lovarda felé az út kanyarulataival összhangban
hullámzó fények jelentek meg az eukaliptuszok sora mögött.

Tanuja és Sanjay, anélkül, hogy bármit is mondtak volna,
odaszaladtak az egyik parkoló autóhoz – egy nagy, vászontetős
furgonhoz. Felmásztak a végébe, és bevetették magukat sötét
rakterébe, ahova csak annyi fény jutott be, hogy kiderüljön, egy
kertészeti járműben lehetnek, amely félig tele van földdel
megtöltött, tízgallonos tartályokban nevelt hatalmas
páfrányokkal és bambuszpálmákkal. A hátsó lökhárítótól egy
méterre kucorogtak, ahol a neonfény már nem világíthatta meg
az arcukat, körülöttük és felettük hatalmas, legyezőszerű
levelekkel.

Az autók hangja pár pillanattal később felerősödött.
Fényszórók sepertek végig a parkolón, előbb az egyik pár, utána
a másik. A furgon platója előtt a seriff hivatalos járőrkocsija
haladt el kikapcsolt szirénával és villogóval, hogy utána



lefékezzen a tornác lépcsőjénél, a parkolást tiltó sárga
felfestésen.

Nem sokkal a járőrkocsi után a Chevy is megérkezett
hatalmas kerekein; a bal első ajtaja behorpadt, nem záródott be
rendesen, és zörgött, az utasülésen ülő férfinak, kellett
megtartania. A furgon beállt egy üres helyre, két SUV közé. A
sebesültet a jelek szerint sorsára hagyták az úton. A sofőr
északról kerülte meg a fogadót, a másik két férfi délről,
valószínűleg azzal a szándékkal, hogy az épület mögött, a
konyha bejáratánál és a vészkijáratnál találkozzanak.

A járőrkocsiból két egyenruhás férfi szállt ki, akik felsétáltak
a lépcsőn a tornácra, ott megálltak egy pillanatra, hogy
végignézzenek a parkolón, majd bementek.

– Nagyon chodu lenne, ha itt maradnánk – szólalt meg Tanuja
ugyanabban a pillanatban, amikor Sanjay azt mondta:

– Ha nem találnak meg minket, át fogják kutatni a kocsikat.
Egymás után leereszkedtek a platóról, és kimásztak a

furgonból.
Úgy tűnt, gyalogosan kell folytatniuk az útjukat, ami elég

elkeserítő kilátás lett volna így, kilométerekre a civilizáció
legközelebbi támaszpontjaitól, ahol elbújhatnának gondolkozni.
Ráadásul fegyvertelenek voltak az éjnek abban az órájában,
amikor a prérifarkasok legszívesebben merészkednek elő
hegyes fogaikkal, könyörtelenül az eső után.

De a rendőrségi adóvevő sistergése ekkor a járőrkocsira
terelte a figyelmüket, és észrevették, hogy annak még jár a
motorja.

– Ezt nem tehetjük – mondta Sanjay.
Tanuja azt felelte:
– Három perc alatt ki fog derülni számukra, hogy nem

vagyunk a Coogan’sban.
Tanuja a fekete-fehér kocsihoz rohant, a fivére pedig követte.
A vezetőülés ablaka le volt eresztve. A diszpécser éppen

segítséget kért egy 11-80-hoz a Silverado Canyonban, bármi
legyen is az a 11-80.

Tanuja bepattant a volán mögé, és kiengedte a kéziféket,
miközben Sanjay becsusszant az anyósülésre. Kitolattak a
fogadó elől.



19.

AZ ABLAKTALAN PINCEHELYISÉG könyörtelen
fényében és hűtőkamra hűvösében terjengő szagokat jobb volt
nem kielemezni. A temetkezési vállalkozó hangja ellágyult a
tisztelettől és az együttérzéstől, szemében szomorúság
csillogott.

Elismételte, amit Jane mondott neki azokról, akiket beoltottak
az irányítómechanizmussal.

– „Nem marad más kiút, csak a halál”?
Nem azért változtatta a szavait kérdéssé, hogy megerősítést

nyerjen a beoltottak sorsa, hanem hogy Jane biztosítsa őt arról,
számos ellensége és az általa leírt szörnyű veszélyek ellenére is
létezik mindebből egy olyan kiút, amely nem a halál. Mert
amennyiben Jane csak abban reménykedik, hogy a saját élete
árán megvédheti a gyermekéét, ha arra jutott az elemzései
során, hogy csak az élete feláldozásával győzheti le az
összeesküvőket, akkor egyáltalán nem úgy áll a dolgokhoz,
mint a tengerészgyalogosok. Azok is a hazájukért harcolnak
ugyan, emellett egymásért is, de minden csatába azzal a
meggyőződéssel indultak, hogy nagy valószínűséggel túlélik.

Jane tengerészgyalogos-feleségként megértette Gilberto
aggodalmát. Egy harcos nem lehet félelmet nem ismerő, mert
akik nem ismerik a félelmet, azok gyakran túl vakmerőek, és
felesleges kockázatoknak teszik ki a küldetést. De a biztos halál
tudatában sem szabad csatába indulni, mert ilyen hozzáállással
egyetlen harcos sem tudna jól küzdeni.

– Nekem életben kell maradnom Travisért – válaszolta Jane. –
És életben is fogok maradni, hogy láthassam, ahogy azok az
arrogáns, perverz alakok tönkremennek, elvesztik a hatalmukat,
és életük végéig börtönbe kerülnek, bár sokkal szívesebben
nézném végig, ahogy falhoz állítják, és lelövik őket. Én nem
vagyok sem elbizakodott, sem reménytelen. Elkövettem pár
hibát. De nem fogom eldobni magamtól az életet, és a tiedet sem
kockáztatom.

– Ne haragudj, hogy ezt hallanom kellett.



– Én is hallani akartam volna a helyedben.
– Szóval, ki ez a minisztériumi csóka, akit el kell rabolnunk?
– Booth Hendricksonnak hívják. – Jane közben kicipzárazta a

sporttáskáját, és kivette belőle a barna borítékot, amelyet átadott
Gilbertónak. – Nézegesd ezt a képet, amíg biztosan fel nem
ismered, utána semmisítsd meg!

– Mikor kell elvégeznem a munkát?
– Holnap délelőtt fél tizenegykor kellene felszedned az

Orange County repülőtér magángéptermináljánál.
Az elhunyt férfi sápadtságát mintha a hallottak okozták

volna. A szemét úgy csukta imára, úgy feküdt közöttük, akár
egy civilbe öltözött pap, zaklatottan és az általuk megvallott
bűnök terhe alatt tehetetlenül.

– A halottaskocsit nem lehet limuzinnak nézni – jegyezte meg
Gilberto.

– Szerzek neked egy limót. A fivérének egyebek közt egy
limuzinkölcsönző cége is van. És Booth a fivére limuzinjában, a
fivére egyik sofőrjével biztonságban fogja érezni magát. – Jane
elmesélte, mi fog történni, majd kivett a sporttáskából egy
hónaljtokot bőrhevederrel, és egy ugyanolyan műanyag
borítású Heckler & Koch .45 Compactot, amilyet ő használt. –
Nem hinném, hogy szükséged lenne fegyverre – mondta. – De
ez a világ az ördögé, aki nem alszik. Kilenctöltényes tár van
benne. Kényelmes a fogása.

A férfi ahelyett, hogy elfogadta volna, azt felelte:
– Van saját fegyverem. És azt szeretem használni. Annak

ismerem a kis szeszélyeit.
– De azt le lehet nyomozni. Ennek nincs múltja. Vedd el. És

használd, ha kell. – Ezzel Jane a halott letakart mellkasára rakta
a fegyvert a hevederrel együtt. A sporttáskából kivett még egy
tárat és egy hangtompítót is a Hecklerhez. Azokat is a hullára
pakolta, majd egy eldobható telefont is.
– Erre szükséged lesz a művelet alatt. Az én eldobható mobilom
száma a tiéd hátlapjára van ragasztva.

Gilberto azt felelte:
– Még ha sikerül is valamiféle biztonságot kivívnod

magadnak és Travisnek… akkor is veszítesz.
– Talán.



– Mert a nanodzsinnt nem lehet visszatuszkolni a palackba.
– Az atombomba feltalálását sem lehet visszacsinálni. Mégis

itt vagyunk.
– Legalábbis egyelőre.
– Senki nem reménykedhet semmiben az adott pillanaton

túlmenően. A holnap mává változik, a ma tegnappá. Én nem
tehetek annál többet a fiamért, mint hogy elég mát biztosítok
neki ahhoz, hogy képes legyen egy olyan múltat létrehozni,
amelynek van valami értelme.

Ezzel Jane becipzárazta a sporttáskát. Megkerülte a
boncolóasztalt, az egyik kezét Gilberto tarkójára tette, és addig
húzta maga felé a férfi fejét, amíg össze nem ért a homlokuk.
Hosszú pillanatokig álltak így némán. Utána Jane megcsókolta a
férfi arcát, kiment a helyiségből, majd az épületből, és belesétált
az éjszakába, amely mindig az utolsó éjszaka ígéretét lebegtette
előtte.

20.

TANUJA GYORSAN ÉS JÓL VEZETETT, nem
zavartatta magát amiatt, hogy nem ismeri az autót. De az aznap
esti események olyan rendkívüliek voltak, és annyira
felkorbácsolták az érzelmeit, hogy szinte úgy érezte, mintha a
valóság gyurmából lenne, amelyet éppen átformálnak körülötte,
pont olyan könnyedén, ahogyan ő tenné a könyveiben; a föld a
rendőrautó két oldalán fekete és idegen tengernek tűnt, a vadul
hömpölygő hegyek egyáltalán nem is hegyeknek, hanem ősi,
úszó masztodonoknak látszottak az idők hajnaláról.

Mivel Sanjay írt már pár történetet, amelyben a rendőrség is
szerepelt, tisztában volt azzal, hol indíthatja be a szirénát és a
villogót. Tanuja ezeket az előzést tiltó szakaszokon használta,
hogy rávegye a lassabban haladó járműveket arra, húzódjanak
le, és engedjék el.

Nem merték volna sokáig használni a rendőrautót, úgyhogy
Tanuja minél gyorsabban minél mélyebbre akart jutni a megye



nyugati részének települései közé. Minél lakottabb területeken
kötnek ki, annál több lehetőségük lesz, bár egyelőre el sem tudta
képzelni, mifélék.

– Meg kell szállnunk valahol éjszakára, hogy ezt
végiggondoljuk – mondta Sanjay.

– Hol, kinél?
– Nem a barátainknál. Ki tudja, mit szabadítanánk rájuk.
– És egyébként is – felelte Tanuja kiben bízhatnánk meg? Még

csak a miértet sem tudjuk.
Sanjay némi hallgatás után azzal folytatta:
– Először állj meg a Wells Fargó-i ATM-nél. Nálam csak

olyan száznyolcvan dollár van. Nálad?
– Semmi.
– Lenyomozták az autónk GPS-ét. Úgyhogy talán azt is tudni

fogják, ha bankkártyával fizetem a szállást.
– Ez lehetséges? Bankkártyaforgalmat figyelni valós időben?
– Már nem tudom, mit lehet, és mit nem. Úgy tűnik, mintha

bármi lehetséges lenne. Úgyhogy minél több készpénzt kell
szereznünk.

Este 20:50-kor, miután kivettek hatszáz dollárt a Wells Fargó-i
ATM-ből, Lake Forestben találtak egy irodakomplexumot,
mellette kihalt parkolóval, ahol ott hagyhatták a rendőrautót.
Amennyire meg tudták állapítani, senkinek a figyelmét nem
keltették fel eközben.

A városi égbolt tompa kénsárgájában sötét felhőfoszlányok
gomolyogtak a furcsán torznak tűnő hold körül – legalábbis
Tanuja annak látta amelynek mintha egy alaktalan Föld bolygó
árnyékolta volna be egy részét. A csillagok is rendetlennek
néztek ki, hiányoztak az ismerős csillagképek, az aszfalt pedig
mintha alig észrevehetően mozgott volna. Pár perccel később
egy főúthoz értek, amelyen villogott és zúgott a forgalom a
gyorséttermek és üzletek kavalkádja mellett. Félsaroknyira balra
egy motelt is észrevettek, egy közepes árú országos lánc egyik
tagját, a másik irányban pedig egy kevésbé nívós szállást.

Egyiknek a neve vagy a megjelenése sem utalt még messziről
sem olyan menedékre, ahol szívesen eltöltötték volna az
éjszakát, sőt, mindkettő enyhén… ha nem is pont
veszedelmesnek, de baljósnak tűnt. Tanuja egészen addig úgy



gondolta, hogy ez a benyomás csak a képzelete műve, az afelett
érzett szorongásából fakad, hogy ismeretlen okokból célponttá
vált, amíg Sanjay meg nem szólalt:

– Ez akkor sem tetszik nekem, ha készpénzzel fogunk fizetni.
Ez a hely nem szimpatikus. Biztosan találunk valami mást is.

21.

JANE HAWK AZ ORANGE-I RAVATALOZÓBÓL dél
felé indult, Newport Beach egy nemrégiben bekebelezett
részéhez, ahol több, fegyverrel őrzött, dollármilliókat kóstáló
ingatlan is állt. Ezek egyike egészen addig Sara Holdsteck
birtokában volt, amíg a volt férje, Simon Yegg ki nem csalta tőle.

Jane egy éjjel-nappali élelmiszerbolt előtt parkolt le az elegáns
bevásárlónegyedben. Vállára kapta a sporttáskáját, és
gyalogosan indult útnak. A bal oldalán lévő parkoló olyannak
tűnt, mint egy Mercedeseket, BMW-ket és Ferrarikat árusító
autókereskedés bemutatóudvara.

Olyan két kilométert gyalogolhatott a buja növényzettel
körülvett járdán anélkül, hogy lakóházakkal, üzletekkel vagy
más gyalogosokkal találkozott volna. Csak a körbekerített
lakóparkok félelmetes, őrházas kapuit látta, köztük pedig a
holdfényben úszó kanyont, amely fölé ezeket építették.

Bár a bejáratok elrettentőek voltak, ezeket a közösségeket
nem egységes kerítések választották el egymástól. Az összes
háztulajdonos a saját lakóteréhez illő stílusban kerítette el a
birtokát – kovácsoltvassal, üvegtáblákkal, kővel. Ahol a
lakóparkok közös területei a kanyonnal találkoztak, ott vagy
kovácsoltvas kerítés állt mindenhol, vagy semmi; a meredekebb
részeknél azt feltételezték, hogy a betörők úgysem kockáztatnák
a felmászást, hiszen balsiker esetén csak gyalogosan
menekülhetnének.

Jane letért a járdáról, hogy a kanyon füves peremén folytassa
az útját a hold fényében, vagy, amikor ez elégtelennek
bizonyult, a kis zseblámpája segítségével, amelyet fél kezével



óvatosan beárnyékolt. Végül talált egy elkerítetlen részt a
kanyon és a lakópark között. Nem egészen egy perc múlva már
ismét egy járdán volt, egyutcányival az őrkapun belül.

Nem aggódott amiatt, hogy betörőnek nézik. Ebben a
lakóparkban több mint százötven ház állt; egyetlen őr sem
ismerhette az összes lakót, a vendégekről nem is beszélve.
Amennyiben arra járt volna egy járőrautó, egyszerűen
rámosolygott volna, és integetett volna neki, amire legnagyobb
valószínűséggel szintén egy mosoly és egy integetés lett volna a
válasz.

A Google Earthnek és a Google Mapsnek köszönhetően már
ismerte a környező utcákat. Csak pár percre volt szüksége
ahhoz, hogy a Yegg-rezidenciához érjen.

A hatalmas, mediterrán stílusú épületet homokkő burkolat
borította, boltíves ablakai beolvadtak a falába, bejáratát pedig
masszív oszlopok szegélyezték, részletesen kidolgozott
koronapárkányzattal.

Jane a főbejárat felé vette az irányt, mintha ott lakna. Az
ablakok sötétek voltak.

Sara Holdsteck azt mondta, hogy amikor Simon beköltözött
hozzá az esküvő előtt, arra kérte őt, hogy esténként és
hétvégente ne legyenek alkalmazottak a házban. A két
takarítónő nyolctól ötig dolgozott, hétfőtől péntekig.
Valószínűtlennek tűnt, hogy a beosztásuk azóta megváltozott
volna.

Simon minden hónap utolsó péntekjén pókerpartit rendezett
a barátaival, a decembert leszámítva. Hol egyiküknél, hol
másikuknál játszottak, az előre megbeszélt beosztás szerint.
Márciusban nem Simonnál.

Petra Quist, a csinibaba, aki újabban Simonnal élt, egy
huszonhat éves, szőke, kék szemű lány a hónap utolsó
péntekjén a barátnőivel találkozott. A Facebookján lévő fotók
egy része negédesen cuki volt, a többi szinte obszcén, és öt
további hosszú combú, kihívóan öltözött fiatal nő szerepelt
rajtuk: a „mentőosztag” tagjai, akiknek a társaságában Petra
vásárolgatni és szórakozni járt egy limuzinnal. A fotók alapján a
mulatozásukat nem fogta vissza a három italos szabály.

Jane-nek négyszer meg kellett húznia a zárnyitó pisztoly



ravaszát ahhoz, hogy az összes nyelvecske egy irányba
rendeződjön, és az ajtó kinyíljon. Amikor belépett, felsivított a
riasztóberendezés.

Két perce volt megadni a jelszót, mielőtt a központ értesíti a
rendőrséget.

Amikor Sara átengedte a teljesen kifizetett házát Simonnak, a
férfi hangsúlyosan kijelentette, hogy sem a zárakat, sem a jelszót
nem fogja lecserélni. „Bármikor bejöhetsz, cicus, ha úgy tartja
kedved, hogy megvárj, és tíz golyót eresszél belém. Szerinted képes
lennél rá, cicus? Nem, szerintem sem. Neked csak a szád nagy, te
ingatlanipari guru, de csupán egy hencegő, gyáva kis ribanc vagy, egy
ostoba kurva, akinek a vakszerencse jóvoltából sikerült összeszednie egy
kis pénzt. Te soha nem voltál több egy elfogadható popsinál, bár már
ezen a téren is magad mögött hagytad a csúcsot. Ha elveszted a
pénzedet, és piacra kell dobnod a testedet, cicus, nem igazán kérhetsz
majd érte tíz dollárnál többet.” Sara szinte szóról szóra
megjegyezte ezt a durva istenhozzádot, és bár nemegyszer
felmerült benne, hogy megteszi azt, amivel a férfi gúnyolta,
pontosan tudta, hogy tönkremenne az élete, ha megölné. De
még nagyobb esélyt adott annak, hogy a mézesmadzag csak egy
csapda, és a volt férje felkészülten várná, hogy lelője, mint
fegyveres betörőt. A sértései ennek ellenére még két évvel
később is fájtak neki – gyáva, ostoba, vakszerencse –, és Jane
egyértelműen úgy látta, hogy Sara minden intelligenciája és
lelkiereje ellenére internalizálta ezeket a szavakat, és képtelen
volt lemosni a foltjukat megtépázott önbecsüléséről.

A bejárati ajtótól balra lévő számbillentyűzeten beütötte azt a
négy számjegyet, amelyet Sara adott meg neki, majd
megnyomta a csillag gombot. A riasztó elnémult. Yegg, az az
arrogáns szemétláda tényleg annyira veszélytelennek tartotta a
volt feleségét, hogy nem emelt akadályokat az esetleges
visszatérése elé.

Jane visszaállította a külső riasztót, a belső
mozgásérzékelőket viszont nem, és elindult bejárni a házat.

Petra Quist Facebook-fala szerint a csinibaba és csapata
„szétbulizták magukat” ezeken az estéken. Éjfél előtt soha nem
tántorgott haza, és még akkor is csak kénytelen-kelletlen.



Viszont annál tovább soha nem maradt ki, mert a „nukleáris
meghajtású szerelemgépe”, akit csak Mr. Bigként emlegetett,
nem szeretett az üres házba hazaérni. Sara szerint Simon fél egy
és egy között szokott visszatérni a pókerezésből.

Jane arra a következtetésre jutott, hogy több mint egy órája
maradt eldönteni, hova és hogyan zárja be Petra Quistet, hogy
némi minőségi időt tölthessen kettesben Mr. Biggel, aki hajnalra
talán már nem lesz annyira nukleáris meghajtású.

22.

FÉLSAROKNYIRA A FŐÚTTÓL, ahol élénk volt a
forgalom az éjszakában, nedves kérgű és száraz levelű fák
sorakoztak a vihar után fél órával. Már semmi nem bugyogott a
csatornákban. A Mission of Light templomának színes üvegei
ragyogóan világítottak, s a belsejéből fojtott nevetés és taps
hangjai szivárogtak ki.

Sanjaynak nem éppen templomok jártak a fejében, amikor azt
mondta a testvérének, hogy biztosan találnak olyan menedéket
is, ami nem egy motel. Ennek ellenére, amikor megálltak előtte,
az épületből kiáramló fény melege, a nevetés és a fel-felmorajló
taps mintha biztonsággal kecsegtette volna őket. Sanjay, aki noir
krimiket írt, s meggyőződéses íróként hitt a világ és az élet
alapvetően sötét mivoltában, valahogy nem találta annyira
bizalomgerjesztőnek ezt a templomot. Ugyanakkor tudta, hogy
mágikus realista nővére szerint odabent biztonság várja őket,
úgyhogy félretette az előítéleteit és a testvére jóllétét helyezte
előtérbe. És egyébként sem tudta, hova máshova mehetnének.

Az egyik bejárati ajtón léptek be, és üresen találták az
előteret. A főhajóban is kihaltak voltak a padsorok, és az oltár
felett lógó, belülről megvilágított nagy fehér műanyag kereszt
környékén sem buzgólkodott senki.

A távolból viszont gyermekkacagás, felnőttek nevetése,
zongorajáték és fiatal hangok kórusa szűrődött ki hozzájuk.

Sanjay és Tanuja előresétáltak a szentély korlátjáig, ahol



észrevettek egy sor nyitott ajtót a bal oldalon. Odamentek az
egyikhez, és kiderült, hogy a mögötte lévő termet színházzá
alakították át.

Az összecsukható székek sorain legalább kétszáz ember ült.
A színpad jobb oldalán tucatnyi gyermek állt három sorban,
előttük pedig egy zongora kapott helyet. A színpad többi részét
kisiskolások népesítették be változatos jelmezekben, köztük
három fehér nyúllal.

Úgy tűnt, hogy bár a húsvét csak két hét múlva köszönt be,
mégis ez az ünnep az előadás témája. És az egyház átmenetileg
félretehette az olyan komorabb vetületeit, mint a keresztre
feszítés és a feltámadás, a könnyedebb elemek kedvéért, mint
például a nyuszik, a pitypangnak öltözött kislányok, és három
hímes tojást alakító kisfiú, akik egy náluk sokkal nagyobb
papírmasé tyúk előtt ácsorogtak.

Sanjay jobboldalt észrevett egy folyosóbejáratot, amelyen egy
tábla mosdókat ígért. A folyosó viszont hosszabbnak tűnt,
mintha nem csak a mellékhelyiségeknek adna helyet.

A fiú megfogta Tanuja kezét, és maga után húzta a testvérét a
terem végébe, miközben a zene felerősödött, és a nyuszik
ugrándozni kezdtek a pitypangok között. A közönség az
előadásra figyelt, de ha páran hátrapillantottak volna is Sanjayra
és Tanújára, akkor sem lett volna okuk azt feltételezni, hogy a
két kései vendég nem tartozik közéjük.

A mosdók mögött osztálytermek voltak, talán ezekben
tarthatták a vasárnapi iskolát és más foglalkozásokat. A folyosó
végén egy másik közlekedő indult el balra, a konyha és az
irodák felé. Végül odaértek egy nagy raktárhelyiséghez,
amelyben változatos holmik hevertek: takarítóeszközök,
porszívókat és partvisokat is beleértve; legalább húsz másfél
méteres összecsukható asztal az élére állítva, gondosan a falnak
támasztva; egy teljes, életnagyságú Betlehem a három napkeleti
bölccsel, tevékkel, egy tehénnel, néhány báránnyal és egy
szamárral, illetve számtalan egyéb holmi.

Sanjay bevezette a nővérét ebbe a helyiségbe, majd behúzta
maguk mögött az ajtót.

– Itt fogunk várakozni. A darabnak szerintem mindjárt vége.
Hamarosan mindenki elmegy.



– Itt akarsz maradni éjszakára?
– Itt vannak mosdók. A konyhában még élelem is lehet,

olyasmi, amit a templom személyzete tart ebédre vagy
uzsonnára.

– Nagyon fura lenne itt éjszakázni.
– De biztonságosnak tűnik, Tanny.
– Hát, igen… annak… – engedett a lány.
– És így lesz időnk gondolkozni, kitalálni valamit.
– Akár egy évig is bujkálhatnánk anélkül, hogy bármit ki

tudnánk találni. És mi lesz, ha valaki bejön ide?
– Akkor elbújunk a Betlehem mögött. Senki nem fog

észrevenni minket, hacsak be nem jön egészen a raktárhelyiség
hátuljába.

Égve hagyták a lámpát, hogy megtalálják az utat az
elraktározott holmik labirintusában, majd leültek a padlóra a
súlyos, műanyag napkeleti bölcsek és tevék között.

A távolban egyre hangosabbá vált a zongoramuzsika és a
kórus, majd az egy másodperccel később felhangzó taps ereje és
hossza arra utalt, hogy az előadás véget ért.

23.

CARTER JERGEN A LAKE FOREST-I
IRODAKOMPLEXUM parkolójában, egy elhagyott rendőrautó
kormánya mögött ülve éppen a laptopjára importálta a
járőrkocsi kamerájának a felvételeit. A gépjármű előtt és mögött
rögzített videók elvben a hatóságokat védték, hogy az őrs
könnyedén cáfolhassa a rendőrségi brutalitással kapcsolatos
igazságtalan vádakat.

Ami azokat a hatósági személyeket illeti, akik a közelmúltban
használták a járőrautót, nekik nem a brutalitás volt a bűnük.
Jergen nem a seriff hivatalának dolgozott; elvben a
Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársa volt, vagyis nem
parancsolhatott közvetlenül a seriff embereinek, bár a rangja
érvként szolgálhatott amellett, hogy segítsenek neki. Ha ő lett



volna a főnökük, mindenképpen hanyag munkavégzéssel
vádolta volna meg őket – a végtelen ostobaság mellett –, amiért
hagyták, hogy a Shukla ikrek ellopják a kocsijukat.

Most leginkább az zavarta, hogy mindkét rendőr, aki
elcseszte a dolgát, azok közé tartozott, akiket beoltottak a
nanogépezettel, pont ezért hívták oda őket erősítésül, amikor a
Shukla-házban minden gajra ment. Sőt, az összes résztvevőben
benne volt az irányítómechanizmus, még ha erről nem tudtak is,
Lincoln Crossley-t és két emberét is beleértve, akik hagyták,
hogy lefújja őket rovarirtóval egy náluk egy fejjel alacsonyabb és
legalább ötven kilóval könnyebb kis csitri.

Jergenben nemrég felütötte a fejét a gyanú, hogy amikor a
hálószerű irányítómechanizmus összeállítja magát az agyban, a
módosított személyből pluszban is eltűnik valami a szabad
akaratán kívül. Lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy szép
lassan hal el. De Jergen úgy vette észre, hogy a megváltoztatott
személyek kevésbé intelligensek lesznek, mint az injekció előtt
voltak.

Vagy talán nem is egyszerűen kevésbé intelligensek. Inkább a
motivációjuk változik meg. Mindent megtesznek, amire utasítják őket,
ám néhányból – talán a java részükből – mintha hiányozna az
érdeklődés, a lelkesedés aziránt, hogy az elvártnál többet tegyenek.

De lehet, hogy ez nem is olyan rossz dolog. Jergen úgy gondolta,
sokan amúgy is okosabbak a kelleténél, s helytelen vágyak és
ambíciók vezérlik őket, mint például a pénz, a rang és mások
csodálata. A megszületőfélben lévő új világot olyanok fogják
kialakítani, akik hozzá, Carter Jergenhez hasonlóan alkalmasak
arra, hogy beazonosítsák és eliminálják az emberiség
legelterjedtebb rossz tulajdonságait. Nagyon valószínű, hogy
egy teljesen optimalizált társadalmat sokkal könnyebb stabilan
tartani, amennyiben a népességének egy jelentős hányada csak
arra érez motivációt, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és nincs
bennük késztetés, hogy többet elérjenek másoknál. Végtére is, az
ambíció lázadóhajlamhoz vezethet.

Jergen a laptop halvány fényében fürödve, a jármű elülső
kamerájának a felvételeit bogarászva odaér ahhoz a pillanathoz,
amikor a Shukla ikrek elsétálnak az éjszakába, át a megvilágított



parkolón, majd tovább a járdán. Utána nyugat felé fordulnak, és
eltűnnek a képből, bele sem gondolva, hogy ezzel maguk
mögött hagyták az első bizonyítékmorzsát, amelynek
segítségével utol lehet majd őket érni.

Jergen kikapcsolta a laptopot, becsukta, kiszállt az autóból.
Radley Dubose tőle pár lépésre várakozott, a Range Rover

mellett, amellyel eredménytelenül üldözték végig Sanjay és
Tanuja Shuklát a kanyonon. Radley elég dühösnek és
nagydarabnak tűnik ahhoz, hogy haragjában felkaphassa a
járőrkocsit, és eldobhassa. Szögletes állú, lázas tekintetű férfi
volt; bár a Princetonon végzett, Jergen szinte komikusan
rajzfilmfigura-szerűnek látta.

– Bármit akarsz is mondani nekem – szólalt meg Radley
Dubose –, nehogy azt mondd, hogy a kis szarzsákok kiiktatták a
kamerákat, és eltűntek, mint két szellem! Már nagyon elegem
van azoknak a pimasz pondróknak a trükkjeiből.
Legszívesebben mindkettejük fejét beledugnám a másik
seggébe, és végiggurítanám őket az utcán, mint egy
hulahoppkarikát.

– És elképzelhető, hogy erre lehetőséged is nyílik majd –
válaszolta Jergen. – Nyugat felé indultak gyalog, a sugárút felé.

Ezzel beszálltak a sárfoltos Range Roverbe. Carter Jergen
bekapcsolta a fényszórót, kihajtott a parkolóból, és nyugat felé
fordult az utcán.

– Úgy értem – folytatta Dubose –, csak két kibaszott
írócskával van dolgunk. Írókkal… Te és én, mi ketten dörzsölt
profik vagyunk. Fejeket törünk be, ha kell, elvégezzük a
feladatot. Miért gondolja ez a két könyvmoly, hogy elég okosak
ahhoz, hogy borsot törjenek az orrunk alá, és megússzák?

– Talán azért, mert sikerül nekik – jegyezte meg Jergen.
– Mostantól nem. Átkozott legyek, ha mégis. Elegem van.

Csapjunk le rájuk!
Jergen ezzel lehúzódott az út szélére, és leparkolt a tilosban,

közvetlenül a sugárút előtt.
Kiszálltak a Roverből, és kiálltak a sarokra, hogy felmérjék a

helyzetet. Az éttermek és a bárok nyitva voltak, az üzletek
viszont már zárva. Autók száguldottak el előttük, fékeztek le, és
száguldottak tovább, el-elakadva a kereszteződések közlekedési



lámpái előtt. Kevesebben voltak, mint egy órával korábban
lettek volna, de többen, mint egy órával később lesznek.

Az első, ami felkeltette Dubose figyelmét, az autós motel volt
délre, továbbá az olcsó szálló északra.

– Az már kiderült, hogy ez a Sanjay pénzt vett fel egy
automatánál. Inkább készpénzzel akar fizetni egy szállodában,
mint kártyával.

Jergen figyelmét elsősorban a lámpára erősített köztéri
kamerák vonták magukra, amelyek egyike délre nézett, másika
északra.

– Lehet, hogy nem is vettek ki szobát. Lehet, hogy stoppoltak,
vagy valahova máshova mentek. Mielőtt nekiesnénk az összes
recepciósnak, nézzük meg a köztéri kamerák felvételeit!

24.

JANE MAGA ELŐTT FEL-, maga mögött pedig
lekapcsolgatta a lámpákat, miközben végigment a házon. Kicsit
nyomasztották a mélyen bevésett cirádák, a dekoratív panelek a
falakon, meg a kristálycsillárok; az egzotikus selyemdrapériák a
behúzott szegélyükkel; a bonyolult intarziamintás francia
bútorok; az aranyozott izék és ezüstleveles hogyishívjákok.
Ahol nem márvány borította a padlót, ott diófából készült. A
rengeteg antik perzsaszőnyeg – a Tabrizok, Mahalok,
Sultanabadok – gyönyörű látványt nyújtott. Néhány lámpa a
jelek szerint Tiffany volt, a többi Hándel.

A túltolt, de harmonikus berendezéssel éles kontrasztban álló
absztrakt festményeket akár híres művészek is készíthették. Jane
nem ismerte fel őket. A modern művészetek legnagyobb
részéhez hasonlóan ezek sem tűntek érdekesebbnek számára
annál a szélfútta, eső áztatta, napszítta hordaléknál, amit az idő
gyűjtött össze hányásszerű masszákba Kalifornia repedezett és
kátyús autópályái mentén, miközben az egykori aranyállam
lassan fortyogott a politikai korrupcióban, úton a teljes csőd felé.

A házat Sara Holdsteck építtette, de Jane gyanította, hogy a



rikító fali dekoráció Simon Yegg hozadéka, aki ezeket a
kincseket gyűjtötte össze profitorientált házasságaiból.

Egy föld alatti szinten találta meg azt, amire szüksége volt; ez
a rész túl grandiózusnak tűnt ahhoz, hogy pincének nevezzék.
A nyolc kocsibeállós garázsban pillanatnyilag egy Rolls-Royce,
egy Mercedes GL 550, egy Cadillac Escalade és egy
Lamborghini volt, mellettük pedig többszekrénnyi szerszám,
egy munkapad és egy olyan kerekes deszka, amilyenekre az
autószerelők szoktak ráfeküdni, hogy bebújjanak a kocsik alá;
továbbá egy hidraulikus autóemelő, ami arra utalt, hogy Simon
nemcsak gyűjti a kocsikat, hanem szívesen dolgozik is rajtuk. A
szuterénszint többi részét egy nagy borospince foglalta el tágas
kóstoló térrel, és egy tizenöt székes kis moziterem.

A díszes mozgóképszínháznak autentikus francia homlokzata
volt, előtérrel és pénztárral, édességpulttal és vetítőteremmel,
amely önmagában is tízszer tizenöt métert elfoglalt. És mivel
föld alatt helyezkedett el, ablaktalan volt, és alaposan
hangszigetelték, hogy a leghangosabb filmzenék és hanghatások
se zavarják a ház többi részében lévő embereket, a vetítőterem
ideálisnak – még ha a célhoz talán kicsit túl fényűzőnek is –
bizonyult egy hosszas és intenzív kihallgatáshoz.

25.

A SARKON PARKOLÓ RANGE ROVER még beleesett
a közeli irodaépület wifizónájába.

Miközben Radley Dubose a sarkon álldogált, hol észak, hol
dél, majd ismét észak felé hunyorítva a sugárút mentén, mintha
minden és mindenki felháborítaná a környéken, Carter Jergen a
volán mögött ült a laptopjával. A Nemzetbiztonsági Hivatal
archívumát böngészte, amelynek az adatait a százezer
négyzetméteres utah-i létesítményben tárolták.

Bár Jergen a Nemzetbiztonsági Hivatal legszéleskörűbb
engedélyeivel bíró ügynökei közé tartozott, ebben a pillanatban
éppen nem az ország valódi kormányának dolgozott, hanem
egy titkos szövetségnek, amely utópiává igyekezett formálni a
világot, ezért nem merte felhívni a felettesei figyelmét arra, hogy



miféle információkat keres, és milyen okból. Ennélfogva egy
„hátsó ajtót” használt, amelyet bizonyos kollégái hoztak létre.

A Hivatal, amellett, hogy ügynökei elkapták az összes
telefonhívást és szöveges üzenetet a levegőben, és mindet
eltárolták, hogy később átnézhessék őket, a köztéri kamerák
információit is begyűjtötte országszerte. Ha valaki egyszer belép
ebbe az adatbázisba, bármelyik területet kiválaszthatja az
Egyesült Államok határain belül, és valós időben megnézheti,
hogy mi zajlik ott éppen.

De Jergen most nem arra volt kíváncsi, mit látnak a kamerák
az előtte lévő kereszteződésben. Ehelyett azt az archivált
felvételt kereste meg, amely azt mutatta be, mi történt pár
perccel azt követően, hogy a Shukla testvérek sorsára hagyták a
rendőrautót.

Az elmúlt évek során a köztéri kamerák mindent behálóztak.
Sok indok szólt az elterjedésük mellett. A forgalom áramlásának
megfigyelése, hatékonyabb kereszteződések létrehozása. A
piros lámpákon való áthajtás megelőzése. Az állampolgárok
védelme ezekkel a terrorizmussal terhes időkben. Bla-bla-bla.

És persze ezekben az okokban van is némi igazság. De Jergen
úgy érezte, a videóknak ezt az óceánját arra lehet a
leghatékonyabban felhasználni, hogy megkeressen olyan
embereket, akik nem akarják, hogy megtalálja őket, abból a
célból, hogy olyan dolgokat tegyen velük, amiket ők nem
szeretnék, ha megtennének velük.

És a Shukla ikrek – Ta-damm! – meg is jelentek a képernyőn, a
kereszteződés északkeleti sarkában ácsorogva valamikor a
múltban, pontosan ott, ahol Radley Dubose állt a jelenben. A
veszedelmes ifjú szerzők viszont összezavarodva,
döntésképtelenül és ijedten nézegették az utat, nem Dubose izzó
dühével.

26.



TEKINTETBE VÉVE, hogy az ablaktalan raktárszoba
polcai teljesen változatos dolgokkal voltak tele a
takarítóeszközöktől egészen a Bibliáig, a sarkában álló
fabölcsőben egy kis Jézus feküdt, drótból hajlított glóriával a feje
felett, műanyag állatai bizarrnak ható imádattal bámultak
maguk elé, életnagyságú emberszobrai pedig valódinak tűnő
üvegszemekkel néztek, a helyiség még normál körülmények
között is furcsa lett volna, ebben a pillanatban pedig egyenesen
hátborzongató benyomást keltett.

Amikor az utolsó hangok is elhaltak, s már nem csattant több
ajtó, nem doromboltak fel újabb autómotorok a parkolóban,
amikor a csend már két egész perce kitartott, majd háromig,
Sanjay és Tanuja felálltak a tevék mögött, és elősétáltak a
napkeleti bölcsek közül.

Sanjay kinyitotta az ajtót, és egy koromfekete folyosót látott
maga előtt, amelyet csak a mögüle kiszivárgó fény világított
meg; a saját széles és torz árnyéka szinte nem is árnyéknak tűnt,
hanem valamiféle démonnak, amely megszállta, és most
lelepleződött. Sanjay kihajolt, és a folyosók találkozása felé
nézett. A sötétség és a csend végtelennek tűnt.

– Szerintem egyedül vagyunk.
Tanuja azt felelte:
– Láttál lelkészlakot a templom mellett?
– Nem. Lehet, hogy igen. Nem tudom.
– Ha igen, akkor nem kapcsolhatjuk fel a lámpákat az

ablakok közelében. Még meglátná a lelkész vagy valaki más. –
Az ajtó melletti konnektorba be volt dugva egy vészhelyzeti
zseblámpa földrengés esetére. Valószínűleg még több ilyen is
akadt az épületben. – Túl erős a fénye – jelentette ki Tanuja.

– Gyertyák – vetette fel Sanjay. – Nincs templom gyertyák
nélkül. – Kétpolcnyi bedobozolt gyertyát is találtak; hosszú
szálúakat az oltárra, és változatos méretűeket mindenhova
máshova. Továbbá néhány láda porcelán- és üvegedény is volt a
raktárban, valószínűleg a templomi vacsorákhoz. Három
korsóba raktak egy-egy gyertyát. – A sekrestyében biztosan lesz
gyufa – mondta Sanjay.

– És a konyhában is – tette hozzá Tanuja. – A konyhaajtó
közelebb van, és amúgy is arra mentünk volna.



Sanjay bekapcsolta a zseblámpát, egyik kezével beárnyékolta
a fényét, és végigvezette a nővérét a folyosón, el az irodák előtt,
a konyhába. Tanuja a három rögtönzött gyertyatartót cipelte.

Mindkét konyhaablakon reluxa volt. Sanjay teljesen lehúzta
őket. A zseblámpával átkutatta a fiókokat gyufa után, de csak
egy gázgyújtót talált, hosszú, rugalmas fémnyakkal.

Tanuja letette a korsókat a konyhaasztalra, Sanjay pedig
meggyújtotta a gyertyákat a fáklyaszerű eszközzel. Utána
kikapcsolta a zseblámpát. A kanócok borostyánsárga fénye
visszafogott volt, és biztosan nem szüremkedett ki a reluxák
résein annyira, hogy észrevehető legyen.

Még nem vacsoráztak, amikor Linc Crossley és két ismerőse
beugrott hozzájuk, és az este további eseményei csak még
éhesebbekké tették őket.

Az első hűtőszekrény majdnem teljesen üres volt, pár palack
vizet és diétás Pepsit leszámítva. A másodikban többek közt
szeletelt sonka, párizsi, több különböző sajt, paradicsom,
mustár, majonéz, saláta és egy fél zacskó szezámmagos zsemle
is volt – egy vagy több templomi alkalmazott
szendvicsalapanyagai.

A hűtő egyik zöldségesfiókjában egy üveg jófajta pezsgő
rejtőzött egy csomag római saláta alatt, mintha szégyellni való
lenne a jelenléte a templom konyhájában. De az is lehet, hogy
egy születésnapi meglepetésbulira várakozott ott, mert egy
másik fiókban két csomag babcsíra alatt négy pezsgőspohár
bujkált.

Sanjay azt mondta:
– Kapjál ki két poharat! Én kinyitom az üveget.
– Jó ötlet ez? – kérdezte Tanuja.
– Miért ne lenne az?
– Mert még nem szabadultunk ki a csávából.
– Gondolj rá lélekerősítőként!
– És még azt sem tudjuk, kinek a csávájába kerültünk bele.
Sanjay a mosogatóhoz vitte a palackot, arra az esetre, ha

spriccelne kinyitás közben.
– Ha már párizsit kell ennem, ezzel fogom leöblíteni.
Tanuja azt felelte:
– Ebből a csávából talán nincs is kiút.



– A „csáva” szót ezennel elcsépeltnek nyilvánítom – jelentette
ki Sanjay, miközben lehámozta a fóliát a dugót tartó drótról. –
Mi Jancsi és Juliska vagyunk, és tudod, mi a vége annak a
mesének… Ők hazatérnek az erdőből, gyöngyökkel és
drágakövekkel megrakott zsebekkel.

Tanuja lerakta a pezsgőspoharakat az asztalra.
– Már megint szerepet cseréltünk. Én átmentem noirba, te

meg Mr. Optimistába.
Sanjay a drótot is letekerte a dugóról.
– Bárki üldöz is minket, nem lehet annyira álnok, mint a

gonosz boszorkány. Nem lehet természetfeletti.
– De valamilyen – vitatkozott vele a nővére. – Itt nem csak

egyszerű pszichopatákról van szó. Ezek fura dolgokat csinálnak.
A dugó megnyikordult az üvegben. A halk pukkanás ezúttal

nem tűnt annyira ünnepinek. A palackból habszalagok lövelltek
ki, és sisteregtek egy darabig a mosogatótálcában.

Sanjay kitöltötte a pezsgőt.
– Mi is elég furák tudunk lenni. Becsalogatjuk őket a

kemencébe, és mindet ropogósra sütjük.
– Cshotti bhai, ezennel „Jancsi és Juliska” metaforáját is

elcsépeltnek nyilvánítom.
– Csak két perccel vagyok fiatalabb nálad, bhenji. Elég öreg

vagyok ahhoz, hogy igyak. – Sanjay ezzel lerakta az üveget, és
megemelte a poharát. – A legyőzhetetlen Shukla ikrekre. Mi
túlélőalkatok vagyunk.

Tanuja szeme hatalmasnak tűnt a gyertya fényében.
– Ne viccelődj, Sanjay! Én tényleg félek.
A fivérének fájt hallani ezeket a szavakat, abba pedig

egyenesen belesajdult a szíve, hogy semmivel nem tudja
megnyugtatni a testvérét. Meg kellett elégednie azzal, hogy
koccint vele, és iszik.

Tanuja némi habozás után szintén a szájához emelte a
poharat. Utána mondott egy második pohárköszöntőt is.

– A drága Baapra és Maira, akik mindig velünk vannak.
Sanjay nem hitt ugyan abban, hogy rég halott anyjuk és apjuk

örökké velük van, de ezt soha nem árulta volna el imádott
nővérének.

– Mindig velünk – helyeselt, és együtt kortyoltak bele a



jéghideg és finom pezsgőbe.

27.

A SHUKLA IKREK NÉMI HABOZÁS UTÁN észak felé
indultak a sugárúton, és egészen a hosszú háztömb végéig
elmentek. Az első kereszteződés nagy felbontású videója
lehetővé tette Carter Jergen számára, hogy távoli objektumokat
is kinagyítson minőségromlás nélkül. A laptopján végignézte,
ahogy Sanjay és Tanuja jobbra fordulnak, kelet felé, és eltűnnek
szem elől.

Miután Radley Dubose visszaszállt a kocsiba, olyan arccal
gubbasztott az utasülésen, mint Tolkien Mordorjának
valamelyik orkja. Jergen a következő kereszteződéshez hajtott,
ahol keletnek fordult, ahogy az ikrek is. Utána ismét tiltott
helyen állt le, egy járdaszegély mellett.

Megnézte az utca nevét, összepárosította a sugárúttal, és így
hozzáfért a kereszteződést figyelő négy kamera felvételeihez.

– Ami itt van – szólalt meg –, az az egyetlen madárhorror,
ami Hitchcock filmjéből kimaradt.

Dubose felmordult.
– Szárnyakon repülő hasmenés…
– De bőséggel – helyeselt Jergen.
A madarak imádnak kamerákon megtelepedni, és az első

modellekre még nem tettek tüskéket, hogy elriasszák a
szárnyasokat. Amennyiben bogyótermő fák is vannak a
környéken, a madárürülék annyira savas lesz, hogy kimarja a
lencsét védő műanyag félgömböt. Ha az eső lemossa a mocskot,
a látkép akkor is homályos marad. A kereszteződésben lévő
négy kamera közül az észak és a kelet felé nézők csak opálos
videókat tudtak készíteni.

– A technika bekrepált – állapította meg Dubose. – Ennyit az
államról. Maszek megoldás van a közelben?

– Biztosan akad egy – válaszolta Jergen.
A következő kereszteződés kelet felé már másodrendű



utakhoz vezetett, amelyek környékén nincsenek közlekedési
kamerák. Carter Jergen azon kezdett lamentálni, hogy az
adósságban úszó hazájának mennyire nincsenek helyükön a
prioritásai. Az Államok nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy
ötezer hektáros szélerőműtelepeket tartson fenn, és átfogó
felméréseket készítsen a hangos tánczene hatásáról a kora
tizenéves lányok szexuális érésére, de képtelen elegendő számú
nagy felbontású kamerát telepíteni ahhoz, hogy folyamatosan
megfigyelhesse és kordában tarthassa a nyughatatlan
lakosságot.

Ezen az útszakaszon tilos volt parkolni. Jergen lassan
továbbcsordogált a járda mellett, és a türelmeden autósok
dudálásának kórusában vizslatta az üzleteket az utca két
oldalán.

– Seggfejek – morogta Dubose. – Van két sávjuk, elég helyük
ahhoz, hogy kikerülhessenek minket, de muszáj a tudtunkra
adniuk a véleményüket. Bárcsak kinyitható teteje lenne ennek a
tragacsnak.

– Miért?
– Ha felállnék, és lelőném valamelyik szemétládát, akkor a

többi talán elgondolkozna.
– Te is szereted azokat a régi Warner Bros. – rajzfilmeket? –

kérdezte Jergen.
Dubose a szélvédőn át hunyorogva visszakérdezett:
– Mi a fenéről beszélsz?
– A Tapsi Hapsiről, a Dodó kacsáról. Én imádtam őket

gyerekkoromban.
– Soha nem láttam egyiket sem. Sose kötöttek le a gyerekes

dolgok. Nem volt rájuk időm.
– Volt egy rajzfilmfigura, Rissz-Rossz Sam, aki hatalmas

cowboykalapot viselt, és meg volt győződve arról, hogy a
lövöldözés minden problémára megoldás.

– Akkor helyén volt az esze – válaszolta Dubose. Előrehajolt
az ülésben, szögletes álla szinte a szélvédőhöz ért, szemöldöke
összeszaladt, ahogy kiszúrt egy célpontot. – Itt van egy rendes
kis paranoid sarki fűszeres. – Az utolsó üzlet az utca déli
oldalán nem is annyira fűszeres volt, mint inkább egy kis
élelmiszerbolt. Jergen beparkolt elé. A bolt bejárata felett



kamerák néztek keletre, nyugatra és egyenesen előre.
Valószínűleg odabent is akadt egy-kettő. – Az biztos – jegyezte
meg Dubose –, hogy valami nagyon nincs rendben, ha egy
Quickmart szupermarket alaposabban megfigyeli a környéket,
mint a nemzetbiztonság és az összes titkosszolgálat együttvéve.
– Jergen kénytelen volt egyetérteni vele.

28.

BÁR JANE NEM SZÁMÍTOTT ARRA, hogy Petra Quist
éjfél előtt hazatérne, miután bejárta a házat, megállt a
konyhában, hogy kivegyen valamit a sporttáskájából,
lekapcsolta az utolsó lámpát is maga után, és 23:10-kor már az
előszobában várakozott, a bejárati ajtó melletti egyik ablak
mögött. 23:15-kor, sokkal korábban, mint várta volna, egy
szuperhosszú fekete Cadillac limuzin kanyarodott le az útról a
ház elé.

Jane hátrébb lépett az ablaktól, és végignézte, ahogy a sofőr
elölről megkerüli a járművet, majd kinyitja a hátsó ajtót, és
kisegít egy utast.

Petra Quist rövid, ujjatlan ruhában szállt ki az autóból, a
hűvös idő ellenére kabát vagy kardigán nélkül. Bár úgy tűnt,
mintha csupa hosszú combból és karcsú karból állna, a
járásában nyoma sem látszott annak a hattyúszerű
kecsességnek, ami némelyik Facebook-fotójából sugárzott; úgy
mozgott, mint egy marionettbábu, amelynek a fa illesztéseire
már ráférne egy alapos olajozás. De miután elfordult a sofőrtől,
és felfelé indult a ház lépcsőjén, erőt vett magán, s a darvakra és
a gólyákra jellemző légies eleganciával tette meg az utat felfelé,
mesterkélt bájjal, törtmásodpercnyi megakadásokkal, mintha az
ízületei mindjárt beakadnának. Egyértelműen látszott rajta,
hogy arra számít, hogy a sofőr alig fékezhető vágyakozással fog
utánanézni.

És lehet, hogy a férfit tényleg lenyűgözték szupermodell
combjai és kislányos feneke. Bár jóval valószínűbb, hogy amiatt
aggódott, nehogy a lány lebukfencezzen a lépcsőn, és beüsse az
arcát, vagy felsebezze tökéletes ajkait. Ebben az esetben ugyanis



nagyon megorrolt volna rá a limuzinkölcsönző tulajdonosa, aki
történetesen Simon Yegg volt, a lány „nukleáris meghajtású
szerelemgépezete”.

Petra felszegett állal küzdötte le a lépcsőfokokat, mintha egy
martinispoharat készülne a szájához emelni.

Jane felkapta a táskáját, és elhátrált a bejárattól, be a közeli
dolgozószoba ajtaján; a helyiségnek bőrkárpit- és szivarszaga
volt. Ott lerakta a sporttáskát.

A hangokból ítélve a bulizás királynőjének nehézségei
akadtak a kulcs bedugásával. De utána félrecsúszott a retesz, és
megszólalt a riasztó, amikor végre belépett.

Miután becsukta az ajtót, Petra azt mondta:
– Anabel, kövess engem fénnyel! – mire felragyogott felette

az előszoba csillárja.
Sara Holdsteck elfelejtette megemlíteni, hogy a ház

számítógépes rendszere engedelmeskedik azoknak az
utasításoknak, amelyeket az „Anabel” megszólítás után kap. Az
is lehet, hogy ezt a rendszert csak azt követően telepítették,
hogy a férje kitúrta őt a lakhelyéről. Érdekes. És furcsa.

– Anabel, kapcsold ki a riasztót! Öt, hat, öt, egy, csillag.
Egy testetlen női hang azt felelte:
– Riasztó kikapcsolva.
Amikor Petra Rachel Platten Fight Songját kezdte énekelni, és

elindult az előszobában, Jane kilépett a dolgozószoba
homályából. A pisztolyát maga mellett tartva, leeresztve, azt
mondta:

– Petra Quist, alias Eudora Mertz az oregoni Albanyból.
A bulikirálynő megtorpant a kristálycsillár prizmamintáin, és

annyira megdöbbent, hogy éppen olyan töredezettnek tűnt az
arckifejezése, mint a szilánkok fénye. Aranyszínű tincsek
keretezték a vonásait. Bőre olyan sima volt, mint egy krémfehér
rózsa szirmai. Kék szeme drágakőként világított. Rövid, a
szemével azonos színű, alakra szabott ruhájában, vállán egy
Valentino Rockstud Rolling táskával ácsorgott fél lábon, mintha
lépés közben dermedt volna sóbálvánnyá.

Jane azzal folytatta:
– Téged szavaztak meg a legnépszerűbb végzős lánynak.

Keith Buchanannek, a középiskola futballsztárjának a cicusa



voltál. Utána New Yorkba költöztél, és modellkedni kezdtél.
Három évvel később már Los Angelesben voltál, és reklámokat
forgattál országos márkáknak, időnként statisztáltál is
valamiben.

Ha Petra meglepődött is, vagy megijedt is, nem mutatta. Az
arckifejezése azt sugallta, hogy: Veszélyes vagyok, és sokkal menőbb
nálad. Az ilyen tekintet rendkívül gyakran néz vissza ránk a
nívósabb divatmagazinok oldalairól.

– Két év Los Angelesben – folytatta Jane –, utána Nashville-
ben gitároztál és énekeltél feltörekvő klubokban. Tizennyolc
hónappal később visszatértél ide, kicsit délre a valódi La La
Landtől, huszonhat évesen, és… milyen minőségben is?

Petra türelmetlenül felsóhajtott.
– Semmi okod haragudni rám. Ha Simon kidobott, libuci,

akkor tartogasd neki a töltényeidet.
– Talán ezt is fogom tenni. De nem szeretném, ha láb alatt

lennél, amikor hazajön. Úgyhogy most lemegyünk szépen a
moziba.

– Menj a fenébe! Szükségem van egy italra.
Jane felemelte a pisztolyt, hangtompítót is tett rá, nem mintha

tartania kellett volna attól, hogy az udvarház falain kívül bárki
is meghallana egy esetleges lövést, hanem azért, mert az
emberek általában félelmetesebbnek találják a hangtompítós
fegyvereket, amelyek arra utalnak, hogy a tulajdonosuk profi, és
nem érdemes neki ellenállni.

De Petra, vagy azért, mert az italozás képtelenné tette arra,
hogy tudatosítsa magában a veszélyt, vagy azért, mert józanon
is beképzeltebb volt, mint amennyire okos, azt felelte:

– Ha ellenem akarsz kiállni, édesem, akkor jobban teszed, ha
egy évig edzel rá. Utána gyere vissza, és ringbe szállhatunk.

Ezzel elfordult Jane-től, és a nappali felé lejtett, éppen olyan
csábos mozdulatokkal, mint amikor a sofőr szeme láttára
felsétált a bejárati lépcsőn. Kétségkívül megtapasztalta már,
hogy bizonyos lányokban éppen olyan vágyat tud ébreszteni,
mint a legtöbb férfiban. Talán abban reménykedett, hogy Jane-t
is ártalmatlanná teszi a vágyakozás.

Amikor kilépett az előszobából, a nappaliban felkapcsolódott
az összes lámpa.



Más körülmények között, így, hogy ketyegett az óra Simon
megérkezéséig, Jane abban a pillanatban kiiktatta volna Petrát,
amint az kikapcsolja a riasztót. Szórófejes kloroformmal esett
volna neki, amit acetonból és klórból készített. De mivel abban
reménykedett, hogy sikerül néhány információt kihúznia belőle,
egyelőre nem kábíthatta el, vagy legalábbis nem jobban, mint
amennyire a mulatozás tette.

Elindult Petra után a nappaliban, és azt mondta:
– Én nem tartozom Simon barátnői közé, és ennek az

egésznek semmi köze hozzád.
– Ja, az remek. Akkor menj a fenébe, rendben?
– De ha rákényszerítesz, bántani foglak.
– Gengszterstílusban? Két lövés a tarkóba? És ez miért

érdekelne engem? Észre sem venném.
– Részeg vagy.
Petra Quist azt felelte:
– Akkor vagyok a legjobb formámban, amikor részeg vagyok.

Nehogy azt hidd, hogy nem. Ügyetlenebbül artikulálok? Nem.
A vodka kitisztítja a fejem. Peter Parkert megcsípték, úgyhogy
Pókember lett, meg minden. A jéghideg Belvedere egy
olajbogyóval… ez az én pókcsípésem.

Miközben Jane követte őt a nyitott kétszárnyú ajtón át a
folyosóra, egy sor kristálylámpa kapcsolódott fel, és az
elsődleges színek spektruma kezdett égni a függők éles pereme
mentén.

– Ne legyél ostoba! – mondta Jane. – Ne próbálj sarokba
szorítani!

– Kinyalhatod a seggem. Még az is lehet, hogy pont ezt
akarod.

Jane-nek a quanticói képzése és az FBI 3. és 4.
viselkedéselemző egységénél töltött szolgálata alatt leginkább
tömeggyilkosokkal és sorozatgyilkosokkal akadt dolga, és
rengeteg nehéz esetet sikerült megtörnie, nőket és férfiakat
egyaránt. De Petra valahogy másnak tűnt, volt benne valami
újszerű és idegesítő. A bizarr körülmények ellenére tanúsított
nyugalma nem volt teljesen az alkoholnak tulajdonítható, és
ahhoz, hogy Jane kezelni tudja, meg kellett ismernie makacs – és
esztelenül vakmerő – szenvtelensége mélyebb gyökereit.



Petra, továbbra is Jane előtt sétálva, azzal folytatta:
– Nem akarsz belemarkolni a hajamba, a földre lökni, beverni

a fogaimat, megrugdalni? Csak a szád nagy, de ehhez már nincs
vér a pucádban? – A hatalmas konyha, a juharszekrények, a
fekete gránitpultok, a rozsdamentesacél konyhagépek, amelyek
akár egy sereg szakácsot és kuktát kiszolgáltak volna, váratlan
fénnyel üdvözölték Petrát. – De az is lehet, hogy csak nem
akarod elcsúfítani a testemet, mielőtt lehetőséged nyílik
használni.

Jane némán figyelte, ahogy a nő – nem, a lány, aki bizonyos
értelemben nagyon is gyereknek tűnt – kivesz két
martinispoharat és egy koktélkeverőt a bárszekrényből. Egy
üveg száraz vermutot egy másik szekrényből. Egy doboz
olajbogyót a négy hűtőszekrény egyikéből. Majd külön-külön az
egyik hatalmas konyhaszigetre helyezi a hozzávalókat.

– Vagy az is lehet, hogy kispolgár vagy – mérte végig ezek
után Jane-t. – Valami karót nyelt prűd, aki nem kezd lányokkal,
nem kezd fiúkkal, még csak önmagával sem kezd. Hát, libuci,
jobban teszed, ha iszol egyet, mert én szóba állni sem vagyok
hajlandó egy öntelt absztinenssel, nemhogy lefeküdni vele. Akár
nő, akár férfi. Akár bármi egyéb. –- Ezzel elfordult Jane-től, és a
negyedik hűtőszekrényhez vonult. Kinyitotta az ajtaját, és kivett
belőle egy hosszú, hideg palack Belvedere-t. Miután becsapta a
hűtőajtót, visszatért a vodkával a konyhasziget mellé, oldalra
billentette a fejét, és megrökönyödve, rosszallóan végigmérte
Jane-t. – Csajszi, te valamit nagyon elcsesztél. Filmsztárarc, egy
istennő teste, meg minden… De itt állsz smink nélkül, loncsos
hajjal, turkálóból öltözve. Te órákig dolgozol azon mindennap,
hogy ennyire közönségesnek tűnj? Annyira elcseszett vagy,
hogy direkt ronda akarsz lenni? Biztosan eszelős lehet a
háttérsztorid. Tudni akarom, mi a háttérsztorid. Mondd el a
háttérsztoridat! – Ezzel odaszólt a ház rendszerének: – Anabel,
lámpákat le!

Az utolsó fényes pillanatban az utasítás és a reakció között
Jane még látta, ahogy a lány meglendíti a Belvedere-t, és abban
a minutumban, ahogy a konyha sötétbe borult, hallotta, ahogy
az üveg szilánkokra törik a konyhasziget gránitpultján. A vastag
falú, hosszú nyakú palack törött pereme félelmetes, sőt halálos



fegyvert jelentett.
29.

PÉNTEK UTOLSÓ ÓRÁIBAN csak egy alkalmazott
dolgozott a Quickmartban. A fehér ingére csíptetett névtáblája
szerint Tuongnak hívták, és elmondta nekik, hogy a
vezetékneve Phan, vagyis vietnámi-amerikai; ápolt, rendezett
frizurájú, talán olyan huszonkét éves fiatalember volt,
visszafogott és udvarias. Carter Jergen úgy képzelte, hogy
Tuong, mint a hozzá hasonló származásúak legnagyobb része,
két állásban dolgozik, és arról álmodozik, hogy egy szép napon
saját vállalkozásba kezd. De az is lehet, hogy az egyetem mellett
dolgozik itt, és a mesterszakát végzi éppen, talán
informatikából.

Bármilyen hibái voltak is, az ostobaság nem tartozott közéjük.
Az intelligenciája minden szerénysége ellenére annyira
nyilvánvaló volt, hogy szinte tapintani lehetett. És a
hatóságokkal szemben sem voltak különösebb ellenérzései, mert
a hozzá hasonlók általában azért mennek egyetemre, hogy
hasznos tudásra tegyenek szert, nem azért, hogy megtanulják,
hogyan kell szembeszegülni a fennálló hatalommal. Amikor
Tuong kijelentette, hogy fogalma sincs a biztonsági rendszer
felvevőegységének hollétéről, Jergen egy pillanatig sem
kételkedett az igazmondásában.

Radley Dubose viszont a pápának sem hitt volna az
időjárással kapcsolatban, akkor sem, ha együtt állnak a tiszta
égbolt alatt, és a katolikus egyház vezetője naposként jellemezte
volna az időt. A kassza előtt állva úgy tolta Tuong arcába a
nemzetbiztonsági igazolványát, ahogy egy festett arcú sámán
rázta volna mumifikálódott kígyófejekből álló füzérét a nyája
babonásabb tagjai előtt, hogy engedelmességre bírja őket. Arra
is felhívta az eladó figyelmét, milyen gyászos
következményekkel járhat, ha nem működik együtt a szövetségi
ügynökökkel a terrorelhárítási harcban.

A boltban és kint a biztonsági kamerák vezetékei eltűntek a
falban. Maga Dubose is képtelen volt követni őket a felvevőig.



Nekiesett az eladónak.
– Biztosan a hátsó irodában van, a raktárban, vagy ilyesmi.

Olyan feltűnő lehet, mint egy csótány egy esküvői tortán.
– Mi nem árulunk esküvői tortákat – felelte Tuong.
Dubose, mintha nem lett volna tisztában azzal, hogy az

Amerikában született alkalmazott anyanyelve az angol, amiről
talán tényleg nem tudott, rendkívül frusztrált és megvető
hangon válaszolt neki:

– Persze hogy nem árultok esküvői tortát. Ez egy kibaszott
élelmiszerbolt. Metaforákban beszéltem.

– Vagy hasonlatokban? – merengett el Tuong.
– Hogy mi?
– Mindenesetre – folytatta a pénztáros – nálunk nincsenek

csótányok. Csak elismerést szoktunk kapni az egészségügyi
ellenőröktől.

Jergen, akit kifejezetten szórakoztatott ez a párbeszéd, elvett
egy csokoládét a pultról, lehúzta róla a papírt, és olyan
arckifejezéssel harapott bele, mint aki a színpad mellett ül egy
elegáns revüétteremben.

– Most nem a csótányokról van szó, hanem…
Tuong, aki valószínűleg legalább olyan jól szórakozott, mint

Jergen, félbeszakította Dubose-t:
– Hanem arról, hogy itt nincsenek csótányok. Mi nagyon

büszkék vagyunk a tisztaságra.
Dubose öklei olyan benyomást keltettek, mintha kétkilós

csülkök lennének a karjai végén.
– Most hátramegyek, és megkeresem a felvevőt. Megértetted?

– Még mielőtt az eladó válaszolhatott volna, hozzátette: –
Tartasz lőfegyvert a pult alatt?

– Igen, uram.
– És tudod, hogyan kell használni?
– Igen, uram.
– És azt is tudod, hogyan kell a helyén hagyni?
– Azt sokat gyakorlom – válaszolta Tuong. – Úgy szeretem.
– Hadd tájékoztassalak arról, fiam, hogy ha akár csak

ráfognál egy fegyvert egy szövetségi ügynökre, akkor is a pokol
zúdulna a nyakadba.

– Persze, tájékoztasson.



– Miről?
– A nyakamba zúduló pokolról.
Dubose úgy nézett rá, mintha ki akarná tépni Tuong tüdejét a

nyelőcsövén keresztül.
– Fogy az idő. Én nem beszélek hülyéül, és nem tudnék

kivárni egy tolmácsot. Bemegyek hátra.
Tuong Phan rezzenéstelen arccal figyelte, ahogy Dubose

odasétál a pult végéhez, felnyitja, majd bemegy az ajtón, amely
az alkalmazottak birodalmát zárta el.

Utána Carter Jergenre nézett.
– Felhívom Mr. Zabotint, és megkérdezem, hol van a felvevő.
– Ki az a Zabotin? – érdeklődött Jergen.
– Ez a Quickmart Ivan Zabotin tulajdonában van, három

másikkal együtt.
– Add át neki a gratulációmat, amiért sikerült

csótánymentesen üzemeltetnie ezt a helyet – válaszolta Jergen,
és még egyet harapott a csokoládéba.

Tuong Phan elmosolyodott, és a telefonért nyúlt.
30.

AZ ABLAKÜVEGEN KRISTÁLYOSAN CSILLOGOTT a
holdfény pszeudojege, a tűzhely óráján zöld számok világítottak
halványan, mint egy rejtélyes kód, amelyből ki lehet olvasni a
közvetlen jövőt.

Ezeket leszámítva tökéletesnek tűnt a sötétség, a lelkek
feketéje láthatatlanná vált, a levegőben alkoholszag terjengett,
Petra cipője alatt pedig úgy recsegtek az üvegcserepek, mintha a
fogát csikorgatná valaki. A lány halk kiáltásokat eresztett meg,
amikor csak meglendítette vakon a törött vodkásüveget. Abban
bízott, ismeri annyira a konyhát, hogy előnyben legyen, amíg
valami váratlan szerencse folytán rá nem talál az arcra, amelyet
felsebezhet, illetve végleg megvakíthat.

Jane a sötétség első pillanatában úgy döntött, hogy nem süti
el a fegyverét. Még ilyen közelről is nagyobb esélye volt elvéteni
a célt, mint eltalálni, miközben a torkolattűz felfedte volna a
pontos helyzetét. És egyébként sem akarta volna megölni ezt a



részeg és zavaros fejű bulikirálynőt, amennyiben van más
lehetősége.

Ehelyett elhátrált, és rákiabált a ház számítógépes
rendszerére, amely olyan készségesen engedelmeskedett
Petrának:

– Anabel, kapcsold fel a lámpát!
Semmi nem történt. Jane gyorsan kitapogatta a második

nagy, gránitpultos konyhaszigetet, és felugrott rá, hogy kitérjen
az általa immár olyan jól ismert nő útjából. Egy méterrel a padló
felett, a két méter hosszú és nagyjából másfél méter széles pult
közepén fél térdre ereszkedett, és a bal kezével szilárdan
megtámaszkodott a csiszolt kövön, hogy némi stabilitásra leljen
a szédítő sötétségben. Úgy hegyezte a fülét, jobb kezében a
Hecklerrel, ahogy egy vak hallgatja a hallók figyelmét elkerülő
apró neszeket.

Petra Quist az orrfacsaró vodkaszagban az illem és az
előrelátás maradékát is sutba dobta. Haragja állatias dühbe
csapott át. Még vadabbul kezdett hadonászni, morogva,
átkozódva és a lexikonok összes, nőkkel kapcsolatos trágár
kifejezését Jane-re árasztva. A vastag, fegyverré alakított palack
újra és újra megcsörrent, amikor nekicsapódott valaminek, majd
még inkább széthasadt a gránitlapon; rövid csilingelés
kíséretében szilánkokat vedlett a csiszolt kőre.

Amikor Jane úgy érzékelte, hogy az üldözője elhaladt előtte, a
zaklatott hang felé pördült. Felidézte a pontos megfogalmazást,
amellyel Petra kiadta az első utasítását a háznak, majd talpra
állt, és azt mondta:

– Anabel, kövess engem fénnyel! – Éles ragyogás űzte el az
árnyékokat.

Petra meglepetten nézett fel a konyhasziget sarkából, arcát
eltorzította a düh. Még így is gyönyörű maradt, bár messze nem
olyan vonzó, mint azokon a képeken, amelyeken esti
szórakozásai közben csavarta el a fejeket. Most inkább rettenetes
és félelmetes szépség sugárzott róla, olyannak tűnt, ahogy
Medúsza nézhetett ki kígyótincsei alatt, miközben egyetlen
pillantásával kővé változtatta az embereket.

Jane rúgott egyet, és a bulikirálynő felsikoltott, amikor a jobb
karját érte a lány lába. A törött palack kirepült a kezéből,



üvegfogai megcsillantak, miközben a gázfőzőlapra szállt, ahol
szilánkokra tört, és csörögve lehullott az öntöttvas tálcára.

Az önjelölt kocsmai harcos a hátára zuhant, átfordult, és
elkezdett feltápászkodni, de Jane közben lemászott a
konyhaszigetről, és egyenesen nekirontott; az egyik
hűtőszekrénynek lökte. Petra verekedni ugyan nem tudott, de
dühödten ellenállt. Olyan rugalmasan tekergett, mint egy
angolna, vadul, bár nem túl hatékonyan karmolászott, amitől a
műkörmei sorra lepattantak, és előrenyomta a fejét, hogy
beleharapjon Jane arcába.

Amikor az ellenfele az ágyékába térdelt, az nem bénította le
annyira Petrát, mintha egy férfival történt volna, de azért fájt, és
a sokkba beleremegett az egész teste; pár pillanatra felhagyott
az ellenállással. Jane alulról fellendítette az alkarját ahhoz a
tökéletesen megformált állhoz, megfeszített válla teljes nyers
erejével. Petra szeme úgy kifehéredett, mint egy babáé, a tarkója
pedig a hűtőajtónak csapódott, miközben Jane elhátrált tőle
annyira, hogy az áldozata végigcsúszhasson a rozsdamentesacél
lapon, és ülő pozícióba roskadhasson a padlón, állát tekintélyes
mellére billentve, eszméletlenül.

31.

LEHET, HOGY A QUICKMART KASSZÁJÁNÁL álló
Radley Dubose jelenléte nem riasztotta el a vásárlókat annyira,
amennyire egy véres arcú, láncfűrészes bohócé tette volna, de
Carter Jergen gyanította, hogy így is elég sokan döntöttek úgy
hirtelen, hogy inkább máshol vásárolnak be. Radley nagydarab
volt, arrogánsnak és dühösnek tűnt, és bár nem sugározta
magából telepatikusán a „Nemzetbiztonsági Hivatal” szavakat,
akinek van némi józan paraszti esze, azonnal látta volna rajta,
hogy komoly hatósági felhatalmazások birtokában rúghat
seggbe bárkit, és ehhez elég gyakran kedve is támad.

Ivan Zabotin, a vállalkozás tulajdonosa nem szerette volna,
ha Tuong Phan, az eladója tárgyal olyan fontos emberekkel,



mint a szövetségi ügynökök. De húsz percébe telt, amíg az
otthonából eljuthatott a boltjába, és bár bűnbánóan viselkedett, a
bocsánatkérései csak még inkább feldühítették Dubose-t.

Zabotin vékony kis férfi volt nagy fejjel és finom kezekkel,
amitől furcsa módon olyannak tűnt, mint egy szakállas
gyermek. Tisztán, bár akcentussal beszélt angolul;
Oroszországból emigrált, ahol a szülei elnyomás alatt éltek a
kommunista érában, és ahol ő a Szovjetunió összeomlását
követő, valamivel kevésbé veszélyes rendszerben nőtt fel,
vagyis érthető módon félt a hatóságoktól, és nem bízott bennük.
Miután elkérte az igazolványukat, alaposan meg is vizsgálta a
papírjaikat, majd az épület végében lévő irodája felé terelte őket.
Idegesen mosolygott, és bólogatott, s minden alázatosság
nélkül, de tiszteletteljesen beszélt velük; nem úgy tűnt, mintha a
modora mögött gúny húzódna meg.

– Maga mi volt odaát, Oroszország anyácskában? – kérdezte
tőle Dubose. – Valami oligarcha?

– Oligarcha? – kérdezett vissza Zabotin döbbenten. – Nem,
nem, nem. Nem, uram. Az én családomnak a vérét szívták az
oligarchák.

– Magának rengeteg boltja van – felelte Dubose. – Ez hogy
lehet, ha nem egy háromszáz lábas jachton érkezett Amerikába,
egymilliárd dollárral gyanús eredetű készpénzben?

Zabotin lába láthatóan elgyengült, és a férfi megtorpant az
irodája ajtaja előtt.

– Szinte semmink nem volt, amikor megérkeztünk a
feleségemmel. Keményen dolgoztunk, takarékoskodtunk,
befektettünk. Egy Quickmart-franchise azért nem kerül
egymilliárdba.

– De magának négy van – válaszolta Dubose a legfelsőbb
bíróság tagjainak szigorú hangján, mintha egy ilyen franchise
bekerülési ára köztudottan negyedmilliárd dollár lenne.

Zabotin Jergen felé fordult, mintegy segélykérőén az őt ért
igazságtalanság miatt, ám az kifejezéstelenül nézett vissza rá.
Mivel sem ő, sem Dubose nem tudták soha elég meggyőzően
eljátszani az együttérzést, soha nem szoktak „jó zsaru, rossz
zsaru”-t alakítani. Zabotin nem reménykedhetett többen a
„közömbös zsaru, rossz zsaru”-nál.



Az üzlettulajdonos, aki alig várta, hogy eltűnjenek a boltjából,
leült a munkaasztalához, és beindította a számítógépét,
miközben elmagyarázta, hogy a biztonsági rendszer felvevője a
páncélteremben van, de innen is el lehet érni, és vissza lehet
játszani mind a hat kamera felvételét.

Jergen kiemelte a bejárat felett lévő három kamerát, és
megadta Zabotinnak a pontos időpontot, amikor a Shukla ikrek
gyalogosan lekanyarodtak erre a sugárútról.

Az íróasztalon a tulajdonos és egy nő, nagy valószínűséggel a
felesége bekeretezett fényképei álltak, továbbá a lányuk, a két
fiuk és a kutyájuk fotói. A képek között a Szabadság-szobor
fröccsöntött változata díszelgett egy bronzállványos amerikai
zászló mellett.

Miközben az üzlettulajdonos a kívánt videókat kereste,
Jergen pedig oldalról figyelte, Radley Dubose összehúzott
szemöldökkel, egyesével felvette a bekeretezett fotókat. Olyan
figyelmesen tanulmányozta a feleség és a gyermekek
arcvonásait, mintha az agyába akarná vésni őket.

Zabotin nagyon is tisztában volt Dubose-nak a családja iránt
táplált érdeklődésével. A figyelme megoszlott a képernyő és a
nagy kezek között, amelyek mintha cirógatták volna a
fényképeket.

Dubose, mielőtt letette volna Zabotin és a felesége fotóját,
megnyalta a jobb hüvelykujját, és gondosan megdörzsölte az
üveget a nő arca felett, mintha valami koszt akarna eltávolítani
róla, hogy jobban megnézhesse. Utána viszont visszatért a
leánygyermek és a két fiú képeihez, akik mind tizenegy-tizenkét
évesnek néztek ki, s szertartásos modorban megismételte ezt a
bizarr rituálét, mintha ezzel a mágikus aktussal nem csupán a
képmásukat, hanem őket magukat is megjelölhetné, és okkult
hatalmat gyakorolhatna felettük.

Dubose viselkedése annyira zavarta Iván Zabotint, hogy az
ujjai összeakadtak a billentyűzeten, és ki kellett javítania a saját
hibáit, mielőtt előhívhatta volna a kívánt videót.

Bár Jergen elég rajzfilmfigura-szerűnek tartotta a partnerét, a
kezdetektől érdeklődéssel figyelte a pasast. Lehet, hogy Dubose
néha Rissz-Rossz Sam, máskor viszont az olyan bizarrabb
képregények szereplőire hasonlít, mint a Mesék a kriptából.



És a képernyőn, nyugat felől és a közelmúltból felbukkanva
meg is jelent a szökevény fivér és nővér: kézen fogva közeledtek
a járdán, hol erre, hol arra pillantva, mintha arra számítanának,
hogy akárhonnan megtámadhatják őket – ahogy arra illett is
számítaniuk.

Miután eltűntek szem elől, Zabotin megkereste őket a
második kamera felvételeinek archívumában, azéban, amely a
parkolóra és a mögötte húzódó utcára nézett, majd a keleti
videókon is. A páros besétált az esőtől csöpögő éjszakába,
megálltak egy közeli sarkon, hogy megvárják, amíg a
gyalogosok lámpája zöldre vált, aztán kelet felé folytatták az
útjukat a kereszteződés után. A délkeleti sarkon megtorpantak
egy pillanatra, talán az előttük húzódó utat figyelve, hogy
végiggondolják a lehetőségeiket.

A bolti cégérek hiányából és az árnyékok besűrűsödéséből
ítélve, a kereskedelmi negyed lakóövezetnek adta át a helyét a
sarkon túl.

Az ikrek még egy zebrán átmentek, a négyirányú
kereszteződés északkeleti sarka felé tartva, ahol egyenesen kelet
felé folytatták az útjukat, két tekintélyesnek tűnő öreg ház
mellett.

Bár Zabotin nagy felbontású kamerákat szerzett be, a
készülékei csak kis távolságú megfigyelésre voltak alkalmasak.
Amikor a Shukla ikrek távolabb merészkedtek a Quickmarttól,
úgy elmosódtak, mintha nem is lenne szilárd testük, csak
esőszellemek volnának, akik most szétfolynak a vihar után. A
közelmúltban elázott környék rengeteg tükröződő, nedves
felülete csillogott és irizált az autók lámpáinak fényében,
összhangban az árnyékokkal, amelyek hol megduzzadtak, hol
összementek, hol reszketni kezdtek ugyanazoktól a
reflektoroktól, hús-vér emberből áttetsző délibábbá változtatva
a menekülőket.

A láthatóságuk utolsó pillanataiban az ikrek mintha balra
fordultak volna, le a járdáról, hogy színes fények – nem egy bolt
neontáblája – furcsa, geometrikus alakzatai felé induljanak.

– Tekerje vissza, és játssza le ismét azt az utolsó néhány
pillanatot – mondta Carter Jergen. Zabotin engedelmeskedett, és
Jergen nem is csak egyszer, hanem négyszer is újranézte azt a



rövid szakaszt, mielőtt az orosz emigráns az utasítására
kimerevítette volna a képet az utolsó előtti pillanatnál. Jergen
megkocogtatta a képernyőt a mutatóujjával.

– Ezek autóknak tűnnek. De mik azok a fura fények
mögöttük?

– Színezett ablaküvegek – találgatott Zabotin. – Templomi
ablakok.

– Melyik temploméi?
– A Mission of Lightéi.
Jergen Radley Dubose-ra pillantott, aki azt kérdezte:
– Miért bújnának el egy templomban?
– Az emberek az óta használják menedékként a templomokat,

hogy léteznek templomok.
Dubose megrázta a fejét.
– Az általam ismert emberek nem.
Iván Zabotin, aki alig várta, hogy végezzen ezzel az egésszel,

Jergen felé fordította a székét.
– Uram, Jergen ügynök úr, mit tehetek még önért?
– Nagyon sokat segített, Mr. Zabotin. Most már nem kell mást

tennie, csak elfelejtenie, hogy valaha is itt jártunk. Ez
nemzetbiztonsági ügy. Amennyiben bárkinek mesélne a
látogatásunkról, akár csak a feleségének is, törvényszék elé
állíthatnák. – Ez hülyeség volt, de Zabotin belesápadt. – Akár
harminc év letöltendőt kaphatna érte.

– Harmincötöt – helyesbített Dubose.
– Nem is történt itt semmi, nincs mit elmondanom senkinek –

biztosította őket Zabotin, miközben a homlokán apró
verejtékcseppek jelentek meg.

Jergen és Dubose otthagyták a Quickmart-mogult az
íróasztalánál, és visszasétáltak a bolt elé.

A kasszánál Tuong Phan emlékeztette Jergent:
– Még nem fizette ki azt a csokoládét, amit megevett.
– Nem ízlett – válaszolta Jergen, majd elvett egy ugyanolyat

az állványról. – Szar íze volt.
Odakint bedobta a kibontatlan édességet egy szemetesbe.
– Tényleg annyira rossz volt? – kérdezte tőle Dubose úton a

Range Rover felé.
– Nem, finom volt – felelte Jergen. – De oda kell figyelnem a



derékbőségemre.
32.

AZ IDŐ CSAK ÚGY REPÜLT, a leghosszabb óramutató
már majdnem egy fél kört megtett, a boszorkányok órája
sebesen közeledett a seprűjén.

A konyhában egy beépített szekreteren lehetett menüt
tervezni. Egy kerekes irodai szék volt betolva alá.

Jane odagurította a széket az eszméletlen nőhöz, belebirkózta
az ernyedt testet, és két extra erős kábelkötözővel a karfához
rögzítette a csuklóját.

A szék lábai ötfelé ágaztak el a tartórúdjáról. Jane Petra
bokáit is a lábakhoz erősítette.

Az átveréseknek és az erőszaknak ebben a világában szó sem
lehetett női szolidaritásról; csak azok gondolhatják ezt másképp,
akik semennyit sem konyítanak az emberi természethez. Jane
ugyanakkor nem lelte örömét abban, amit Petra Quisttel kellett
tennie, akkor sem, ha ez a nagyra nőtt kislány még csúnyábbul
akart volna elbánni vele. A hegyes fogú és karmú ragadozóknak
nincs szükségük bátorságra ahhoz, hogy legyőzzenek egy
bárányt, csak kitartásra és egy kis szerencsére.

Bár Petra nem igazán tűnt báránynak, de olyan veszedelmes
farkas sem volt, amilyennek tettette magát. Gondosan
begyakorolt keménycsaj-álcája páncélként szolgált ugyan, de
nem volt más fegyvere, csak a bunkósága, a következmények
ijesztő semmibevétele és az a valami, ami olthatatlan, erőt adó
dühnek tűnt.

Miután Jane végzett vele, Miss Quistnek sem páncélja, sem
fegyvere nem maradt. Innentől fogva, ha ismét szembe kell
néznie a megaláztatások és lealacsonyítások világával a
megszokott eszköztára nélkül, nem biztos, hogy sokáig húzza;
ebben az esetben, bár Petra maga is sokat tett a saját helyzete
megnehezítéséért, Jane-nek is lett volna némi felelőssége a
megnyomorításában.

Végső soron nem maradt más észszerű választása, mint
alávetni magát a bűntudatnak amiatt, hogy megteszi, amit meg



kell tennie Petra Quisttel Travis megmentése érdekében,
továbbá a Hamlet-lista többi ártatlan szereplőjéért is. Nem
kergetett illúziókat afelől, hogy bárki sértetlenül kikerülhet
ebből a kalandból, őt magát is beleértve.

A házban két lift is volt, az egyik az előtérben, a másik a tágas
éléskamrában a konyha és az ebédlő között. Jane az utóbbiba
gurította be Petrát, majd együtt lementek a szuterénszintre.

A pókerpartik alatt a ház ura általában hajnali fél egy és egy
között érkezett haza. Egy óra elég lesz Jane-nek ahhoz, hogy
elrettentse ezt a lányt, és felkészüljön Simon Yegg fogadására.

De mi van, ha Petra azért ért haza hamarabb, mert tudta, hogy a
férfi is korábban érkezik a szokásosnál? Lehet, hogy akár már fél órán
belül. Vagy pár perc múlva.

Amikor Jane kitolta a foglyát a liftből, a virtuális szobalány,
Anabel felkapcsolta a lámpákat. A világító futófeliraton
felragyogott a több száz apró lámpa, és a kis mozi neve – a
Cinema Parisian – jelent meg rajta neonkéken.

Jane sikeresen átmanőverezte a széket a kétszárnyú ajtón, bár
az nehézkesebben mozgott a szőnyegen, mint korábban a
márványpadlón. Betolta a pénztár melletti boltív alatt, és
leparkolta a lányt az édességespult mellett.

Az összes keréken volt egy-egy felpattintható fék. Jane
mindet beakasztotta, hogy Petra sehova se mehessen,
amennyiben visszanyerné az eszméletét.

Az előcsarnok ajtajánál azt mondta:
– Anabel, lámpákat lekapcsolni.
Abszolút sötétség zuhant rá, de mielőtt felsétált volna az

alagsorból, kézzel felkapcsolta az egyik lámpát.
A lépcsőn ment fel, nem lifttel, útközben lámpákat

kapcsolgatva.
Visszament a konyhába a bőr sporttáskáért. Nem érezte

szükségét, hogy feltakarítsa az üvegcserepeket és a vodkát.
Simon nem a garázs felől fog bejönni a házba, és nem fog a
konyhába belépni, így nem kell tartani attól, hogy a
rendetlenség óvatosabbá teszi.

Sara Holdsteck szerint a férfi mindig a limuzincége egyik
kocsiját és sofőrjét vette igénybe pókerezés után, mert szívesen
ivott pár Macallan Scotchot játék közben. Az autó őt is a



bejáratnál fogja kirakni, ahogy Petrát is, és ha minden jól megy,
Jane ott fogja várni.

Az előtérben beállította a számbillentyűzeten a külső riasztót,
lekapcsolta a csillárt, és odalépett a bejárati ajtó melletti magas,
keskeny ablakok egyikéhez.

Az utca, a gyep és a főnixpálmák árnyékba borultak, a
kocsifelhajtót alacsony, kagyló alakú búrával borított lámpák
szegélyezték, amelyek visszafogottan, de drámaian
megvilágították a homlokzatot. Minden olyan némának és
mozdulatlannak tűnt, mint egy festmény, mintha visszafojtott
lélegzettel várna.

Jane felkapta a sporttáskát, és kioltotta maga mögött a
földszinti fényeket, miközben visszatért a pincébe.

Petra Quist időközben magához tért. Megkötözve olyan
vonzónak tűnt, mint egy perverz alak legszebb álma – bár
messze nem olyan édesnek, mint a mellette lévő pulton
elhelyezett cukorkák.

Mintha nem is aggasztaná a helyzete, azonnal felborzolta a
tüskéit.

– Ezért még meghalsz, te szemétláda.
– Hát – válaszolta Jane –, mindnyájan meg fogunk halni. Csak

néhányan hamarabb, mint a többiek.
Az egyik faltól elhúzott egy alacsony, kipárnázott padot,

letette Petra elé, és ráült.
– Bármennyire fáj most bármim – folytatta a lány –, Simon

tízszer akkora fájdalmat fog okozni neked.
– Fájdalmat okoztam? Tényleg? Hol?
– Kapd be!
– Én nem tanácsolnám ugyanezt neked, amíg be nem

gyógyulnak a véraláfutásaid.
Petra megpróbálta leköpni Jane-t, de nem találta el. Epés

nyála ott reszketett a pad huzatán.
– Te azt hiszed, hogy vagy valaki, pedig igazából nem is.
– De vagyok valaki. Te is vagy valaki. Mindnyájan vagyunk

valakik. Csak azt nem tudhatjuk biztosan, hogy kik. – Nagyjából
fél percig bámulták egymást némán. Utána Jane megkérdezte: –
Mennyire gyűlölöd Simont?

– Annyira ostoba vagy. Nem is gyűlölöm.



– Dehogynem.
– Ő nagyon jó hozzám. Mindent megad nekem.
– Szóval, mennyire gyűlölöd?
– Miért gyűlölném?
Jane visszakérdezett:
– Miért ne tennéd?

33.

BÁR A QUICKMART VIDEÓJÁN még vakítóan fényes
volt, a templom immár a talapzatától a harangtornyáig
sötétségbe burkolózott. Egyetlen jármű sem maradt a
parkolójában.

De a szomszédos lelkészlakban égett pár lámpa, és a bejárat
előtti üdvözlő táblát is fény világította meg.

MISSION OF LIGHT TEMPLOM
„Én azért jöttem, hogy életük legyen,

sőt, bőségben éljenek.”{1}

Plébánia
Gordon M. Gordon lelkész

Miközben Carter Jergen megnyomta a csengőt, Radley
Dubose azt mondta:

– Ajánlom, hogy szó se legyen itt semmiféle
menedéknyújtásról. Azok a Shukla ikrek már pont eleget
szívattak minket. És itt egyébként sem élhet a menedékjog.
Ebben a helyben semmi hindu nincsen.

– De ők nem hinduk – emlékeztette Jergen.
– A szüleik azok voltak.
– A te szüleid is voltak valamik.
– Anyám egy ideig adventista volt.
– És nézz csak magadra…
– Igen, de a hinduság más. Az öröklődik.



– Nem öröklődik.
– De, öröklődik – erősködött Dubose.
– Viselkedjünk normálisan ezzel a pasassal – javasolta Jergen.

– A lelkészeket arra tanítják, hogy legyenek kedvesek. Jó lenne
gyorsan és simán végezni.

Dubose némán ácsorgott tovább, mint valami skandináv
viharistenség kőszobra, amely bármikor életre kelhet, és
villámokkal szórhatja tele az eget.

– Gyorsan és simán – ismételte meg Jergen. – Mindenki
maradjon udvarias.

Egy ötvenesnek kinéző férfi nyitott ajtót. Szövetnadrágot
viselt feltűrt ujjú fehér inggel és lazán megkötött nyakkendővel.
Sűrű, őszülő haja elegánsra volt vágva, barnasága pedig -- az
évnek ebben a szakában – csak mesterséges eredetű lehetett. A
mosolya az a fajta volt, amelyik ezernyi szerződést véglegesített
már.

A fickó nem is annyira papnak tűnt, mint inkább
ingatlanügynöknek, Jergen ennek ellenére megkérdezte tőle:

– Gordon lelkész?
– Szolgálatára. Mit tehetek önökért?
Jergen és Duboise belekezdtek a litániájukba –

nemzetbiztonsági ügy, terrorista kapcsolatokkal gyanúsítható
szökevények, az idő a szűk keresztmetszet –, és bemutatták a
papírjaikat.

Az atya mosolyát komoly arckifejezés váltotta fel. Beterelte
őket a néma ház szalonjába, olyan ünnepélyesen, mintha a nyája
egy tagjának a váratlan halálhíréről értesítették volna.

Utána helyet foglalt egy barna bőr karosszék peremén, míg
Jergen és Dubose a kanapén ücsörögtek előrehajolva, mintha
bármelyik pillanatban térdre rogyhatnának.

A fotel melletti asztalkán egy pohár várakozott, valószínűleg
whiskyvel és jéggel. A lábtartóján egy kemény fedelű könyv volt
nyitva, lefelé fordítva, nem egy teológiai értekezés, és nem is
egy inspiráló esszégyűjtemény, hanem egy John Grisham-krimi.

Gordon atya észrevette, hogy Jergen az italt és a regényt nézi.
– Már egy ideje álmatlanságban szenvedek. Az óta, hogy

Marjorie két éve meghalt. Ő a feleségem volt, a világ
legcsodálatosabb asszonya. Harminc évig voltunk házasok.



Azóta csak egy pohár ital és egy jó sztori képes ellazítani
annyira, hogy el tudjak aludni.

– Nos, uram – válaszolta Jergen –, mértékkel sem a skót
whisky, sem egy Grisham nem számít bűnnek. Részvétem a
felesége miatt. De harminc év nagy áldás.

– Az – helyeselt a lelkész. – Nagy áldás.
– Épp meg akartam kérdezni, hogy Mrs. Gordon lefeküdne

már, mert amit el akarunk mondani, az nem mindenki fülének
való.

– Ne aggódjon, Mr. Jergen! A gyermekek már kirepültek.
Egyedül vagyok, Mr. Grishamet és Skócia remekét leszámítva.

Dubose egyenesen belecsapott a lecsóba.
– Ma este egy széles körű rendezvényt tartottak a

templomban. Mi volt az?
– Az első húsvéti előadás. Egy könnyed kis darab, pusztán

szórakoztatási céllal, a gyerekeknek. Virágvasárnap környékén
egy komolyabb passiót is rendezünk majd.

Jergen odanyújtotta a telefonját, amelyen a Shukla ikrek
fotója díszelgett.

– Nem látta véletlenül ezt a két embert az előadáson, uram?
Gordon előrehajolt a karosszékében, és hunyorogva a

kijelzőre nézett. Elmosolyodott, és bólintott.
– Igen, csinos kis pár. Nagyon figyelemfelkeltőek. Nem

láttam őket az este feléig, amikor is felálltak, hogy kimenjenek a
mosdóba. Nem ismerem őket, de azt feltételeztem, hogy a
gyülekezetem tagjai.

Carter Jergen a zsaruszínjátékok legjobb hagyományaihoz
igazodva ekkor komor és jelentőségteljes pillantást vetett a
társára, amit Dubose viszonzott. Miután meggyőződtek arról,
hogy a lelkész észrevette az összenézésüket, és a figyelmét, sőt
az aggodalmát is sikerült felkelteniük, összevont szemöldökkel
visszafordultak felé. Jergen azt mondta:

– Atyám, nagyon fontos, hogy alaposan meggondolja a
válaszát, és ügyeljen arra, hogy a valóságnak megfelelő legyen.
Látta, hogy ezek ketten elhagyják a templomot az előadás után?

– Nem. Később eszembe jutott, hogy nem derült ki
számomra, kikkel jöttek, és hogy nem akarnának-e csatlakozni a
Mission of Light gyülekezetéhez.



– Vagyis előfordulhat, hogy még mindig odabent vannak?
Lehet, hogy a lelkész az élet értelmével tisztában volt, de

Jergen egyszerű kérdése megdöbbentette.
– A templomban? Miért lennének a templomban?
– Mondjuk, menedéket keresnek – vetette fel Dubose.
– Vagyis bujkálnak – pontosította Jergen.
Gordon, mintha csak most jutott volna eszébe, mit mondtak

neki ezek a férfiak a küszöbén, amivel bebocsátást nyertek,
nagyra nyitotta a szemét, és összehúzta a szemöldökét.

– Te jó ég! Szökevények, akiket terrorista kapcsolatokkal
gyanúsítanak?

Dubose azt kérdezte:
– Be szokta zárni a templomot éjszakára?
– Igen. A templomot, az irodákat és a rendezvénytermet is.

Manapság ez elengedhetetlen. Volt idő, még ifjúkoromban,
amikor a templomok bejárati ajtaja napi huszonnégy órában
nyitva állt. De manapság a nyitott ajtó utat biztosít a
vandalizmusnak, sőt a megszentségtelenítésnek is.

– Át kell kutatnunk az épületet. – Dubose hangja
türelmetlennek tűnt, ám ezt leszámítva úgy viselkedett, mintha
egyetértene Jergennel abban, hogy jobb, ha a dolog simán és
gyorsan megy, és lehetőséget adnak Gordonnak arra, hogy
bibliaian nagyvonalú és kedves legyen velük. – Szükségünk
lenne a kulcsokra.

– Csak mi megyünk? – kérdezte Gordon. –- Ne hívjuk ki a
rendőrséget?

– A helyi rendőrségnek nincs nemzetbiztonsági
felhatalmazása – válaszolta Jergen. – És magának sincs. Dubose
ügynök és én fogjuk átkutatni az épületet.

– Mi? Kettesben? Ez nem veszélyes?
Miközben felálltak a kanapéról, Jergen azt válaszolta:
– Ez a dolgunk. Ne aggódjon miattunk! Megkaphatnánk a

kulcsokat, Gordon atya?
A lelkész a whiskyjére pillantott, lemondott arról, hogy

beleigyon, felállt, kihalászott egy kulcskarikát a zsebéből, rajta
három kulccsal, de mielőtt átnyújtotta volna, tétovázott egy
kicsit.

– Mi lesz, ha fegyverük is van?



Jergen a kulcsokért nyújtotta a kezét.
– Nem gondoljuk, hogy lenne.
– De mi van, ha mégis? Nem vehetné körbe az épületet egy

kommandós csapat, hogy idekint várják őket? Nem lenne az
biztonságosabb?

– Prédikátor, figyeljen, csak adja ide a kulcsot! -- válaszolta
Dubose olyan hangon, amitől mindig nagyobbnak szokott tűnni
a valóságosnál.

– Ha valakit lelőnek – szögezte le Gordon M. Gordon –,
annak rettenetes következményei lehetnek a Mission of Lightra.
Negatív sajtóvisszhang, polgári perek, felelősségre vonások.

Dubose benyúlt a kabátja alá a pisztolyáért, és közben azt
mondta:

– Azt majd meglátjuk! – és fejbe lőtte Gordont.
A lelkész úgy omlott össze, mintha nem is hús-vér ember lett

volna, hanem csak egy felfújható bábu, egy halloweeni
dekoráció. Összegörnyedve hevert a földön a karosszék és a
lábtartó között, kevesebb helyet foglalva el halálában, mint az
várható lett volna.

Carter Jergen a pisztolyra mutatott.
– Ez egy huszonhatos Glock?
– Igen. Teljes köpenyes, lapos orrú töltényekkel.
– Azt látom. De a markolata kicsit fura.
– Van rajta egy Pearce kiegészítő. Sokat javít a fogásán.
– Ez eldobható darab? – kérdezte Jergen arra célozva, hogy a

fegyver múlt nélküli, vagyis lenyomozhatatlan-e.
– Persze. Az a kis Sanjay Shukla fogja megkapni, és miután

végeztünk, Gordon lelkész csak egyike lesz író barátunk
áldozatainak. – Dubose egyelőre visszadugta a pisztolyt a háti
tokjába. – Én igyekeztem engedékeny lenni ezzel a lepcses szájú
prédikátorral.

– Tudom – válaszolta Jergen. – Minden esélyt megadtál neki.
– Ez rajta múlt.
– Mindig így van – helyeselt Jergen, miközben felkapta a

halott ember által elejtett kulcsokat.
Dubose még megkérdezte:
– Hozzáértél bármihez is?
– Csak a csengőhöz. Azt meg már letöröltem.



Egy utolsó pillantást vetve a halottra, Dubose még
kijelentette:

– Ezek után ajánlom, hogy a Shukla ikrek a templomban
bujkáljanak.

34.

A MOZI ELŐCSARNOKA HATSZOR HATMÉTERES
lehetett, és agyon volt díszítve. A boltíves mennyezet paneljeire
háromdimenziósnak tűnő képek voltak festve élénkkék,
korallvörös és aranyszínű égboltokról. A csillárok összes fényes
alakzata olyannak tűnt, mint valami nagy szirmú, mitikus virág.
Az emelvényeken álló fekete márványoszlopokat aranyozott
bronzdíszek és alabástrombetétek tették élénkebbé. A falakat
rubinvörös selyem borította.

Ebben a franciás környezetben Miss Petra Quist egyenes
háttal ült a székében, olyan öltözékben, mint aki egy rossz
elektronikus zenét játszó bárba indult pasizni, de egy fura,
minimalista időgép az 1850-es évek Párizsába repítette vissza.

– Én nem gyűlölöm Simont – ismételte meg.
Jane, aki vele szemben ült, azt felelte:
– Még én is utálom, pedig én nem is találkoztam vele.
Petra olyan arccal, mint aki ismét köpni szeretne, azonban

megvető mosolyba fojtja ezt a vágyát, felvetette:
– Lehet, hogy dühkezelési problémáid vannak.
– Ebben igazad van – helyeselt Jane. – Néha úgy érzem,

messze nincs bennem elegendő.
– Te tényleg őrült egy ribanc vagy, tudtad?
– Tisztelem a szakértők véleményét.
– Mi?
– Ne már, kislány! Simon egy seggfej, és ezt mindketten

tudjuk.
– Ha te nem is találkoztál vele, akkor mi bajod van Simonnal?
Jane válasz helyett azt mondta:
– Szóval a Cukrosbácsi mindent megad neked, ugye? Pénzt,

ékszereket, ruhákat, limuzinokat, a megszokott javadalmazást.
– Javadalmazást? Te meg mire gondolsz?



– Az nem számít, hogy én mire gondolok. Csak az, hogy te
tisztán látod-e a helyzetedet, vagy hitegeted magad.

Bár Petra még csak huszonhat éves volt, éppen elég régen és
elég sokat ivott ahhoz, hogy képes legyen hat órán át járni a
bárokat alkoholizálva, miközben szinte józannak tűnik. Ez a
beszélgetés azonban túl gyorsan vált túlságosan bonyolulttá és
túlságosan húsba vágóvá a véralkoholszintjéhez.

– A „helyzetemet”?
Jane, miközben őszinte, bár kicsit maliciózus együttérzéssel

előrehajolt, visszakérdezett:
– Olyan könnyű téged megtéveszteni, hogy azt hiszed, a

kapcsolatotok előtt rózsás jövő áll, vagy tisztában vagy azzal,
hogy csak egy kurva vagy? – Tekintetbe véve, mennyi
trágárságot vágott ez a lány Jane fejéhez a konyhai csatájuk
alatt, a reakciója erre az aránylag visszafogott sértésre azt
bizonyította, hogy valóban táplál illúziókat azzal kapcsolatban,
minek tekinti őt Simon Yegg. Gyűlölet torzította el szép kis
arcát. A megbántottság és a harag ki nem ontott könnyei
csillantak meg szemében. Ismét a fogvatartója felé köpött, és
megint elvétette. – Ha ezt így folytatod – jegyezte meg Jane ki
fogsz száradni. Tudtad, hogy a kiszáradásba bele is lehet halni?

Petra ezúttal szavakat köpködött nyál helyett.
– Kinek képzeled magad, te ribanc? Honnan veszed, hogy

jogod van elítélni engem? Ha van itt egy leharcolt szajha, az te
vagy.

– Soha nem fog feleségül venni, kislány.
– Nem tudsz te semmit. Simon gyűrűt akar venni nekem. Azt

mondja, nem az a házasodós típus, soha nem is volt az, csak én
meglágyítottam a szívét. Úgyhogy fogd be azt az ostoba,
mocskos szádat, és tűnj innen!

– Ami a házasodási hajlamait illeti – jegyezte meg Jane –,
szerintem mind a négy felesége egyetértene vele.

A kelleténél több Martini miatt Petrának egy olyan aggyal
kellett feldolgoznia az új információkat, amely gátlástalanul
ontotta magából a trágárságokat, de amely csak úgy volt képes
bármi újat felfogni, mint egy születése óta vak ember, aki
egyedül a tapintására támaszkodhat. A lány egy darabig csupán
tátogott, a szavakat kereste, de végül megtalálta őket.



– Mi a fene, négy feleség? Szerinted teljesen hülye vagyok?
– Gazdag nőket szokott elvenni, hogy megfossza őket a

vagyonuk nagy részétől, lelkileg kikészítse, majd eldobja őket…
– Bár Petra néhányszor hitetlenkedve közbevágott, Jane mesélt
neki Sara Holdsteckről, a jeges fürdőkről, a kádba vizelő
férfiakról, a sokkolóról és az egészről. – A többi feleségét
csoportosan megerőszakolták a bűntársai. Hogy megtörjék őket.
Simonnak még csak szüksége sem volt a pénzükre. Ő a saját
jogán is gazdag. Ez csupán valamiféle perverz hobbi a részéről.

– Nincs is négy exfelesége – tiltakozott Petra. – Se négy nincs,
se negyven, se egy. Hazudsz.

– Az egyik agorafóbiás lett, annyira fél a világtól, hogy a kis
házát sem meri elhagyni. Két másikat végül megöltek, talán
azért, mert kezdték visszanyerni az önbizalmukat, és
összeszedni a bátorságukat ahhoz, hogy szembesítsék Simont a
tetteivel.

Petra lehunyta a szemét, és összeomlott a székében.
– Te akkora hazug vagy! Egy hazudós hazug… Ezt nem is

hallgatom tovább. Nem engedlek a fejembe. Süket vagyok. Mint
az ágyú. Menj innen!

– Az életed függ attól, hogy meghallgatsz-e, kislány. Én arra
fogom felhasználni Simont, hogy a féltestvére közelébe
férkőzzek, aki egy nagyon rossz ember, nagy hatalmú
szövetségesekkel.

– Nincs is testvére, se fél, se egész.
– Csoda történt! Mégis hall! A fivérét Booth Hendricksonnak

hívják. Nem reklámozzák a rokonságukat, mert Booth és a
haverjai Simon vállalatainak osztogatnak állami megbízásokat.
A limuzincég a legkevesebb, de van egy vaskos szerződése az
igazságügyi minisztérium munkatársainak a fuvarozására, és
más washingtoni nagyfejűekére, amikor éppen Dél-
Kaliforniában járnak. – Petra Quist szorosan lehunyt szemmel,
összeszorított szájjal tettette magát süketnek, mintha huszonhat
évesből hirtelen tizenhárommá változott volna. – Most azt
hiszed, hogy nem fogod elmondani nekem, amit tudni akarok
Simonról, de el fogod. Vagy így, vagy úgy. – Petra szája
sarkának remegése nem is annyira félelemre, mint inkább
önsajnálatra utalt, jane azzal folytatta: – Amikor Simonon



keresztül eljutok Boothhoz, ami be fog következni, és amikor
kihúzom belőle, amit tudni akarok, ami szintén be fog
következni, ezek az emberek kétségbeesetten igyekeznek majd
fedezni magukat. Simon úgy fogja gondolni, te nem próbáltál
elég erősen ellenállni nekem. Sőt, rá fog jönni, hogy nekem
köszönhetően túl sokat tudsz. És ha nem ő maga vágja át a
torkod, akkor fizetni fog valakinek érte.

– Olyan jól mentek a dolgok, jobban, mint valaha, erre te
megjelensz… Ez nem helyes. Ez nem igazságos. Mi történt
veled, hogy ennyire tele vagy gyűlölettel?

– A férjem jó ember volt. Nick… Nick csodálatos ember volt.
És ezek a hatalomőrültek megölték.

Bár Petra nagyon igyekezett tagadásba menekülni, Jane
sztorijának ez a részlete mintha fellazította volna a
hitetlenkedését. A szemét ugyan nem nyitotta ki, azonban
csóválni kezdte a fejét.

– Nem akarom tudni. Mit érnék azzal, ha megtudnám?
– A kisfiamnak bujkálnia kell. Ha megtalálják, megölik.
– Kivéve, ha tényleg olyan őrült vagy, amilyennek tűnsz, és

ebből az egészből semmi sem igaz.
– De, igaz. Nyisd ki a szemed, és nézz rám! Az egész igaz.
Petra kinyitotta a szemét. Ha volt is benne bármi az

önsajnálaton, a gyűlöleten és a haragon kívül, Jane nem látta.
– Bárki is vagy, hazudsz. És ha nem, pedig igen… de ha

mégsem, akkor akár köpök, akár nem, így is, úgy is meghalok.
Más szavakkal tehát azt mondta: Mutass nekem kiutat, adj nekem

reményt, és akkor talán segítek.
– Simon sok pénzt tart ebben a házban, valahol egy széfben –

felelte Jane. – Az ő fajtája mindig ezt csinálja.
– Semmit nem tudok semmilyen széfről.
Jane várt egy kicsit, majd némi gyengédséget csempészett a

hangjába.
– Volt idő, amikor én is el voltam veszve, amikor nem láttam

a kiutat. De egyetlen elveszett lánynak sem kell örökre elveszve
maradnia. Kihúzom belőle, hol van a pénze. Nekem nincs rá
szükségem. És miután végeztem itt, foghatod a pénzt, és
elmehetsz.

– Hova? Nincs hova mennem.



– Pár százezerről van szó, talán még többről. Ennyivel oda
mész, ahova akarsz, valahova, ahol még nem jártál, és ahol
senki sem ismer. Ne maradj Petra Quist! Már korábban is
megváltoztattad a neved. Változtasd meg ismét! És tartsd távol
magad a hozzá hasonlóktól! Keress új módszereket!

– Milyen új módszereket?
Jane előrehajolt, és bal kezét a lány megkötözött ujjaira tette.
– Új módszereket a létezésre. Ahogy most állnak a dolgok,

még ha én fel sem bukkantam volna, harmincéves korodra nagy
eséllyel meghaltál volna. Azt mondtad, Simon jó hozzád,
mindent megad neked, kedves. De voltak pillanatok, ugye,
amikor megláttad benne a gonoszt, az erőszakosat?

Petra némi habozás után lesütötte a szemét. Hátrabillentette a
fejét, és a festői égboltra meredt, amely egyre világosodott.

Még az ennél intenzívebb kihallgatásokon is, az
erőszakosabbakon is mindig inkább a célszemély meggyőzése a
cél, nem pedig a megfélemlítése nyers testi erővel. Az összes
folyamatban eljön az a pont, amikor az alany készen áll az
együttműködésre, csak egyelőre nem mondja ki, amikor az
információmegosztási szándéka még nem teljesen tudatos. A
vallatónak fel kell ismernie ezt a pillanatot, és nem szabad
további kérdésekkel vagy, ami még rosszabb, fenyegetésekkel
megtörnie őt, mert amíg a célszemély ki nem ér a fényre,
bármikor meggondolhatja magát, és visszavonulhat a
sötétségbe.

Petra továbbra is a mesterséges felhőket fürkészve felelte:
– Néha bánt, de nem szándékosan.

35.

A GYERTYALÁNGOK TÁNCOLTAK, forogtak és
villogtak az olcsó korsókban, a lágy, borostyánszínű fény
folyamatosan hullámzott a templom konyhaasztalán, halvány
tükörképük ott remegett a legközelebbi hűtőszekrény
rozsdamentesacél ajtaján, mint egy szellemtrió egy párhuzamos



univerzumból.
Az ikrek az asztal két szemközti sarkánál ülve ették

majonézben ázó sonkás-sajtos szendvicsüket – fejenként kettőt,
mert farkaséhesek voltak –, sült krumplival. A menekülésük az
elől a rémálomszerű banda elől, miközben a keleti kanyonokból
a megye közepén lévő sűrűn lakott városokba rohantak,
bizarrnak és rémisztőnek tűnt. De most, hogy menedéket
találtak, bármilyen átmenetit is, a kalandjuk nem annyira
rémisztőnek kezdett tűnni, mint inkább tündérmesébe illően
hátborzongatónak, szinte már fantasztikusnak, mintha egy
modern Grimm-történet lett volna, legalábbis Tanuja számára.
És az ilyen mesékhez hasonlóan ebben is eljött a pihenés
pillanata, amelyben még a legszerényebb körülmények is
hívogatónak tűntek a rendkívüli drámával való
kontrasztjukban, amely megelőzte őket; amikor a házilag
készült szendvics a világ legfinomabb vacsorájának tűnt, mert
az eszükkel és a bátorságukkal dolgoztak meg érte.

Az első szendvicsük alatt olyan éhesek voltak, hogy alig
beszéltek. A másodikat lassabban fogyasztották el, és alig tudták
abbahagyni közben a beszélgetést. Kielemezték mindazt, amin
átmentek. Latolgatni kezdték, hogy mit jelenthet ez az egész. A
lehetőségeiket mérlegelték.

A beszélgetésük alatt végig ott hevert az asztalon az a két
ampulla, amelyet Tanuja kapott fel, miután kiütötte Linc
Crossley-t és két társát a rovarirtóval. A homályos,
borostyánszínű folyadék úgy csillogott a gyertyafényben, mint
valami mágikus elixír, amely természetfeletti hatalmat
biztosíthatna nekik.

A lüktető gyertyafény olyan benyomást keltett, mintha
áramlatok örvény lenének az elixírben, de tényleg mozgott
benne valami. Apró részecskék kezdtek benne összeállni
valamiféle szálakká, amelyek lassan felbomlottak, majd újabb
formációkká alakultak. Itt-ott mintha csomók is megjelentek
volna a szálak mentén, amelyek alaposabban megvizsgálva
szinte olyannak tűntek, mint a számítógépes chipek. Azután
ezek is szétbomlottak, miközben valahol máshol hozzájuk
hasonlók alakultak ki.

Sanjay elgondolkozva nézte az ampullákat.



– Lehet, hogy azért tartották ezeket szárazjégben, hogy
stabilak maradjanak. És amikor felmelegszenek, akkor ezt
kezdik csinálni.

Tanuja a gyertyafénybe hajolva azt kérdezte:
– Igen, de mit csinálnak pontosan? Büdössé változnak, vagy

mi?
– Kicsit úgy néz ki, mintha az összes részecske megpróbálna

összeállni valamivé. De hogy tudnának irányítás nélkül?
– És mivé állnának össze?
Sanjay a homlokát ráncolta.
– Ezt belénk akarták juttatni.
– Mivé állnának össze? – ismételte meg a kérdést Tanuja.
– Valamivé. Nem tudom. Semmi jóvá.
Miközben a szendvicseket csinálták, találtak egy tábla

étcsokoládét is, és azonnal eldöntötték, hogy megőrzik a pezsgő
egy részét, hogy majd ezzel együtt fogyasszák el.

Miután ő is végzett a maga adagjával, és miközben a fivére
éppen az utolsó adag pezsgőt töltötte ki neki, a lány azt mondta:

– Meg kell keresnem a női mosdót.
Sanjay hátratolta a székét, hogy csatlakozzon hozzá.
– Ne, ne! – mondta Tanuja. – Kivéve, ha neked is ki kell

menned. Emlékszem az útra. Jó csokoládézást, cshotti bhai. –
Ezzel felállt az asztaltól, és felkapta az egyik korsót, amelyben
egy gyertya volt. – Amikor visszaérek, mindenképpen el kell
döntenünk, mit csináljunk reggel. Nem fogok tudni aludni,
amíg nincs tervünk.

– Szerintem én akkor sem tudnék aludni – felelte Sanjay –, ha
a világ legjobb tervét találnánk ki.

Tanuja az ajtóból visszafordult, és látta, hogy a fivére az
ampullák fölé hajol, és érdeklődve szemléli a tartalmukat. A
fény játéka miatt a borostyánszínű folyadékban lévő szálak
mintha egy háló árnyékát vetítették volna kedves, barna arcára.



36.

– BÁNT? – kérdezte Jane. – Hogyan bánt?
Petra Quist fejét még mindig hátrahajtva, arcát a csarnok

festett mennyezete felé fordítva lehunyta a szemét, és úgy
mozgatta a szemhéja mögött, mintha rosszat álmodna.

– Nem szándékosan. Csak néha túlzásba esik. Olyan, mint
egy kisfiú, amikor izgatott.

– Hogyan bánt? – ismételte meg a kérdést Jane.
– Kicsit részeg vagyok. És halálosan fáradt. Aludni akarok.
– Hogyan bánt?
– Nem is bánt annyira.
– Azt mondtad, hogy bánt. Néha.
– Igen, de… nem olyan nagyon, nem annyira, hogy nyomot

hagyjon rajtam.
– Hogyan? Gyerünk, kislány! Te is el akarod mondani.
Némi feszült csend után Petra halkan, bár nem egészen

suttogva megszólalt. A hangja valahogy távolabbinak tűnt,
mintha a lénye beljebb húzódott volna a teste külső rétegeiből,
el az öt érzékszervét ostromló ingerektől.

– Meg szokott ütni.
– Az arcodon?
– Fáj, de nem hagy nyomot. Soha nem hagy nyomot. Soha

nem tenne olyat.
– És még?
– Néha… a torkomra teszi a kezét. Lefog.
– Fojtogat?
– Nem. Egy kicsit. De kapok levegőt. Csak ijesztő a dolog. De

kapok levegőt. És nem hagy rajtam nyomot. Olyat soha nem
tenne. Jó hozzám. – A mennydörgő csend belső viharra utalt, és
a kifejezéstelen, felfelé fordított arc maszkként szolgált, amely
mögé el lehet rejteni a zaklatottságot. Petra részeg volt, és talán
fáradt is, de még ha ezt állította is, nem akart aludni. A
hallgatása nem véglegesnek tűnt, inkább időnyerésnek arra,



hogy összeszedje az erejét. – Néha csúnya dolgokat mond rám,
és olyan dolgokat, amiket nem gondol komolyan, és… durva.
De csak azért, mert megfeledkezik magáról. Soha nem hagy
rajtam nyomot.

Jane azt felelte:
– Ezeket, a torokszorításokat, az ütéseket, a durvaságot…

ugye, szex közben csinálja?
– Igen. Nem mindig. De néha. Nem direkt. Utána mindig

sajnálja. Tiffany ékszereket vesz nekem bocsánatkérésül. Olyan
aranyos tud lenni, mint egy kisfiú… – Ez a női testet viselő
zaklatott gyermek olyan dolgokat ismert el, amelyeket Jane
felhasználhatott Simon provokálására kihallgatás közben, bár
egyelőre semmit nem mondott, amivel végleg lefegyverezhetné
a férfit. Ám ekkor Petra a kábelkötözők és a múltbéli
bántalmazások foglyaként, az izgalmas, szabad élet és a
jelenlegi komor helyzete között vívódva, hátrabillentett fejjel,
karcsú nyakát felfedve Jane-nek elárult valami olyat is, amivel
végleg meg lehet törni kegyetlen szeretőjét, bár ennek a
jelentőségét ő maga sem értette. A hangja melankolikusan
szólalt meg ismét abból a belső mélységből. – Különös, hogy
mennek ezek a dolgok… Az ember azt hinné, már senki nem
tudja bántani, már mindent átélt. De ekkor jön valami ostoba kis
hülyeség, aminek nem is kellene számítania. Tudod, nem az fáj
a legjobban, amikor durván viselkedik. Az fáj, amikor furcsa
módon néha elfelejti a nevem, és az övén szólít, pedig az csak
egy átkozott számítógép…

37.

TANÚJA FÉNYT VITT A SÖTÉTBE, az üvegpohár
felmelegítette a tenyerét, a fényes, formátlan lángalakok a
folyosó falán lüktettek, előtte pedig végtelen sötétség terült el.

Az épület magába szívta a szomszédos templom némaságát,
az üres padsorokét és az árnyékos oltárét. A lány csak a saját
sportcipője nyikorgását hallotta a linóleumon, és egy- egy kis



fröccsenést, amikor a láng egyenetlenséghez ért a kanócon.
A mosdók ajtaja nem záródott be automatikusan. A nőié félig

nyitva állt. Tanuja belökte, és az után sem csukta be, hogy
átlépte a küszöbét.

Odabent, a szűkebb térben, a fényes, fehér falak és tükrök
között mintha még több fény sugárzott volna a gyertyából,
amely elől a legtöbb árnyék elhátrált. A helyiség bal oldalán két
csap volt, a jobbon is kettő, és négy csukott fülke sorakozott a
hátsó falán.

Jane a jobb oldali csapokhoz ment, és lerakta a gyertyát két
fajansz közé. A mosdópult két oldalán is tükör borította a
falakat, és ezek a végtelenségig tükrözték a gyertyát egymásban.

Tanuja bement a legközelebbi fülkébe. Éppen elég
gyertyafény sugárzott be oda a plafonról ahhoz, hogy lásson.
Elvégezte a dolgát, és lehúzta a vécét.

Utána visszatért az egyik mosdótálhoz, kinyitotta a csapot, és
folyékony szappant pumpált a palackból. A víz meleg volt, a
szappan erősen narancsillatú.

Amikor Tanuja elzárta a vizet, és kihúzott pár papírtörlőt az
adagolóból, belenézett a tükörbe, félig-meddig arra számítva,
hogy a stresszes éjszaka során megöregedett. De az étel és az ital
megtette rá a hatását, úgyhogy még csak fáradtnak sem tűnt.

Az előtte álló gyertya és milliónyi tükörképe miatt elszokott a
szeme a sötétségtől. Amikor a tükörben mintha megmozdult
volna mögötte valami, a lány először csak optikai csalódásnak
hitte a dolgot, csupán a fények és az árnyékok játékának.

De a zavara mindössze egy pillanatig tartott. Bármi lépett is
be a nyitott ajtón a folyosóról, miközben a folyó víz hangja
elfedte a közeledését, vagy várakozott eleve valamelyik
fülkében, most ott állt, és valóságos volt. Egy fiatal férfi. Szőke, a
túlvilági fényben szinte fehérnek tűnő haj. Nem egészen egy
karnyújtásnyira állt Tanujától, aki nagyon szerette volna azt
hinni, hogy csak egy ártatlan gyülekezeti tag, aki valamilyen
oknál fogva a színdarab után is a templomban maradt, ám a
lelke mélyén tudta, hogy nem jó szándékú az illető.

Miközben megfordult, érezte, hogy egy sokkolót nyomnak a
háta aljához. Bár a hideg acéltüskék nem lyukasztották át a
pólóját, az nem biztosított elég szigetelést ahhoz, hogy



megvédje, és a fegyver a következő pillanatban megszakította
az idegi átvitelt az egész testében.

A száján kiszökő hang olyan volt, mint egy apró állat
tiltakozása, amelyet éppen felkapott egy bagoly. Nem is annyira
lerogyott a padlóra, mint inkább leremegett rá, mintha a húsa
lehullott volna a csontjairól, majd ott reszketett tovább levegőért
kapkodva, aminek a befogadásához a tüdeje nem volt hajlandó
kitágulni.

A támadója a hasához nyomta a sokkolót, ismét meghúzta a
ravaszt, majd a nyakába is eresztett egy impulzust. Tanuja ekkor
elájult.

38.

PETRA QUIST JANE FELÉ FORDÍTOTTA AZ ARCÁT,
és a szemét kinyitva azt mondta:

– Anabel. Néha Anabelnek szólít az ágyban. Mint a házi
irányítóközpontot. Fura, nem?

– Nem kérdezted még tőle, hogy miért?
– Nem tudja, miért. Azt mondta, nem számít, ez nem fontos.

De nekem az.
Jane előrehajolt, ismét megérintette a lány kezét, és azt felelte:
– Néha akkor bántanak a legfájdalmasabban, amikor

sejtelmük sincs róla, hogy bántanak minket. Sőt, pontosan ezért
fáj ennyire… mert még annyira sem ismernek minket, hogy
megértsék.

– Ez elég igaznak tűnik. Hogyan lehet a karomban, vagy
bennem, és szólíthat, érted, egy gép nevén?

– Tudtad, hogy ezzel a programmal – kérdezte Jane – minden
lakástulajdonos kiválaszthatja a házi irányítóközpontja nevét? –
A bulikirálynő kék szeme tiszta volt, pillantása egyenes, de még
mindig egy martinispohár aljáról bámult fel vele Jane-re.
Döbbenten elfintorodott. – Ez mit jelent, mit számít?

– Bárminek elnevezhette volna, Abbytől Zoe-ig akárminek.



Vagyis egy olyan valakiről nevezte el, akit ismer.
Bármi történjék is a következő pár órában, Petrának rá kellett

már ébrednie, hogy nincs jövője Simonnal, ennek ellenére
birtokosi modorban reagált.

– Ki az a nő? Miért nem mesélt nekem arról a ribancról?
– A helyedben megkérdezném ezt Simontól. Sőt,

kikényszeríteném belőle. De most figyelj, édesem, ez még fontos
lehet. Pontosan mikor szólít Anabelnek?

– Mondtam, csak néha, az ágyban.
– Amikor elmegy?
– Nem. Vagyis nem tudom biztosan, de szerintem nem akkor

szokott. – A lány tekintete a bal kezét rögzítő kábelkötözőre
vándorolt. – Amikor megpofoz, megragadja a torkom, vagy
durváskodik… – A hangja elhalt, mintha az elméje emlékek
sötét erdejébe tévedt volna. Idővel azzal folytatta: – Igen, amikor
Anabelnek szólít, mindig ott van a harag… Kicsit ijesztő, pedig
nem rám haragszik. Eddig mindig azt hittem, hogy önmagára.
Amiért, tudod, nem megy neki… Legnagyobbrészt nagyon is
megy, néha meg nem. De most már hallom magamban, és
mintha nem is harag lenne mögötte, hanem gyűlölet. Nagyon
keserűen mondja ki a nevét, utána durváskodik velem, és ha
elég durva volt, akkor készen áll, és megy neki.

– Mármint merevedése lesz tőle – tisztázta Jane.
– Szegény Simon – sóhajtott fel Petra látható együttérzéssel. –

Szörnyű rosszul érezheti magát, amikor gondjai vannak ezzel.

39.

VALAMI NÉVTELEN KATASZTRÓFA UTÁN, amely
kioltotta a város és környéke fényeit, tüzek pattogtak ember
készítette kráterekben, és hullámzó hamufelhők emelkedtek a
levegőbe, forró áramlatok egy olyan éjszakába, amelyre csak egy
rosszindulatú, mosolygó hold vigyázott, de legnagyobbrészt
sötétség, füst és olyan zsíros szag borított mindent, amelybe
jobb volt nem belegondolni. Halottvivők kapták vállukra az



elhunytakat, és brahmanok végezték a dolgukat a túlvilági
fényben, miközben verejtékező hamvasztok szították a tüzet
ágyékkötőben. Itt, a shamshan ghatban, ahol a holttestek égtek,
számtalan gyászoló bóklászott félig láthatatlanul, akiknek
Tanuja éppen olyan árnyszerűnek tűnhetett, mint ők neki, és
akiknek a száján fájdalomkiáltások szakadtak ki. Tanuja ismét
Mumbaiban volt, immár felnőttként, nem gyermekként, de
valahogy ugyanazon az éjszakán, amikor a szülei meghaltak a
repülőgép-szerencsétlenségben. És bár a gép Indiától messze
zuhant le, valahogy tudta, hogy itt vannak, ennek a névtelen
katasztrófának az áldozatai között. Noha azzal is tisztában volt,
hogy halottak, egyre elkeseredettebben kereste Baapot és Mait,
mert nagyon sürgős lett volna, hogy halálukban figyelmeztessék
Sanjayt arra, amire ő nem tudta: hogy a fiú nagy veszélyben
forog.

Amikor felébredt, beletelt pár pillanatba, amíg rájött, hogy
egy mosdó padlóján fekszik. Forró gyertyaviasz és narancsillatú
szappan szagát érezte.

A férfi, aki kiütötte a sokkolóval, a látóterébe lépett, és
lenyúlt, hogy felsegítse. Tanuja nem akart hozzáérni, de amikor
elhúzódott a keze elől, a pasas megragadta a csuklóját, és ülő
helyzetbe rántotta.

– Emeld fel a segged – mondta vagy a hajadnál fogva
rángatlak ki innen!

Tanuja erőt gyűjtött, felállt, megingott, visszanyerte az
egyensúlyát, és a nyakához nyúlt, hogy kiderítse, mi fogja
vissza. Egy nyakörv. A támadója meghúzta a pórázt, mire a
nyakörv rászorult. Miközben eszméletlenül feküdt, pórázra
kötötték, mint egy kutyát.

Az után a hét év után, amelyet ő és a fivére a nagynénjük és a
nagybátyjuk, a sátáni Chatterjeek fogságában töltöttek, a
szabadság éppen olyan létfontosságúvá vált Tanuja számára,
mint a levegő. Büszke volt arra, hogy ő olyan nő, aki bármilyen
helyzettel megbirkózik, és akit nem könnyű felzaklatni. Most
azonban hatalmába kerítette a pánik. A szíve úgy zakatolt,
mintha kilométereket futott volna le, és kitapogatta a csatot a
nyakörvén, de nem tudta kioldani.

– Hagyd itt a gyertyát! – utasította durván a fogvatartója. –



Ne gondold, hogy az arcomba vághatod! A konyhába megyünk.
Tudod az utat. – Amikor a folyosóra nyíló ajtó közelébe értek,
Tanuja egy kiáltással figyelmeztette Sanjayt, mire a rabtartója
keményen fejbe vágta. A lány ismét odakiáltott a fivérének,
hogy fusson, a férfi pedig az arcába csapott a pórázzal. – Ne
butáskodj! – mondta. – Már késő.

Miközben kiléptek a mosdóból, Tanuja abban reménykedett,
hogy ez nem azt jelenti, hogy szeretett fivérét elkapták, csak
annyit, hogy Sanjay megszökött, és már nem tudják rátenni a
mocskos kezüket.

Az első folyosó árnyékba borult, és olyannak tűnt, mint a
dzsahannan bejárata, ahol démonok tenyésznek, és ahol minden
remény meghal. A két folyosó kereszteződésénél Tanuja
meglátta a konyha halvány gyertyafénybe boruló ajtaját.

Amikor belépett az ajtón, nyomában idegen ellenfelével,
rájött, hogy ez valóban a dzsahannan, és némán felzokogott az
asztalnál legyőzötten ülő Sanjay láttán. A fiú inge elszakadt, a
haja kócos volt, mintha ellenállt volna a széke mellett álló
nagydarab férfinak. A két gyertya fényében Tanuja a nyakörvét
is meglátta a nyakán, és a pórázt, amelyet szorosan a fiú
székének hátsó keresztrúdjához kötöztek.

40.

NAGYON SAJNÁLOM, de ezt muszáj megtennem –
mondta Jane, miközben elővett a táskájából egy előkészített
gézgombolyagot és egy tekercs szigetelőszalagot. – Bár nem
hinném, hogy Simon meghallana téged odafentről, nem
kockáztathatok. Amint lehoztam ide, leszedem rólad a
ragasztót, és kiveszem a szádból a gézt, hogy kényelmesebb
legyen neked.

– Bízhatsz bennem – biztosította Petra. – Most már értem… a
helyzetemet.

– Ez gyors volt, mi? „Vak voltam, de most már látok.”



– Nem átverni akarlak. Tényleg értem. Az egyetlen kiút
számomra a te utad.

– Én elhiszem, hogy tényleg érted, kölyök. De Simon sokat
jelent neked.

– Nem. Annak vége van.
– Ő megütött, fojtogatott, nem tudom, milyen durvaságokat

követett még el veled, de amikor magadra maradsz, és nem
leszek a közeledben, el fogod veszteni a józan eszedet, és ismét
felé fogsz hajlani.

A lány elég okos volt ahhoz, hogy ne vitatkozzon. Csak
annyit felelt:

– Nem biztos.
– A „nem biztos” nem elég. – Bár ekkor már az idő előtti

másnaposság is gyötörni kezdte, Petra arca elsápadt az alapozó
és a púder vékony rétege alatt. Az utolsó martinis-poharán a
Maybelline rúzsa nagy része ott maradt; a szája természetes
rózsaszínje kicsit elszürkült, mintegy a buli emlékétől,
mindazétól, amit megivott, kimondott, és megtett. – Később –
ígérte Jane –, miután kinyitom a széfet, és leteszem eléd a pénzt,
megengedem, hogy megnézd, és eldöntsd, őt akarod-e… vagy a
pénzt és az új kezdetet. Akkor talán majd elkezdhetek megbízni
benned. Mert mire végzek vele, szerintem inkább a pénzt
választod.

– Mit fogsz tenni vele?
– Ez Simontól függ. Eldöntheti, hogy sima útja lesz-e, vagy

vesszőfutása. Most hadd tegyem be a gézt a szádba. Ha
megpróbálsz megharapni, erősebben foglak megütni, mint
Simon szokott, és biztosan hagyok rajtad egy-két nyomot.

Petra kinyitotta a száját, de utána elfordította a fejét.
– Várj! Ki kell mennem. Pisilnem kell.
– Erre most nincs idő. Vissza kell tartanod.
– Meddig?
– Amíg már nem bírod tovább.
– Ez olyan csúnya dolog.
– Az. Csúnya dolog – helyeselt Jane. – De Simon hamarosan

megérkezik, úgyhogy így kell lennie.
– Te annyira szemét vagy!
– Ezt már többször említetted, és én egyszer sem tiltakoztam,



nem igaz? És most nyisd ki a szád!
Petra harapás nélkül bekapta a gézt.
Jane beragasztotta a száját a szigetelőszalaggal, amit kétszer

körbevezetett a feje körül.
41.

AZ AZ ALAK, aki pórázra fűzte Tanuját, nem volt
éppen szemrevaló, de messze nem tűnt annyira ijesztőnek, mint
a partnere. Nagydarab társa olyan százkilencvenöt centi magas
lehetett, és több mint száz kilót nyomhatott, azonban a lányt
nem csak a méretei zavarták. Hideg, megvető pillantása szinte
felnyársalta. A férfi kecsesen mozgott a termetéhez képest, de
minden mozdulatában olyan arrogancia rejlett, mintha a
világrajövetele óta nem látta volna semmi okát annak, hogy
szemernyit is kételkedjen a saját felsőbbrendűségében
mindenhez és mindenkihez képest. Úgy sugárzott belőle az
agresszivitás, mint egy fülét hegyező, remegő orrlyukú és
vicsorgó tigrisből, amely egy gazellát bámul.

Az edényeket, a pezsgőspoharakat és az ampullákat már
elrakták az asztalról, és egy szorítókötésként használható
gumicső várakozott a helyükön fóliába csomagolt fertőtlenítő
kendők mellett.

Tanuja az asztal Sanjayjal szemközti sarkában ült, mint
amikor ettek, immár szintén a székhez kötözött nyakkal. A
drága cshotti bhaia azt mondta, sajnálja a dolgot, mintha
kizárólag az ő hibája lett volna, mintha ő szabadította volna
rájuk a két férfit.

Az óriás azt javasolta, maradjanak csendben, ha nem akarják,
hogy kivágják a nyelvüket, és bár ez eltúlzott fenyegetésnek
tűnt, nem kellett túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy kinézzék
belőle: simán végrehajtja egy ügyesen alkalmazott szikével.

A vékonyabb pasas, a szőke, kék szemű gazdag
egyetemistának tűnt, bár már a harmincas éveiben járhatott.
Éppen egy ugyanolyan hűtőtáskát helyezett az asztalra, mint
korábban Linc Crossley hernyószemöldökű haverja az ikrek
házában. Miután felhúzott egy pár vászonkesztyűt, kivett a



táskából két injekciós tűt és két azonosíthatatlan, becsomagolt
valamit, majd egy hússzor húszcentis rozsdamentesacél dobozt,
amely olyan tizenöt centi mély lehetett. Amikor felnyitotta,
szárazjég hűvös lehelete szállt fel belőle, és oszlott szét a meleg
levegőben.

Tanuja úgy érezte, mintha egy korábbi rémálmába csöppent
volna vissza.

Az acéldobozból hat hőszigetelő, tépőzáras tasak is előkerült.
A szőke ezután becsukta a dobozt, és levette a kesztyűjét.

Sanjay megpróbált elhúzódni, amikor a nagydarab férfi
felrakta a szorítókötést a karjára, de az ellenállásának csak egy
lendületes pofon volt a jutalma, amitől hátranyaklott a feje, és
szinte megbénult.

Tanuja látta, hogy kis vérpatak kezd csordogálni a fivére
orrából. Megpróbált felállni, de a póráz miatt nem tudott.

A szőke felkapcsolta a konyhai lámpát, hogy a társa jobban
lássa a vénát Sanjay karján.

A nagydarab férfi egy képzett ápoló hatékonyságával
helyezett egy kanült az érbe, majd tette félre a tűt. Átszúrta az
első hideg ampulla borítását, és a kanülhöz rögzítette a kis
csövet. Megemelte az ampullát, és kinyitotta a szelepét. A
zavaros, borostyánszínű folyadék megindult Sanjay
vérkeringése felé; természete ismeretlen, célja tisztázatlan
maradt.

Tanuja nagyon szerette volna tudni, hogy mi az, s megérteni,
hogy miért történik vele mindez, de nem lett volna értelme
kérdezősködnie, mert ezek a férfiak nem árulták volna el neki,
és a sikoltozással sem ment volna semmire, hiszen senki nem
hallotta volna meg időben ahhoz, hogy megelőzhesse az
ampullák rejtette végzetet. A lány ismét tízévesnek érezte
magát, olyannak, mint amikor értesült a szülei hosszú
zuhanásáról az égből mosolygó nagynénje, Ashima Chatterjee
árnyékában, aki a nővére korai halálát nem annyira gyászosnak,
mint inkább sokat ígérőnek találta. Tanuja gyermekként
titokzatosnak és ijesztőnek látta a világot, inkább sötétnek, mint
fényesnek, és mindenhol ugrásra kész veszedelmeket sejtett a
padlástól kezdve az ágya alatti részig, a déli erdőtől az éjszakai
udvarig. Sanjay is korán vonzódni kezdett a noirhoz,



ugyanakkor Tanuja neki köszönhette, hogy idővel képes volt
megszabadulni a félelmeitől, és ráébredni, hogy a világ egy
csodálatos hely, mágikus lehetőségekkel, méghozzá olyan mély
meggyőződéssel, hogy ebből íróként is profitálhatott. Két
perccel fiatalabb fivére kedvessége, gondoskodása, türelmes és
bölcs tanácsai terápiás hatást gyakoroltak rá, begyógyították a
lelkét, megtanították arra, hogy az igazság és a szabad akarat
ereje többé tehetik a világot annál, aminek látszik, sőt, annál is,
ami; elűzhetik belőle a veszélyek sötétségét, és olyan mágikussá
tehetik, amilyen maga a fény. Tanuja alig egy évvel korábban
jött rá, hogy Sanjay noir stílusa egyezik a fiú valódi
életszemléletével; bár a fivére is hitt a szabad akaratban, és soha
nem volt olyan komor, mint az írásai, ő nem úgy látta, mintha a
világ túlcsordulna a varázslatos lehetőségektől, bár a nővérét
pontosan erre a hozzáállásra biztatta. Abban a családban,
amelyben túl sok sztoicizmus és túl kevés kinyilvánított szeretet
volt – majd, a repülőgép tengerbe zuhanását követően,
semennyi szeretet nem maradt –, Sanjay leplezetlenül imádta a
testvérét; zavarta, hogy olyan sok minden megijeszti, és olyan
kevés dolog bűvöli el Tanuját. Egy szép napon elhatározta, hogy
elűzi a lány félelmeit, és boldoggá teszi őt. Úgy csinált, mintha
hinne a világ varázslatosságában, és ezt olyan lelkesen
bizonygatta, hogy a megjátszás valósággá változott, legalábbis
Tanuja fejében. Ők ketten ugyanabban a pillanatban fogantak
meg, egyszerre bújtak a világra, és a lány elképzelni sem tudta
az életét az után, hogy a cshotti bhaia megszűnik lélegezni.
Miközben azt figyelte, ahogy a harmadik ampulla tartalma is
Sanjay karjába vándorol, belenyugodott a másik három
befogadásába, mert bármi történt is Sanjayjal, neki követnie
kellett az ismeretlenbe, és, amennyiben lehetősége nyílik rá,
ugyanazt biztosítania a fivérének, amit korábban az adott neki.

A gyűlöletes mkshasza végzett a démoni feladata első
fázisával, és kihúzta a kanült Sanjay karjából. Nem fáradt azzal,
hogy ragtapasszal zárja le a sebet, amelyen egy kis vércsepp
gyűlt egyre nagyobbra, majd indult lefelé a könyékhajlatból,
mint egy rossz helyen lévő szent stigma.

Tanuja nem állt ellen – és azt az örömöt sem adta meg nekik,
hogy kimutassa a félelmét –, miközben a szőke felrakta a



szorítókötést a jobb karjára. Megtapogatta a látható ereket, hogy
megkeresse a legvastagabbat, majd letisztogatta a lány bőrét a
fertőtlenítő kendővel.

A nagydarab férfi megkerülte az asztalt egy újabb kanüllel,
egy másik tűvel és három nagy ampullával.

42.

ÉJFÉL UTÁN HUSZONHÁROM PERCCEL fényszórók
sepertek végig az utcán, és fordultak a félköríves kocsifelhajtó
felé, nyomukban egy csillogó, fekete, fóliázott ablaküvegű
Cadillac limuzinnal. A hosszú jármű meglepően halkan érkezett
meg az előteraszhoz, éppen olyan baljósan, amilyen elegánsan.
A csendes autó valahogy hátborzongatónak tűnt ezen a kései
órán, az adott körülmények között, mintha a koponyafejű halál
lépne ki belőle mindjárt ezüstkaszájával, nem csuklyás
köpenyében, hanem egy Tóm Ford öltönyben.

Jane Hawk az előcsarnok ablakától hátralépve figyelte, ahogy
a sofőr kinyitja a jobb oldali ajtót, és Simon Yegg kiszáll. Nem
öltönyt viselt, hanem piros-fehér edzőcipőt, drapp
vászonnadrágot, élénk csíkos galléros pólót, kicipzárazott
bőrdzsekit és rózsaszín baseballsapkát egy nagy hármas
számmal; a negyvenhat éves fehér férfi azt hitte, neki is jól fog
állni a fiatal, fekete rapperek szerelése.

A limó elsuhant, és Simon kinyitotta a reteszt. A riasztó
azonnal megszólalt, amint belépett a házba.

Jane az ajtó zsanéros oldalán állt, takarásban.
– Anabel, kapcsold ki a riasztót! Öt, hat, öt, egy, csillag. – A

csipogás elhallgatott, mire a férfi azzal folytatta: – Anabel,
kövess engem fénnyel!

Amikor a csillár felragyogott, Simon Yegg becsukta az ajtót,
és meglátta Jane-t, aki kinyújtott karral tartott egy kétdecis
műanyag flakont. Kloroformot fújt a férfi szájára és orrára, mire
Yegg úgy esett össze, mint egy kupac ruha, mint amikor egy
kosárlabda hullik a hálóba, bár ő nem pattant vissza a padlóról.



Jane azért nem használta Petrával a kloroformot, mert a lányt
gyorsan ki kellett faggatnia. De Yeggre akár órákat is tudott
áldozni szükség esetén.

A kloroform rendkívül illékony. Jane két réteg papírtörlővel
borította Yegg arcát, nehogy elpárologjon. A férfi egyenletesen
lélegzett.

Jane OTTHON üzemmódra állította a riasztót. Visszatért az
ajtóhoz, bezárta, és kikukucskált az ablakon. A limuzin már
elhajtott. Az utcai lámpa halvány fényében egy lopakodó
prérifarkas nézett világító szemekkel a ház felé, mintha
megérezte volna, hogy figyelik.

Az izmos, százhetvennyolc centi magas, nagyjából
nyolcvankilós Simon komolyabb logisztikai nehézséget okozott,
mint Petra. De minden feladatot meg lehet oldani valahogyan,
és ebben az esetben maga a probléma biztosította a megoldást.
Jane már korábban felvitte a garázsból a gurulós fekvőszánt. A
férfi mellé tolta, és befékezte a kerekeit.

Egy nyolcvankilós férfi rengeteg holtsúlyt jelent. Úgy kellett
kezelni, mint egy zsák krumplit, de négy-öt percnyi munkával
sikerült feltuszkolni az eszközre.

A tolókocsi viszont túl rövid volt hozzá képest. A lába
combközéptől lelógott róla, de ez nem lassította le a dolgokat
túlzottan.

Megakadályozandó, hogy a karja is lecsússzon, Jane levette
róla az övét, és a testéhez rögzítette vele a férfi felső végtagjait.
Yegg úgy feküdt ott, mintha önmagát ölelgetné.

Jane felerősítette a tolókocsira a garázs szekrényében talált
köteleket. Kiengedte az eszköz kerekeit, majd odahúzta Simon
Yegget a lifthez, a baseballsapkát az előtér padlóján hagyva.

Miután leereszkedtek az alagsorba, levette róla a
papírtörlőket, és ellenőrizte a férfi arcszínét meg a légzését is.
Utána visszatette a papírlapokat, és enyhén befújta őket
kloroformmal.

Odalent a szőnyeg kicsit ellenállt a nyikorgó kerekeknek, és
amikor Jane behúzta a kocsit az előtérbe, Petra tágra nyílt
szemekkel felegyenesedett. Mozgatni kezdte az állkapcsát, talán
azért, hogy áthelyezze a szájában a nyálban úszó gézt. Sürgető
hangokat adott ki magából.



Jane kitámasztotta az előtér és a mozi közötti ajtót. Betolta
rajta a szánt.

Odabent három sor ülőalkalmatosság volt, soronként öt, de
nem hagyományos moziszékek, és a francia dekorral sem álltak
összhangban. A bőrborítású, hátradönthető fekvőfotelek inkább
alvásra tűntek alkalmasnak, mint filmnézésre.

A széksorokat széles folyosók választották el egymástól.
Mivel a padló lejtett a színpadig és a vászonig – amelyet
pillanatnyilag egy hatalmas bojtokkal díszített, burgundivörös
függöny takart –, a gravitáció kiegyenlítette a szőnyeg
súrlódását.

Az első sor két és fél méterre volt a színpadtól. Jane ott
parkolta le a szánt; korábban három kötelet helyezett el ezen a
részen, a garázsból származó munkapadot, azt a hosszú nyakú
öngyújtót, amit a konyhában talált, és hat félliteres
vizespalackot.

A szán alá csúsztatta az első kötelet, és Simon Yegg felkarját
rögzítette vele a lapjához. Utána a derekát, majd a lábát is
lekötözte. A kötelek gumiborítása miatt nem tudta olyan
szorosra húzni a csomókat, mint szerette volna; ezért az
öngyújtó lángjával kibogozhatatlanra olvasztotta őket, és
amikor véletlenül tüzet fogtak, a vizespalackokat használta az
eloltásukra.

Lekapta a papírtörlőket a feleséggyilkos arcáról, és félredobta
őket. Yegg felső ajka még halványan csillogott a kloroform
maradékától, ami lassan elpárolgott, csak az orrszőrzetében
maradt pár csepp. Simon nagyjából negyed óra múlva vissza
fogja nyerni az eszméletét.

43.

MIUTÁN TANUJA SHUKLA IS MEGKAPTA az
irányítómechanizmust, Carter Jergen összegyűjtötte az üres
ampullákat és a többi hulladékot, és mindet visszapakolta a
hűtőtáskába, hogy semmilyen bizonyítékot ne hagyjon maga



után.
Utána kiment a női mosdóba, és az ott hagyott gyertyával tért

vissza. Letette az asztalra a másik kettő mellé, és lekapcsolta a
mennyezeti lámpát, mert szívesebben várakozott ebben a
lágyabb, hangulatosabb fényben.

Dubose a konyhai mosogató mellett állt, és mélyeket szívott a
füves cigarettájából; hosszan bent tartotta a levegőt, majd
medveszerű fújtatással engedte ki, miközben végig a lányt
figyelte.

Jergen úgy érezte, tudja, hogy ez mit jelent. Ez a várakozás
nem lesz olyan fárasztó, mint a többi hasonló a közelmúltban.

Kényelembe helyezkedett az asztalnál az iPadjével, és
szállodákat kezdett keresni egy szeptemberben esedékes karib-
tengeri vakációhoz.

Dubose dohányzását és Jergen kis neszeit leszámítva
némaság borult a templom kis konyhájára. Az ikrek már
felfogták, hogy a kérdéseikre csak ütéseket kapnának válaszul,
de még a megjegyzéseikre is. Tehetetlenek voltak, és ezt tudták
is. A Shuklák minden harciassága elpárolgott. Fogalmuk sem
volt arról, mit fog velük tenni az injekció, és az ismeretlentől
való félelem bénító hatású. Még ha nem is halt meg bennük
minden remény, pillanatnyilag akkor is rezignálttá váltak.
Részben azért sem szólaltak meg, mert attól tartottak, hogy a
hangjuk erőtlennek és határozatlannak bizonyul, s ha
meghallják önmagukat, attól csak még inkább az inukba száll a
bátorságuk.

Dubose hamarabb elnyomta a sodort cigarettája végét, mint
amire Jergen számított; bedugta a kabátja zsebébe, és odalépett a
lányhoz. Eloldozta a pórázát a széktől, és felszólította, hogy
álljon fel. Amikor Tanuja habozott, megrántotta a zsinórt, ahogy
egy türelmetlen kisgyermek tenné egy elakadt játékéval.

Tanuja felállt, a fivére pedig aggodalmasan azt kérdezte:
– Mi történik, mit csinálnak?
Jergen előrehajolt, megragadta a kölyök bal fülét, és olyan

erővel megcsavarta, hogy belereccsentek benne a porcok. Sanjay
megpróbálta elhúzni a fejét, de Jergen ezt nem hagyta.

Miközben Dubose a folyosóra nyíló ajtó irányába vezette a
lányt, az visszanézett, és kimondta a fivére nevét; nem úgy,



mintha segítséget kérne tőle, hanem úgy, mint aki búcsúzik.
Utána a férfival együtt eltűnt.

Miután Jergen elengedte a fülét, Sanjay megpróbált
felpattanni, mintha minimális esélye lehetett volna annak, hogy
a póráz elszakad, vagy a nyakörv kioldódik, esetleg a szék
darabokra törik. A beletörődésből egyenesen átváltott a
kétségbeesés szülte energikusságba. De, noha sztoikus
mozdulatlansága helyét a tomboló harag vette át, semmit nem
ért a dühével, főleg, mert nem is annyira Dubose-ra volt dühös,
mint inkább önmagára a tehetetlensége miatt, amit élete végéig
nem fog megbocsátani önmagának.

Jergen félretette az iPadjét, hogy Sanjayt figyelje, aki
bármilyen karibi vakációnál érdekesebbnek tűnt abban a
pillanatban.

Azonban a fiú pár perc alatt kimerült, és verejtéktől csillogva
magába zuhant. Olyan volt, mint egy ló, amely bepánikolt egy
kígyótól, és annyit toporzékolt és ágaskodott már
eredménytelenül, hogy nem maradt ereje semmi máshoz, csak a
remegéshez; vak rettegése ezt leszámítva csupán a szemében
tükröződött, amely mintha megduzzadt volna a szemgödrében,
és az íriszei két kráternek tűntek a végtelen fehérségben.

Carter Jergen ebben a pillanatban szólalt meg:
– Bizonyos értelemben ezt ő tette magával és veled. Ti ketten

eleve a Hamlet-listán szerepeltetek, de csak akkor kerültetek az
élére, amikor három hete megjelent a nővéred regénye. Az
Aléktó felemelkedése. A kritikusok reakciója és az olvasók mély
azonosulása vezetett ahhoz, hogy a számítógép a sor elejére
rakott titeket. – Jergen nem volt biztos abban, hogy Sanjay
megértette, amit hallott, miközben a gondolatai mélyen a
nyomorúságába merülve járták a bánat és a bűntudat köreit. De
aznap Jergen és Dubose győztek, és semmi értelme a
győzelemnek, ha az ember nem szórakozhat vele egy kicsit. – A
regénye veszélyes gondolatokat ébreszthet a befolyásolható
fiatalabb nemzedékekben. A számítógép potenciálisan
fenyegető ikonikus munkaként azonosította a könyvet. Szóval
megérdemlitek, ugyebár, hogy most az legyen a feladatotok,
hogy diszkreditáljátok a többi írásotokkal együtt, és
gondoskodjatok arról, hogy minden szó, amelyet valaha is



papírra vetettetek, örökre eltűnjön a boltok polcairól. – Sanjay
tekintete a hozzá legközelebbi gyertyára szegeződött, a külső
tűz fénye élénken csillogott a szemében, amelyben talán soha
többé nem fog belső láng felragyogni. – Korábban nyolc-tizenkét
óra kellett ahhoz az injekció után, hogy az irányítómechanizmus
teljesen kialakuljon az agyban. Csak az utóbbi pár napban
kezdtük el használni azt a titkos szószt, amely négy óra alatt
elvégzi a feladatot. Most több millió agytropikus nanogépezet
úszik a felé az egykilós szövet felé a koponyádban. Sanjay
Shukla előttem ülő teste csak másodlagos. Az az egy kiló a
lényeg. Érzed már, ahogy az a többmilliónyi behatoló feléd
úszik? Ez engem annyira lenyűgöz! És felmerült bennem a
kérdés… hogy amikor áthatolnak az agyi hajszálereken, és
egyenesen bemennek az agyszövetbe, hogy
összekapcsolódjanak, és hálózatot alkossanak a különböző
lebenyeidben, a függetlenséged utolsó óráiban vajon úgy fogod-
e érezni, mintha pókok mászkálnának a koponyádban?

Sanjay szeme ekkor Jergen tekintete felé indult. A fiú
suttogva kijelentette:

– Te őrült vagy.
– Bagoly mondja – válaszolta Jergen.
– Gonosz – nyugtázta Sanjay. – Nem minden őrült gonosz, de

az összes gonosz ember őrült.
Jergen elmosolyodott.
– Nem lenne szabad ilyen lekezelően beszélned egy olyan

emberrel, aki nemsokára urad és parancsolód lesz.

44.

JANE VISSZATÉRT A MOZIBÓL az előcsarnokba, és
kioldotta a szék kerekeinek a fékjét. Begurította Petra Quistet is
a vetítőterembe, és leparkolta a hátsó széksor mögötti árnyékok
között, ahonnan mindent láthatott és hallhatott. Utána ismét
fixálta a kerekeket.

Miután letekerte róla a szigetelőszalagot, megvárta, amíg a



bulikirálynő kiköpi a nedves gézt a fogai közül az ölébe.
Ahhoz képest, hogy Simon Yegg rendszeresen bántalmazta,

és hogy állítása szerint Petra már kiábrándult a férfiból, most
alaptalanul aggodalmasnak tűnt a párja jóllétét illetően, szinte
levegőt sem kapott az idegességtől.

– Te jó ég, mit tettél vele, máris megölted, le volt takarva az
arca, miért volt letakarva az arca?

– Már nincs letakarva – irányította Jane Petra figyelmét a
nukleáris meghajtású szerelemgépezetére odalent, aki úgy össze
volt kötözve, mint Gulliver Liliputban. A mozi megvilágítását
már korábban átállította olyanra, hogy kizárólag a színpad és a
közvetlenül előtte lévő terület ússzon fényben. – Csak alszik,
lassan magához tér a kloroformból.

– Mit fogsz tenni vele?
– A töredékét sem annak, amit megérdemelne.
– Nem olyan rossz ember. Úgy értem, néha nem túl kedves,

de nem egy javíthatatlan szemétláda.
Jane azt felelte:
– Figyelj, én azért hoztalak ide, hogy meghallgathasd, amit

mond, és esetleg értesülj néhány dologról. Simon odalentről
nem fog észrevenni, még ha erre fordítja is a fejét; abból a
szögből akkor sem látna, ha nem lennél sötétben. Más egyebek
között azt is meg fogod tudni, hogy mit gondol rólad igazából.
És ezt megéri meghallgatni. De ha nem bírod csukva tartani a
szádat, akkor ismét betömöm, és le is fogom ragasztani.

– Ne! Ne csináld! Nem bírnám ki. Majdnem elhánytam
magam, és megfulladtam.

– Akkor maradj csendben!
– Rendben. Úgy lesz. De könyörgök, hadd menjek ki pisilni.
Az a kék szempár olyannak tűnt, mint egy igaz lélek ablaka,

de ahhoz, hogy valaki ilyen sokáig a másik szemébe nézzen, és
ártatlan benyomást keltsen, komoly manipulatív készségekre
van szükség. Jane a foglya fejére tette a kezét, mire a lány
elfintorodott, pedig csak a homlokából akarta kisimítani a haját,
amit meg is tett. Utána azt mondta:

– Bocs, de még nem bízom benned. Minden hepciáskodásod
ellenére olyan kevés az önbizalmad, hogy egészen addig
Simonra vágysz majd, amíg ő még lejjebb nem süllyed a



szemedben, mint te magad.
A lány sápadt arca ettől hirtelen rózsaszínre színeződött, az

álla előreszegeződött. Úgy tűnt, mintha mindjárt kifakadna. De
utána inkább visszafogta magát, és szánalomra méltóan
riadtnak próbált tűnni.

– Tényleg muszáj pisilnem.
– Ez nem az én székem – válaszolta Jane –, úgyhogy csak

nyugodtan.

45.

SANJAY SHUKLA NEM TALÁLT REMÉNYT a
gyertyafényben, elkeseredésre való okot viszont igen Carter
Jergen szemében, úgyhogy a nyitott ajtó felé fordította a
figyelmét, amelyen át Radley Dubose kivezette Tanúját.

A szenvedéstől elcsukló hangon azt kérdezte:
– Hova vitte a testvéremet?
– Ha Gordon lelkésznek van itt irodája – válaszolta Jergen –,

az egy kényelmes helyiség, összkomfortos, teljesen felszerelt.
Nem olyan papnak tűnt, aki hisz a szegénységi fogadalomban.
És ami a legfontosabb, lesz ott egy nagy kanapé is… – A
fiatalabb ikertestvérből kiszökő hang olyan fájdalomra utalt,
amilyenről Jergen még nem hallott. – Nem kell aggódnod
amiatt, hogy nekem is hasonló szándékaim lennének, Sanjay. A
jó öreg Dubose Nyugat-Virginia vidéki részén nőtt fel. Én nem.
Igen, felvették a Princetonra, és le is diplomázott. De a
princetoni diákokkal szembeni elvárások, már ha vannak
ilyenek, alulmúlják a harvardiakkal szemben támasztott
kívánalmakat. Én szívesebben társultam volna egy
magamfajtával, ám be kell ismernem, hogy ő érdekesebbé teszi a
dolgokat.

A lány első kiáltásai mintha nagyobb távolságból érkeztek
volna, mint valójában, és valamiféle egzotikus éjszakai madár
magányos hívószavának tűntek, bár magányosabbnak és
hátborzongatóbbnak egy búvármadárénál, és



kétségbeesettebbnek egy íbiszénél.
Jergen karót nyelt, régimódi apja, Carlton többek között

hosszú ideig egy nívós New England-i madármegfigyelő klub
tagja is volt. Az idősebb Jergen szárnyasokkal kapcsolatos
alapos ismereteinek egy része végül elkerülhetetlenül a fiára is
átragadt, bár Carter érdeklődési köre egyetemista korára
meglehetősen eltért az apjáétól.

Tanuja tiltakozása ekkor már semennyire nem tűnt
madárszerűnek vagy távolinak. Éles volt, és rettenetes. Úgy
tűnt, teljes erejéből ellenáll, bár Dubose méreteit és étvágyát is
tekintetbe véve ez az ellenállás hasztalannak bizonyulhatott.

Sanjay hevesen hátralökte a székét az asztaltól, és megpróbált
felállni, de a póráz miatt képtelen volt felrúgni magát ülő
helyzetből. Sem a nyakörvet nem tudta elérni, sem a póráz
csomóját. A szék az oldalára zuhant, és őt is magával rántotta.
Úgy rángatta a karfákat, mintha puszta kézzel el tudná törni
őket, de az ülőalkalmatosság kerete öntött acélból készült. A
vékony póráz a menekülés illúziójával kecsegtette, és ez még
frusztrálóbbá tette a tehetetlenségét. Sanjay dühében és
fájdalmában megtett egy haszontalan félkört a székkel a padlón
vergődve. Mindeközben egyszer sem kiáltott fel, csak
nyögdécselt, sziszegett és vicsorgott ostoba, állatias küzdelme
során, és egyre hangosabban zihált, amíg végül nem maradt
más hátra, be kellett látnia a tehetetlenségét. Utána csak feküdt
az oldalán, és elkeseredetten sírt.

Amennyiben a testvére további hangokat is kiadott, a
tiltakozását már nem lehetett hallani abból, a távoli helyiségből,
ahol az elkerülhetetlen időközben bekövetkezett.

Carter Jergen odaállt Sanjay fölé, és lenézett rá.
– Nem olyan rossz a helyzet, mint gondolnád. Ez nem fog

életed végéig kísérteni. Nem fog felemészteni a bűntudat. Sőt,
bár a testvérednek ez olyan trauma, ami szégyennel tölti el,
hajnalra teljesen túlteszi majd magát rajta. A traumán is, a
szégyenen is. Amint összeáll bennetek az irányítómechanizmus,
csak annyit kell mondanom nektek, hogy felejtsetek el mindent,
ami ma éjszaka történt, és örökre eltűnik a memóriátokból az
egész… én is, a társam is, és az is, amit tett. Semmire nem fogtok
emlékezni, ami ugyanolyan, mintha nem is történt volna semmi.



46.

CINEMA PÁRISIAN. A színpad előtti rész és maga a
színpad ki volt világítva, mintha élő műsor következne az
előadás előtt. Az első sor fényben úszott, a második félárnyékba
borult, a harmadik teljesen sötét volt. A nézőtér legmagasabb
pontján pedig ott trónolt az egyetlen néző, Petra Quist, vagy a
megváltásra várva, vagy annak reménye nélkül.

Jane a mechanikus tolókocsi mellé tette a munkapadot, és
azon ült, miközben Simon Yegg dünnyögni kezdett, az arca
pedig mintha egy olyan élénk és hátborzongató víziótól torzult
volna el, amilyenek néha komoly megpróbáltatássá változtatják
a kloroformos álmokat.

A férfi, miután felébredt, felpislogott Jane-re, azt dünnyögte,
hogy „nem”, majd lehunyta a szemét, hogy elvesse ezt a
valóságot, és egy újat kérjen. Utána megismételte.

– Nem, nem, nem… a pokolba, ne már! – Minden egyes
alkalommal egyre jobban ráébredt a nehézségeire, észrevette a
tagjait rögzítő köteleket, amíg le nem esett neki, hogy csak ez az
egy világ létezik. Akkor hadarni kezdett: – Ez szívás! Ki vagy te?
Mi ez az egész? Te egy élőhalott vagy. Tudtad? Nálad halottabb
nincs is…

Jane azt mondta:
– A helyzetedre való tekintettel azért van bőr a képeden. De

biztos van okod megjátszani a kőkemény csávót.
Yeggnek szemmel láthatóan nem tetszett, amit hallott,

azonban elengedte a füle mellett a célzást.
– Nem tudsz megijeszteni. Nem vagyok ijedős típus. Ügyesen

elkaptál. Nagyon ügyesen. Úgyhogy tárgyaljunk! Te pénzt
akarsz. Mindenki pénzt akar. Oké, nekem van pénzem. Bár nem
biztos, hogy megéred, hogy akár tíz centet elkölthess belőle.

Jane némi hallgatás után mosolyogva azt felelte:
– Az is lehet, hogy nem a pénzedért jöttem. Hanem, mondjuk,

a Hamlet-lista miatt.
– A mi miatt?
– Vagy azok miatt a szemétládák miatt, akik



technoárkádiaiaknak nevezik magukat, mintha tizenhárom éves
szerepjátékosok lennének, akik egy bunkiban találkozgatnak.

– Biztos, hogy eltaláltad a címet, szivi? A szomszéd talán
értené, amit mondasz, de ez nekem csak fehérzaj.

Az értetlensége őszintének tűnt. A féltestvére – Booth, az
igazságügyi minisztérium fejese – évek óta hozzá terelte az
állami megrendeléseket, ám ez nem feltétlenül jelentette azt,
hogy eléggé bízott Simonban ahhoz, hogy beavassa a Nick
meggyilkolását is eredményező összeesküvésbe.

Jane folytatta:
– Vagy talán, a volt feleségeid megbízásából jöttem.
Yegg gondolkodás nélkül, visszavágott egy hazugsággal.
– Azok mindenemből kiforgattak. Mit akarhatnak még?
– Ők forgattak ki téged? Én nem így hallottam.
– Mindenkinek megvan a maga verziója. – Yegg ekkor ébredt

rá, hogy amellett, hogy meg van kötözve, a keze is a
nadrágjában van, ahol szorosan fogva tartja az öve. – Keringési
problémáim vannak. Merevek lettek az ujjaim.

– Az a hír járja rólad, hogy másod amúgy sem lesz merev.
– Mi a fenét jelent ez egyáltalán? – csattant fel a férfi. –

Drogos vagy? Kokózol, vagy mi? Neked terapeutára lenne
szükséged, drágám, nem rám. Én nem vagyok pszichiáter.
Haladjunk, és beszéljünk a pénzről.

A hátán fekve, a menekülés reménye nélkül biztosan kábának
érezhette magát, miközben felfelé bámult a lányra. Más férfiak
már a RETTEGÉS vagy akár a PÁNIK feliratú fokán jártak volna a
félelem létrájának. Simon még az ENYHE IDEGESSÉG szintjére sem
ért fel. A félelem pozitív energiává csatornázásának megvannak
a megtanulható technikái, de Simon hozzáállása és válaszai nem
arra utaltak, hogy ezt tudatosan csinálná. Látszólagos
magabiztossága inkább az arroganciájából fakadhatott,
bátorsága pedig minden bizonnyal a szolipszizmusból, abból a
meggyőződésből, hogy az egész világon csak ő létezik igazából,
ő az univerzum középpontja és egyetlen története, a többi ember
pedig csupán a díszlet része, egyszerű erőforrás, amelyet ő
bármire felhasználhat. Jane az FBI-os karrierje során nem egy
hozzá hasonló szociopatával találkozott. A férfi téveszméi
zsinórokat kínáltak neki, amelyeknél fogva megtáncoltathatta,



ugyanakkor ehhez szem előtt kellett tartania Simon torz
intelligenciáját és ravaszságát, mert egy ilyen ember még
megkötözve, mozdulatlanul is veszélyes lehet.

– ”Mindenkinek megvan a maga verziója” – idézte Jane.
– Kivéve az első exedet, Marlót, akinek mostanában semmilyen
verziója nem létezik, mert Párizsban agyonverték.

– Imádtam azt a lányt. Mindennél többet jelentett számomra a
világon. Nagyon aranyos volt, de hiányzott belőle a józan ész.
Mit keresett egyáltalán egy radikális muszlim környéken? Egy
gazdag sejket?

– És Alexisnek sincs már verziója. Őt egy szikláról lökték le a
Yosemite-ban. Száz méter nagyon hosszú lehet, ha az ember
tudja közben, hogy becsapódáskor meg fog halni.

– Lelökték? Ki mondta, hogy lelökték? Ő és az az idióta pasija
egy eszelősen veszedelmes ösvényen kirándulgattak. Pedig csak
szobaturisták voltak. Túlbecsülték a képességeiket. Rosszul
lettem, amikor meghallottam, görcsbe rándult a gyomrom,
belesajdult a szívem. Éppen Hawaiin voltam. Ez a hír
tönkretette a nyaralásomat. Persze, a házasságunk nem
működött, ami nagyrészt az én hibám volt. Nem vagyok büszke
arra, hogy néha a kis fejemmel gondolkozom, nem a naggyal.
Nem vagyok egy ministránsfiú. De szerettem azt a lányt, és
nagyon fáj, hogy ilyen gyászos véget ért.

Jane-ben feltámadt a kísértés, hogy felálljon, és a torkára
lépjen, minden súlyát beleadva, amíg meg nem hallja a
nyelőcsöve üdvözítő roppanását. Yegg fajtája gyakran váltott ki
belőle ilyen reakciót, mert a férfi küldetése egyáltalán nem volt
olyan hősies és diadalmas az életben, amilyennek hitte; az volt a
szerepe, hogy magára haragítson másokat, elbátortalanítsa őket,
és, amennyiben lehetséges, elérje, hogy lesüllyedjenek az ő
szintjére, s az övéhez hasonló kegyetlenkedésekre csábuljanak.
Jane nem bántotta, de az erre irányuló vágya nem hagyott alább.

– Akkor biztosan az is fáj neked, ami a Dana nevű exeddel
történt, aki mostanra annyira agorafóbiás lett, hogy el sem meri
hagyni a házát, és elszigeteltebben él, mint egy apáca a
kolostorban.

Simonnak valahogy a puszta hozzáállásával sikerült olyan
benyomást keltenie, mintha ő lenne magasabb helyen, és onnan



nézne lefelé Jane-re:
– Ne legyél már ilyen pikírt picsa! Ez fárasztó. Ha ismernéd

Danát, tudnád, mekkora tragédia ez az egész, nemcsak az
agorafóbia, hanem maga Dana is. Mármint… ő olyan okos, és
kedves is. Imádja az embereket, az összes embert, szemernyi
előítélet sincs benne. De az összes jó tulajdonsága ellenére,
amelyekből sokkal több van, mint amennyit én megemlítettem,
mindig is zakkant volt egy kicsit. Hallod, amit mondok? Én
szenvedélyesen beleszerettem… ki ne tette volna? Ezért egy
darabig nem vettem észre a problémáit, de utána
tagadhatatlanná váltak. Neki mindig is hiányzott egy kereke,
vagyis eleinte csak egy, aztán már annyi, hogy nem is velünk
egy talajon közlekedett, sőt, nem is velünk egy világban.
Nagyon sajnálom őt… – Kis szünetet tartott az önigazolásban,
hogy oldalra billentett fejjel végigmérje  Jane-t, mint egy törött
szárnyú madár, amely az eget fürkészi a sérülten repülés
esélyeit latolgatva. Majd némi hallgatás után azzal folytatta: –
De te nem Dana, Alexis vagy Marlo miatt jöttél. Az én Sarám
küldött, ugye?

– Sara Holdsteck, a négyes számú feleség? A múltadnak ezt a
részét is ismerem, de soha nem beszéltem vele – hazudta Jane.

Yegg egy pillanatra, csak egyre elbizonytalanodott, majd azt
felelte:

– Nem az exfeleségeim miatt jöttél. Akkor Petra miatt? Az
nem lehet. Azt ne mondd, hogy Petra keresett valami
radikálisan feminista verőleányt, hogy kifacsarjon belőlem egy
kis pénzt. Nem hinném, hogy Petra képes lenne bármi ilyesmire.

– Miért ne lenne képes rá?
A férfi, amennyire a kötelek engedték, vállat vont.
– Vicces kislány, és elég okos, de soha nem vigyáz magára.
– Tényleg? Nos, ma este, valamivel korábban, egy törött

vodkásüveggel esett nekem, hogy szétvagdossa az arcomat.
– Ne már, tényleg? – Yeggnek láthatóan tetszett a fejében

megjelenő kép. – Persze a bulizás után biztosan részeg volt. És
lányok ellen mindig ki mert állni. Azt áruld el, cukifalat, hogy
mivel bosszantottad fel!

– A „ribanc” jobban tetszett.
– Mi?



– Ne nevezz „cukifalatnak”.
– Ja, te is azok közé tartozol. Értettem. Szóval, mivel

bosszantottad fel Petrát?
– Ki akartam húzni belőle pár dolgot rólad, csakhogy ő nem

szándékozott együttműködni velem.
– És most hol van?
– Halott – hazudta Jane. – Rám támadt, úgyhogy lelőttem.
– Te most szívatsz.
– Ott a hullája a konyhában.
– A fenébe, ez a legszomorúbb hír, amit az utóbbi időben

hallottam. Ő annyira dögös volt. A „dögös” szó nem is kifejezés.
Jó kis csaj volt. – Yegg felsóhajtott, és megcsóválta a fejét. – De te
nem a feleségek és nem Petra miatt jöttél. Hanem magad miatt.
Akkor meg mit járatjuk a szánkat ennyit? Térjünk a tárgyra!

– Hogy értetted, hogy Petra „lányok ellen mindig ki mert
állni”?

– Mi a fenét akarsz ezzel?
– Világosíts fel! Kíváncsi típus vagyok.
– Még soha nem kötöztek meg egy szimpla pletykálkodás

kedvéért. Hát jó. A pasikkal, bármelyikkel szemben, azonnal
átment zselébe, hanyatt vágta magát. Mindent megtett, amit
mondtak neki, akár józanon, akár részegen, akár a kettő között.
Azt csinálta, amit mondtak neki, tűrte, amit csináltak vele, és ez
még tetszett is neki. Soha nem panaszkodott semmire.

Jane előrehajolt a padon, és fürkészni kezdte Yegg arcát.
– Semmire? Szóval, megütötted?
– Megütöttem? Dehogy Én akármelyik nőt megkaphatnám

anélkül, hogy megütném. Mi a fene bajod van neked?
Haladunk, javítgatjuk a jegyzőkönyvet, lassan megállapodásra
jutunk, erre ilyenekkel jössz, hogy megütöttem-e. Nem vagyok
éppen sértődékeny, de ez azért túlzás volt. Azért jöttél, hogy
sértegess, vagy valami olyasmiért, ami megéri a kockázatot?

Jane felkelt a padról. Elsétált Yegg mellől, majd visszament
hozzá, miközben a vállával körözött, és a nyakát nyújtogatta.

– Két dolgot akarok. Először is, áruld el, hol a pénzed! És ne
szórakozz velem, mert én nem vagyok Petra. Nem vágom
magam hanyatt.

– Lehet, hogy most ostobának tűnök, de nem vagyok az. Ha



egyetlen számot rosszul mondanék, visszajönnél, és vagdosni
kezdenél, vagy harapófogóval esnél neki a golyóimnak. Nekem
nincsenek ütőkártyáim. Nem akarok mást, csak hogy
végezzünk, és te eltűnj innen.

Miután a férfi elárulta, hol van a széf, és mi a kódja, Jane azt
felelte:

– Azt akarod, hogy én eltűnjek… És mi legyen Petrával? Az ő
meggyilkolását is a nyakamba akarod varrni?

– Holnap reggelre már sehol nem lesz a hullája – felelte Yegg.
– Le lesz darálva, és egy víztisztító víztárolójába lesz öntve. Ő az
a fajta, aki senkinek nem fog hiányozni. Egy hónap múlva már
azok az ostoba libák sem emlékeznek a nevére, akikkel bulizni
szokott. Majd azt mondjuk, lelépett Puerto Vallartába, Vegasba
vagy a Marsra valami szépfiúval, hogy a sírba kurválkodja
magát. És aztán? Kit érdekel? Senkit. A csaj egy nímand.

Jane azért állította be Petrát a terem végébe, hogy Simon
szájából hallja az igazságot, abban a reményben, hátha a lány
felteszi a kérdést önmagának: mi baja van, hogy egy ilyen
férfival kezdett. De Petrának a labilis állapota miatt többet
árthatott, mint amennyit használt Simon epés megvetése,
úgyhogy Jane sajnálta, hogy a lánynak végig kellett hallgatnia
ezt.

Megkérdezte a férfit:
– Biztos, hogy a víztisztítós terv működni fog?
– Hát nem azt magyaráztad az előbb, milyen ügyesen

eltüntetem a nőket? És hogy úgy nézek ki, mintha aggódnék a
zsaruk miatt? Hadd áruljam el, drágám: olyan jók a
kapcsolataim, hogy rendőri felvezetéssel fogok ahhoz a
víztározóhoz hajtani.

Jane letérdelt mellé a padlóra. Látta, hogy Simon nem örül
ennek.

– Tudni szeretnék valamit.
– Olyan kíváncsi vagy, mint egy átkozott macska.
– Miért keresztelted a házi számítógépközpontot Anabelnek?
– Mi köze ennek bármihez? Menj inkább a pénzért, amiért

jöttél, drágám.
– Már megint drágámozol. Miért pont Anabelnek nevezted el

a központot? Ez egy egyszerű kis kérdés. Vagy nem az?



– Melletted semmi sem egyszerű, nem igaz? Nem gondolom,
hogy a „drágám” vagy, csak ezt szoktam mondani. De
visszaválthatok a „ribancra”, hogy mindketten boldogabbak
legyünk. Hát jó. A rendszert nem beállított névvel adják el. El
kell nevezni. Bárminek elnevezhettem volna.

– És te Anabelnek nevezted el. Az anyádat is így hívják. Jó
érzés, hogy bármikor megmondhatod az anyádnak, mit tegyen,
és ő engedelmeskedik?

Simon ekkor tűnt idegesnek először. Talán minden
szolipszizmusa ellenére is aggódni kezdett amiatt, hogy még ha
ő is az egyetlen valódi élőlény, még ha az univerzum nem is több
az ő történetének a díszleténél, a sorsa akkor is rosszabbra
fordulhat.

47.

JANE TOVÁBBRA IS SIMON YEGG mellett térdelt, s a
férfi állán lévő gödröcskébe nyomta az ujját.

– Pont, mint azé a színészé, Kirk Douglasé. Amikor kicsi
voltál, nem nyomta az anyukád az ujját az álladra, és nem
mondta, hogy milyen aranyos vagy? – Simon valóban nem volt
ostoba. Pontosan tudta, merre tart a beszélgetés: tiltott
területekre. Az arckifejezése nem leplezte le a haragját, amelyet
el akart rejteni Jane elől, de a szeme meghazudtolta megjátszott
higgadtságát. Eddig olyan üveges volt, mint egy hasbeszélő
bábujának a tekintete, most viszont emberfeletti düh szikrázott
fel benne. Ha nem lett volna lekötözve, megölte volna Jane-t,
pusztán azért, hogy a lány ne folytathassa ez irányú
faggatózását. Jane beletörölte az állas ujját a pólójába. – Áruld
már el, hogy mennyire gyűlölöd az anyádat pontosan!

– Tuti, hogy nem vagy komplett. Teljesen rossz úton jársz. Az
anyám egy csodálatos hölgy.

– Mennyire gyűlölöd, és mennyire félsz tőle? – tartott ki Jane.
– Fogd már be a szádat! Nem is ismered.



– De tudok róla dolgokat. Négy férje volt. Mindegyik egy-egy
erélytelen papucs, aki ezüstkanállal a szájában született. És
mindegyik hatalmas vagyont örökölt.

– Ezt hagyd abba! Soha, de soha ne vedd a szádra a
családomat!

– Négy válás, az anyád mindent megkapott, amit akart.
Annál többet is. Mindent átengedtek neki. Rettegtek tőle.

– Mind szerették – erősködött Simon. – Soha egyikük sem
mondott róla egyetlen rossz szót sem, soha.

A hátán fekve hirtelen nem tudta elég gyorsan lenyelni a
nyálát. Fuldokolni kezdett, és felköhögött. Nyálcsíkok
röppentek ki az ajkai közül az állára.

Jane érdeklődve figyelte ezt a röpke közjátékot, mert számára
nagy jelentősége volt.

A szájban található három pár nyálmirigy nagyjából másfél
liter nyálat termel naponta. A nyál szerepe az étel pépesítése a
lenyelés megkönnyítése céljából, a fogak tisztán tartása, a
keményítő cukorrá változtatása és a száj savasságának
minimalizálása. Ennek a folyadéknak a termelését
felgyorsíthatja a finom ételek látványa és illata, de többek között
a hányinger is. Továbbá, bár gyakran használják azt a
fordulatot, hogy valakinek kiszárad a szája a félelemtől, az
extrém félelem, amely savasabbá teszi a szájat, valószínűleg
inkább beindítja a nyáltermelést ennek kiegyensúlyozásaként.

Jane azt felelte:
– A válások utáni években az egyik férje öngyilkosságot

követett el. A búcsúlevelében azt írta, hogy megutálta magát a
gyávasága és a gyengesége miatt, és úgy gondolta, szenvednie
kell. Kifejezetten megnehezítette a saját halálát azzal, hogy
szögesdrótra akasztotta fel magát. Egy másik elment nyaralni
Jamaicára, ahol csak a holtteste darabjait találták meg különböző
bonyolult vudumintázatokba rendezve, egy hombárban,
amelyet okkult szertartásokhoz használtak. A harmadik, az
apád egy régi barátjánál hunyt el, mert egy betöréses rablásnak
rossz vége lett. A barátját lelőtték, vele pedig a tűz végzett,
amikor a betörők, akiket azóta sem kaptak el, felgyújtották a
házat, hogy eltüntessék a nyomaikat. És elképednél, Simon, ha
tudnád, hogy az utolsó volt férj mennyi biztonsági óvintézkedés



között él, noha a drága édesanyád már hetvenöt éves, ő pedig
nyolcvanhat. Még az Egyesült Államok elnökének sincs annyi
testőre, mint neki.

Simon nyelt egy nagyot, és megnyalta az ajkát.
– Te összevissza dobálózol a tényekkel, és olyasmivé rakod

össze őket, ami nem létezik. Torzítasz.
– Ha nem gyűlölöd az anyádat, és nem félsz tőle, akkor miért

mondtad az összes feleségednek, hogy már rég meghalt? Azt
tudom, hogy Danának ezt mondtad, mert vele beszéltem, és
ebből arra következtetek, hogy a többi háromnak is.

Simon szavai a torkában lecsorgó slejmes nyálon át
bugyogtak felfelé.

– Menj innen, és soha többé ne gyere a közelembe! – Elfordult
Jane-től. – Nem hallgatlak tovább.

– Mind a négy feleséged úgy néz ki, mint az anyád.
Hátborzongatóan hasonlítanak rá.

– Ostoba őrültségeket beszélsz.
– Ugyanolyan magasak, és ugyanolyan alkatúak, hollófekete

hajuk van, és a kék szemük… pont, mint az anyádnak
fiatalkorában…

A színpad előtti padlón éppen Simonra esett a fény, aki ismét
Jane felé fordította immár döbbent és elszörnyedt arcát.
Láthatóan nem találta a szavakat.

A szociopaták jó színészek. Bár az önszeretetet leszámítva
semmit nem éreznek, bármilyen valódi érzelmet képesek
eljátszani. Ez az ember feleolyan jó színész sem volt, mint
néhány másik, akikkel Jane találkozott. Ugyanakkor fojtott
hangja és sokkos arckifejezése a korábbi alakításai legmagasabb
csúcsait is túlszárnyalta. Noha biztosan tisztában volt azzal,
hogy ugyanazt teszi gazdag nőkkel, amit az anyja tett gazdag
férfiakkal, Jane úgy érezte, arra talán csak most döbbent rá,
hogy anyafigurákat választ kegyetlen játékai tárgyául.

A szociopaták éppen olyan hatékonyan vadásznak az
emberóceánban, ahogy a cápák a tengerben. A szükségletek
dübörgő gőzgépei, akiket nem hátráltat a lelkiismeret, és
akiknek olyan erős a felsőbbrendűségi tudatuk, hogy fel sem
merül bennük a kudarc lehetősége. Üres bábok. Az elméjük a
bizonyosság üreges lufija. De mindegyik azt hiszi, hogy több



oldala van, mint egy szépen csiszolt gyémántnak, és biztosra
veszik, hogy behatóan ismerik az összesei, noha csak azzal
vannak tisztában, hogy mit akarnak, és hogyan szerezhetik meg
azt irgalmatlan céltudatossággal.

Tehát Simon páncéljának ez az első repedése, az énképét
megrendítő introspekciónak e ritka pillanata olyan lehetőséget
biztosított, amelyet Jane-nek meg kellett ragadnia, mielőtt a férfi
betapaszthatta volna az önáltatással.

Tovább ütötte a vasat.
– …Petra is ugyanolyan testalkatú, mint az anyád. Kék

szemű, mint az anyád. Szőke, de biztosan vannak alkalmak,
amikor fekete parókát vesz fel a kedvedért, nem? – A paróka
csak tipp volt; Petra nem beszélt ilyesmiről. Simon szeme még
nagyobbra nyílt, az arca eltorzult a gyűlölettől és a riadalomtól,
ernyedt szájából pedig vékony nyálpatak csurrant ki annak
bizonyítékául, hogy amit Jane mondott, az igaz. – És nem
működik a férfiasságod, hacsak meg nem ütheted, meg nem
törheted, vagy meg nem rabolhatod őket… Ezenkívül csupán
pisilni tudsz vele. Most a nadrágodban van a kezed, és még nem
bénult meg az ujjad, úgyhogy nyugodtan tapogasd ki, milyen
állapotban van, már ha megtalálod egyáltalán… – Simon
fuldokolni kezdett a nyáltól, majd köhögött és köhögött, amíg
végül meg nem találta az obszcén, gonosz szavakat, amelyeket
keresett. Jane felállt, és visszaült a padra. Nem is undorodva
bámult le a férfira, hanem olyan közömbösséggel, amelyet az
még sértőbbnek talált; mintha elgondolkozott volna azon, hogy
eltapossa, de utána úgy döntött volna, hogy nem éri meg ezzel
bepiszkítania a cipőjét. Simon trágárságai elapadtak, és a férfi
csak feküdt ott a legromlottabb jellemek szótlan
felindultságában. A fény megült gyűlölködő szemén, és
kifakította. De minél tovább bámulta Jane-t, annál élesebbnek
tűnt a tekintete, mintha tehetetlenségében rátalált volna arra az
isteni erőre, amelynek a létezésében az összes szociopata bízik,
és megpróbálta volna a puszta nézésével lefejezni az ellenfelét. –
Két dologról beszéltem… – emlékeztette Jane. – És a pénz a
legkevesebb. A másik a fivéred, a féltestvéred, Booth
Hendrickson. – Ha Simon meglepődött is ezen, nem mutatta, és
néma maradt. Talán felfogta, hogy a félelme lelepleződött, hogy



összement Jane szemében, és még megvetendőbbé fog válni, ha
megszólal, és ismét elveszíti az önuralmát. Bár megkötözve
feküdt, azt akarta, hogy Jane féljen tőle, nem azért, mert a lány
riadalmát kihasználva akart felülkerekedni rajta, hanem mert
hinni szeretett volna abban, hogy a megfélemlítéssel tiszteletet
ébreszthet a környezetében. A szociopaták énképének szerves
része az, hogy rettegésben tudják tartani a környezetüket. Jane
azzal folytatta: – A fivéred iderepül Washingtonból az FBI
repülőgépén, amelyet kisajátított az igazságügyi
minisztériumnál. Az Orange County repülőtéren fog leszállni, a
privát részén, holnap fél tizenegy körül. A céged egyik
limuzinja megy érte. Meg se próbálj tagadni! Feltörtem a céged
rendszerét, és láttam a foglalását. Úgyhogy azt akarom, hogy…
mondd le a beosztott sofőrt, és én biztosítok majd helyette egyet.

Simon azt felelte:
– Nem.
– Nem? Tényleg azt hiszed, hogy ez a lehetőségek közé

tartozik?
– Amint eljön az ideje, felnyúlok beléd, és kitépem a beleidet.
– Te ellógtad a gimnáziumi biológiaórákat, ugye? – A férfi

lehunyta a szemét. – Mindenesetre – folytatta Jane – a kezed
még mindig a nadrágodban van. Megtaláltad már azt a kis
apróságot? Ha elképzeled, ahogy megütöd az anyádat, az talán
többet segít, mint a Viagra. – Simonban túl sok volt a gyűlölet
ahhoz, hogy csukva tartsa a szemét. Jane látványa gyilkos
indulatokkal töltötte el, a kedvenc ábrándképeivel. A lány egy
cigarettásdoboznál is kisebb hangrögzítőt vett elő a zsebéből. –
Minden, ami elhangzott köztünk, itt van ezen.

– És ez miért érdekelne engem? Mondom, hogy olyan
kapcsolataim vannak, hogy a zsaruk a cipőmet is kipucolják, ha
arra kérem őket.

– Én talán ismerek pár zsarut, aki nem pucol cipőt. De zsaruk
ide vagy oda, átadhatom ennek a másolatát az anyádnak.
lejátszásra készen. Ő a lánykori nevén él az év egyik felében egy
La Jolla-i birtokon, a másikban a Tahoe-tó mellett. És amikor ezt
átnyújtom neki, azt is elmondom, hogy ha ajándékcsomagot
kapna anyák napjára, hívjon tűzszerészeket a felbontásához… –
A beszélgetésük alatt Simon arca többé-kevésbé rózsaszín



maradt. Most elsápadt. – Így hagyhatlak egész hétvégére – tette
hozzá Jane –, és egy óra alatt La Jollába érhetek. Anyukád újra
és újra végighallgathatná ezt, mielőtt lehetőséged lenne
kimagyarázni. Szerinted csak elnáspángolna érte, vagy neked is
olyan testőrgárdára lenne szükséged, mint az egyetlen életben
maradt férjének a négy közül?

Simon pár pillanat alatt újraértékelte a helyzetét.
– Mik a terveid Boothszal?
– Csak fel akarok tenni neki pár kérdést.
– Ha bármi baja esik, a pokol zuhan a nyakadba. Én nem

ismerem a világát, nem tudom, mivel foglalkozik, és nem is
akarom tudni. De nagykutyák között forog, és ők vigyáznak
egymásra.

– Reszketek.
– Pedig komolyan beszélek. Nagyon meg fogod bánni, ha

egyetlen haja szála is meggörbül.
Jane felállt a padról. Miközben elmagyarázta, milyen

segítséget vár Simontól, kétszer körbesétálta, mintha egy bizarr
tengeri teremtményt tanulmányozna a homokban.

Miután végzett, Simon azt felelte:
– Pisálnom kell.
– Ez a mozi – jelentette ki Jane – Kalifornia legpuccosabb

vizeldéje.

48.

A GARÁZSBAN, A MUNKAPADTÓL BALRA két
méter magas szekrények álltak öt méter hosszan, egyetlen
beépített egység négy ajtóval. Az első három a Simon autóinak
szervizeléséhez szükséges alkatrészekkel és szerszámokkal volt
tele. A negyedikben csak egy rúd volt, amelyre kezeslábasokat
lehetett akasztani, bár ebben a pillanatban semmi nem lógott
rajta.

Jane odalépett az üres szekrény melletti egység ajtajához.
Jobb kezében egy hüvelykujj méretű elektronikus kulcsot tartott,



amelyen a HÍD felirat állt, a gyártó cég neve. Simon íróasztalában
találta meg, pont ott, ahol a férfi mondta. Kinyújtott kézzel
ráfogta a szekrény peremére, közvetlenül a nyitott ajtó felett, és
addig mozgatta balra, amíg egy csippanás azt nem jelezte, hogy
a kódolvasó jóváhagyta a kulcsot. Ekkor felpattant egy sor
rejtett zár, és a szekrény oldalfalai pneumatikusan eltolódtak
balra, a polcokat is magukkal húzva a szomszédos üres
egységbe.

Amikor Jane bement az immár üres térbe, a súlya beindította
egy zár kinyitását, mire a szekrény hátsó fala – ujjnyi vastag
acél, fával borítva – jobbra csúszott, és feltárult mögötte egy
körülbelül négy méter mély és hat méter széles páncélszoba.
Amikor Jane belépett, automatikusan felkapcsolódtak odabenn
a lámpák.

A helyiség három falát hatvan centi mély polcok borították,
középen pedig egy két és félszer két és fél méteres,
rozsdamentesacél lapos munkaasztal állt. A polcok egy része
üres volt, a többin kartondobozok, fegyverek, lőszerek, és ki
tudja, mik sorakoztak; a két exkluzív kivitelű, tíz centi mély
titániumötvözet attasédoboz pontosan ott hevert, ahol Simon
mondta.

Jane a munkaasztalra rakta őket, és a kinyitotta a
kombinációs zárjukat. Mindkettőben százdollárosok voltak
tízezres kötegekben, vízhatlan vákuumfóliában.

Jane az ezt megelőző hetekben betört az összeesküvés néhány
tagjához, és mindegyiknél talált készpénzt, átlagosan
kétszázezer dollárt háztartásonként. Általában különböző
nevekre szóló hamis útlevelekre is rábukkant, a hozzájuk
tartozó hitelkártyákkal.

Tekintetbe véve, hogy ezek rendkívül arrogáns emberek
voltak, akik egy bátor új világ teremtőinek tartották magukat,
amelyben bárkit meggyilkolhatnak, aki szerintük negatívan
befolyásolja a kultúrát, és százezreket, ha nem milliókat
dönthetnek rabszolgasorba agyi implantátumokkái, Jane
sokatmondónak találta, hogy mindegyik felkészült egy esetleges
gyors menekülésre kudarc esetén. Az egójuk páncélja alatt, a
büszkeség, az önteltség és a megvetés rétegei mögött, romlott
meggyőződésük mélyén azért ott rejlett a kétkedés írmagja.



Simon Yegg a jelek szerint nem tartozott az összeesküvők
közé. Nem tartott önelégült hegyi beszédet a civilizáció
megmentéséről az emberek kihasználása árán. Lehet, hogy csak
megérezte, hogy egyszer még menekülnie kellhet a hatóságok
elől a tettei miatt. Vagy talán a féltestvére utalt a munkája
esetleges gyászos következményeire. Simon mindenesetre
szintén eltárolt pár hamisított útlevelet és hitelkártyát mindkét
táskában, és több készpénzt tartott bennük, mint bármelyik
másik összeesküvő: a kettőben összesen négyszáznyolcvanezer
dollárt.

49.

CARTER JERGEN MEGFOGTA a széket, amelyhez
Sanjay Shukla még mindig oda volt kötözve, és visszabillentette
a négy lábára. A következő négy órát azzal töltötte, hogy hol a
karibi vakációját tervezte a laptopján, hol az ifjú írót figyelte, aki
vagy sírt, vagy nedves szemekkel ült némán a helyén. A
könnyei eltúlzottnak tűntek, de a sikeres írók biztosan
érzékenyebbek, mint ami a nem írók számára logikus lenne.
Jergen egy idő után ráunt a Karib-tengerre, és Tahitiben kezdett
egzotikusabb nyaralóhelyeket keresni.

Radley Dubose végül visszatért Tanujával. A minden
bizonnyal heves testmozgás után kielégültnek tűnt, ellazultnak;
nagyokat pislogott, az arca ellágyult. De ugyanolyan éber
benyomást keltett, mint korábban, és ugyanúgy sütött belőle a
sötét energia; ugyanaz a nyugat-virginiai gólem maradt, aki
mindig is volt, akit mintha agyagból gyúrtak volna, és valami
baljós szertartás keretében keltettek volna életre, hogy
bosszúhadjáratra küldjék.

A lány megviselt volt, azonban nem tört meg. A haja
szanaszét állt, a pólója egyik ujja leszakadt, a gallérja felhasadt a
varrásnál. Dubose durván rángatta oda a székéhez a póráznál
fogva. Tanuja dühös hallgatással felé pördült, és megütötte
masszív mellkasát az öklével; az arcát akarta, de azt nem érte el.



A férfi elkapta a nyakát, lenyomta a székébe, és az ülés
keresztrúdjához kötötte a pórázt.

Dobose-t mintha egyenesen szórakoztatta volna a lány
lázadása. Mivel nem szokott túl gyakran nevetni, vagy akár csak
mosolyogni, erre csupán a felhúzott szemöldöke és a
fejcsóválása utalt. Megtámaszkodott a konyhapulton a csap
mellett, és kihalászta a félig elszívott füves cigit a zsebéből.
Megnyomogatta, meggyújtotta, majd mélyet szippantott belőle,
és ugyanúgy a semmibe révedt, mint mielőtt felmerült benne a
gondolat, hogy kezdhetne valamit a lánnyal.

Amikor Tanuja beült a gyertya fényébe, Jergen észrevette,
hogy az alsó ajka feldagadt, és a szája sarkába vér gyűlt.

De amikor a lány odaszólt a fivérének, tisztán artikulált.
Halkan és nagyon gyengéden azt mondta:

– Sanjay? Cshotti bhai…? -- A fiú rá sem tudott nézni.
Lehajtott fejjel ült tovább, és amikor meghallotta, hogy „cshotti
bhai”, bármit is jelentett ez, az időközben csendesebbé
csillapodott sírása keserves zokogássá változott. – Cshotti bhai –
ismételte meg Tanuja. – Semmi baj.

– Ne! – válaszolta Sanjay. – Istenem, ne!
– Nézz rám! Nem a te hibád – folytatta a lány. Miután Sanjay

továbbra sem bírt felpillantani, hozzátett valami olyasmit, hogy
„peri patina”.

Sanjay erre felhördült, felnézett, és azt felelte:
– Bhendzsi, nem. Senkinek a tiszteletét nem érdemlem meg.
– Peri pauna – erősködött a lány.
Jergen kíváncsian megkérdezte:
– Mit jelent az, hogy „peri pauna”?
A lány odafordult felé, és bár a székhez volt kötözve,

tekintetének hevessége és a hangjában csengő megvetés
vérfagyasztónak tűnt, miközben azt válaszolta:

– Kapd be, te undorító disznó!
Ez egy kis nevetést váltott ki Dubose-ből, Jergen pedig, bár

még mindig borzongott a háta, csak elmosolyodott, bólintott, és
annyit mondott:

– Élvezd ki, amíg lázadhatsz! – A karórájára nézett. – Már
nincs rá sok időd.



50.

JANE KORÁBBAN OTTHAGYTA Simon Yegget a
színpad előtt, és kitolta Petra Quistet az előtérbe. Bár a lány nem
vizelte össze magát, már nem panaszkodott arra, hogy ki kell
mennie. Nem is volt olyan beszédes és kihívó, mint korábban;
visszafogottá, hallgataggá változott. És kijózanodott.

Jane egy fekete-sárga, négykerekű Rimowa bőrönddel tért
vissza, amelybe a nagy fürdőszoba női polcairól bepakolt
néhány váltás ruhát, és mindazt, amit létfontosságúnak talált. A
koffert az édességespult mellé állította. Összekészített egy
edzőcipőt, egy pár zoknit, egy farmert, egy pulóvert, egy
bőrdzsekit és Petra kézitáskáját is; ezeket a moziszinten lévő
fürdőszobába rakta, hogy a lány kényelmesebb ruhába
öltözhessen az előtte álló úthoz.

Továbbá az egyik acéltáskát is odavitte a benne lévő
kétszáznegyvenezer dollárral. Letette egy padra a székkel
szemben, amelyhez Petrát kötözte.

A másik táskát megszándékozott tartani. Az igazságért
folytatott küldetése egyfajta háborúvá fajult, és a háborúk
drágák.

Leült a padra a kincs mellé.
Petra rövid, ujjatlan ruhájában még mindig csupa hosszú

combnak és karcsú karnak tűnt, ámbátor már nem modelleket
és bulikirálynőket juttatott az ember eszébe. Erőteljes
szexualitása – amellyel a természet nagyvonalúan megáldotta,
és amelyet ő maga is szorgosan ápolt és kihangsúlyozott –
átmenetileg elhalványult. Az idő mintha visszasodorta volna, és
lemosta volna róla a mocskos tapasztalatokat meg a
romlottságot, és visszaváltoztatta volna esetlen, nyakigláb
kamasszá.

Petra félig lehajtott fejjel és nyitott szemmel ült a helyén, de
talán más időket és helyeket látott maga előtt. Az álla jobb
oldalát kékes véraláfutás árnyékolta be, kétségkívül Jane
alkarjának a nyoma, aki korábban a hűtőnek lökte.

– Egyesek – szólalt meg Jane – azt mondanák neked, hogy



Simon egy mocskos disznó, egy nőgyűlölő, egy aljas tolvaj, egy
önelégült nárcisztikus, és félig igazuk is lenne. Mindez igaz rá,
de ez nem minden. – Petra nem válaszolt. – Ő azok közé a
veszedelmes emberek közé tartozik, akiket szociopatának
hívnak. Csak eljátssza, hogy ember, miközben hiányoznak
belőle azok az érzelmek, amelyeket mi megtapasztalunk.
Egyedül önmaga érdekli, és ha úgy gondolná, hogy megússza,
bármit képes lenne megtenni minden bűntudat nélkül. – A
lányban mintha nem is lett volna harag, semennyi keserűség
amiatt, ahogy Simon beszélt róla. A jelek szerint inkább az
zaklatta fel, hogy milyen naiv volt. Talán úgy gondolta, hogy
nem maradt számára kiút. Az események kibillentették az
egyensúlyából. – Egyesek úgy gondolják, hogy a szociopaták
eleve ilyennek születnek – folytatta Jane –, mások szerint a
borzalmas gyermekkoruk teszi őket személyiségzavarossá.
Öröklődés és környezet. Én úgy gondolom, Simon eleve
szociopatának született, egy szociopata anyától… aki utána még
inkább elrontotta. Most már tudja, hogy olyan dolgokat árultál
el róla nekem, amiket nem akart volna kiadni. Ha elengedem,
miután a fivérével rendeztem az ügyemet, és meg tud találni,
akkor meg fog ölni téged, Petra. És nagyon nehéz halálod lesz.

A lány némi hallgatás után a szemébe nézett.
– Szerinted igaz, amit Felicityről, Chandráról és a többiekről

mondott?
– Kikről?
– A csapatomról, tudod, a barátnőimről. Azt mondta, ha

eltűnnék, egy hónap múlva már a nevemre sem emlékeznének.
Ez biztos hülyeség… nem gondolod?

Jane nagyon alaposan megfontolta a szavait.
– A nevedre? Dehogynem. És az ingyenlimuzin is hiányozna

nekik. És szerintem te több italt fizetsz nekik, mint ők neked, ezt
is hiányolni fogják. De vajon az érdekelni fogja-e őket, hogy te
eltűntél? Mit gondolsz? – Petra elkapta a pillantását. A
vetítőterem ajtajára nézett. – Édesem – folytatta Jane –, nem
arról van szó, hogy ne lennél emlékezetes. Isten a tanúm, hogy
nehéz lenne téged elfelejteni. De ismerd be az igazat… ha
valamelyikük kiszállna a csapatból, és eltűnne, téged érdekelne?
– A lány kinyitotta a száját, majd elfintorodott, és mégsem



válaszolt. – A felszínes élvezetek izgalmasak, szórakoztatóak,
feldobják az embert. Egy ideig. Ha viszont mindennap bulizol,
az egy idő után már nem buli. Erőltetetté válik. És ha nem
csinálsz mást a barátaiddal, csak buliztok… akkor a barátaid
idegenek maradnak.

Petra lehunyta a szemét, és lehajtotta a fejét; talán azon
gondolkozott, hogy mi lehetett volna, mi volt, és merre tartott az
eddigi huszonhat éve.

Végül azt suttogta:
– És most mi lesz velem?
– Nem tudom. És ezt senki nem tudja megmondani. Neked

kell kitalálnod. De ez segíthet. – Petra a táska zárjainak
kattanására felemelte a fejét, és kinyitotta a szemét. – Majdnem
negyedmillió dollár – közölte vele Jane.

A lány megfejthetetlen komolysággal szemlélte a pénzt, majd
azt kérdezte:

– És mi lesz, ha ez a vagyon… tönkretesz?
– Simon nem fogja bejelenteni, hogy ellopták.
– Nem, úgy értem, mi lesz, ha elfogadom… és visszacsúszom

valami ilyesmibe, csak nem Simonnal, hanem valaki mással?
– Ha fel tudod tenni ezt a kérdést, akkor valószínűleg nem

fogsz.
– De erre nincs garancia.
– Az életben semmire sincs – csukta be Jane a táskát. – A

retiküljéből elővett egy ollót. Elvágta a foglya jobb csuklóját
rögzítő kábelkötözőt. – Én nem vagyok az ellenséged, soha nem
is voltam. Most, hogy már nem vagy részeg, számítok arra,
hogy ezzel tisztában leszel. – Átadta az ollót Petrának.
– Ettől függetlenül azért egy kicsit hátrébb megyek, amíg
kiszabadítod magad. A fürdőszobában lemosakodhatsz, és
átöltözhetsz. Megvárlak.

A lány, miközben a bal csuklóját is kiszabadította, majd
előrehajolt, hogy kitapogassa a bokája kötelékeit a szék alatt,
megjegyezte:

– Attól a dologtól, ami kiderült az anyjáról, rosszul vagyok.
Mocskosnak érzem magam, hogy olyan voltam neki, mint ő. A
testvére is ilyen beteg?

– Nem akarod tudni – biztosította Jane.



Miután letette az ollót a padra, a táska mellé, Petra
bizonytalanul, elmacskásodott tagokkal felállt.

– Azt hiszem, a nevedet sem akarom tudni.
– Ezt eltaláltad.

51.

A TEMPLOM KONYHÁJÁBAN szinte tapintható volt a
bánat némasága, a rettegés mozdulatlansága, a fivér bűntudata
és a nővér megbocsátása. A három gyertyából kettő fuldoklott a
poharakban ugrándozó lángokkal, mintha ki akarnának
szökkenni onnan, hogy pillangóvá változzanak. Az erőtlen fény
és a hullámzó árnyékok mozgó mintákat tetováltak az ikrek
arcára, akik szinte kísértetnek tűntek egy szeánszon.

Radley Dubose az utolsó ítélet sötét és harcias
megtestesüléseként lépett oda az asztalhoz, és szólalt meg:

– Mostanra biztosan megtörtént. Próbáljuk ki a jelszót, és
végezzünk, ha lehet.

Azokat, akiket korábban beoltottak az
irányítómechanizmussal, a „játssz velem mandzsúriait!”
mondattal késztettek engedelmességre, és irányítottak, amely
Richard Condon híres 1959-es regényére utalt, egy agymosásról
szóló thrillerre. Ez a kis belső vicc dr. Bertold Shenneck, eme
nanotechnológiás vívmány szülőatyjának az ötlete volt.

Jane Hawk viszont megtudta ezt a mondatot, úgyhogy az
összes alanyt átprogramozták, és az új beoltottaknál már egy
másik indítómondatot alkalmaztak.

Jergen az asztal túloldaláról végignézett az ikreken, és azt
mondta:

– Ira bácsi nem Ira bácsi.
Nem tudta, ki választotta az új jelszót. Ez a mondat Jack

Finney 1955-ös regényéből, A testrablók támadásából származott,
amelyet kétszer is megfilmesítettek, és amely egy
földönkívülifajról szólt; ezek az idegenek tökéletesen imitálták



az általuk kiszemelt embereket, és átvették a helyüket. Ez az
analógia nem volt olyan jó, mint az előző, de nem lehetett az
összes összeesküvő olyan szellemes, mint a néhai dr. Shenneck.

Sanjay egy törtmásodperccel Tanuja előtt reagált, de
mindketten azt felelték, hogy: „Igen, rendben.” Vagyis a
beprogramozott választ adták.

Ez azt jelentette, hogy az agyimplantátum összeállt, és az
ikrek már csak a szabad akarat illúzióját birtokolták.

– Remek – állapította meg Jergen a hosszú üldözés és a
kényelmetlenségek után elégedetten azzal, hogy a Shukla ikrek
átváltoztatása rendben lezajlott.

A két testvér ugyanolyan ébernek tűnt, mint korábban, de
egyfajta transzba estek, amelyből csak Jergen vagy Dubose tudta
kibillenteni őket az Auf Wiedersehen szavakkal, vagyis a
„viszontlátásra” német megfelelőjével.

Jergen így szólt:
– Pontosan azt kell tennetek, amire utasítást kaptok.

Megértettétek?
Az ikrek egyszerre válaszolták, hogy „igen”.
Dubose kioldotta a nyakörvüket és a pórázukat.
Carter Jergen instrukciói értelmében a testvérek

elmosogattak, és minden edényt visszatettek a helyére. Nem
szóltak egymáshoz, egyetlen pillantást sem váltottak, olyan
hatékonyak voltak, mint két hangya, akik a génjeik parancsait
hajtják végre.

– Most hazaviszünk titeket – mondta Jergen.
– Rendben – válaszolták.
Az egyik gyertya már nem égett. Jergen a másik kettőt is

kioltotta, és a Shuklák kivitték a meleg korsókat az épületből,
hogy reggel senki se találjon ott semmi furcsát, és a rendőrség
figyelme a paplakra összpontosuljon, ahol Gordon M. Gordon
tiszteletes holtteste már a lelkétől megszabadulva várta őket.

52.



IMMÁR FARMERBEN ÉS PULÓVERBEN, Petra Quist
visszanyerte kifinomult kecsességét, röpke visszatérése az
esetlen kamaszkorba végleg a múlté volt.

A Rimowa bőröndöt a jobb kezével tolva, baljában a fém
diplomatatáskával sétált le Jane előtt a garázsába, majd a
Cadillac Escalade-hez, Simon gyűjteményének
legfeltűnésmentesebb darabjához. A bőröndöt a csomagtartóba
tette, a pénzt viszont az anyósülésre.

– Csak pár óráig használd a Cadillacet – javasolta Jane –,
amíg bérelni nem tudsz egy autót. Onnantól biztonságban
leszel. Én gondoskodom arról, hogy Simon meg se próbáljon
megtalálni. A fivérét és a fivére bandáját nem fogja érdekelni
Simon volt barátnője. Ők nem jelentenek rád veszélyt.

Petra hosszan végignézett Jane-én, olyan arckifejezéssel, mint
aki egy idegen nyelven elhangzott mondat értelmén töpreng.

– Meg akartalak ölni egy törött palackkal.
– Részeg voltál.
– De megtettem volna.
– Azt alaposan megtoroltam. Hogy van az állad?
Petra megérintette a véraláfutását az ujja hegyével.
– Nem túl rosszul. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogyan

mondjak köszönetet.
Jane elmosolyodott.
– Dehogynem. Ne csússz vissza! Találj egy új életmódot! A

helyedben én távol tartanám magam a fényűző helyektől és a
korábbi fényűző tevékenységeidtől. Az nem élet, csak az élet
utánzata. Keress egy valódi helyet, egy olyan várost, ami úgy
néz ki, mintha egy ötvenes évekbeli sorozatban lenne, olyan
emberekkel, akik akár azok is lehetnek, akiknek tűnnek.

– Értem még soha életemben nem tett senki semmit anélkül,
hogy valami nagyobbat ne akart volna cserébe.

Jane követte Petrát a kocsi ajtajáig.
– Nem mondod, hogy soha életedben…
– Pedig tényleg így van.
Jane, aki kihallotta a lány hangjából a szomorúságot,

szükségét érezte, hogy megkérdezze:
– Nem az én dolgom, de nem tudod… mikor romlott el az

életed?



– De. De igen. Az évet is. A napot és az órát. Sok-sok idővel
ezelőtt volt.

– Lehet, hogy jó, hogy tudod. Ha rejtély lenne, ha elfelejtetted
volna… nem lehet egy olyan démont elűzni, amelynek nem
tudod a nevét.

– Talán még egy olyat sem, aminek igen.
– Lehet. Ez csak akkor derül ki, ha kipróbálod.
Petra bólintott. Szólásra nyitotta a száját, majd elakadt. Utána

elfojtott érzelmektől rekedtes hangon azt mondta:
– Szép cipő.
– Semmi extra. Csak egy Rockport.
– Igen, tudom. De az kemény, tartós, bírja a gyűrődést.
Jane azt felelte:
– Ennél többet nem is lehet várni egy cipőtől.
Petra felnézett.
– Ezt soha nem fogom elfelejteni. Ezt, itt.
– Én sem – válaszolta Jane.
Petra beszállt az Escalade-be, becsukta az ajtaját, és

beindította a motort. A távirányítóval felnyitotta a garázsajtót.
Jane végignézte, ahogy az autó az alacsony mennyezetről és

falakról visszaverődő motorzaj kíséretében kigurul az éjszakába.

53.

RADLEY DUBOSE AZT MONDTA a transzban lévő
ikreknek, hogy aludjanak, amíg meg nem hallják a nevüket. A
testvérek beültek a Range Roverbe, becsatolták magukat, és
lehunyták a szemüket. Tanuja feje jobbra billent. Sanjay szája
kinyílt. Bár biztosan kimerítette őket a hosszú és eseménydús
éjszaka, a rájuk kényszerített alvás természetellenesnek tűnt, és
talán az álmuk sem olyan volt, amilyen a normális embereké
szokott lenni.

Jergen kelet felé hajtott, ki a sűrűbben lakott nyugati
részekről, a keleti hegyek és kanyonok közé, hogy hazavigye a



Shuklákat.
A Hyundai Santa Fe Sportjuk, amelyet a Honeydale

lovardánál hagytak sorsára, már visszakerült a garázsukba.
Egy csapat a korábbi események összes nyomát eltávolította a
konyhájukból, a darázsirtó maradványait is beleértve, amellyel
Tanuja megszabadította a bátyját Lincoln Crossleytól és a
többiektől.

Az ikrek hamarosan megkezdik életük utolsó fejezetét, egy
gyilkosságsorozatot, amely bekerül majd az országos hírekbe, és
szörnyeteggé teszi őket a közvélemény szemében. A lány
legújabb regénye, amely még nem volt bestseller, de már
komoly visszhangot vert, és a Hamlet-lista programja szerint
akár egy egész nemzedék erkölcsi hozzáállásának a
kialakításához hozzájárulhatott volna, örökre megvetett és
érinthetetlen mű marad majd.

Jergen Dubose-ra pillantott.
– Elmondanál valamit?
– jó volt. Érzéki, ahogy a Harvardon mondanátok.
– Ebben nem kételkedtem.
– Akkor miért kérdezed?
– Miért nem vártad meg, hogy összeálljon az

irányítómechanizmusa?
– Kímélj meg a New England-i szemforgatástól!
– Nem értem, mire gondolsz.
– A bostoni brahmin fiára, aki olyan előkelő, hogy nem is érti

a vidéki fiú viselkedését. – Az átváltozása után minden
parancsodnak engedelmeskedett volna. Megspórolhattad volna
a harcot… – Dubose felé fordult, oldalra billentette medveszerű
fejét, és szemöldökének eresze alól végigmérte Jergent.
Arckifejése annyira szarkasztikus volt, hogy nem is kellett
szavakba öltenie a véleményét. – Szóval, vonjam le a
következtetést – reagált Jergen –, hogy a harc csak élvezetesebbé
tette a dolgot.

– Ügyes vagy.
– Hát, nem tudom.
– Te soha nem próbáltad így? Ne etess!
– Soha -- válaszolta Jergen. – Én a könnyű dolgokat szeretem.
– Most olyan lenne vele, mintha egy robottal csinálnám.



– Egy nagyon vonzó robottal.
– Akkor, ha hazaértünk velük, csak rajta…
– Ne vedd sértésnek, Radley, de az után, hogy te az imént

jártál benne, inkább nem.
Ez mély, savanyú és ritka nevetést váltott ki Dubose-ból.

– Nem vagy egy kicsit túl finnyás azok után, amit ma
végigcsináltunk?

– Nem baj, akkor is passzolok. És egyébként is, csak a
munkánkat végeztük.

Dubose azt felelte:
– Jobb hellyé tettük a világot.

54.

JANE HAWK PÉNTEKEN SOKÁIG ALUDT,és délután
is szunyókált egyet, hogy felkészüljön a következő tizenkét
órára. Szombat hajnalban fél ötkor, miután elbúcsúzott Petra
Quisttől, szeretett volna még pár órát aludni, hogy hat órával
később kipihenten fogadhassa a Washingtonból érkező Booth
Hendricksont. De eléggé fel volt pörögve, minimális álmosságot
sem érzett.

Simon Yegg, akinek reménye sem volt kiszabadítania magát,
a saját levében ázott a vetítőteremben. Őt nem kellett
megfigyelés alatt tartania.

A konyhában, óvatosan kikerülve az üvegszilánkokat,
keresett még egy üveg Belvedere-t és Coca-Colát, és egy
jégkockatartót is talált félhold alakú jégkockákkal. Készített egy
italt, és bevitte a dolgozószobába, ahol felkapcsolta az asztali
lámpát.

A lámpa mellett egy iPod hevert. Jane-ben felmerült, hogy
megnézi a lejátszási listáját, de a zene elfedhette volna a többi
hangot, és ezt nem kockáztathatta meg.

Ő is tehetséges zongorista volt, ahogy néhai édesanyja és még
élő, anyagyilkos édesapja is. Az utóbbi éppen turnézott, pedig
az lett volna igazságos, ha már tizenkilenc éve börtönben



rothadt volna. Jane számára a zene éppen olyan létszükséglet
volt, mint az étel – a hallgatása is, és a létrehozása is egy
Steinwayen. Akár zenei karriert is csinálhatott volna, csakhogy a
zongorák felemelt fedele túlságosan is emlékeztette őt az anyja
nyitott koporsójára, ami nem segített az előadásai
színvonalának az emelésében.

Nem volt szüksége pszichoanalízisre ahhoz, hogy tudja, miért
választotta ehelyett a rendőri munkát.

Miközben a vodkás kólát kortyolgatta, kivett a zsebéből egy
törött kámeát, amely egy nő profilját ábrázolta zsírkőből
kifaragva, ovális ezüstkeretben. Szeretett kisfia, Travis találta a
búvóhelyeként szolgáló ház mögötti patakban, amikor Jane
barátainál rejtőzött.

Travis meggyőzte önmagát arról, hogy a profil ugyanolyan,
mint az anyjáé. Ő a végső győzelem egyértelmű bizonyítékának
találta ezt a jelet, ugyanakkor talizmánnak is vélte, amely
megvédelmezi az anyját, amíg Jane magánál tartja.

Jane is különlegesnek és értékesnek tartotta a medált, de nem
azért, mert hitt a varázserejében, hanem mert a gyermekétől
kapta: Nickkel közös fiától, aki szerelemben fogant és született,
abban a reményben, hogy csodákat, örömöt és olyan
igazságokat talál benne, amelyek miatt megéri élni. Amikor a
kezébe szorította a kámeát, és lehunyta a szemét, olyan tisztán
látta Travist, mintha egy szobában lett volna vele, azzal a
kisfiúval, akinek pont olyan árnyalatú kék szeme volt, mint az
apjának, kócos haja, kedves mosolya, és olyan intelligenciája,
amely miatt néha felnőtt férfinak tűnt, aki türelmetlenül várja,
hogy véget érjen a gyermekkora.

Vagy a vodka, vagy a medál miatt, de Jane hamarosan
megnyugodott. Amikor végzett az italával, visszatette a zsebébe
a kámeát, és beállította a karóráján az ébresztőt. Felállt az
asztaltól, lekapcsolta a lámpát, és kinyújtózott a kanapén.

Arra kérte az álmait, hogy ha lesznek, a gyermekét mutassák,
és szépek legyenek. De egy olyan lány álmai, aki kilencévesen
megtalálta az anyja véres holttestét egy kádban, majd alig
tizenkilenc évvel később a férjéét is, hasonló körülmények
között, inkább sötétek szoktak lenni, mint fényesek.



55.

TÖBB MINT TIZENKÉTEZER MÉTERREL a föld
felszíne felett a nap már lement a gép háta mögött. A két izmos
Rolls-Royce hajtómű nyolcszáz kilométer per órás sebességgel
repítette a majdnem negyventonnányi repülőgépet és
üzemanyagot, szinte a gravitációt meghazudtolva.

Az emberiség milliói messze alattuk húzták az igát, lázasan
igyekezve végrehajtani gyakran értelmetlen és szinte mindig
megfontolatlan küldetéseiket, nem is sejtve, milyen gyorsan
közeledik a változás.

Ez izgalmas korszaknak ígérkezett, különösen akkor, ha az
ember Booth Hendrickson, egy tizennégy helyesre tervezett
Gulfstream V egyetlen utasa. Hendrickson kifizetődőnek találta,
hogy a washingtoni fejesek és udvaroncaik nem csupán az
igazságügyi minisztérium magas pozícióban lévő jogászaként,
hanem olyan emberként is ismerik, aki meg tud szervezni
diszkrét találkozókat a biztonsági szolgálatok és a rendvédelmi
hatóságok magas rangú hivatalnokai között. És még inkább
örült annak, hogy ő maga azok közé az összeesküvők közé
tartozhatott, akikről ezeknek a tekintélyes hivatalnokoknak a
kilencvennyolc százaléka nem is hallott, és sokkal nagyobb
hatalommal rendelkezett, mint azok sejtették.

Az elégedettsége nem kis részét az olyan béren kívüli
juttatások okozták, mint például ez a fényűző magánrepülő. A
Gulfstream az FBI tulajdona volt, és az eredeti célja az volt, hogy
sürgős nyomozásokban segítse a hatóságokat a terrorizmus
elleni harcban. Hendrickson akkora hatalommal rendelkezett,
hogy elég volt kijelentenie – részletezett és dokumentált
indoklás nélkül a feladata egyrészt sürgős, másrészt a fehér
felsőbbrendűség hirdetőihez vagy muszlin! radikálisokhoz van
köze, és övé volt a gép.

Éppen megkapta kései reggelijét, a rákos omlettet fürjtojásból,
kókuszolajban kisütött krumplival, vajpuha, kakukkfüves
bébirépával és briósból készült pirítóssal.

Az étel nagyon finom volt, de a bor felzaklatta. Amikor előző



délután megszervezte az útját, Far Niente chardonnay-t rendelt
a reggelijéhez. Ehelyett egy gyakorlatilag ismeretlen pinot
grigiót kapott, ami egy árnyalatnyit túl édes volt az omletthez.

Bár az utaskísérő bűnbánó volt, nem tudta megmagyarázni,
hogy ez miképpen fordulhatott elő. A fedélzeten nem volt
chardonnay, úgyhogy Hendricksonnak be kellett érnie a pinot
grigióval. A két pohár helyett, amit korábban tervezett, csak
eggyel ivott.

Nem volt babonás alkat. Egyáltalán nem hitt a jó vagy a rossz
előjelekben. Nem tudta elfogadni az istenek, a sors vagy a
szerencse létezését. Csak önmagában hitt, a nyers hatalom
hatékonyságában, és az anyagi világ formálhatóságában,
amelyet egy erős ember az akaratára tud hajlítani.

Ennek ellenére, amikor befejezte a reggelijét a
csokoládéreszelékes mandarinszeletekkel, a bor keltette
nyugtalansága fokozódni kezdett. A repülőgép hajtóműveinek a
hangját hallgatta, hogy nem változott-e meg valami mechanikai
hiba miatt.

Reggeli után, amikor dolgozni próbált a laptopján, egy egész
sor időjárás-jelentést végignézett, hogy nem várható-e
turbulencia az útjuk hátralévő részében. Egyik óráról a másíkra,
az egész országon keresztül arról győzködte magát, hogy a
rossz előérzete alaptalan, de csak átmeneti időre tudta elűzni.

Azon kapta magát, hogy újra és újra annak a milliárdosnak a
közelmúltbéli bizarr haláláról olvasgat, aki az összeesküvés
alapító tagja volt. Újra átnézte az arra utaló bizonyítékokat,
hogy Jane Hawk jelen volt azon a San Franciscó-i helyszínen,
ahol a férfi halála a biztonsági óvintézkedések ellenére
bekövetkezett. Egy idő után kénytelen volt beismerni, hogy
kezd annak a ribancnak a megszállottjává válni.

Amikor megérkezett Kaliforniába, kiszállt a magánrepülőből,
és meglátta a futópályán várakozó limuzint meg a sofőrt, a
baljós előérzete riadalommá nőtt. Féltestvére, Simon küldött
neki egy titkos üzenetet arról, hogy nem minden az, aminek
tűnik.

Ez az üzenet annyira titkos volt, hogy senki más nem ismerte
volna fel benne a figyelmeztetést a két fivéren kívül. És talán ők
sem, ha nem kötötte volna össze őket az az élmény, hogy



sikerült túlélniük az anyjukat.
A helyzet hirtelen éberséget, taktikai eleganciát és

ravaszságot kezdett megkövetelni. Hendrickson némi félelmet is
beismert, ugyanakkor felvillanyozta annak lehetősége, hogy
Jane Hawk nagy hibát követett el. Ha valaki Simonon keresztül
próbálja megközelíteni, az csak Jane Hawk lehet, aki nemrég
tudta meg, hogy Hendrickson is az összeesküvők közé tartozik,
és hogy ő a forradalom egyik leghatékonyabb lándzsája.

Ha ügyesen viselkedik, és higgadt marad, talán ő lehet az, aki
megöli a lányt.



MÁSODIK RÉSZ

JANE, A MIGRÉN



 



1.

AZON A SZOMBATI NAPON, reggel 8:45-kor Gilberto
Mendez – volt tengerészgyalogos, halottkém, leendő álsofőr –
leparkolta Chevy Suburbanjét egy csendes lakóövezetben, egy
apró, rózsaszín bogyókkal teli perui borsfa alatt, egy olyan
helyen, ahol biztosan nem voltak köztéri kamerák.

Kifényesített, fekete cipőt viselt, fekete öltönyt, fehér inget,
fekete nyakkendőt, és dupla sildes, fekete sapkát rövid
ellenzővel. A nadrágot egy hónappal korábban vette egy öltöny
részeként, de a zakót két éve, amikor még húsz kilóval nyomott
többet az ideális súlyánál, nem csak tízzel. Ez lehetővé tette,
hogy elrejtse alá a vállhevedert a hónaljtokkal és a Jane-től
kapott fegyverrel.

Amikor gyalogosan elindult az ötsaroknyira lévő park felé,
úgy érezte, kicsit kilóg a környezetéből, bár azok, akikkel
találkozott – a verejtékező futók, a mosolygó kutyasétáltatók, a
gördeszkázó gyerekek –, utána sem néztek.

Az ég ugyanolyan kék volt, mint az a babatakaró, amelyet a
felesége, Carmella vásárolt megszületendő, negyedik
gyermeküknek, akivel már a harmadik trimeszterbe ért. Az
előző éjszakai eső élénkebb zöldre mosta a fákat, színesebbre a
virágokat, és a gyepek szinte mesterségesen tökéletesnek tűntek
tőle.

Gyönyörű nap volt ez az életre – és ez egy olyan gondolat
volt, amely a temetkezési vállalkozóknak talán gyakrabban
eszükbe jut, mint más szakmák képviselőinek. Egy bizonyos
közel-keleti pokolbugyorban egyszer egy olyan napja is volt,
amikor elhivatott tábori lelkészük nemcsak az aktuális napét,
hanem az összes korábbi napjuk értékét is megkérdőjelezte.
Gilberto nem volt olyan vallásos, mint az a jó ember,
ugyanakkor még a legszörnyűbb órákban is meglátta a világban
azt a szépséget, amelyet az emberiség legrútabb tettei sem
bírnak elrejteni – a lila árnyékok és lágy fény lenyűgöző mintáját



egy ódon udvarban, egy fehér madár röptét az aranyszínű
hajnalban és ezek a pillanatok meggyőzték arról, hogy lesznek
még napok, amikor minden sötétség, nem csak az éjszakáé,
visszavonul. Bár ezen a fényes reggelen lőfegyver is volt nála,
örült az életnek, részben azért is, mert ismét teljesítheti a
harcosok szent hűségfogadalmát –„semper fi” –, amelyet
nemcsak a hazájára, hanem a szabadságra és a bajtársaira nézve
is kötelezőnek érzett.

A parkban egy focipálya is volt, és egy csapat kislány már
bele is kezdett az első meccsbe. Méltóságteljes vén tölgyek
árnyékolták be a piknikterület asztalait és padjait. A higanyként
fénylő tó melletti parkolóban pontosan ott állt a fehér Cadillac,
ahol Jane mondta. A limuzincég tulajdonosa valamilyen
ürüggyel odavitette az egyik alkalmazottjával.

A jármű nem volt bezárva. Gilberto kesztyűt vett, hogy ne
hagyjon ujjlenyomatot, majd kinyitotta az ajtót, felemelte a
szőnyeget, és megtalálta az odaragasztott elektronikus kulcsot.
Amikor beült a volán mögé, vonakodva húzta magára az ajtót,
amit azzal magyarázott magának, hogy egy friss szellő éppen
odafújta a közeli szervizépület falán növő jázmin illatát.
Valójában viszont úgy érezte, hogy amint becsukja az ajtót,
elvágja magát a jövőtől, a feleségétől és a lányaitól, és a meg
nem született fiától, akit talán soha nem fog látni.

De a jázmin illata pont olyan hatást gyakorolt rá, mint a fehér
madár röpte az aranyszínű hajnalban. Azt mondta: „Semperfi!”,
majd behúzta az ajtót, és beindította a motort.

2.

JANE-T AZNAP REGGEL FÉL KILENCKOR ébresztette
a karórája. A lány felkelt a kanapéról, és Simon Yegg
dolgozószobájának az ablakához lépett. Egy ideig csak álldogált
a hajnal fényében, ami valahol máshol a gyermekére és a férje
sírjára hullott, és amely annak a szeretetnek a fényét jelentette



számára, amely a távolságtól és az időtől függetlenül
összekötötte őket, úgy életükben, mint halálukban. Nem érezte
szükségét több alvásnak, nem volt álmos.

A dolgozószoba melletti fürdőszobában megmosta az arcát,
és megigazította hollófekete parókáját. Kivette sötét
kontaktlencséjét, és berakta a tartójába. A valódi szemszíne
kékebbnek tűnt az óceánnál is, amikor meglátta a tükörben.

Lement a vetítőterembe, ahol Simon megkötözve, a
vizeletében úszva feküdt. Mintha a hólyagja kiürülése egy
epefolyamot is felszabadított volna, az arca megduzzadt a
haragtól, s a bőre olyan sápadtnak és száraznak tűnt, mint egy
egzotikus kígyó pikkelyei. Véreres szemében lázas rosszindulat
csillogott; akkor sem tűnhetett volna természetfelettibbnek, ha
függőleges írisze lett volna.

Jane léptei hallatán maró átkokat és fenyegetéseket kezdett
ontani magából. Amikor a lány odalépett elé, nekifeszült a
kötelékeinek, amitől megzörrent alatta a kocsi.

Miközben Jane csak állt és figyelte, Yegg rázúdította, milyen
testrészeit fogja levágni, miközben életben tartja, és melyik
testnyílásaiba fogja betuszkolni a levágott részeket.

A megpróbáltatásai furcsa módon csak megerősítették
szociopata meggyőződését azt illetően, hogy körülötte forog az
univerzum, hogy ő nem halhat meg, mert akkor nem csupán
neki, hanem minden másnak is vége lenne. A szenvedéseit talán
valamiféle bátorságpróbának tekintette, amelyet az élet
ismeretlen játékmesterei szabtak ki rá, és amelyet ki fog bírni, és
a győzelme után úgy megtöri majd Jane-t, ahogy a lány képtelen
lenne őt megtörni.

A dühe szinte démoninak tűnt, ennélfogva
kimeríthetetlennek, és olthatatlanul égett tovább az után is,
hogy észrevette Jane külsejének a megváltozását, bár ettől
átmenetileg torkán akadt a mondanivalója. Jane magassága,
erős, de karcsú alakja és sötét haja ugyanolyan maradt, mint
korábban, ám Yegg addig talán észre sem vette, mennyire
hasonlít az anyjára, amíg a szeme is olyanná nem vált, mint
Anabelé.

– Kék – nyögte ki ekkor olyan hangon, mintha egy alkimista
arannyá varázsolt volna előtte valami egyszerűbb elemet. S bár



még mindig megfeszült az arca a haragtól, az állizmai
kidudorodtak, és a halántékán is ott dobolt egy ér, továbbra is
elnémították azok a patologikus gondolatok, amelyeket az
átváltozás keltett benne.

– Azért jöttem, hogy elmondjam – szólalt meg ekkor Jane –,
hogy ha bármi történik, és kiderül, hogy valamiképp
figyelmeztetted a fivéredet, annak következményei lesznek. A
legjobb esetben is visszajövök, hogy eltörjem a térded. Ha baja
esik annak a barátomnak, aki nekem segít, vagy ha Booth
erősítést hív, akkor időt szakítok arra, hogy lelőjem rólad a
farkadat, és mosolyogva fogok kisétálni a házból, miközben te
üvöltve megindulsz a pokol felé.

Yegg arcán erre annyi érzelem kezdett viaskodni a haraggal,
hogy szinte kaleidoszkópszerűen öltött újabb és újabb
kifejezéseket. A tekintete résnyivé szűkült, és üvegessé vált,
lázassá, immár kerülni kezdte Jane-ét, és különböző dolgokon
állapodott meg, de semmin sem tovább egy másodpercnél.

Jane már nem volt képes olvasni a gondolataiban. Simon
elméje a hideg, sötét, kráteres oldalát fordította felé, amelyet
nem világított meg a nap.

A férfi kínszenvedések közepette, de némán hevert tovább,
amíg Jane már majdnem kilépett a vetítőteremből, de ekkor
utánakiáltott, olyan hangon, mintha a neve egy trágár szó lenne.
Rendkívüli szenvedéseket ígért be a foglyulejtőjének vulgáris
hangnemben, Jane-t azonban nem hatotta meg, mert korábban is
találkozott már olyanokkal, akiknek csak a szájuk nagy,
tettekben viszont nem jeleskednek.

3.

AMIKOR BOOTH HENDRICKSON KISZÁLLT a
repülőgépből, és meglátta a rá váró fehér Cadillac limuzint, a
jármű egyszerre tűnt számára sértésnek és figyelmeztetésnek.

Ő úgy tartotta, hogy a fehér limuzinok esküvőkre, iskolai
bálokra és leánybúcsúkra valók, barmicvókra, hogy a fiúknak



legyen miben hülyéskedniük a zsinagóga és az utána következő
fogadás között.

A sikeres és komoly embereket viszont fekete autóval illik
fogadni, még annál is jobban elsötétített ablakokkal, mint amit a
törvény engedélyez – és az ő esetében konkrétan egy hosszú,
fekete Mercedesszel. Simon szerződése az igazságügyi
minisztériummal két rendelkezésére álló Mercedest is
tartalmazott azon magas rangú partnerei számára, akiknek San
Diego és Los Angeles között akad dolguk.

Hendrickson biztos volt benne, hogy Simon soha nem sértené
meg ennyire. Tehát ez a kocsi több egy közlekedési eszköznél.
Egy arra utaló üzenet, hogy a napja nem úgy fog alakulni,
ahogy eltervezte.

A buliautó mellett egy sofőr is állt, nem annak a kettőnek az
egyike, akik fogadni szokták, és akik nem hivatalosan a testőrei
is. Ez a fickó fekete öltönyt viselt, mint Simon összes
autóvezetője. De fejfedőt is, noha a korábbi sofőröknek soha
nem volt ilyesmijük. Továbbá napszemüveg volt rajta, amit a
hivatásosok soha nem tennének fel, amíg be nem ülnek a volán
mögé, már ha egyáltalán.

Hendrickson ebből azt a következtetést vonta le, hogy a sapka
a sofőr haj vonalát hivatott eltakarni, ami alapján később
azonosítani lehetne a rendőrségen. És a napszemüveget is az
álca részének vélte, mert az megnehezíti a szemszín, a
szemforma és az orr megfigyelését.

– Mr. Hendrickson? – kérdezte a sofőr.
Hendrickson visszanyelte a kocsival kapcsolatos sértődött

megjegyzéseit, és azt felelte:
– Igen.
– Engem Charlesnak hívnak. Remélem, kellemesen utazott.
– Végig jó idő volt.
Charles kinyitotta a limuzin hátsó ajtaját.
– Ha megvár az autó kényelmében, akkor átveszem a

poggyászát az utaskísérőtől.
– Csak két táskám és egy laptopom van. És egész úton ültem.

Szívesebben állnék pár percig, hogy egy kis friss levegőt szívjak.
– Igen, uram, természetesen – válaszolta Charles, majd a

repülőgép felé indult, amelynek a lépcsőjén időközben az



utaskísérő is megjelent.
Amennyire Hendrickson a nyitott ajtón át látta, senki nem

várt rá a limuzin utasterében. A férfi gyanakodva végignézett a
kis privátgép-terminált körülvevő műúton – a leállított
repülőgépeken, a körülöttük nyüzsgő elektromos kis
járműveken, a gépészeken, a poggyászrakodókon és a felszálló
utasokon –, azt keresve, kik lehetnek a sofőr bűntársai, de senkit
nem látott, aki különösebben gyanúsnak tűnt volna, mert
mindnyájan gyanúsnak tűntek.

Néhányan megnézték maguknak – ők tehát nem adtak okot a
gyanújára. Egy hivatásos megfigyelő ugyanis mindent
elkövetne azért, nehogy a célpontja észrevegye, hogy figyeli. A
többiek érdeklődését biztosan azért keltette fel, mert magas,
jóképű, elegánsan őszül a halántéka, ő a siker, a hatalom és a
kifinomultság két lábon járó megtestesülése.

Óhatatlanul is eszébe jutott a hiányzó chardonnay és a
reggelihez nem illő pinot grigio. Lehetséges volna, hogy beadtak
neki valamit a borral? Mi célból? Esetleg valami késleltetett
hatású szer lehetett az, ami csak öt-hat óra után kezd hatni,
hogy a limuzinban merüljön váratlanul és tehetetlenül álomba, a
sofőr kénye-kedvének kiszolgáltatva. Vagy talán bármeddig
megmarad a szervezetében az az anyag, és amikor később
naivan megiszik egy másik italt, a két szer összeáll a vérében
nyugtatóvá és igazságszérummá, és arra késztetik őt, hogy
minden titkát kiadja álmában.

Ez a lehetőség elég valószínűtlennek tűnt volna, sőt,
egyenesen abszurdnak egy laikus számára, aki nincs tisztában
azzal, milyen fejlesztések jelentek meg a kémiparban és a
nemzetbiztonság területén az elmúlt évtizedben. De Booth
Hendrickson pontosan tudta, hogy a valószínűtlen egyik hétről
a másikra valósággá válhat, a lehetetlen pedig valószínűvé.

Már megbánta, hogy nem vitt magával testőröket.
Három okból sem tett ilyet. Először is, hogy az arca minden

hatalma ellenére ismeretlen maradt a közemberek előtt. Nem
kellett amiatt aggódnia, hogy megtámadja a kormány
korlátozásának valamelyik híve, egy jó szándékú, de zavaros
fejű állatjogvédő, vagy bármelyik másik képviselője annak az
emberi hulladéknak, amely egyre nagyobb százalékát kiteszi a



népességnek. Másodszor is, a testőreit felszólíthatta volna a
bíróság, hogy árulják el, hol járt Booth, és kivel beszélt; az ő
helyzetében nem kockáztathat az ember szemtanúkat.
Harmadszor pedig, volt fegyvere, tudta használni, és szilárdan
bízott a veleszületett – bár kipróbálatlan – harci képességeiben.

Mindenesetre úgy érezte, ha pánikba esik a pinot grigio
miatt, azzal nagy lépést tesz a komplett paranoia felé. Jane
Hawk, bármilyen ügyes is, nem kerülhette meg az FBI
repülőgépeivel kapcsolatos biztonsági óvintézkedéseket. És
egyébként is, a kívánt chardonnay lecserélése pinot grigióra
csak felhívta volna a figyelmet arra, hogy történt valami; ha
Hawk vagy bárki más be akarta volna drogozni, akkor a
chardonnay-t használták volna.

Kivéve, ha… a chardonnay és a pinot grigio
savegyensúlyának a különbségei alkalmatlanná teszik az előbbit
a szer felhasználására.

A sofőr és az utaskísérő együtt pakolták át a táskákat a
repülőgépről a limuzin csomagtartójába, a laptopot kivéve,
amelyet Hendrickson – kérésére – a kezébe kapott.

Gyanakodva kereste annak jeleit, hogy a két férfi már
korábbról ismerte egymást. Semmi erre utalót nem vett észre, de
ez azt is jelenthette, hogy egyszerűen túl jó színészek.

Mivel a képmutatók és imposztorok világában élt,
Hendricksonnak különösen éberen kellett úszkálnia a
kétszínűség és ármány tengerében. A paranoiája nem csupán
érthető volt, hanem egyenesen elengedhetetlen a túléléshez.
Csak arra kellett ügyelnie, hogy az egészséges paranoiája ne
fajuljon pánikká.

Az utaskísérő minden jót kívánt neki, mielőtt elindult, a sofőr
pedig a limuzin nyitott hátsó ajtajához lépett azzal a szándékkal,
hogy becsukja Hendrickson mögött.

– Charles – mondta neki az utasa –, biztos vagyok benne,
hogy ismeri az útvonalat és az időbeosztást.

– Igen, uram. Először Mr. Yegghez megyünk ebédelni. Utána
három órára a Pelican Elill Resortba bejelentkezni.

Booth nem tudott több indokot kitalálni arra, hogy miért ne
szálljon be az autóba. És ha valóban Jane Hawk mozgatja a
szálakat a háttérben, akkor valamennyire amúgy is együtt kell



vele működnie, ha nem akarja elpuskázni a lehetőséget arra,
hogy megölje vagy foglyul ejtse a nőt.

Miközben elhelyezkedett a bársonybevonatú ülésen, az ajtó
egy határozott puffanással becsukódott mögötte.

4.

JANE SIMON YEGG DOLGOZÓSZOBÁJÁBAN ÜLT, a
férfi asztala mögött, innen hatolt be a telefontársaság
rendszerébe egy „hátsó ajtón” keresztül.

Ebben a pillanatban megszólalt az eldobható telefonja.
Felvette az asztalról.
– Igen?
Felismerte Gilberto hangját, amikor a férfi azt mondta:
– Leszállt. Most gurul ide a gép.
– Nálad van a távirányító?
– A pohártartóban volt, ahol mondtad.
– Akkor mindent bele.
A temetkezési vállalkozó letette, Jane pedig ismét a

telefonszolgáltató integrált rendszerének bonyolult felépítését
kezdte nézegetni a képernyőn.

Mielőtt Nick halálát követően otthagyta az FBI-t, ismert egy
kedves, vicces, jóravaló hackert, aki a Hivatal alkalmazásában
állt, Vikram Rangnekart. Vikram időről időre elmerült egy kicsit
az internet zavarosabb vizeiben is, amikor ezt az utasítást kapta
az igazgatótól vagy az igazságügyi minisztérium valamelyik
fejesétől. És annak ellenére, hogy Jane férjnél volt, Vikram
leplezetlenül rajongott érte, és szívesen mutogatta neki, miket
hozott létre – a „gonosz kis ivadékainak” nevezte őket – a
felettesei jóváhagyásával.

Bár Jane szabálytisztelő ügynök volt, és soha nem
folyamodott törvénytelen eszközökhöz, nem tudott ellenállni a
kísértésnek, hogy kiderítse, kik korruptak az igazságügyieknél,
és miben mesterkednek. Hagyta, hogy Vikram végigvezesse a
nem teljesen legális installációin, ami a férfi szempontjából



olyannak tűnt, mint amikor egy pávakakas széttárja a farktollait,
és riszálni kezdi magát. A „gonosz kis ivadékai” egy része olyan
„hátsó ajtó” volt, amelyeken át könnyedén és titokban
behatolhatott az összes telefonszolgáltató rendszerébe.
Mindenféle trükkök segítségével telepített egy rootkitet, azaz
egy hatékony programot ezekbe a rendszerekbe, amelyen át
nyom nélkül navigálhatott a különböző hálózatokban, úgy,
hogy még a legtehetségesebb IT-biztonsági szakembereknek se
tűnjön fel a jelenléte.

Miután megmutatta Jane-nek, hogyan használhatja ezeket a
„hátsó ajtókat”, csak egy puszi volt a jutalma a faroktárogatásért
– ami a jelek szerint még így is többnek bizonyult, mint amire
számított.

Mivel minden számítógépben van egy beépített azonosító,
amelyet valós időben lehet követni, Jane nem hurcolt magával
laptopot vagy másfajta számítógépet, mióta szökésben volt. És
ugyanebből az okból kifolyólag csak eldobható telefonokat
használt.

Két nappal korábban több különböző könyvtár számítógépei
segítségével behatolt Vikram „hátsó ajtóin”, és rákeresett Booth
Hendrickson telefon-előfizetéseire. Az igazságügyi
minisztérium is biztosított a férfinak egy okostelefont, és egy
magánkészüléke is volt.

Jane most Simon számítógépén belépett a megfelelő
rendszerekbe, azonnali hatállyal deaktiválta Hendrickson
magántelefonszámát, és törölte az előfizetését. Utána áttért a
minisztériumi előfizetésére.

5.

AMIKOR A CADILLAC limuzin elindult a termináltól,
Booth Hendrickson arra kérte a sofőrt, hogy húzza fel az
elválasztófalat önmaga és az utastér között. Egy sürgős
telefonhívást akart lebonyolítani minél diszkrétebben.

Még ha a sofőr imposztor volt is, és gyanítani kezdte, hogy az



utasa rájött erre, akkor is szó nélkül engedelmeskedett.
Booth és Simon apja két különböző férfi volt, ezért nem

egyezett a vezetéknevük. Kiemelten ügyeltek is arra, nehogy
kiderüljön, hogy rokonok, és valamelyik túlbuzgó hivatalnok
rájöjjön, hogy több tízmillió dollár közpénz folyt Simon
különböző vállalkozásaiba a testvére jóvoltából, nem egy
szövetségi törvényt is megszegve.

Booth és Simon mindent személyesen beszéltek meg. Amikor
telefonon értekeztek, ami nagyon ritkán fordult elő, azt vagy
eldobható készülékekkel tették, vagy Booth magánmobiljával,
soha nem a minisztériumi telefonjával.

Booth ráébredt, hogy a magánkészüléke nem működik. A
kijelzője világított, de üres volt; se a szolgáltató neve nem jelent
meg rajta, se a zenéje nem hangzott fel.

Mivel nem maradt más választása, megpróbálkozott a
munkahelyi telefonjával, hasonló eredménnyel.

Eldobható mobil nem volt nála.
Azok az idők, amikor a limuzinokban telefonkészülék is volt,

már rég elmúltak.
Amikor a Cadillac lelassított egy közlekedési lámpánál,

Hendrickson megpróbálta kinyitni a mellette lévő ajtót.
Természetesen zárva volt. A biztonsági előírások és a biztosítói
feltételek megkövetelték, hogy amikor a jármű mozgásban van,
a limuzin sofőrje zárva tartsa az utasteret, és csak az után nyissa
ki, hogy leparkolt, nehogy valami részeg idióta vagy akaratos
kisgyerek kinyissa az ajtót, és kiessen a többi autó elé.

Bár a laptopja Boothnál volt, a férfi nem táplált illúziókat
aziránt, hogy el tudna küldeni egy üzenetet, amikor áthaladnak
egy védetlen wifihálózat hatókörén. És még ha sikerülne is,
akkor sem olvasná el senki időben, amit írna, ahhoz, hogy
segítsen neki, mivel Simon háza alig negyed órára van a
repülőtértől.

Úgyhogy Booth elővette a pisztolyát a hónaljtokjából, és a
zakója alá dugta.

6.



MINT AZT SIMON KORÁBBAN ELMONDTA Jane-
nek, a limuzinsofőrök egyenesen a garázsba szokták vinni
Bootht, nem a bejárati ajtóhoz. A két testvér diszkréten kezelte a
rokoni kapcsolatát, és nem szerették volna, ha Bootht
észreveszik a szomszédok.

Jane levitte a sporttáskáját a garázsba. Nem kapcsolta fel a
villanyt, a kis elemlámpával navigált a munkapadhoz. Letette rá
a táskát, kivette belőle a kloroformos tartályt, és a dzsekije
zsebébe csúsztatta.

A falon egy létra lógott. Jane leemelte, és felállította a
mennyezeti lámpa alatt, ami automatikusan felkapcsolódott
volna, amikor a garázsajtó elkezd kinyílni. A lámpa biztonsági
típus volt, nem lehetett lecsavarozni a búráját. Jane keresett egy
kalapácsot, felmászott a létrán, betörte a kemény műanyag
borítást, és összetörte a mögötte lévő LED-izzót. Miután elrakta
a létrát és a kalapácsot, besöpörte a szilánkokat egy sarokba.

Kinyitotta annak a szekrénynek az ajtaját, amelyiken
keresztül korábban bement a páncélterembe. Nem lépett be
rajta, csak lekapcsolta a zseblámpát, és a sötétben várta, hogy
meghallja a limuzin hangját a kocsibeállón.

Arra tippelt, hogy Hendricksonnál fegyver is lesz. Nála és
Gilbertónál is volt, de nagyon nem örült volna egy tűzpárbajnak
a zárt térben.

Volt egy terve. A tervek mindig megnyugtatták. De azt is
szem előtt tartotta, hogy még a legjobb tervek is ritkán
alakulnak úgy, mint arra számítana az ember.

Amint Gilberto behajt a garázsba, ő a távirányítóval be fogja
zárni a garázsajtót, és kiszáll az autóból, amelynek nem
kapcsolja ki a motorját, a légkondicionálóját pedig szellőztető
üzemmódban hagyja. Miután a garázsajtó leereszkedik, a
napfény is kívül reked, és Gilberto a kocsi elejéhez megy,
felnyitja a motorháztetőt, majd bekapcsolja a saját zseblámpáját.

Mivel az utastér ajtói zárva maradnak, Hendrickson nem tud
majd kiszállni a limuzinból.

Amint a nagy ajtó teljesen becsukódik, a föld alatti garázsra
sötétség borul majd. Jane ekkor fog kilépni a szekrényből, hogy
odamenjen Gilbertóhoz.

Az utastér és a sofőr közötti elválasztófal miatt Hendrickson



nem fogja látni, mi történik a Cadillac elejénél. Legkésőbb ekkor
észre fogja venni, hogy csapdába esett, de senkire nem fog tudni
rálőni az oldalsó vagy a hátsó ablakon át.

Lehet, hogy ekkor céltalan lövöldözésbe kezd, ám ez nem
valószínű. Bizonyára inkább spórolni akar majd a töltényekkel,
amíg meg nem lát egy célpontot.

Mire Jane az autóhoz ér, Gilberto megkeresi a
szellőztetőrendszer levegőbemenetét, ahova a lány a kloroform
nagy részét bespricceli. Lehet, hogy a járműben nem lesz olyan
sűrű a szer koncentrációja, hogy Hendrickson teljesen elveszítse
az eszméletét, de szinte biztos, hogy valamennyire elkábul, és
könnyedén le lehet majd fegyverezni.

Egyelőre azonban a legvékonyabb fénycsík sem szűrődött be
a garázsba. Jane ott állt a sötétben, a sötétség pedig benne; az
utóbbi a közelmúltbéli cselekedetei feketeségét és a saját
veszélyességét jelentette. És mindezek felett ott lebegett az a
harmadik sötétség, amelyet nem tudott kiűzni nyugtalan
elméjéből: annak a világnak a sötétsége, amely elvette tőle az
anyját és a férjét, és amely talán most rá vár, azokkal a gonosz és
brutális férfiakkal, akiket ő küldött oda.

7.

A REPÜLŐTÉRTŐL DÉLRE A LIMUZIN gyorsítani
kezdett a MacArthur sugárúton, az ország legsikeresebb
vállalatainak otthont adó irodakomplexumok között. A táj
gyönyörűen karban volt tartva, de a sötét ablakokon át a fáknak
nem volt színük, a gyep pedig barnának tűnt.

Booth Hendrickson ahhoz szokott hozzá, hogy az
alárendeltjei ugrásra készen várják az utasításait: a bármilyen
erőszakos cselekedetre képes fegyveresek; a jogrendszert
bunkósbotként használó ügyvédek; egész bürokráciák, amelyek
tízezer nyomtatvánnyal pusztítják el az ellenségeit.

Álmaiban, és néha koitusz közben is úgy szokott gondolni
magára, mint egy emberalakot öltött ravasz farkasra. Bár
kétsége sincs afelől, hogy mindig ő a főnöke azoknak, akikkel
együtt vágtat, nem magányos farkas szokott lenni, és csapatban



a leghatékonyabb, amikor a hatalmát az erőfölény meg a közös
cél, elhivatottság és sors tudata biztosítja.

A kezében lévő pisztoly, egy kilenc milliméteres Kimber
Ultra CDP II nem egészen nyolcszáz grammot nyom még a
tárában lévő nyolc tölténnyel és a csövében lévő eggyel együtt
is. Falka híján csak erre támaszkodhat.

A menetirányba néző ülésről átment a hosszabb, jobb oldali
padra, és a sofőr felé csusszant rajta.

Amikor a limuzin megáll egy újabb közlekedési lámpánál,
négy golyót ereszt majd az elválasztófalon keresztül a sofőr
tarkójába.

Nem. Ha megöli a sofőrt, akkor bezárva marad az utastérben.
S ha a sofőr nem nyomja tovább a féket, és a holtteste a
kormányra zuhan, az autó megindul majd a forgalomban.

Lehet, hogy át tudja törni az elválasztófalat. Átnyúlhat rajta,
és ráfoghatja a pisztolyát a sofőrre, azt követelve, hogy nyissa ki
az ajtót.

De mi lesz, ha a fal nem adja meg magát? Vagy ha át tudja
törni, de abban a pillanatban, hogy átnyúl rajta, a sofőr rátámad
egy sokkolóval, hogy kiüsse a kezéből a pisztolyt, vagy
megvágja egy késsel?

Inkább lerakta a Kimbert az ülésre.
Ismét megpróbálkozott mindkét telefonjával. Egyik sem

működött.
A limuzin óránként nyolcvan kilométeres sebességgel haladt,

talán valamivel gyorsabban. Perceken belül oda fognak érni
Simon házához.

Ha Jane Hawk ott van – márpedig ott lesz; ezt most már
biztosra vette –, akkor ki fogja őt vallatni. Az összeesküvés több
tagját elkapta, és ki is faggatta már, olyanokat is, akik
ravaszabbnak tűntek annál, mintsem hogy csapdába lehessen
őket csalni, és keményebbnek annál, hogy meg lehessen őket
tömi, a lány mégis mindből kiszedte, amit akart.

Még David James Michaelből is, a milliárdosból, aki a
mozgalom alapítója volt, noha őt rengeteg biztonsági
óvintézkedés védte. Ha D. J.-t is el tudta kapni, akkor bárkit el tud.

Hendrickson eddig soha nem érezte magát igazán
védtelennek a gyermekkora óta, amikor az anyja kegyetlenül



megedzette. Anabel szinte olyanná tette, mintha Nietzsche
felsőbbrendű fajának egyik tagja lenne. Szegény Simont
meghajlította, megrepesztette, gyakorlatilag megtörte. Booth
viszont, akit a fivérénél sokkal erősebb anyagból gyúrtak, ideális
alanynak bizonyult ahhoz, hogy vasembert kovácsoljon belőle.

És azért sem érezte magát veszélyben soha, mert el sem tudta
képzelni, hogy Jane tisztában lenne őneki az összeesküvésben
betöltött szerepével. Most rájött, hogy a nő csak egy módon
következtethette ezt ki. De már késő volt ahhoz, hogy ezen
gondolkozzon.

Ha elkapja, őt nem fogja tudni megtörni. Őt nem. Ha a lány
egy ellenállhatatlan erő, akkor ő mozdíthatatlan tárgynak
bizonyul majd.

Ennek ellenére szívesebben szökött volna meg előle, hogy
elkerülje azokat a kellemetlenségeket, amelyeket a többi
összeesküvő élt át a markában. Csak azért hagyta volna magát
elkapni, hogy megölhesse Jane-t. De erre nem igazán lenne
esélye olyan körülmények között, amikor a lány tervelte ki az
elrablását, és ezért előnyben van vele szemben.

Booth zsebre vágta használhatatlan telefonjait, és megfogta a
pisztolyát, ám ekkor a nap kibújt egy felhő mögül, és
bevilágított a limuzin tetején lévő áttetsző négyzeten. Az a
gumiszigetelésbe ültetett üveglap nem napfénytető volt, hanem
vészkijárat.

Pár évvel korábban egy hat-nyolc nőből álló csapat
születésnapi buli helyett a végzetébe limuzinozott, nem Simon
valamelyik kocsijában, hanem egy másik vállalatéban. Tűz ütött
ki az alváznál, és egy pillanat alatt átterjedt az utastérre. A sofőr
valamilyen oknál fogva nem húzódott le elég gyorsan a nők
sikolyainak hallatán, és nem nyitotta ki elég gyorsan az ajtókat.
Nem egészen egy perc alatt mindegyik megégett; egyikük sem
maradt életben. Azóta az új limuzinoknak Kaliforniában
rendelkezniük kell vészkijárattal.

Azon az úton kockázatos lenne a távozás. És egyébként is,
Booth már megbánta, hogy Dior Homme öltönyt, inget és
nyakkendőt visel Paul Malone cipővel, amelyek együttesen több
mint ötezer-négyszáz dollárjába kerültek. A ruhái egy része
biztosan tönkremegy majd.



Visszatette a tokjába a pisztolyát.
A limuzin ismét lelassított, talán egy újabb piros lámpánál.
Hendrickson ugrásra készen felállt, és a jármű mozgásával

együtt ringatózva megragadta azt a kart, amelyik a vészkijáratot
nyitotta.

Az autó teljesen megállt.
Hendrickson elfordította a kart. A vészkijárat kinyílt.
Amikor a férfi teljesen kiegyenesedett, a feje és a válla

kilógott a limuzinból. Egyik lábával felállt az ülésre, a másikkal
a bárpultra, amelyen zörögni kezdtek az üvegek, és a jégkockák
is kiestek a vödrükből, amikor feljebb lökte magát. Áthúzta a
karját a csapóajtón. Kitámasztotta magát. Felhúzta a testét a
tetőre.

8.

GILBERTO MENDEZ NEM IS SEJTETTE, hogy az utasa
gyanítja, hogy elrabolták, amíg a műszerfalon meg nem jelent a
VÉSZKIJÁRAT NYITVA felirat három sípolás kíséretében. Gilberto
ekkor leengedte az elválasztófalat, hátrafordult, és még látta,
ahogy a kapálózó lábak eltűnnek az utastérből. Hallotta, hogy
Flendrickson a tetőn van, és azt is, ahogy lecsúszik a jobb
oldalon.

Bár egy piros lámpa előtt állt, ötautónyira a kereszteződéstől,
három sáv közül a középsőben, Gilberto felrántotta az ajtót, és
kiszállt, miközben benyúlt a zakója alá, hogy megfogja a
Heckler & Kochot. Bármilyen kicsi volt is a valószínűsége, a
legrosszabbra számított: hogy Hendrickson megkerüli az autót,
és nyilvános tűzpárbajba keverednek.

De utána meglátta korábbi utasát a limuzin túloldalán, amint
beveti magát két kocsi közé a szélső sávban, és a járda felé
igyekszik.



9.

BOOTH HENDRICKSON A DIOR HOMME öltönyében
és a Paul Malone cipőjében menekülve máris zihálva vette a
levegőt, elvesztette a méltóságát, és hányingert érzett az
elrablástól való félelmében, attól tartva, hogy válogatott
kínzások és nevetség tárgyává tehetik.

Miután az a Hawk ribanc elkapta őket, a Boothhoz hasonlóan
nagyhatalmú és óvatos összeesküvőket holtan szokták találni
elhagyatott, patkányjárta gyárépületekben vagy a saját,
fegyveresekkel védett lakásukban, esetleg a járdán,
kilencemeletnyi zuhanás után. Pedig ]ane-ben semmi
természetfeletti nincs; csupán egy közember, mint a többi
ezermillió, egy szemrevaló liba, aki abban a téveszmében
szenved, hogy több joga van, mint amit a nála jobbak
biztosítanak neki, és minden egyes lélegzetvételével szennyezi a
világot. Csak azért sikerült Booth oly sok kollégáját elkapnia,
mert teljesen beleőrült a bosszúvágyba. Az őrület tette vakmerővé,
félelmet nem ismerővé és kiszámíthatatlanná. Hendrickson
legalábbis így gondolta – bár az is lehet, futott át az agyán, hogy
az őrület éppen olyan félelmetes, mint a természetfeletti.

Felfelé sietett a jobbra kanyarodásra váró járművek sora
mellett. Megpróbált benyitni egy Teslába, amelynek a vezetője
megrökönyödött ezen. Zárva. Tovább egy ezüst Lexushoz.
Felrántotta az ajtaját. Egy plüssbékát szorongató kislány bámult
fel rá tágra nyílt szemekkel. Nem jó. Booth becsapta az ajtót.
Utána visszanézett a Cadillac limuzinra, amelynek a sofőrje
állva nézte, és még nem indult a nyomába.

A következő autó márkáját nem ismerte fel – talán egy Honda
volt, talán egy Toyota; őt soha nem érdekelték azok a kocsik,
amelyek nem szerepeltek az általa olvasott luxusmagazinokban
–, de benyitott az ajtaján. Egy huszonvalahány éves nő vezette
farmerben, cowgirlblúzban, nyakán vörös kendővel, kis méretű
Stetsonban – cowboy kalapban egy autóban –, ijedt arcot vágva.

Hendrickson felvillantotta a jelvényét, és azt mondta, hogy
„FBI!”, mert a minisztériummal senkit nem lehet lenyűgözni.



Meg amúgy is, az FBI az igazságügyi minisztérium hatásköre
alá tartozik.

– Szükségem van a segítségére… és az autójára – jelentette ki,
miközben bevetette magát az utasülésre, és becsapta az ajtót.

A nő látszólagos ijedelme jogos felháborodásnak bizonyult;
felkapta a műszerfalon lévő bólogató fejű állatot, amelyet
Hendrickson nem ismert fel, és ütlegelni kezdte vele a
betolakodót.

– Hé, hé, hé, szálljon ki, menjen a fenébe!
Hendrickson dühösen, amiért a nő ellenáll egy hatósági

személynek, kitépte a kezéből az állatot, és a hátsó ülésre dobta,
miközben a jobb kezével pisztolyt rántott. A lámpa időközben
zöldre váltott, és megszólaltak a dudák. Hendrickson a nőre
kiabált:

– Forduljon be balra! Most, most, most!
Ekkor a nő mögött megjelent a sofőr, és Booth belelőtt az

ablakba.
A nő, mivel nem vette észre a sofőrt, azt hitte, ez egy

figyelmeztető lövés volt, hogy engedelmességre kényszerítsék.
Ijedten felkiáltott, a gázra taposott, és széles ívben jobbra
fordult.

10.

 
A HÁROM SÁVBAN FELTORLÓDOTT számtalan

járműből minden bizonnyal sokan látták, ahogy Hendrickson
megszökik a limuzinból, és megpróbál eltéríteni egy autót, de
csak Gilberto próbált közbelépni. És ezért majdnem lelőtték.

Üvegszilánkokkal borítva, az autókat kerülgetve visszasietett
a limuzinhoz, beült a volánja mögé, és behúzta az ajtaját. A
sárga Subaru nyomába indult, amelyet Hendrickson lefoglalt.

Amikor lekanyarodott a MacArthurról a Bisonra, meglátta
maga előtt a Subarut,. közelebb, mint gondolta, amint
szeszélyesen váltogatja a sávokat.

A Jane-től kapott eldobható telefon ott hevert mellette az
utasülésen. Egy kézzel vezetve beütötte a lány számát.



Jane felvette.
– Igen?
– Valahogy rájött. Megszökött a tető vészkijáratán át.
– Hol vagy?
– Beült egy nő kocsijába. Követem. A Bisonon vagyunk, a

Jamboree felé tartunk.
– Neki biztosan van telefonja – állapította meg Jane.
– Igen. Jobban teszed, ha lelépsz onnan.
– Lelépek – nyugtatta meg a lány. – Pár perc múlva felhívlak.

11.

A COWGIRL ÉRTHETŐ MÓDON fel volt dúlva, és meg
is ijedt, ami érthető volt, de leginkább feldühödött, és olyan izzó
tekintettel méregette Hendricksont, hogy az szinte érezte a
bőrén.

– Forduljon vissza – mondta neki. – Itt, itt!
A nő megfordult az úton, és visszafelé indultak a Bisonon a

MacArthur sugárúthoz, ahol pirosra váltott előttük a lámpa.
– Kitörte az ablakomat. Ez sokba fog kerülni.
A nő táskája a combja mellett hevert. Amikor Hendrickson

érte nyúlt, megpróbálta visszaszerezni.
A férfi rávágott a kezére a pisztoly markolatával.
– Vezessen, a fenébe már!
– Az az én pénzem! Nem veheti el!
– Nem kell a pénze. FBI-ügynök vagyok.
– Adja vissza a pénzemet!
– Csak a telefonját akarom. FBI-ügynök vagyok!
– Használja a saját átkozott telefonját!
– Tartsa a kezét a kormányon! – A nő az iPhone-ja után nyúlt.

Hendrickson a nyakához nyomta a pisztolyát. – Ennyire hülye?
– Ha megöl, ki fog vezetni?
– Én, a vérében ülve.
– Maga nem is FBI-ügynök.
– Miért állt meg?



– Nem gondolja, hogy esetleg azért, mert piros a lámpa?
– A piros lámpa bekaphatja. Menjen tovább! – Amikor a nő

továbbra sem lépett a gázra, Hendrickson a halántékához emelte
a pisztolyt. – Most azonnal, ribanc! – Hatsávnyi forgalom,
három nyugat felé, három kelet felé, suhant előttük a
MacArthuron. A nő a dudára hasalt, miközben besorolt a kocsik
közé, nem mintha bárki időben meghallhatta volna ahhoz, hogy
megálljon. Bár Booth utasította erre, azonnal meg is bánta az
elhamarkodottságát, és nem egy felfedező bátor szívével
szemlélte a forgalomnak ezt az Amazonasát, hanem váratlan
rettegéssel. Az ijedelme annyira primitív volt, hogy a feléjük
száguldó kamion eleven leviatánnak tűnt számára, amely
mindjárt felfalja őket. Dudák harsantak, fékek csikorogtak, de
alig két szoros helyzet után átértek a túloldalra, és Hendrickson
úgy érezte, talán kezd megfordulni a szerencséje. – Menjen dél
felé a 73-ason – adta ki a parancsot.

– Miért? Hova?
Hendrickson olyan erővel kocogtatta meg a halántékát a

pisztolyával, hogy fájjon, és a nő magához térjen tőle.
– Azt nem kell tudnia. Gyorsabban, a fenébe is, lépjen a gázra!
Miközben leereszkedtek a 73-as autópálya felhajtóján,

gyorsan elintézett egy hívást a nő telefonján; a J-Spotter nevű
osztag számát ütötte be, amely több állami szervezet erejének
egyesítésével próbálta elkapni Jane Hawkot. Ez a csapat ritka
példája volt öt olyan ügynökség összefogásának, amelyek
egyébként féltékenyen szokták óvni a többitől a saját
hatáskörüket: az FBI-énak, a Nemzetbiztonsági Hivatalénak, az
NSA-ének, a CIA-ének és a környezetvédelmi hatóságénak. Az
erőforrásaik egyesítésével -- a pénzüket, az embereiket, a
műholdjaikat, a járműveiket és a fegyvereiket is beleértve – és a
rendőri szervek segítségével az ország bármelyik pontján fél
órán belül össze tudtak állítani egy osztagot, amennyiben hírt
kaptak Jane megjelenéséről a környéken.

– GYORSABBAN! – kiabálta Hendrickson.
– Már így is túlléptem a megengedettet.
– Nem számít. FBI-ügynök vagyok.
– Ez kamu! – válaszolta a nő, de a fegyver eléggé

megijesztette ahhoz, hogy felgyorsítson százharmincra.



Az öt ügynökség vezetői nincsenek tisztában azzal, hogy a J-
Spotter létrehozásának ötlete az összeesküvőktől származik, és
hogy valójában e díszes társaság tagjai irányítják az osztagot.
Bár azt állítják, hogy a küldetés célja Jane Hawk letartóztatása és
felelősségre vonása gyilkosságért, hazaárulásért és egyéb koholt
bűneiért, valójában be akarják oltani az
irányítómechanizmussal, hogy kihúzzák belőle, ki segített neki,
majd meg akarják ölni oly módon, hogy a halála természetesnek
tűnjön.

Amikor Hendrickson hívását a második kicsengés után
felvették, nem a nevét mondta be, hanem egy hétjegyű
azonosító számot. Elmondta, melyik lakóközösségben él Simon,
megadta a ház pontos címét, majd azzal köszönt el, hogy:

– A feketerigó ott van, de már nem sokáig. – Jane Hawk
kódneve volt a Feketerigó. – Öt percre vagyok tőle. Küldjetek
erősítést!

Booth Hendrickson a hatalomból táplálkozott – abból élt –, és
a pozíciója járulékos hasznából. Ugyanakkor az ilyen titkos
küldetéseket is éppen annyira szerette, mint a hatalmát, a
kódneveket, a jelszavakat, a pusmogást, a szervezkedést, a
titkokba csomagolt titkokat, a titkosírásokat és a jeleket. Ebben
az egészben volt valami játékszerű, ami nagy élvezetet tud
okozni egy olyan embernek, aki gyermekkorában nem
játszhatott túl sokat.

Miután befejezte a beszélgetést, zsebre vágta az iPhone-t, ami
felháborította a készülék tulajdonosát.

– Az az én telefonom. Én fizettem ki.
– Ha jól viselkedik, kap egy újat az államtól.
– De nekem az kell. Adja vissza!
– A következő kijáratnál kanyarodjon le!
– Hé, maga seggfej, ez Amerika!
– Amerikának befellegzett – jelentette ki Hendrickson,

miközben ismét a nő halántékára fogta a pisztolyát.
– Egy fenét fellegzett be!
– A következő kijáratnál kanyarodjon le!



12.

JANE A VAKSÖTÉT GARÁZSBAN FOGADTA
Gilberto Mendez hívását. Hendrickson, aki eltérített valami nőt
a kocsijával, valószínűleg megszerezte a sofőr telefonját, ami
felborította az egész tervet.

Egy perccel később, odafent a konyhában, Jane felkapta az
uzsonnásdoboz méretű MedExpress táskát, amelyet korábban
hagyott ott, és visszasietett a garázsba, ahol felkapcsolta a
lámpát.

Bár gyalog közelítette meg a házat, most nem maradt ideje
arra, hogy visszasétáljon az Explorer Sporthoz, amit egy éjjel-
nappali szupermarket parkolójában hagyott egy
bevásárlóközpontban.

Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes GL 550.
Az egyik fiókban megtalálta a Mercedes kulcsát.
A szerszámok közül leakasztott két csavarhúzót, egy simát és

egy kereszthornyosat.

13.

MIUTÁN AZ AUTÓPÁLYÁT MAGUK MÖGÖTT
hagyták, nyugat felé kezdtek száguldani a Newport Coast
Drive-on, egyik sávból a másikba váltogatva. A nő az állát
megfeszítve hajolt a volánra, mintha tetanuszt kapott volna.
Amilyen harcias volt korábban, most éppen olyan némává vált.

A hallgatása eleinte áldásnak, később már gyanúsnak tűnt.
Booth Hendricksonnak ez a nő még kevésbé volt szimpatikus,
mint a többi ember, és a némaságából arra következtetett, hogy
biztosan bosszútervet forral abban a kis madáragyában.

– Ne csináljon semmi ostobaságot! – figyelmeztette.
– Fasiszta szemétláda!
– Csak vezessen. Előzze meg a kocsikat! Könyököljön rá a



dudára!
A nő engedelmeskedett, de hozzátette:
– Náci seggfej!
Hendrickson nem viselte jól ezeket a sértéseket. Még soha

senki nem nevezte fasisztának vagy nácinak; ezeket a szavakat ő
szokta alkalmazni másokra.

– Szivi, aki úgy öltözik, mint egy rodeóbajnok, az csak ne
szóljon le másokat.

– Kommunista vérszívó!
– Mi ez a nevetségesen kicsi cowboykalap? – vágott vissza a

férfi. – Egy felnőtt darabot nem tudott megengedni magának?
– Ez az egyenruhám, maga seggfej. Egy étteremben

dolgozom. És ismerem a maga fajtáját.
– Az én fajtámat?
– Nagyszájú, sóher kommunista-náci seggfej!
Hendrickson nagyon szeretett volna odacsapni a pisztollyal,

és kitörni a nő néhány fogát, ehelyett azonban csak felkapta a
jelvényét, és megrázta az arca előtt.

– A következő sarkon forduljon jobbra!
– Dolgozott maga akár csak egy napot is életében? – kérdezte

a nő.
– Jobbkanyar!
Az autó éleset fékezett, megcsúszott, és úgy siklott a

mellékutcára, mintha egy raliversenyző unokája vezetné.
– Addig csüngött az anyja csöcsein, amíg át nem válthatott az

állam emlőire.
Ha nem csak egy percre lettek volna Simon házától, egy

percre Jane Hawktól, Hendrickson lelőtte volna az arcátlan
ribancot. Ehelyett viszont olyan hangon, amely felett nagyon
szeretett volna jobban uralkodni, azt felelte:

– Hajtson úgy, mintha az élete múlna rajta!

14.

JANE-T, AKI MÁR CSAK FÉL PERCRE VOLT lopott



Mercedesében a kaputól, egy kétplatós teherautó kényszerítette
megállásra, amely egy építkezésről kanyarodott ki az útra.
Mindkét platója meg volt pakolva több tonna földdel, amely
friss, még be nem nőtt sírhalmokra emlékeztette a lányt. A
teherautó sofőrje csak hosszas tilitolizás után tudott rendesen
felkanyarodni a meredek útra, és Jane-nek ekkor lett helye arra,
hogy a szembejövők megzavarását kockáztatva kikerülje a
behemótot.

Felért az emelkedő tetejére, átkelt a gerincén, majd lesüvített
a túloldalán, a főkapuhoz. A közeledő járműveket azonosító
elektronikus szem lassan reagált, úgyhogy teljesen meg kellett
állnia, mielőtt a kapu elkezdett kinyílni. A közelben lévő fákat
nemrég nyesték meg, és egy megsárgult pálmalevelet fújt a szél
a kapusínre, úgyhogy a kapu megtorpant, kérődzött rajta egy
darabig, majd végül folytatta az útját.

Jane hitt abban, hogy a szabad akarat és az elszántság
birtokában bármit végre lehet hajtani a természeti törvények
keretein belül. Nem hitt viszont a szerencsében, sem a jóban,
sem a rosszban. De az ilyen pillanatokban, amikor mintha
minden összeesküdött volna ellene a legrosszabbkor és a
legnagyobb időhiányban, végigfutott rajta annak a sejtésnek a
borzongása, hogy mintha sötét szándékosság bújna meg az
útjában álló akadályok mögött.

Kihajtott a nyitott kapun, elhagyta az őrházat, és megindult a
hatalmas pálmasorok között, egyre gyorsabban haladva a
főúthoz vezető magánúton. Abban a pillanatban ért a
stoptáblához, hogy tőle balra megjelent a Subaru, sebesen
száguldva lefelé.

15.

GILBERTO ARRA KÖVETKEZTETETT a Subaru
szeszélyes mozgásából, hogy Hendrickson pisztolya ellenére is
folyamatosan dúlhat az akaratok harca közte és a sofőr között,
vagy akár fizikai küzdelem. Az elején nem úgy látta, mintha az



emberrabló és a nő megütötték volna egymást. Utána az
élénksárga autó száznyolcvan fokban visszafordult a Bisonon,
majd minden óvatosságot sutba dobva áthajtott a MacArthur
sugárút forgalmán. Mire – valamivel elővigyázatosabban
közlekedve – utolérte őket a 73-as autópályán, már jóval előtte
jártak. Bár a Subaru nem cikázott egyik sávból a másikba, mint
korábban, néha kisodródott az út szélére, mielőtt visszatért
volna az aszfaltra.

Gilberto ahelyett, hogy csökkenteni igyekezett volna a köztük
lévő távolságot, annyira lemaradt tőlük, amennyire csak mert,
abban reménykedve, hogy Hendrickson nem veszi észre, hogy
követik. Minden oka megvolt azt feltételezni, hogy a férfi,
miután drámai körülmények között meglépett tőle, úgy
gondolja, hogy sikerült leráznia, és túlságosan lefoglalja a
sofőrje ellenállása ahhoz, hogy észrevegye őt.

Gilbertóban felmerült, hogy felhívja a rendőrséget az
eldobható telefonján, és bejelenti az autórablást. De ezzel egy
olyan emberrablóra uszította volna a hatóságokat, akit korábban
ő maga rabolt el. Ami nagyjából tízezerféleképpen sülhetett
volna el rosszul számára.

Egyébként is, gyorsan rájött, hogy Hendrickson Newport
Beach déli vége felé tart, ahol a fivére háza van a Newport Coast
környékén. Valószínűleg Jane-t akarta elkapni, mielőtt a lány
eltűnne Simon Yegg közeléből.

Amikor a Subaru a Newport Coast Drive-nál lassítás nélkül
lesorolt az autópályáról, sőt hangos dudaszó kíséretében még
gyorsított is, Gilberto csökkenteni kezdte a köztük lévő
távolságot.

16.

 
MIKOR FELHÍVTA JANE-T, Gilberto nem beszélt a

Hendrickson által elrabolt autó színéről vagy márkájáról. De



amikor a lány a stoptáblánál állva meglátta a lejtőn közeledő
citromsárga Subarut, amely úgy száguldott felé, mint egy dühös
darázs, a kocsiból áradó rosszindulatú kisugárzás felébresztette
az intuícióját. És nem sokkal később, kicsit magasabban egy
fehér Cadillac limuzin is megjelent megerősítésképpen.

Lehet, hogy Hendrickson eredeti szándéka az volt, hogy
élesen bekanyarodnak majd a magánútra, de biztosan felismerte
a fivére GL 500-asát. A Subaru lefékezett, és mintha vissza akart
volna kanyarodni, de utána korrigált, és a Mercedest vette célba.

Jane sietve rükvercbe kapcsolt. Mindkét jármű kerekei
lidércsikolyokat hallattak, miközben a Mercedes tolatva
felszáguldott az aszfalton, a Subaru pedig féknyomokat hagyva
megállt a kétsávos bekötőút előtt.

Hendrickson, két kézzel tartva a fegyverét, kivetette magát az
autóból, és minden bizonnyal tüzet akart nyitni Jane-re, de
utána észrevette a limuzint, amely buldózerszerűnek tűnt a kis
kocsi mögött. Leadott rá két lövést. A Cadillac szélvédőjén
csillagszerű repedéshálózatok jelentek meg. A harmadik lövésre
beomlott az üveg.

Jane üresbe tette a Mercedest, gyorsan, lehajolva kiszállt
belőle, és az ajtaját pajzsként használva elővette a Hecklert.

Hendrickson megbotlott, és oldalra tántorodott, el a közeledő
limuzin útjából.

A fékek csikorgása és az aszfalton súrlódó gumiabroncsok
visítása durva ütközést jósolt. De a Subaru és a Cadillac
találkozása szinte gyengéd volt: a benyomódott fém halk
recsegése, az eltört műanyag pattanása, az összetört fényszórók
csörrenése kísérte az aszfalton.

Jane, amikor előbújt a Mercedes nyitott ajtaja mögül,
megkönnyebbülten látta, hogy Gilberto is kimászik a
limuzinból, kezében a pisztolyával. Mindketten Hendricksonra
fogták a fegyverüket két különböző irányból. A szemétládának
meg kellett adnia magát.

Ez jó. Jane semmiképpen nem akarta volna megölni. Más
sorsot szánt neki.

Hendrickson visszanyerte az egyensúlyát, és Jane már épp
utasítani készült, hogy dobja el a fegyverét, amikor a Subaru –
csizmás, farmeres, strasszos cowboyinget viselő – sofőrje is



megjelent. Talán egy kis méretű cowboykalap hullott le a fejéről,
miközben Hendrickson hátára vetette magát. Hosszú lábát a
derekára kulcsolta, mintha egy rodeón vennének részt, és a férfi
lenne a bika. Hendrickson megtántorodott a lökéstől, majdnem
térdre is rogyott, és a pisztoly kihullott a kezéből. A lovasa
harciasan belemarkolt az üstökébe a bal kezével, a jobbjával
pedig az arcát kalapálta.

Gilberto felkapta a pisztolyt az út széléről, mielőtt még
Hendrickson érte nyúlhatott volna.

Jane bedugta a tokjába a saját fegyverét, és elővette a
kloroformos tartályt a kabátzsebéből.

Amennyiben Hendrickson kapott is valaha önvédelmi
oktatást, semmire nem emlékezett belőle. A támadója súlya alatt
görnyedten hadonászott körbe, hogy hátranyúljon, és letépje
magáról, mint egy őrült teknősbéka, aki a saját páncéljától akar
megszabadulni. De gyorsan elfogyott az ereje, és az oldalára
zuhant, a lovasát is magával rántva.

Amikor elesett, Jane letérdelt mellé. A férfi felfelé fordította a
fejét, és felbámult rá; patríciusi vonásait úgy eltorzította a düh,
hogy egy magasból lezuhant vízköpőnek tűnt. Vicsorogni
kezdett, de még mielőtt egyetlen szó is elhagyhatta volna a
száját, Jane lespriccelte a kloroformmal, és Hendrickson elájult.

17.

GILBERTO, MINTHA CSAK OLVASNA Jane
gondolataiban, a GL 550-eshez sietett, beszállt, megfordult vele,
majd a Hendrickson mellett térdelő Jane-hez tolatott.

A nagyjából húsz méterre lévő portán felügyelő fegyveres őr,
miután végignézte az ütközést, a tűzharcot és a verekedést,
talán már ki is hívta a rendőrséget. És ha Hendrickson
továbbította Jane hollétét a túsza telefonján, akkor a rendőröknél
sokkal veszedelmesebb egyének is úton lehettek feléjük.

Amint a kloroformtól nedves orrú és szájú Hendrickson
elveszítette az eszméletét, a westernjelmezes filigrán kis nő



rávetette magát, és kivett egy iPhone-t az egyik zsebéből.
– Szükségem van arra a telefonra – mondta Jane, miközben a

GL 550 lefékezett mögötte.
A cowgirl azt felelte:
– Keményen megdolgoztam érte. Te szoktál keményen

dolgozni, vagy csak lelövöd az embereket, ha nem adják oda
neked, amit akarsz?

– Megveszem – felelte Jane, miközben kinyitotta az 550-es
csomagtartóját.

– Megveszed? Ne hülyéskedj már!
Amikor Jane a hátára gördítette Hendricksont, Gilberto pedig

megfogta a bokáját, a lány utat adott nekik.
– Tízezer dollár. – Jane és Gilberto beemelték Hendricksont a

csomagtartóba. – Ha azt a piros sálat is megkapom,
készpénzben fizetek.

– Ez nem sál, hanem kendő. Mit akartok csinálni ezzel a
szemétládával?

– Nem akarod tudni. – Jane megkérte Gilbertót, hogy vegyen
ki három köteget az anyósülésen lévő fémtáskából.

A lány a csomagtartóban fekvő Hendricksonra meredt.
– Börtönt érdemelne azért, amit velem tett.
Gilberto visszatért három köteg bankjeggyel, és Jane

utasítására az egyiket átadta a nőnek.
– Tízezer a telefonért és a kendőért – ajánlotta Jane.
A lány szeme összeszűkült a gyanakvástól.
– Ezek valódi és jelöletlen bankjegyek. Bíznod kell bennem.
– Ki bízhat bárkiben manapság? – De azért a lány átnyújtotta

az iPhone-ját. Utána levette a kendőjét, és azt is átadta.
– Ezt a további húszezret – tette hozzá Jane, miközben

Hendrickson arcára rakta a kendőt, és óvatosan befújta
kloroformmal – azért kapod, hogy ne mondd meg, hogy a
barátom latinó volt. Egy magas, szőke, fehér férfi volt. Ez pedig
nem egy fehér GL 550-es, hanem ezüstösnek tűnt. És a pasast
nem kloroformmal ütöttük ki, hanem fegyverrel
kényszerítettük.

Bár a lány átvette a húszezret is Gilbertótól, riadtnak tűnt.
– Hogy is hívják azt, amikor az ember pénzért hazudik?
– Politikának – válaszolta Jane. – És jobban teszed, ha elrejted



azt a pénzt.
Miközben Gilberto a kocsi ajtajához sietett, Jane pedig

lecsukta a csomagtartót, a lány a melltartójába gyűrte a két
pénzköteget, a harmadikat pedig az alsóneműjébe dugta.

– Ha bántani fogod azt a kommunista-náci szemétládát, akkor
a nevemben is bántsd egy kicsit!

– Megegyeztünk.
– De ki vagy te egyáltalán?
– Dorothy – hazudta Jane.
A lány azt felelte:
– Én Jane vagyok.
– Mi más is lennél – válaszolta neki Jane, majd bemászott az

anyósülésre, és becsukta az ajtót.
18.

ÉSZAK FELÉ INDULTAK a Pacific Coast autópályán,
ahol tépett fűcsomók és gazok borították a homokos talajt az út
bal oldalán. A sápadt tengerpart mögött mintha kések végtelen
sora szikrázott volna a tenger felszínén.

Corona del Marban, ahonnan a tenger már nem látszott,
hallották meg az első szirénát, és látták meg a villogót egy dél
felé tartó rendőrautó tetején. A forgalom szétnyílt előtte, és a
sziréna elhallgatott.

A Coast autópályától nyugatra lévő lakónegyedet Village
néven emlegették; aranyos házak álltak benne festői utcákon
egészen a sziklákig, amelyekről parkok néztek le az óceánra.
Gilberto lehúzódott a járdaszegély mellé egy csendesebb részen,
és a volán mögött maradt, bekapcsolt motorral, miközben Jane
kiszállt a két csavarhúzóval, amelyeket Simon Yegg házából
emelt el.

A rendőrautókat és a többi hatósági gépjárművet egy ideje
már mindenhol felszerelték 360 fokos rendszámfelismerő
kamerával, mely folyamatosan közvetítette az általa rögzített
rendszámokat a helyi archívumoknak, amelyek viszont a
Nemzetbiztonsági Hivatal utah-i adatközpontjába továbbították
az információkat.



A hatóságok akár rendszám alapján is meg tudták találni a
szökésben lévő bűnözőket, ha az elég gyakran bekerült a
rendszerbe az A és B pontok közötti útján. Most, hogy Jane
eredeti terve felborult, át kellett helyezniük Hendricksont a
Mercedesből Gilberto Chevrolet Suburbanjébe, hogy utána
megszabaduljanak a feltűnő 550-estől. De nem akarták, hogy
bárki összekösse a két járművet, és emiatt az egész Mendez
család felkerüljön a Hamlet-listára.

Rendszám nélkül sem voltak teljes biztonságban, a rendszám
viszont biztos katasztrófához vezetett volna.

A rendszámtáblák eltávolításához a hagyományos
csavarhúzó is elegendőnek bizonyult. Jane bátran leemelte őket,
anélkül, hogy gyanakodva pislogott volna maga köré, mintha
erre legális oka lenne.

Még több sziréna szólalt meg a távolban. Az égen is
felhangzott egy helikopter propellercsapkodása. Sőt, amikor
Jane felnézett, látott egy helikoptert nyugaton, amelyik a
partvonalat követte, egy hagyományos rendőrhelikoptert, és
egy nagyobb, katonait északkeletről közeledve a Newport Coast
felé.

Beszállt a Mercedeshe. A rendszámokat és a csavarhúzókat
bedugta az ülés alá.

– Meneküljünk!
Az autójuk még mindig halálos csapda maradt. Minél

hamarabb meg kellett tőle szabadulniuk. A hatóságok
nemsokára megtudják, hogy Jane Simon GL 550-esében
menekült el. Tíz perccel később a beépített GPS műholdas
követésével be fogják tudni mérni a helyzetüket is.

19.

A HÁROMSZINTES ÉPÜLET ÚGY TORNYOSULT
előttük, mint Edgar Allan Poe egyik lázas agyszüleménye, az
Usher-ház. A baljós, árnyékokkal teli, árnyékokat vető,
koromfoltos és repedezett, betört ablakú, részben összeomlott,



mégis rosszindulatúnak tűnő ház olyan volt, mint egy
kísértetkastély, amelyben szellemek tömege vonul
megállíthatatlanul, de némán.

A középiskola egy szombat esti béketüntetés szín helye volt,
bár az ország már csak néhány hazátlan terroristával állt
háborúban. Az események óta eltelt nyolc hónap alatt senki nem
talált választ arra, hogyan és miért válhatott ilyen erőszakossá
egy békefelvonulás. Lehet, hogy az egyik felszólaló, bár
támogatta a tömeg háborúellenes törekvéseit, nem értett velük
teljesen egyet azt illetően, hogy kik a legfelháborítóbb háborús
uszítók. Az ilyen elkeseredett, logikátlanul szenvedélyes
időkben még egy jóakaratú szónok is magára haragíthatja a
hallgatóit pár rosszul megválasztott szóval. Egyesek szerint a
robbanásnak Izraelhez volt valami köze. Mások úgy érezték, a
dél-amerikai forradalom egyik bajnokának a leszólásához
köthető. Voltak, akik azt gondolták, hogy nem is a politika
húzódik a háttérben, hanem egy rasszista csoport szivárgott be
az eseményre, és ragadta magához a mikrofont, hogy gyűlöletet
terjesszenek, bár némelyik túlélő erre egyáltalán nem
emlékezett. És arra sem kaptak választ, hogy kik vittek
Molotov-koktélokat egy béketüntetésre, vagy miért volt olyan
sok embernél fegyver egy olyan összejövetelen, amely a
testvériséget és a megértést támogatta. Ha az ezerkétszáz
férőhelyes tornaterembe nem kétszáz emberrel több zsúfolódott
volna be, ha az ajtók egy része nem lett volna eltorlaszolva, a
halálos áldozatok száma talán nem érte volna el a háromszázat.
Ha a tűzjelzők működtek volna, talán időben kiérnek a tűzoltók
ahhoz, hogy megmentsék az épületet. A függetlenségnapi
béketüntetés rejtélyei az állami és szövetségi nyomozók minden
igyekezete ellenére idővel egyre érthetetlenebbekké váltak.

Jane semmi konkrétumot nem tudott, de azt gyanította, hogy
több nanoimplantátummal rendelkező egyént is ideküldtek
azzal az utasítással, hogy kövessenek el öngyilkosságot, és
vigyenek magukkal minél több embert. Az összeesküvők
szerették terroristák és őrültek műveinek beállítani a
munkájukat, és káoszt kelteni, hogy a nép rendért kiáltson. Ez
ugyanis lehetővé teszi a biztonsági óvintézkedések
megnövelését és a jogok csökkentését, amíg el nem jön a nap,



amikor még az irányítómechanizmus nélküliek is örömmel
fogadják a legjobbak szigorú, de felvilágosult uralmát.

Az iskolát és a közvetlen környezetét építkezési palánk vette
körül, de a szögesdrótra erősített lapokat sok helyen
eltávolították a kíváncsiskodók. A mérgező vegyületekre és a
romok ingatagságára figyelmeztető táblát trágárságokkal
csúfították el.

Az épületet le kellett volna bontani. De, bár a romokat már
többször átfésülték nyomok után kutatva, a folyamatban lévő
szövetségi nyomozás miatt az eredeti állapotában kellett
fenntartani a helyszínt, nehogy valamilyen bizonyíték
megsemmisüljön.

Az iskola háta mögött egy futballpálya volt, lépcsőzetes
nézőtérrel. Gilberto egyre gyorsuló sebességgel száguldott végig
a GL 550-essel gazos területén, amíg neki nem ment a kerítés
kapujának, és át nem tört rajta. A Mercedes szilánkos
fényszórókkal és benyomódott motorháztetővel állt meg a
korábbi tanári parkolóban, ahol az égő épületből áradó
forróságtól korábban felrepedezett és páfránymintássá vált az
aszfalt.

Nagyjából egy kilométerre lehettek attól az utcától, ahol
Gilberto kocsija állt.

– Ismerek egy rövidebb utat – mondta a férfi. – Tíz percbe
sem telik, talán annál is kevesebb lesz.

Együttes erővel helyreállították a tönkretett kaput, amely így
a megfelelő távolságból sértetlennek látszott.

Jane visszament a Mercedeshez, kinyitotta a csomagtartóját,
és ellenőrizte Hendrickson pulzusát, amely normálisnak tűnt,
még ha kicsit lassúnak is. Utána megemelte a piros kendőt, és
figyelte, ahogy a férfi szeme a szemhéja alatt mozog.
Hendrickson kivehetetlen szavakat dünnyögött, majd ásított
egyet. Jane visszatette a kendőt, és befújta kloroformmal.

A nap még mindig negyven perccel a zenit alatt volt, de az
iskola árnyéka hosszabbnak tűnt az indokoltnál ebben a
délközeli órában. A távolban zúgott a forgalom, ám a
közelükben madár sem csiripelt, a kövek sem zörögtek. Mintha
még a viharvert Mercedes hűlő motorja sem adott volna
hangokat, mintha a háromszáz áldozat örökre halott zónává



változtatta volna ezt a környéket.
Mostanra biztosan megtalálták, és ki is szabadították Simont.

Biztosan tudják, hogy két jármű hiányzik a gyűjteményéből. Azt is
megállapíthatták, hogy Jane Hawk és egy férfi hagyták el a tett
helyszínét Simon Mercedesében. Innentől, már csak pár perc, amíg
megszerzik a jármű egyedi GPS-azonosítóját.

Abban nem igazán reménykedhettek, hogy a kapuval történő
enyhe ütközés akkora kárt tett a GPS-ben, hogy elhallgattatta a
jeladót, amely a gépkocsi helyzetét közvetíti. A farkasok
hamarosan a nyomukban lesznek.

20.

TANUJA SHUKLA FELÉBREDT, kinyitotta a szemét
anélkül, hogy felemelte volna a fejét a párnáról, és azt látta,
hogy szombat délelőtt 11:19 van. Biztosan elromlott az óra. Még
soha nem aludt ilyen sokáig. És egyébként is, olyan fáradtnak
érezte magát, mintha egy kimerítő nap után csak két-három órát
pihent volna.

Rajta volt a karórája. Azt soha nem szokta viselni az ágyban,
mégis ott volt a csuklóján. És ugyanazt mutatta, mint az
ébresztőóra.

Ledobta a takaróját, és felült az ágya peremére. A pizsamája
átázott a verejtéktől, és a testére tapadt.

A szája sarka sajgott. Odanyúlt. Megszáradt vér tapadt az
ujjára.

Pár pillanatig nem értette a dolgot, de utána eszébe jutott az
esés.

Előző este. Kint állt a sötétben, az esőben. Átázott, átfagyott,
magányos volt, és boldog. Részletesen megfigyelte a zivatar és a
saját reakciója elemeit, hogy életszerűbben tudja leírni a
kisregénye főhősének az élményeit. A vihar a közeli tölgyfa
lombján át szólította meg, amelynek az összes levelét halkan
csattogó, sziszegő nyelvvé változtatták az esőcseppek.



Amikor Tanuja visszatért a házba, megcsúszott a vízben úszó
hátsó tornácon. Elesett, és arccal nekivágódott… az egyik
hintaszéknek. A hintaszék karfájának. Milyen hülyeség. Ügyetlen
volt. A következő pár nap során óvatosan kell ennie és innia.

Most, hogy felkelt az ágyából, ragacsosnak, mocskosnak
érezte magát, és ott is fájt mindene, ahol be sem ütötte magát.
Továbbá az éjszakai izzadságán túl is belengte valamilyen szag,
egy felkavaróan ismerős bűz… de nem tudta felidézni, hol és
mikor tapadt rá.

Miközben lassan kibotorkált a mosdóba, a szag átható bűzzé
erősödött, amitől felkavarodott a gyomra. Korábban is
piszkosnak érezte magát, most azonban már egyenesen
mocskosnak. Ellenállhatatlan késztetés töltötte el, hogy
lezuhanyozzon, szinte eszelősen szeretett volna megtisztulni.

Ez a vágy furcsának tűnt. De semmit nem jelentett. Semmit az
égvilágon.

Olyan forróra állította a vizet, amilyet csak el tudott viselni,
és miközben a szappanos mosdókesztyűvel dörzsölte magát,
elfintorodott, amikor a melléhez ért; észrevette, hogy
véraláfutásos. Biztosan másképp zuhant a székbe, mint arra
emlékezett.

Amikor végre tisztának érezte magát, és hányinger sem
fenyegette többé, csak állt a víz alatt lehunyt szemmel, lassan
forogva, és hagyta, hogy a zuhany kimossa belőle a fájdalom
egy részét. A zuhogó víz hangja felidézte az előző esti vihart, az
éjszaka feketeségét, a tintaesőre hasonlító záport, amelynek nem
volt fénye vagy színe; a vén tölgy fekete sziluettjét a még
feketébb éjszaka előtt, és a váratlan mozgást, amely szintén
fekete volt a feketében. Három csuklyás-köpenyes alak osont sietve
az esőben, mint egy középkori szerzetesekről szóló film szereplői, akik
halaszthatatlan küldetésre indulnak az apokalipszis közepén.

Tanújának a lélegzete is elállt, és amikor kinyitotta a szemét,
félig-meddig arra számított, hogy a szerzetesek ott állnak a
zuhanyzó körül, amelynek három fala üvegből volt. Persze nem
így lett.

Milyen furcsa. De ez semmit nem jelent. Semmit az égvilágon.
Miután megszárította a haját, és felöltözött, keresni kezdte



Sanjayt. A dolgozószobában talált rá, nyitott ajtók mögött. A
fivére a számítógépe előtt ült, háttal neki, a billentyűzete fölé
görnyedve, és gyorsabban gépelt, mint valaha, mintha az ihlet
árja ellenállhatatlan erővel sodorná ki belőle a regénye soron
következő fejezetét.

A jó íráshoz éppen akkora szükség van hosszú, intenzív
összpontosítással töltött időszakokra, mint tehetségre. Tanuja és
a fivére annyira tisztelték a kreatív folyamatokat, hogy egyikük
sem zavarta volna meg a másikat munka közben, ha nem volt rá
halaszthatatlan okuk.

A lány kiment a konyhába. Miközben berakta a papírfiltert a
kávéfőzőbe, átható vegyszerszagot érzett, amelynek a forrását
nem tudta azonosítani. Mire berakta a kávét egy fél teáskanál
fahéjjal a szűrőbe, a szag annyira zavarni kezdte, hogy elindult
megkeresni az eredetét.

A konyha ragyogóan tiszta volt, szinte tisztább, mint ahogy
az emlékei szerint előző este hagyta. A bántó bűz nem volt erős,
hullámokban tűnt el, és jelent meg. És nem is volt annyira rossz.
Nagy általánosságban citromos jellegűnek tűnt, mint az a
fertőtlenítő, amivel a pultot szokta letörölni, de emögött átható
savasság bújt meg.

Tanuja a kvarclapú asztalhoz lépett, amelyen rövidre vágott
szárú rózsák úsztak egy kristálytálban. A szag nem a virágoktól
jött, szirmaik mégis ellenállhatatlanul vonzották.

Hosszú pillanatokig bámulta a vérvörös rózsákat… amíg a
tekintete egy oda nem illő tárgyra nem vándorolt az asztalon.
Egy injekciós tűre. A fecskendője még mindig tele volt valami
borostyánszínű folyadékkal.

A tárgy egzotikus, ugyanakkor furcsamód ismerős volt.
Tanujának dèja vu érzése támadt, mintha egy elfelejtett álma vált
volna valahogy valóra.

Amikor a tűért nyúlt, az megszűnt létezni, és a lány ujjai
egymáson záródtak össze.

Ebben a pillanatban felismerte a rovarirtó, konkrétan a
Spectracide darázsirtó szagát.

A rejtély megoldódott. Csakhogy ez nem a darazsak évszaka
volt. Hát jó, de ő és Sanjay néha hangyák ellen is bevetették a
spray-t.



Ami meg az injekciós tűt illeti… milyen különös. Semmit nem
jelent. Semmit az égvilágon.

Tanuja visszatért a kávéfőzőhöz. A tízcsészés jelzésig töltötte
meg a kiöntőt, mert ha Sanjay megérzi a kávé illatát, ő is
megkívánja majd.

A konyhát pár percen belül betöltötte a finom jamaicai
keverék aromája, és Tanuja mélyet szívott belőle, miközben
feltörte a tojásokat az omletthez. Krumplit is akart sütni, bacont
is, és pirítóst is. Farkaséhes volt.

21.

EGYKOR BIZTONSÁGI KAMERÁK IS VOLTAK OTT,
mert az utóbbi időben túl sok iskola változott az oktatás
színteréből erőszakos drogkereskedelmi központtá is. De a tűz
után egyetlen kamera sem maradt épen, és az elektromos
hálózat is tönkrement.

Jane ennek ellenére úgy érezte, mintha figyelnék, és egyik
betört ablakot fürkészte a másik után, emberi alakokat keresve
mögöttük a kormos sötétségben. Az intuíciója, amelyben
teljesen megbízott, azt súgta, hogy senki sem ólálkodik az
épületben, ennek ellenére tovább bámulta az ablakokat. A
hosszú hónapok, amelyeket az olyan ellenfelek elől való
meneküléssel töltött, akik az egyszerű köztéri kameráktól a
műholdakig minden eszközt bevetettek a megfigyelésére,
eljuttatták arra a pontra, ahol az egészséges, egyes szintű
paranoia letális négyes fokozatúvá fajulhat, hogy megbénítsa,
vagy végzetesen rossz döntésekre sarkallja.

Amikor Gilberto nyolc perccel később visszaért, Jane
kirángatta a kerítés megviselt kapuját, hogy beengedje. A férfi
odatolatott a Suburbannel a Mercedeshez. Közös erővel
átemelték Hendricksont egyikből a másikba, Jane a
sporttáskáját, a pénzestáskát és a MedExpress neszesszert is
átpakolta, amelyet egy ideig Simon Yegg hűtőszekrényében



tárolt.
Amikor lecsapta a csomagtartót, váratlan szirénahang törte

meg a reggel csendjét, és ért egyre közelebb hozzájuk. Nem
lehetett messzebb egysaroknyinál az iskolától; már nem tudtak
volna észrevétlenül elmenekülni. Ha pedig meglátják a
Suburbant, később minden kétséget kizáróan azonosítani tudják
majd a köztéri kamerák archív felvételeinek a segítségével. És ha
összekötik a kocsit Booth Hendrickson elrablásával és Jane-nel,
akkor Gilberto is belekeveredik a dologba, és a pokol démonai
erednek a férfi és a családja nyomába.

Jane és Gilberto összenéztek, és mozdulatlanná merevedtek,
mintha az akasztófa alatt állnának, nyakukban kötéllel, arra
várva, hogy kinyíljon a lábuk alatt a csapóajtó. A sziréna
egyszer csak halkulni kezdett, amikor a zsaruk vagy a mentők
elhagyták az iskolát, és továbbszáguldottak valami bűnügyi
helyszín vagy baleset felé.

Gilberto vezetett, Jane pedig a hátsó ülésen ült, hogy
szemmel tudja tartani a csomagtérben fekvő eszméletlen
foglyukat.

– Felhívtam Carmellát – szólalt meg a férfi. – Elvitte a
gyerekeket látogatóba a nővéréhez, Dana Pointba. Egész
hétvégén ott maradnak.

– Annyira sajnálom. Pont ezt akartam elkerülni, hogy a
nyakadba zúdítsam a bajt.

– Ez nem a te hibád. Ami megtörtént, megtörtént. Nincs más
lehetőségünk.

– Én még azért gondolkozom.
Átkeltek a gazos futballpályán, a túloldalán megkerülték a

lelátót, balra fordulva bekanyarodtak egy sikátorba, és
beolvadtak a külvárosi forgalomba. Egyelőre sikerült
elmenekülniük Utópia ügynökei elől, akik habozás és bűntudat
nélkül megölték volna őket a társadalmi fejlődés nevében.

Jane-nek nem jutott eszébe egyetlen működő lehetőség sem
Gilberto ajánlatán kívül. Milyen stílusos, hogy most egy
halottasházba megy, hogy az elhunytak között keressen
menedéket, miközben ő tartja a kezében Hendrickson életét, aki
számtalan gyilkosságot rendelt meg, és hajtott végre…



22.

SANJAY SHUKLA A SZÁMÍTÓGÉPE ELŐTT ÜLT,
olyan állapotban, mint még soha; nem egyszerűen megihletve,
hanem ellenállhatatlan kényszer hatására írt, mintha egy olyan
szúnyog csípte volna meg, amelyik halálos kór helyett kreatív
mániát terjesztett. Nem szimplán éhezett az írásra. Az „éhség”
szó valaminek a betölthető vagy betölthetetlen hiányára utal. Az
a rendkívüli megszállottság, amely arra késztette, hogy
mondatokba fűzze a szavakat, nem hagyott neki választást;
olyan érzése volt, mintha a létezése állna vagy bukna a műve
minőségén. Nem az éhség késztette az írásra, hanem a szükség;
semmi mást nem tehetett. Lázas izgalommal kalapált a
billentyűzeten, szavak trópusi esőjével árasztva el a képernyőt,
szokásos megfontolt átgondoltságának minden nyoma nélkül.

Egy olyan álomból ébredt, amelyben kaleidoszkópszerűen
fonódott össze a rosszindulat a szörnyűségekkel. És azonnal
ellenállhatatlan kényszer töltötte el, hogy megírja egy olyan
ember történetét, aki elkötelezte magát, hogy megvédelmez egy
ártatlan gyermeket, de kudarcot vallott, és a gyermek meghalt.
Nem volt meg a teljes sztori a fejében. Csak annyit tudott, hogy
amikor a gyermek meghal, akkor minden ártatlanság meghal a
világban, és a civilizációra éjsötétség borul a hajnal reménye
nélkül.

A narratíva a szokásos szerkezetbe foglalás nélkül áradt ki
belőle, egy olyan apa megállíthatatlan beszédfolyama
formájában, aki kudarcot vallott a gyermekével. Bár
megpróbálta összefüggőbbé tenni a sztorit, az angol nyelv
szavai síkos kígyókká váltak, amelyeket képtelen volt egységes
mintázattá rendezni. Ennek ellenére nyaktörő sebességgel gépelt
egy órán át, kettőn, amíg az ujjai hegye meg nem fájdult. A
nyaka is sajgott, és olyan súly nehezedett a mellkasára, mintha
megduzzadt volna a szíve a visszatartott vértől.

Ekkor abbahagyta az írást, és csak ült a székén értetlenül,
nem is tudta, mennyi ideig, amíg meg nem érezte a kávé és a
bacon illatát. Ezek úgy felrázták, mintha addig fel sem ébredt



volna rendesen. Elmentette, amit írt, felállt, és kisétált a
konyhába.

Tanuja a főzőlapnál állt, kezében egy fogóval, és
baconszeleteket forgatott egy serpenyőben. Felnézett a fivérére,
és elmosolyodott.

– Az omlett a melegítőlapon van. Két adagot csináltam. A
pirítós is mindjárt kész. Megvajaznád? Az enyémet jó alaposan.

Sanjay azt akarta felelni, hogy farkaséhes, ehelyett azt
mondta:

– Olyan üres vagyok.
Tanuja semmivel sem utalt arra, hogy furcsának találná ezt a

megjegyzést, csak annyit felelt:
– Ennünk kell, ennyi, eszünk, és továbblépünk… – Ez a fivére

számára éppen olyan különösnek tűnt, mint a saját szavai.
A pirítósok elkészültek.
Sanjay megvajazta őket.

23.

A TEMETKEZÉSI KOZMETIKUS OTT DOLGOZOTT az
alagsorban. Az előző napi halott már átkerült a temetőbe, ahol
hamarosan megkezdődik az elbúcsúztatása. Este hatig nem
vártak más látogatót. Az épület olyan néma volt, mint egy
halottasház.

Miután lehámozták Hendricksonról a zakóját és a
vállhevederét, felszíjazták a férfit egy hullaszállításra szolgáló
hordágyra, majd betolták a hátsó bejáraton keresztül. A lépcsőn
Gilberto fogta a fejénél, Jane pedig a lábánál az ágyat, így
cipelték fel a legfelső emeleten lévő családi lakrészbe.

A lakás sikkes, modern stílusa éles kontrasztban állt a
földszint díszes gipszöntvényeivel, súlyos bársonyfüggönyeivel
és neogótikus bútoraival.

Miközben áttolták Hendricksont a nappalin és egy folyosón,
Jane azt kérdezte:

– Milyen halottakkal együtt élni?
– Ugyanolyan, mint bárki másnak – válaszolta Gilberto. –

Csak mi tudjuk, hogy velük élünk… mindnyájan leendő



halottak vagyunk, bár a legtöbb ember nem gondol erre.
– A gyerekeknek soha nincsenek rémálmaik?
– De vannak, csak nem a halottak miatt.
Jane a konyhában hagyta a barátját Hendricksonnal, és

visszament a Suburbanhez a táskájáért, a pénzért és a
MedExpress neszesszerért.

Mire visszaért a konyhába, Gilberto már megemelte a
hordágy fejvégét; Hendrickson karja és lába még mindig oda
volt kötve hozzá, azonban most nem vízszintesen feküdt,
hanem olyan negyvenöt fokos szögben.

– A temetkezési vállalkozóknak nincs szükségük erre a
lehetőségre – magyarázta a férfi a hordágyakat főleg az élők
számára gyártják, és manapság így készülnek. Szerintem ez
neked most jól jön.

Jane ellenőrizte Hendrickson pulzusát, azonban nem vette le
rögtön az arcáról a piros kendőt.

Gilberto lefőzött egy erős feketét, és töltött mindkettejüknek,
cukor nélkül.

Carmella hagyott egy házi készítésű ricottás lepényt a rácson.
Jane megevett belőle egy nagy szeletet kései reggeli gyanánt,
amíg Gilberto átment egy másik szobába, hogy felhívja a
feleségét.

Mire Jane befejezte az evést, Hendrickson motyogni kezdett
magában. A lány elmosta a tányérját és a villáját, elrakta őket,
feltöltötte a kávésbögréjét, majd levette a kendőt a férfi arcáról.

Amikor Hendrickson kinyitotta halványzöld szemét, még
mindig a kloroform hullámain lebegett; észre sem vette, hogy le
van kötözve, és meg sem próbálta kitalálni Jane kilétét, sőt, talán
a sajátjával sem volt teljesen tisztában. Álmodozva
felmosolygott a lányra, aki ott állt mellette. A lusta elégedettség
hangján azt mondta:

– Szia, cicus!
– Szia – válaszolta Jane.
– Tudnék mit kezdeni azzal a csini száddal.
– Azt lefogadom, nagyfiú.
– Told csak le ide! – Jane buján megnyalta az ajkát. A férfi azt

mondta: – Ira bácsi nem Ira bácsi.
– Akkor kicsoda?



Hendrickson leereszkedően elmosolyodott.
– Nem, nem ezt kell válaszolnod.
– Akkor mit kell válaszolnom, nagyfiú?
– Csak annyit, hogy rendben.
– Rendben – mondta Jane.
– Szopj, gyönyörűségem! – Jane csücsörített, és cuppantott

egyet. – Vicces – nevetett fel halkan Hendrickson, majd
visszasüppedt a felszínes öntudatlanságba. Fél perccel később,
amikor ismét kinyitotta a szemét, tisztább volt a tekintete, de
még mindig mosolygott Jane-re, és nem ismerte fel benne a
veszélyt. – Téged ismerlek valahonnan.

– Felfrissítsem a memóriádat?
– Csupa fül vagyok.
– Ti öltétek meg a férjemet, fenyegettetek meg azzal, hogy

megerőszakoljátok és megölitek a kisfiamat, és próbáltok
hónapok óta végezni velem.

Hendrickson mosolya lassan elhalványult.

24.

MIKÖZBEN SANJAY ÉS TANUJA KÉSEI
REGGELIJÜKET fogyasztották a konyhaasztalnál, a
beszélgetésük szokás szerint változatos témák széles spektrumát
foglalta magában, a kisregényt is beleértve, amelyet a lány
éppen írt. Előző este, miközben besétált az esőből, megcsúszott
és elesett, és most óvatosan rágott, a szája bal oldalával, hogy
felszakadt ajkának lehetősége legyen begyógyulni. Sanjay
megkérdezte, hogy érzi magát. Tanuja azt mondta, jól, és
legalább nem tört ki egy foga sem. Ő is megkérdezte, mi történt
a fivére egyik fülével, és Sanjay csak ekkor ébredt rá, hogy
valami baja esett. Addig mintha nem is létezett volna a sérülése,
de akkor megérezte a gyulladt szövetek lüktetését. Megérintette
a füle külső peremét, és kitapintotta alatta az
üvegszilánkszerűen széttöredezett porcdarabokat. Elfintorodott,
mert ettől lüktetni kezdett a bőre, és pár pillanatra úgy tűnt



számára, mintha nem is a saját keze kínozná a fülét, hanem egy
mellette ülő férfié – bár senki más nem volt jelen rajta és
Tanuján kívül. Lelki szemei előtt megjelent egy ismeretlen
konyha, amelyben sötét volt, három gyertyalángot leszámítva.
Tanuja ott állt az ajtajában, és mintha szánakozva nézett volna
vissza rá, miközben elvezették… pórázon vezették, mint egy
kutyát. Ez a kép nagyon élénken jelent meg a fejében, de úgy ki
is aludt, mintha csak az árnyékok és a gyertyafény optikai
illúziója lett volna. Egy vékony kis belső hang azt súgta neki,
hogy ez semmit nem jelent, semmit az égvilágon. Amikor ismét
megpróbálta felidézni azt a konyhát, már nem tudta. Sanjay
biztos mondhatott valamit, vagy groteszk arcot vághatott, mert
a nővére aggódva kérdezgette, hogy mi baja. A fiú biztosította
afelől, hogy semmi az égvilágon, csak meglepte a sérülése; talán
alvajárt, elesett, és megsérült anélkül, hogy felébredt volna.
Ekkor a szomnambulizmusról kezdtek beszélgetni, amelyet
Tanuja egyszer még írói fogásként is felhasznált. Mire áttértek
egy másik témára, már egyiküket sem érdekelte, hogyan sérült
meg Sanjay füle, mert ez semmit nem jelentett, semmit az
égvilágon.

Reggeli után Tanuja is visszavonult a dolgozószobájába, hogy
folytassa a kisregényét, és Sanjay is visszaült a számítógépe elé.
A kényelmes reggelik a testvérével és a lelkes beszélgetéseik
mindig írásra ihlették, de aznap valahogy nem. Ezúttal valami
nem volt rendben a társalgásukkal. Nem érezte úgy, hogy
teljesen bele tudott volna merülni, és Tanuja is szórakozottnak
tűnt. Szinte olyan volt, mintha el akarna mondani neki valamit,
csak nem tudná rávenni magát, hogy belekezdjen, annak
ellenére, hogy mindketten mindig is őszinték voltak egymással,
és szívesen meghallgatták a másikat.

Zaklatott lelkiállapotban nyitotta meg a korábban legépelt
szövegfolyamát, és olvasni kezdte. A szöveg annyira lázas,
szerteágazó és bizarr volt, hogy el sem tudta képzelni, melyik
magazint érdekelhetné, az ilyen stílusú, könyvhosszúságú
kéziratoknak nem volt piacuk. Bár igyekezett művészi kvalitású
munkákat kiadni a kezéből, azért írt, hogy szórakoztasson, és
nem volt hajlandó olyasmit írni, ami nem kelendő. Ugyanakkor
aznap reggel pont ezt tette, és nem puszta ujjgyakorlatként,



hanem szenvedélyből. És most, hogy végigolvasta az összes
oldalt, ennek az embernek a története, akinek nem sikerült
megmentenie egy gyermeket, és aki ezzel minden ártatlanságot
– és szabadságot – elpusztított, valamiféle allegóriának kezdett
tűnni, szimbolikus narratívának, amelyben semmi nem az,
aminek látszik, és amit olyan bonyolult titkosírással írtak, hogy
még ő, az írója sem tudja megfejteni. A spiritualisták hisznek
egy „automatikus írás” nevű dologban, amikor a médium
megnyitja az elméjét a lelkek előtt, akik rajta keresztül akarnak
kommunikálni; amit ezután a toll a papírra vet, vagy a
billentyűzet a képernyőre, az nem a médium műve, hanem egy
ismeretlen entitásé, amely az élők és a holtak világa közötti
fátylon át szólal meg. De Sanjay nem hitt az ilyen ezoterikus
dolgokban; nem fogadta el ezt a magyarázatot a saját művére.

Minél tovább olvasott, annál nagyobb hatást gyakorolt rá
mindaz, amit leírt, és annál erősebb késztetést érzett arra, hogy
folytassa ezt a… ezt a vallomást, amíg oda nem ért a
narratívának egy olyan pontjához, amelynek a leírására nem
emlékezett, és amely nagyobb hatást gyakorolt rá, mint ami
indokolt lett volna. A két főszereplő, a férfi és a gyermeke olyan
szülőktől származtak, akik Indiából emigráltak Amerikába.
Miközben a gyermek haldokolt, azt mondta a férfinak, aki
cserben hagyta, hogy „peri pauna”, ami azt jelenti, hogy
„megérintem a lábadat”, és olyanoknak szokás mondani, akik a
legmélyebb tiszteletet érdemlik, vagy akiket annyira szeret az
ember, hogy teljesen megalázkodik előttük. Sanjay szeme égett a
könnyektől. Elmosódott előtte a képernyő. Egy darabig
csendesen sírt, és azt próbálta megfejteni, mit jelenthet ez a
befejezetlen történet, ez a szóáradat.

Úgy tűnt, mintha sem a könnyei, sem a kétségbeesett
tudásvágya nem akarna elapadni soha. De a könnyei végül
felszáradtak. Már nem érezte úgy, hogy muszáj lenne
megértenie, amit leírt. Elvégre az semmit nem jelentett, semmit
az égvilágon. Csak ült ott a képernyőre meredve, a szavak
soraira, amelyek nem sokkal korábban még rejtélyes jelentéssel
teli őrült verseknek tűntek, amelyeket szimbólumok bonyolult
mintázatával fejezett ki. Most viszont már csak szavak voltak, a
nyelv logikátlan képződményei, amelyeket talán valami



hőemelkedés okozott, esetleg egy olyan mini agyvérzés, amikor
az agy egyik részének a vérellátása átmenetileg megszűnik – az
ő korában ritka az ilyesmi, de nem teljesen precedens nélküli.

Semmit. Ezek a szavak semmit nem jelentenek. Semmit az
égvilágon.

Sanjay mindent kitörölt, amit leírt.
Megnyitott egy másik dokumentumot. Azt a kéziratot,

amelyen három hónapja dolgozott.
Hogy bele tudja élni magát a regény hangulatába és a

narrátor hangvételébe, elolvasta az utolsó fejezetet. Hamarosan
sikerült elkapnia a stílusát. Leírt egy mondatot. Majd még egyet.
Végül egy egész bekezdés született, amely működött, és Sanjay
azt csinálta, amit a legjobban élvezett a világon – azt a munkát,
amire született.

Bár a délelőttje korábban furcsának és zaklatottnak tűnt, a
memóriája most szokványossá gyúrta.

A következő bekezdést egy elegáns metaforával kezdte, ami
meglepte és megörvendeztette, máris felvette a ritmust…

Megszólalt az. okostelefonja. Fogadta a hívást.
Egy férfi azt mondta neki:
– Ira bácsi nem Ira bácsi.
– Igen, rendben – válaszolta Sanjay.
– Elmondom, hogy minek kell megtörténnie ma este, és te

higgadtan fogadod az utasításaimat. Nem félsz, és nem esel
kétségbe. Közömbösen hallgatsz végig, és egy pillanatra sem
kérdőjelezed meg annak a helyességét, aminek be kell
következnie. Megértetted?

– Igen.
– Miután leteszem a telefont, nem leszel tudatában, hogy ez a

beszélgetés megtörtént. Folytatod, amit az előtt csináltál, hogy
felhívtalak. De végrehajtod a tőlem kapott utasításokat.
Megértetted?

– Igen.
A férfi percekig beszélt még. Végül azzal búcsúzott el:
– Auf Wiedersehen, Sanjay.
– Viszhall – válaszolta a fiú.
A következő bekezdést egy elegáns metaforával kezdte, ami

meglepte és megörvendeztette, máris felvette a ritmust, ismét



önmaga volt, és a kedvenc partnerével táncolt: az angol
nyelvvel.

25.

A FEKETE FIAJ CSAK AZ ÁLCÁJA RÉSZE volt, kék
szeme pedig pont olyan lenyűgözőnek bizonyult, amilyennek
mások leírták Booth Hendricksonnak, akik látták a lányt, és
életben maradtak.

A sofőr, egy komor arcú, nagydarab férfi, immár sapka és
napszemüveg nélkül ült egy széken esetlen
konfekcióöltönyében. A haja éppen olyan fekete volt, mint a
szeme, a poharában lévő kávé pedig úgy sötétlett, mint a Sztüx
folyó vize. Egyértelműen meg akarta félemlíteni őt, mint egy
kegyetlen verőlegény, az iskola rosszfiúja, aki majdhogynem
ahhoz sem elég intelligens, hogy autót vezessen, és meghúzza a
ravaszt. De Booth Hendricksont nem tudja megfélemlíteni egy
ilyen ember, aki minden bizonnyal úgy definiálná a faux pas-t,
hogy „az ellenségem, apja”. Többtucatnyi hasonlót alkalmazott,
akiket szükség esetén likvidált is, hogy megsemmisítse a
kapcsolatot önmaga és az általuk végrehajtott tettek között. A
intelligencia és a szellem mindig győzedelmeskedik a puszta
izomerő felett; az intelligencia, a szellem és a jó kapcsolatok,
amelyekben Booth nem szenvedett hiányt.

Ismét felnézett Jane Hawk szemébe, és ezúttal nem fordította
el a tekintetét.

– Jelentettem, hogy Simon házában vagy. Lehet, hogy sikerült
pár perccel az előtt meglépned, hogy lecsaptak, de ezernyi
eszközzel nyomoznak utánad, és közelednek.

– Ezernyi, mi? Ez hiperbolának tűnik.
Hendrickson elmosolyodott.
– Szeretem, amikor a csinos lányok nagy szavakat

használnak. Részt vettél egy szókincsfejlesztő gyorstalpalón? A
„lèse-majesté” kifejezést is ismered? Ha nem, akkor szerintem



gyorsan nézz utána.
– Egy szuverén állam ellen elkövetett főbűn. Hazaárulás –

válaszolta Jane. – De itt és most nem alkalmazható. Ti,
összeesküvők nem vagytok szuverén állam. Ti zendülők
vagytok, hatalomittas totalitariánusok. Ti vagytok a hazaárulók.

Hendricksont felzaklatta, hogy ennyit tud róluk, ugyanakkor
nem lepte meg, mivel tisztában volt azzal, kiket rabolt el, és
vallatott ki a lány.

Jane kicsit színpadiasan elővett a kabátja zsebéből egy
iPhone-t, és úgy tette le az asztalra, mintha egy Fabergé tojás
lenne.

A jelek szerint azt szerette volna, ha Hendrickson rákérdez,
ám a férfi ezt nem tette meg. Az akaratok csatáját vívták, és ő
értett az ilyen játékokhoz.

Így válaszolt:
– Azt, hogy kit vádolnak meg hazaárulással, az dönti el, hogy

ki irányítja a sajtót és a bíróságokat. És ez nem te vagy.
Egyébként is, a tökéletes társadalom érdekében elkövetett
hazaárulás hősi cselekedet.

Jane döbbenete túljátszottnak, gúnyosnak tűnt.
– Az a tökéletes társadalom, amelyben az emberek agyi

implantátumok rabszolgái?
Hendrickson elmosolyodott, és ingatni kezdte a fejét a

hordágyon.
– Nem a rabszolgái. Békét nyernek általa, megszabadulnak a

szorongásaiktól, és célt kap az életük.
Miközben Jane kicipzárazta az asztalon lévő sporttáskát,

Booth az iPhone-ra pillantott, és azon gondolkozott, vajon
milyen reakciót akart kiváltani vele a lány, hogy másképp
reagálhasson.

De a telefon azonnal másodlagossá vált, amikor a táskából
előkerült egy nagy olló. Jane mosolyogva összecsattintotta
fénylő pengéit.

Azt kérdezte:
– Célt, mi? Sok olyan ember létezik, aki nem tudja, hogy élje

az életét… aki csak sodródik, nem találja a helyét?
– Ne játszd velem az ördög ügyvédjét, Jane! Te is éppen olyan

jól tudod, mint én, hogy milliók pazarolják az életüket drogokra



és piára. Ők tényleg nem találják a helyüket. Lusták, tudatlanok
és boldogtalanok. Mi az agyimplantátummal esélyt adunk nekik
a boldogságra.

– Tényleg? Ezt csináljátok, Bubu? Esélyt adtok nekik a
boldogságra? Jaj, nem is tudom… Nekem ez még mindig
rabszolgaságnak tűnik.

Hendrickson úgy tett, mintha nem hatná meg az olló.
Felsóhajtott.

– A beoltottakat nem a származásuk, vallásuk, nemük vagy
szexuális irányultságuk alapján választjuk ki. Nem céloztunk
meg semmilyen konkrét csoportot. Az nem nevezhető
rabszolgaságnak, aminek az egyetlen célja az elégedettség és a
boldogság megnövelése a világban.

– Milyen emberbaráti gondolat, Bubu! Talán még a Nobel-
békedíjat is megpályázhatnád. – Booth nagyon nem örült a
„Bubu” megszólításnak. Gyermekkorában is így csúfolták. Jane
ezt vagy megtudta valahonnan, vagy megsejtette. A lány azt
hiszi, hogy ha eleget piszkálja, akkor felzaklathatja, csakúgy,
mint az ollóval vagy más éles eszközökkel, De Booth annyi
piszkálódást elviselt gyermekkorában, hogy immunissá vált rá.
Ami pedig a kínzásokat illeti, úgy érezte, Jane rá fog ébredni,
hogy ő keményebb, mint gondolta volna. És egyébként is
tisztában volt azzal, hogy a lány igyekszik a hagyományos
erkölcsi keretek között maradni, és nem süllyedni a fizikális
tortúra szintjére. – Nem kerül fel az összes „beoltott” a Hamlet-
listátokra – folytatta Jane. – De akik igen… azok miért is
lennének boldogabbak attól, hogy megölik magukat?

– Nem én választottam ki őket, hanem a számítógép.
– A számítógépes modell.
– Pontosan. A férjedet például azért, mert nagy esélye volt,

hogy téves irányultságú politikai karrierbe kezd, miután leszerel
a tengerészgyalogságtól.

– És ki tervezte meg ezt a számítógépes modellt?
– Néhány nagyon okos ember.
– Mint Bertold Shenneck és David James Michael.
– Okosabbak nálam és nálad, Janey – biztosította Booth, bár

önmagát a két férfival egyenrangú intellektusúnak tartotta,
Jane-t pedig mindenképpen alacsonyrendűbbnek.



A lány azt felelte:
– Shenneck és Michael… mindketten halottak. Mennyire

lehettek vajon okosak? – Booth nem hajlandó odáig süllyedni,
hogy válaszoljon erre az oldalvágásra. Ráébredt, hogy levették
róla a zakóját, és úgy dobták le a konyhapultra, mintha valami
mosogatórongy lenne. Lehetett volna bennük annyi illemtudás,
hogy szekrénybe akasztanak egy Dior zakót. A combját fogva
tartó széles szíj pedig valószínűleg menthetetlenül összegyűri a
nadrágját. Jane Hawk az ollóval rámutatott az asztalon lévő
iPhone-ra, és megkérdezte:

– Nem érdekel az a telefon?
– Miért érdekelne? Az csak egy telefon, Janey.
– Ezt vetted el attól a nőtől, akit autóstul túszul ejtettél. –

Booth vállat vont, de hirtelen megörült valaminek, amit
mindenáron el akart titkolni. – Ezzel a telefonnal szabadítottad
rám a társaidat – folytatta Jane. – Most már ismerem a számot,
amelyen felhívtad őket.

– És amivel semmit nem tudsz kezdeni.
– Tényleg? Semmit? Gondolkozz már egy kicsit, Bubu!
Booth valóban elgondolkozott. Amikor felhívta a J-Spottert, a

csapat automatikusan eltárolta a telefon számát. És most, hogy ő
eltűnt, a szám birtokában aránylag gyorsan ki tudják deríteni a
készülék egyedi azonosító jelét, hogy a GPS- jeladó segítségével
lenyomozzák a pontos helyzetét.

Jane a sofőrre pillantott, ismét csattintott egyet az ollóval,
mire a férfi rámosolygott, mintha tudta volna, mi következik.

Jane közelebb húzódott a hordágyhoz, és tovább lóbálta az
ollót, hátha Booth megkérdezi, mit akar vele csinálni – de Booth
természetesen nem kérdezte meg.

Amikor a lány megfogta egy vastagabb tincsét, és levágott
belőle nyolc-tíz centit, a férfi meglepődött és megrökönyödött.

– Ez meg mi a fene?
– Hogy maradjon valami emlékem rólad – válaszolta Jane, de

a földre dobta a tincset. – Bár attól tartok, most tönkretettem a
tökéletes… minek is nevezed?

– Mit minek nevezek?
– A séródat. A menő hajadat. Minek nevezed?
– Ne csinálj már hülyét magadból!



– Sérónak nevezed?
– Semminek nem nevezem.
– Nem, te nem neveznéd sérónak. Az túl közönséges.

Valószínűleg frizurának nevezed. A hozzád hasonlók,
borbélyhoz járnak, hogy ott vágassák a frizurájukat. – A fekete
öltönyös verőember halkan felnevetett; nem lehetett tudni, hogy
őszintén, vagy ez is az alakítása része volt. – Mennyit szoktál
fizetni a borbélyodnak, Bubuka?

– Gúnyolódással nem tudsz meghatni – válaszolta Booth.
– Száz dollárt? – Booth nem válaszolt. – Megsértettem – szólt

oda Jane a verőlegénynek. – Legalább kétszáz dollár lehet, talán
három is… – Booth ráébredt, hogy az iPhone-t bámulja az
asztalon. Elkapta róla a pillantását, nehogy lebukjon. Jane
visszafordult hozzá. – Mennyit fizetsz a borbélyodnak a
hajvágásért? – Jane sekélyes elitistának próbálta beállítani,
Booth azonban nem volt hajlandó belemenni a játékba, mert ő
nem olyan, nem tartozik abba a kasztba, igaz, a lány kasztjába
se, egyikbe se, ő a kasztok és a társadalmi osztályok felett
helyezkedik el. Nem válaszolt a kérdésre. Jane egy pillanat alatt
változott jégből tűzzé, arcát eltorzította a harag, és vörösre
festette a gyűlölet. Váratlan dühvel az arcába köpte: – Mennyit
fizetsz egy hajvágásért, seggfej? – Jobb keze mindeközben a
magasba lendült, majd lecsapott, és beledöfte a pengét az öt
centi vastag, műbőr borítású matracba, olyan közel Booth
arcához, hogy a férfi önkéntelenül is összerándult. A műbőr és a
vastag habszivacs úgy hasadt szét, mint az emberi test, és a
pengék hegye úgy csikordult meg a fémvázon, mintha csont lett
volna.

Jane azt akarta elhitetni vele, hogy a férje halála, a gyermekét
fenyegető veszedelem és a meneküléssel töltött hónapok
elvették a józan eszét, hogy bármikor elveszítheti a fejét, és
végezhet vele, még mielőtt észrevenné, mit művel. De Booth túl
jól ismeri ahhoz, hogy bedőljön neki. Részletesen áttekintette,
milyen ügyeket oldott meg FBI-ügynökként – a lány zseniális
nyomozónak, ügyes stratégának és találékony embernek
bizonyult. Utána hónapokig elkerülte az elfogatást, noha az
összes szövetségi és állami hatóság összefogott ellene. A józan
esze egy megtörhetetlen szikla lehet.



Ennek ellenére, amikor az olló megvillant az arca mellett, és
átdöfte a matracot, Booth az iPhone-ra pillantott, mint aki a
puszta akaraterejével kívánja megidézni a nagy valószínűség
szerint úton lévő kommandósokat.

Jane fölé hajolt. A haragja éppen olyan gyorsan elmúlt, ahogy
megjelent, makulátlan arca békésnek tűnt, és kifejezetten
erotikusnak. Az ajka alig húsz-huszonöt centire lehetett a
férfiétól, amikor az olló csukott pengéit Booth bal alsó
szemhéjához nyomta. Az acél hideg volt, a hegye szúrós.

A lány szinte suttogva azt kérdezte:
– Tudod, miért tettem a telefont az asztalra, Bubuka? Hmm?

Hogy reményt keltsek benned. És amikor feltámad benned,
elvehessem tőled. Ahogy te is oly sok embertől elvetted a
reményt. Egy csavarhúzót kalapáltam a készülék
töltőegységébe, Bubuka. Eltörtem az akkumulátorát. Nincs
benne nafta. Nem működik a jeladója. Senki nem követi. Senki
sem fog érted jönni. – Jane íriszében a kéknek legalább három
árnyalata váltakozott, mint egy japán legyező hajtásaiban, és a
konyhai neonlámpa úgy világította meg, mintha nemcsak
visszaverné a fényt, hanem belülről izzana. A pupillája két
fekete lyuk volt, riasztóan erős gravitációval. A lány továbbra is
halkan beszélt, de már olyan gyengéden, mint egy szerető. –
Áruld el, Booth, mit kell még elvennem tőled ahhoz, hogy
beszédre bírjalak? A szemedet? Hogy ne lásd a gonoszt? –
Milyen rettenetes veszteséget jelentene ez, tekintetbe véve, hogy
mennyire élvezed végignézni az általad elkövetett
gonoszságokat… – A férfi ajkához csúsztatta az ollót. – Vagy a
hazug nyelvedet? Akkor írásban kellene válaszolnod a
kérdéseimre, miközben a véredet nyeldekelnéd… – Utána
elhúzta a pengét, de nem nyomta oda semelyik másik
testrészéhez. Ehelyett azzal lepte meg a férfit, hogy a bal kezével
az ágyékát kezdte simogatni a nadrágján keresztül. – Te is jársz
az Aspasiába, Booth? – A leggazdagabb összeesküvők számára
fenntartott elegáns és szigorúan titkos bordélyházakat nevezték
Aspasiának Periklész szeretője után. Bootht felzaklatta a tudat,
hogy Jane tud az Aspasiáról, az összeesküvők egyik
legféltettebb titkáról.

– Négy is van belőlük – suttogta a lány. – Los Angelesben,



San Franciscóban, New Yorkban és Washingtonban. Te az
összeset kipróbáltad, Booth? Én beugrottam egyszer a Los
Angeles-i Aspasiába… – A férfi nagyon aggasztónak tartotta ezt
az információt, és azzal vigasztalta magát, hogy biztosan csak
hazugság. – A hosszú kocsibeállóját hatalmas főnixpálmák
szegélyezik – mesélte Jane –, az udvarában lévő medence
akkora, mint egy tó. Több tízmillió dollár értékű műremek és
antikvitás díszíti. Csupa márvány, gránit és aranyozás. Olyan
elegáns, hogy a mocskos kis örök kamaszok nagy és fontos
embernek érezhetik magukat, amikor odamennek… – Jane nem
hazudott. Tényleg járt az Aspasiában. Az igazság nem a hangja
lágyságában vagy a keze gyengédségében rejlett, hanem a
tekintetében, amelyből már sugárzott a gyűlölet. Amit az
Aspasiában látott, az nem egyszerűen csak felháborította;
egyértelműen undorítónak találhatta az egészet. – Az egyik
ottani lakó egy gyönyörű távol-keleti lány volt, tizennyolc-
tizenkilenc éves lehetett. LuLingnek hívták. Vagyis hát ezt a
kurvanevet kapta. Nem emlékszik az igazi nevére, arra sem,
hogy ki volt ő korábban, a családjára sem, semmire a múltjából.
Még csak a múlt vagy a jövő koncepcióját sem érti. Mindezt
kiradírozták az agyából. A pillanatnak él, Bubuka. Mosolyog,
figyelmes, nincsenek gátlásai. Akár szabad léleknek is lehetne
nevezni, ha maradt volna benne lélek. Azért él, hogy alávesse
magát azoknak, akik használják, hogy kielégítse minden
igényüket. Menő, mi? Már a puszta gondolat is megtölti az
alsódat, Bubu. – A férfi nem mert megszólalni. Már gyanította,
hogy alulbecsülte Jane képességét a… kegyetlenkedésre. A lány
hangja suttogássá halkult. – Neked vannak extrém vágyaid,
Booth? A durva szexet szereted? A durvábbnál is durvábbat?
Azt, amikor sírnak? – A pofátlanság és a felsőbbrendűsége
rendíthetetlen tudata eddig mindig kihúzta Bootht minden
csávából. Zakatoló aggyal próbálta kitalálni, hogy most mit
csináljon. A lány arca tizenöt centire volt az övétől. A keze még
mindig érzékien simogatta az ágyékát a nadrágján keresztül. A
lehelete Booth arcát cirógatta. – Anyuci kisfia retteg tőlem, mi?
Ha nem félne, legalább egy kicsit megkeményedne a kispajtás,
de nem. A rettegés jó dolog, amennyiben segít szembenézni az
igazsággal. Mondj el nekem mindent, amit az összeesküvésről



tudsz, mert ha nem, akkor még a te fantáziád sem elég sötét
ahhoz, hogy elképzeld, amit tenni fogok veled.

Ha beköpi az összeesküvőket, azok biztosan megkínozzák, és
megölik az árulásért. A társai sokkal vérszomjasabbak ennél a
ribancnál, aki azért még így is elég szabálytisztelő. Az elmúlt
hónapokban sok fejfájást okozott nekik, némelyik szinte már
migrénné fajult. Talán képes a kegyetlenkedésre, azonban –
bizonyos ismerőseivel ellentétben – biztosan nem fogja kivágni
a nyelvét, vagy levágni a golyóit. Igen, rémisztő, de a
pofátlanságára és a felsőbbrendűsége tudatára még mindig
támaszkodhat:

A félelemtől összegyűlt a szájában a nyál, amit ki is használt:
úgy tizenöt centiről Jane arcába köpött.

Arra számított, hogy a lányból kitör az elfojtott harag, hogy
megpofozza, vagy tíz körömmel esik neki, de Jane arca békés
maradt, és egy ujjal sem ért hozzá.

A lány egy másodpercig ott maradt fölé hajolva, utána lassan
kihúzta magát. Némán felállt, és kifejezéstelenül bámult le rá.

Nagyjából egy perc telt el így, és a lány meg sem törölte az
arcát. Nyálcseppek csillogtak a bőrén, az állán, és egy ezüstös
csík ott lógott a tökéletes orra hegyén.

Utána elfordult, és a csaphoz lépett, de nem törölgette meg
magát, és a vizet sem nyitotta meg. Kibámult az ablakon.

A reakciója annyira váratlan volt, hogy Booth rettegése a
csenddel egyenes arányban növekedett. Vonakodott attól, hogy
levegye a tekintetét Jane-ről, de utána jobbra fordította a fejét, és
a fekete öltönyös verőlegényre nézett, aki olyan sötét
pillantással bámult vissza rá, mint azok a lyukak a sivatagi
homokban, amelyekből tarantellák ugranak ki.

Jane Hawk a társához fordult.
– Kimegyek a mosdóba. Mire visszajövök, némítsd el!
– Kloroformmal? – kérdezte a férfi.
– Nem. Tömd be a száját! És ragaszd le!
Nem nézett vissza Boothra, egyszerűen kisétált a konyhából,

még mindig nyálas arccal.
Booth felidézte a lány korábbi szavait: „Még a te fantáziád sem elég

sötét ahhoz, hogy elképzeld, amit tenni fogok veled.”



26.

TANUJA SHUKLA OTT ÜLT a dolgozószobájában, a
számítógépe előtt, és magányos főhősnőjét, Subhadrát terelte
végig a szeles, esős éjszakában baljós és titokzatos, de végső
soron mágikus útján. A mondatai nem a megszokott
könnyedséggel formálódtak meg, ám a lány élvezetét lelte a
küzdelemben.

A mobilján megszólalt a What a Wonderful World első pár
taktusa. Tanuja elmosolyodott, és szokás szerint hagyta csörögni
egy kicsit, miközben a dalt énekelte. Utána felvette.

Egy halványan ismerős hang szólt bele.
– Ira bácsi nem Ira bácsi.
– Igen, rendben – válaszolta Tanuja.
Meghallgatta, hogy minek kell megtörténnie aznap este, majd

kijelentette, hogy megértette, és engedelmeskedik az
utasításoknak.

Miután végeztek, a hívó azt mondta:
– Auf Wiedersehen, édes ajkak.
– Viszonthallásra – válaszolta a lány, majd letette a telefont,

és visszatért a kisregényéhez.
Pár pillanattal később ismét énekelni kezdte a dalt, és a

mobiljáért nyúlt. De a zene nem ismétlődött meg. Nem hívta
senki. Vagy csak egyszer csörgött ki, mielőtt a hívó bontotta a
vonalat, vagy csak Tanuja képzelte úgy, hogy megszólalt.

Pár pillanatig meglepetten bámulta a készüléket. Utána vállat
vont, és visszatért a viharban küszködő Subhadrához.

Időnként szórakozottan megérintette a szája kisebesedett
sarkát, de a vérzés már órákkal korábban elállt, és az ujja mindig
száraz maradt.

27.



JANE MEGMOSTA AZ ARCÁT szappannal a kis
fürdőszobában, majd leöblítette, és megtörölte a
vendégtörülközővel.

A pultra támaszkodott, és a tükörbe meredt, a saját szemébe,
amely az utóbbi időben idegennek tűnt számára. Azon
töprengett, hogy képes lesz-e megtenni, amit szándékozott.

Még fiatalkorában sem nézegette magát túl gyakran a
tükörben. Túlságosan hasonlított az anyjára, ezért a tükörképe
mindig a gyászos veszteségére emlékeztette. Továbbá arra az
értetlenségre, kétkedésre, félelemre és gyávaságra, amely
lebénította kilencéves korában, és megakadályozta, hogy
megvádolja az apját az anyja meggyilkolásával, noha jó oka volt
azt hinni – nem is, inkább tudni –, hogy ő ölte meg az anyját, és
állította be a dolgot öngyilkosságnak. Az ember felnő,
megváltozik, bölcsebbé válik, de a tükörben mindig ott van az
is, aki korábban volt.

Ezúttal nem a gyávaság volt a problémája. Nem bátorságra
volt szüksége ahhoz, hogy megtegye, amit Booth
Hendricksonnal akart tenni. Inkább kegyetlenségre. Meg kellett
keményítenie a szívét, ha nem is az egész világgal szemben, de
azokkal mindenképpen, akik nem vették tekintetbe mások
emberi mivoltát, akik ragadozóként viselkedtek, akik nem
ismerték el az élethez való jogot a sajátjukon kívül, akik számára
a hatalom éppen olyan erős szükséglet volt, mint a levegő és a
víz. Mindig is sok ilyen ember járt-kelt a földön, de az utóbbi
időben sikeresebbekké váltak, mint valaha, mivel a technológiai
fejlődés több hatalmat adott a kezükbe, mint amennyiről a
letűnt korok királyai álmodhattak; olyan hatalmat, amellyel csak
jóindulatú isteneknek lenne szabad bírniuk.

A többi alanynál célravezető módszerek nem hatottak
Hendricksonra, A férfi arroganciája páncélként és erődként
funkcionált. A lélektana gyökerei, a féltestvéréhez hasonlóan, a
kora gyermekkorában megkötött gordiuszi csomóba
kapaszkodtak; lehet, hogy Hendrickson most, a negyvenes
éveiben hatalmas tölgynek tűnik, de velejéig rothadt, az összes
ága torz és lombtalan, már ha a leveleket az egészség
szimbólumának tartjuk. Csupa ármány és hazugság, és Jane
csak erős fenntartásokkal bízhatott a tőle kapott válaszokban.



Egy ilyen emberrel szemben nem maradt más választása,
mint az extrém kegyetlenség. De persze a pszichopaták is ezzel
magyarázzák a cselekedeteiket.

Jane lehunyta a szemét, és megpróbálta felidézni a fiát, úgy,
ahogy utoljára látta: az istálló melletti elkerített udvarban, Gavin
és Jessica Washington birtokán, ahol biztonságban
rejtőzködhetett; a napfényben állt egy alacsony hokedlin, és a
Hannah nevű exmoor póni sörényét fésülgette, amelyet Gavin
és Jessica vett neki. Travis haja kócos volt, mint az apjáé, és az
enyhe szellő felborzolta; a szeme kéken ragyogott, mint az
anyjáé, bár olyan ártatlansággal, amit ő már nagyon régen
elvesztett.

A fia korábban az összes látogatása végén odasétált vele a
kocsijához, és végignézte, ahogy elhajt. De már nem bírta
elviselni ezt a búcsút. A legutóbbi alkalommal nem sokkal Jane
megérkezése után megüzente neki Jessicával, hogy amikor eljön
a távozása ideje, tegyen úgy, mintha csak kimenne a tornácra
üldögélni, vagy a szomszédos szobába olvasni, és ne mondja ki
a „viszontlátásra” szót.

Úgyhogy Jane egy darabig ott állt mellette, s nézte, ahogy
Travis Hannah-t tisztogatja, és arról mesél, milyen gyorsan kezd
magabiztos lovassá válni Gavin keze alatt, milyen okos a pónija,
és mennyire élvezi a németjuhászok, Duke és Queenie
társaságát. Majd eljött a pillanat, amikor a távozása fájdalma
mintha minden egyes percben megduplázódott volna, és úgy
tűnt, ha nem indul el azonnal, akkor soha nem lesz rá képes. De
túl sok titkot tudott, túl sokat ártott olyan embereknek, akiknek
a gazdagságát és a hatalmát csak az arroganciájuk és az
olthatatlan rosszindulatuk múlta felül. Ha hátat fordított volna
ennek a komor háborúnak, az ellenségei tovább vadásztak volna
rá, és végül megtalálták volna. És rajta keresztül a fiát is. Nem
létezett az a távoli ország, az a szerény életmód, az a ravaszul
kidolgozott álszemélyiség, amellyel félrevezethette volna őket,
mivel tele volt az ég a szemeikkel, a föld a kameráikkal, az
internet pedig olyan dolgokkal, amelyek egy szép napon
észrevétlen megfigyelési lehetőséget biztosítanak nekik
bármelyik szobában a világon. Úgyhogy… megpuszilta Travist,
aki Hannah-t fésülgette, és azt mondta, elmegy sétálni, majd



bement a házba a hátsó ajtón, és kilépett a főbejáraton, hogy
autóba üljön, és elhajtson. Az út úgy összefolyt a szeme előtt,
mintha vihar dúlt volna, noha ragyogóan kék ég borult rá.

Most, Mendezék fürdőszobájában végignézett a tükörképén,
és minden kétséget kizáróan tudta, hogy képes lesz elkövetni a
tervezett szörnyűségeket. Az ártatlanok védelmében – nemcsak
a fiáéban, de számtalan másik emberében is, akiknek a lelkét
különben learatnák az összeesküvők – semmilyen halálos
bűntől nem riadna vissza.

De ostobaság lett volna azt hinnie, hogy amit most tesz majd,
az nem fogja élete végéig kísérteni. Jane márpedig nem volt
ostoba.

28.

EBBEN AZ ÉVSZAKBAN A HŰVÖSEBB délelőttök a
lovakéi voltak, és a többi lovas délelőtthöz hasonlóan ez az
utolsó márciusi szombat is a békés ritmus, az egyszerű
természeti jelenségek és a nagylelkű áldások délelőttjének
bizonyult, egyetlen hamis hang nélkül, amíg meg nem álltak a
patak mellett, hogy megebédeljenek a nyárfák árnyékában.

Szombat reggel, alig egy órával napfelkelte után Gavin
Washington felnyergelte a mént, Samsont, a kis Travis pedig
Hannah-t készítette elő. Kilovagoltak Orange megye keleti
hegyei közé, ahol minden zöldellt az esőtől. Még maradt pár
felhő az égen az előző éjszakai vihar után, de úgy oszladoztak,
mint amikor széthúzzák a vattát.

Útközben nem igazán beszélgettek, mert a lovaglás a
meditáció egy formája, amit Gavin már rég tudott, és Travis is
kezdett megtanulni. Egy darabig lassú sétatempóban mentek,
csak a lovak patája kopogott, a sírkövek zörögtek, a nyergek
nyikorogtak, és a nyugtalan szél sustorgott a zsályában és az
árvalányhajban. Nyulak ugráltak le az ösvényről a bokrok közé,
és gyíkok nézték őket üvegszemekkel a napsütötte kövekről.

Miután északra fordultak, hogy a jobb oldalukon legyen a



nap, kicsit gyorsabban kezdtek haladni, de Gavin még nem
akarta, hogy a kisfiú bárhol ügessen az elkerített kifutón kívül.

Magasan odafent vörösfarkú ölyvek siklottak meleg
légoszlopokon egerekre és más rágcsálókra vadászva. Ezeknek a
ragadozóknak a légi balettja lenyűgöző tud lenni, és Gavin
rászólt Travisre, hogy az ösvényre is figyeljen. Bár még mindig
nyugat felé nyúltak az árnyékok, már eléggé felmelegedett a
levegő a csörgőkígyók számára.

Egy keleti fekvésű kanyon felé fordultak, amelyben esőtől
megduzzadt patak kanyargott; itt Travis megpróbálkozhatott az
első gázlóátkelésével. De a kanyon enyhén lejtő alja könnyen
járható volt, és a meglepően tiszta víz játéka a köveken mind a
szem, mind a fül számára tetszetősnek bizonyult.

Tizenegy óra után odaértek a nyárfaligethez, és leszálltak a
lovakról, majd odavezették őket a patakhoz, hogy igyanak, mert
elég tiszta volt ehhez a vize. Az utóbbi idők viharai minden
üledéket és szemetet kimostak a medréből.

Hagyták a lovakat legelészni az édes fűben. Leterítettek egy
takarót, és leültek az árnyékba, hogy csirkés szendvicset
egyenek, és jegesteát igyanak a termoszból.

– Jessie néni finom szendvicseket tud készíteni – jegyezte meg
a fiú.

– Kizárólag ezért vettem el – viccelődött Gavin. – A
szendvicsei, a házi raviolija és a barackos pitéje miatt.

Travis felkuncogott.
– Ez marhaság.
– Ó, tényleg? Mióta értesz a marhaságokhoz?
– Azért vetted el, mert szereted.
Gavin a szemét forgatta.
– Melyik férfi ne szeretne egy olyan nőt, aki ilyen

szendvicseket csinál?
Ekkor furcsa zúgást hallottak a távolból, mintha valaki egy

elektromos szerszámmal dolgozna, de amikor Gavin oldalra
billentett fejjel fülelni kezdett, a hang elhalt.

– Bírja még a naptejed, Travis?
– Nem égtem le, vagy ilyesmi.
– Majd kenünk rád még egy kicsit, mielőtt elindulunk

visszafelé.



Gavin születésétől fogva olyan barna bőrű volt, mint az égett
mahagóni, de a fiú ereiben kelta vér is csörgedezett, és lassan
tudott csak alkalmazkodni a tavaszi napsütéshez.

– Bárcsak én is fekete lennék, mint te!
– Mondok valamit. Ma este, vacsora után tiszteletbeli tesót

csinálunk belőled.
– Azt meg hogy lehet?
– Berakunk egy kis Sam Cooke-ot a lejátszóba, bekenünk

cipőkrémmel, és kimondjuk a varázsigét.
– Ez hülyeség.
– Mondok valamit, ami még nagyobb hülyeségnek fog tűnni.
– Mit?
– Régen bálnák úszkáltak ezen a környéken.
– Ez is marhaság, Gavin bácsi.
– Ez a kiszáradt táj, és még a keleti sivatag is egy hatalmas,

mély tenger volt.
– Mikor?
– Hát, nem a múlt hónapban. De négymillió évvel ezelőtt még

igen. Ezen a környéken sziláscet-fosszíliákat találtak. Ha
négymillió évvel ezelőtt eszegettél volna itt csirkés szendvicset,
úgy végezhetted volna, mint Jónás a leviatán gyomrában.

A zúgás visszatért, és ezúttal egyre hangosabbá vált.
– Mi ez? – kérdezte Travis.
– Nézzük meg!
Gavin felállt, és elindult a ligetben, háttal a pataknak, a fák

felé. A zúgás mintha felülről jött volna. A férfi beárnyékolta a
szemét a kezével, de nem kellett magasra néznie.

Egy drón közeledett kelet felől olyan huszonöt kilométeres
óránkénti sebességgel a kanyon fala mellett, mint egy négykilós
rovar, a hasa alatt egy kardántengelyen lógó stabilizált
kamerával.

Bár a kanyon és a hegyek eldugottnak tűntek, nem voltak
messze a civilizációtól. Orange megye sok városa kinyújtotta
ujjait a vadonban. Ugyanakkor Gavinék nem csak egy köpésre
laktak a legközelebbi településtől. Még soha nem találkoztak
errefelé drónokkal.

Az az idegesítő izé számtalan ártalmatlan okból is
repkedhetett arrafelé. Az ingatlanügynökök eladó telkek



lefilmezésére szokták használni a drónokat, és a földmérők is
hasznukat veszik. De ezeken a részeken senki nem szándékozott
bevásárlóközpontot vagy bármi mást építeni.

– Mit csinál? – kérdezte Travis a közeledő drónt nézve. A fák
egyre rövidülő árnyékában álltak. Gavin rászólt a fiúra, hogy
lépjen hátrébb, és behúzta a nyárfaágak közé, ahonnan már nem
látták a drónt, de az sem őket. – Mit csinál? – ismételte meg a
kérdést a fiú.

– Valószínűleg csak egy technikaimádó játszadozik a legújabb
játékával.

– Itt, a semmi közepén?
– Itt könnyebb, mert semminek nem tud nekimenni, nem tud

betörni szélvédőket. Gyere, folytassuk az ebédet, mielőtt a
hangyák viszik el a szendvicseinket.

Visszatértek a plédhez az árnyékban.
A liget fái között volt némi hely. Ha a drón közvetlenül az

erdő felett repült, talán nem látta meg a lovakat.
Gavin még mindig hallotta a hangját a távolból. Két

harapással végzett a szendvicsével, majd egy közeli fához
vezette a lovakat. Az alacsonyabb ágakhoz kötötte őket, ahol
mindkettőt beárnyékolták a fák.

– Nem akarom, hogy megsüljenek – magyarázta a fiúnak. –
Csokis sütit kaptunk desszertnek, ha érdekel.

– Én a csokis sütijéért is elvettem volna Jessie nénit.
– Hátrább az agarakkal, cowboy! Én láttam meg előbb.
Gavin már két drónt is hallott, az egyiket távolabbról, mint a

másikat. Vagy talán az egyik észak-déli, a másik keletnyugati
irányban repkedett. Az is lehet, hogy hárman voltak.

– Több is van – jegyezte meg Travis.
– Lehet, hogy egy egész kockafejű klub tart itt valami

bemutatót – válaszolta Gavin egy fatörzsnek támaszkodva,
gondtalan benyomást igyekezve kelteni.

Felmerült benne a kérdés, hogy miért kell megjátszania
magát. Az előző magyarázata tűnt a legvalószínűbbnek. A
barátságuk Nickkel és Jane-nel aránylag rövid és diszkrét volt.
Az alatt a két hónap alatt, amióta ők rejtegetik Travist, a fiú
anyját kereső légiók nem fedezték fel a kapcsolatukat.

Sőt, ha Jane üldözői váratlanul összekötötték volna a nőt



Gavinnel és Jessicával, akkor azok a szemétládák nem drónokat
küldtek volna rájuk. Már a házukban lennének, hogy Jessicát
túszként fogva tartva várják haza a férjét és a kisfiút.

29.

AMIKOR JANE VISSZ AMENT a konyhába, Gilberto
Mendez már nem a kávéja mellett ült. A csap mellett állt
egyenes háttal, komor arccal, talán ugyanúgy, ahogy a
gyászolókat szokta üdvözölni a búcsúztató szertartásokon.

Booth Hendrickson még mindig a hordágyhoz volt kötözve,
majdnem ülő helyzetben. Gilberto egy gézcsomót tömött a
szájába, majd leragasztotta szigetelőszalaggal.

Az igazságügyi minisztérium fejese még a hangjától
megfosztva is képes volt jelezni a megvetését kimeresztett
állával, összehúzott szemével és sima homlokával. Jane szinte
érezte, hogy a ragasztószalag mögött elítélően csücsörít.

Megállt a hordágy mellett, lebámult a férfira, és adott
magának egy utolsó lehetőséget arra, hogy eltérüljön korábbi
szándékától. De nem gondolta meg magát.

– Azt hittem, Shenneck és D. J. Michael a kígyó két feje, de ők
eltűntek, és a kígyó még mindig él. Tudnom kell, ki mozgatja a
szálakat valójában az összeesküvők mögött, ki ül a legfelsőbb
trónon. És sok mást is tudnom kell. – Hendrickson megrázta a
fejét. Eljátszotta a keményfiút, aki még ilyen kiszolgáltatott
körülmények között is tartja magát. – Téged is kihallgathatnálak
úgy, mint a többieket, de te olyan folyékonyan hazudsz, mint az
ördög. És most nem hagyhatom magam átverni és téves
információkkal csapdába csalni. – Ha lehetséges leragasztott
szájjal gúnyosan vigyorogni, akkor Hendrickson gúnyosan
elvigyorodott. – Csak egyféleképpen győződhetek meg arról,
hogy igazat mondasz. – A férfi felhúzta a szemöldökét. –
Januárban, amikor még Virginiában éltünk, két hónappal Nick
halála után egy ijesztő dolog történt. Én a számítógépnél
kutattam furcsa öngyilkosságok után. Travis a szobájában
legózott. Nem vettem észre, hogy valami szemétláda behatolt a
házba egy zárkioldó pisztollyal. És bement a kisfiamhoz… –



Hendrickson homloka már nem volt olyan sima. – Vicces
történeteket mesélt neki. Majd átküldte hozzám, hogy
megkérdezze, mi az a „naccat” és a „tejmegmég”. Azt hittem,
hogy csak valami gyerekjátékról van szó. De ezek a szavak
Anthony Burgess Gépnarancsából származnak. Az a könyv nagy
hatással volt rám az egyetemen, szerepet játszott abban, hogy az
FBI-hoz mentem. Utána Travis ismét bejött, és azt mondta, Drug
bácsi van a szobájában, úgyhogy átmentem. A regényben a
drogfüggő, erőszakos huligánokat nevezik drugnak. Travis azt
mondta, hogy Drug barátja egy vicces játékra akarja
megtanítani, a nemi erőszakra. – Hendrickson szeme az epe
halványzöld tavává változott. – Úgyhogy rászóltam Travisre,
hogy maradjon mellettem, fogtam a pisztolyom, átkutattam a
házat, de senkit nem találtam, csak a hátsó ajtó volt nyitva –
folytatta Jane. – Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. Drug
bácsi volt az. Azt mondta, ha tovább nyomozok Nick halála és a
többi öngyilkosság ügyében, akkor elkapják a fiamat, és átadják
az ISIS-nek vagy a Boko Haramnak, hogy szexrabszolgaként
használják, amíg rá nem unnak. Majd megfenyegetett, hogy
akár velem is megtehetik ugyanezt: végignézhetjük a fiammal a
másik megaláztatásait… – Ekkor lehunyta a szemét, és vett egy
mély levegőt, mert amikor erről beszélt, főleg ennek a férfinak,
szinte leküzdhetetlen agressziót érzett. Utána ismét lenézett
Hendricksonra. – Ennek a Drug bácsinak jellegzetes hangja volt,
és bizonyos kiejtési sajátosságait örökre az agyamba véstem…
Örökre. És nem felejtettelek el, Drug bácsi. Amikor teljesen
magadhoz tértél, és azt mondtad, hogy szereted, ha kislányok
olyan nagy szavakat használnak, mint a „hiperbola”,
felismertelek. Tudom, ki vagy.

Odament a hűtőszekrényhez, kivette belőle a MedExpress
neszesszert, és az asztalhoz vitte. A táska kijelzője szerint a belső
hőmérséklete négy Celsius-fok volt, bőven megfelelt a
tartalmának.

Jane kivett a sporttáskájából egy gumiszalagot, amit
érszorítóként használhatott, egy befóliázott steril törlőkendőt és
egy injekciós tűt.

Hendrickson olyan hangokat adott a géz mögül, amelyek arra
utaltak, hogy sürgősen kérdezni akar valamit.



Jane kinyitotta az orvosi szállítótáskát. A benne lévő
hűtőakkuk nagyrészt még mindig meg voltak fagyva.

A lány kivett három nagy ampullányi zavaros,
borostyánsárga folyadékot, amelyek ugyanazzal a
sorozatszámmal rendelkeztek. Ezeket a mintákat Bertold
Shenneck Napavölgyi házából hozta el valamivel korábban,
amikor egy szövetségesével megostromolták a nanomechanikus
irányítómechanizmus feltalálójának a hétvégi házát.

Jane eredetileg bizonyítékként akarta felhasználni a mintákat.
De most annál fontosabbakká váltak. Felbecsülhetetlen értékű
eszközzé, és az igazságszolgáltatás rettenetes formájává.

A Hendrickson által kiadott hangok már nem kérdő
modalitásúnak tűntek, hanem felkiáltónak; fojtott, de kitartó
tiltakozásnak.

– Sajnálom, de nem maradt más lehetőségem – mondta Jane.
– Nem szedhetem ki belőled máshogy az igazságot, márpedig
nagy szükségem van az igazságra, Drug bácsi. Shenneck
szerencsére megadta nekem az eszközt ahhoz, hogy kihúzzam
belőled.

A férfi vergődni kezdett a hordágyon, azonban nem tudott
megszabadulni a szíjaitól.

Jane megvárta, hogy kimerüljön, utána megfogta az ollót, és
elkezdte levágni Hendrickson fehér ingének a jobb ujját.

A férfi megpróbált ellenállni, de hiába.
Az ingujj a padlóra csusszant.
Hendrickson csupasz karját libabőr lepte be. Sápadt

homlokán apró verejtékgyöngyök csillantak meg.

30.

ENNEK NEM SZABAD MEGTÖRTÉNNIE. Ez felháborító.
O az, aki, nem pedig egy beoltandó áldozat.

Senki sem figyelmeztette, hogy Jane-nél pár ampullányi
irányítómechanizmus is lehet. Ami azt jelenti, hogy senki nem



tudott erről.
Az nyilvánvaló volt, hogy ez az eszelős ribanc a pénzt elvitte

Shenneck napai széfjéből, és azt is gyanították, hogy a kutatási
anyagait is valamilyen adathordozón, mert a tudós pihenés
közben is dolgozott. De azzal senki nem volt tisztában, hogy az
irányítómechanizmus mintáira is rátette a kezét.

Shennecknek nem lett volna szabad ilyen rosszul őrzött helyen
tartania ilyesmit. Csak a Menlo Parkban. Mi a fenét képzelt magáról
az a húgyagyú idióta? Micsoda felelőtlenség, micsoda arrogancia,
micsoda ostobaság! Az a szifiliszes hülye valószínűleg a feleségén,
Ingán akarta alkalmazni a szert, azon a zsarnokoskodó boszorkányon.
Lehet, hogy őt is olyanná akarta változtatni a saját örömére, mint az
aspasiás lányokat.

Ez tűrhetetlen. Megengedhetetlen. Ez nem történhet meg. Ő
valaki. Ő valaki, a lány pedig egy senki, aki tovább
nyújtózkodik, mint amennyire a takarója ér. Csak a puszta
vakszerencse miatt sikerült idáig húznia.

Miközben Jane kibontotta az injekciós tűt, Boothban
felmerült, hogy néhány összeesküvő talán tudja, hogy a lány
megszerzett pár irányítómechanizmust, csak neki nem szóltak
erről. Attól függően, hogy az ember melyik sejtben van, és
milyen pozíciót tölt be, mindenkinek pont annyit mondanak el,
amennyit muszáj. De ő azt hitte, mindent tud, a legbelsőbb
körök tagja. Ha valaki úgy döntött, hogy ez az információ csak a
felette állókra tartozik… Nincs már becsület a világban. Nincs
integritás. Mindenki áruló. Ármánykodások, sekélyesség, árulás és
fatális hibák! Ennek nem szabad megtörténnie.

31.

JANE KICSOMAGOLTA AZ INJEKCIÓS TŰT. A
kanüllel együtt előkészítette.

A férfi bicepszére kötötte a gumiszalagot, és szorosra húzta.
Az egyik ujjával addig tapogatta az ereket a könyékhajlatában,
amíg egy megfelelőt nem talált.



Feltépte a fóliatasakot, és fertőtlenítette a szúrás helyét a
kendővel.

Booth Hendricksonból immár teljesen más természetű
hangok törtek ki, mint korábban, rémült, rimánkodó hangok.

A férfi felfelé fordított tenyere remegett, és amennyire a szíj
engedte, kinyílt, nagyjából úgy, ahogy egy nincstelen, rémült
koldus nyújtaná ki a kezét.

Jane a szemébe nézett, amely könyörgött azért, hogy ne
folytassa, és azért az irgalomért, amelyet ő maga soha nem
gyakorolt senkivel szemben.

Fojtott nyögései már olyan szánalmasak voltak, mint egy
súlyosan sebesült kutya nyifogása.

Gilberto odament Jane mellé.
– Majd én. Kiképeztek erre.
– Nem. Nem te. Ezt nem – dünnyögte a lány. – Ez nyomja

csak az én vállamat, és senki másét.
Miközben előkészítette az első nagy ampullát az intravénás

bejuttatásra, Hendrickson sírni kezdett, mint egy rémült
gyermek, aki eltévedt a sötét erdőben. Az erdő az az élet volt,
amelyet ő teremtett magának, a sötétség pedig annak a léleknek
a sötétsége, amelyet már olyan régen nem tápláltak, hogy a
kanóca is kialudt.

Jane habozott az első ampulla beadása előtt. Hevesen
megborzongott, mintha egy jeges és láthatatlan lélek suhant
volna át rajta, úton egy ismeretlen világ felé.

Az emberi szív mindenekfelett áruló, az övé éppen annyira,
mint bárki másé. Ebben a veszedelmes küldetésben, amelyben
találta magát, a napok nehezek, az éjszakák magányosak voltak,
és csak két dolog hajtotta őt előre: a gyermeke és az elhunyt férje
iránti szeretete, illetve az a meggyőződés, hogy a jó és a rossz
véget nem érő harcában mindig ellen kell állni az utóbbinak. De
nagy volt a kísértés, hogy a gonosz fegyvereit használja fel
ellene, és ezáltal ő is pont azzá váljon, aminek a legyőzésére
felesküdött. Nem tudta volna kétkedés nélkül kijelenteni, hogy a
szíve jobban vágyik az igazságra, mint a bosszúra, és a lélek
hosszú hanyatlása a motivációkkal kapcsolatos önáltatással
szokott kezdődni. Jane végső soron csak arra a meggyőződésére
támaszkodhatott, hogy a Travis és Nick iránt érzett szeretete



erősebb Hendrickson és a szövetségesei gyűlöleténél, mert a
szeretet és csakis a szeretet tehette immunissá a gonosz
fertőzése ellen.

Felidézte, milyennek hallotta Drug bácsi hangját a telefonban azon a
januári napon: „Pusztán a vicc kedvéért is elszállíthatnánk a kölyköt
valami harmadik világbeli kígyóverembe. Átadhatnánk az ISIS-nek
vagy a Boko Haramnak. Nekik semmi fenntartásuk nincs a
szexrabszolgák tartásával kapcsolatban. Azoknak a szemétládáknak egy
része odaát éppen olyan rettenetesen szereti a kisfiúkat is, mint a
kislányokat. Akár tíz-tizenegy éves koráig is cserélgethetik egymás
között, amíg valamelyik barbár rá nem un, és le nem vágja azt a szép
kis fejét. Maga inkább megfelel az ízlésemnek, mint a fia, de cseppet
sem haboznék magát is elpostázni azoknak a Boko-fiúknak, akik
mindkét kapura játszanak. Foglalkozzon a saját dolgával a miénk
helyett, és akkor minden rendben lesz.”

Jane ekkor ismét belenézett Hendrickson halványzöld
szemébe, és azt mondta:

– A pokolba is, te az én feladatom vagy!
Nem egyszerű megfosztani egy embert a szabad akaratától,

még akkor sem, ha az illető meg van győződve arról, hogy nincs
azzal semmi baj, ha az ember elveszi másoktól a testük és az
elméjük irányításának lehetőségét.

Jane beadta az első ampullát a háromból, majd a másodikat
is.

Mivel a kiabálás már nem segíthetett a férfin, és mivel Jane
úgy érezte, hogy kötelessége teljes egészében megnéznie az
arcát, sőt, akár meghallgatni az átkait, miközben férfiból
marionettbábuvá változtatja, lehúzta a szájáról a
szigetelőszalagot, és hagyta, hogy kiköpje az átázott
gézgombócot.

Hendrickson azonban nem szidta, meg sem szólalt, még csak
nem is sírt.

Amikor Jane megnyitotta a szelepet, hogy a harmadik adagot
is benyomja a kanülbe, ismét találkozott a pillantása a
foglyáéval. A férfi rémültnek és letörtnek tűnt. De utána mintha
észrevétlenül megváltozott volna az arca: mintha csodálattal
meredt volna fel rá, nem is úgy, mint egy anyátlan özvegyre, aki



elszántan igyekezik megmenteni a gyermeke életét bármi áron,
hanem úgy, mintha Jane egy harcias, ősi istennő lenne, a
legfelsőbb hatalom megtestesülése, maga a rejtély és a csoda. És
alázatoskodó benyomást kezdett kelteni, mintha az immár soha
be nem teljesülő hataloméhségét azzal is ki tudná elégíteni, ha
átadja magát a hatalomnak, mintha az égő vágya, hogy
mindenki térdet hajtson előtte, csak a másik oldala lenne egy
ugyanolyan erős vágynak, amely arra irányul, hogy térden
csúszva élhessen, és az uralkodó gyűrűjét csókolgathassa.

Jane-t ismét borzongás fogta el, de ezúttal nemcsak a bőrén
futott végig, hanem a csontjai velejét is megfagyasztotta.
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1.

GAVIN ÉS TRAVIS A PLÉD KÉT SZEMKÖZTI
OLDALÁN ÜLVE, hátukat egy-egy fának vetve ették meg a
süteményüket, és közben a kanyon madarainak énekét figyelték,
amelyek tiszta füttyszava lebukfencezett a nyárfák árnyékába.
Meghitten beszélgettek és hallgattak egymás társaságában.

Gavin nem egészen három hónap alatt eljutott odáig, hogy
nemcsak óvó-védő ösztönöket kezdett táplálni Travis iránt,
hanem atyaiakat is. Jessica pedig úgy belehabarodott a kisfiúba,
mintha az ő méhében fogant volna, és ő szülte volna a világra.
Travis minden esetleges sérülése az ő sérülésük volt. Ha bármi
baja történt volna az ő gondnokságuk alatt, az megkeserítette
volna hátralévő éveiket, és még a legfényesebb pillanataikat is
árnyékba borította volna.

A fiú azt mondta:
– Kezdek álmos lenni.
– Akkor szunyókálj egy kicsit! Nem sietünk sehova.
– Te nem vagy álmos?
– Nem. Én csak úgy tudok aludni, ha a lábujjaimnál fogva

lógok lefelé a padlás gerendájáról.
– Batman – vágta rá Travis, mert rendszeresen játszották azt,

hogy Gavin mondott valami furcsaságot, neki pedig ki kellett
találnia, melyik titkos szuperhős nevében beszél.

– Ez túl könnyű volt. Amíg alszol, kigondolok egy olyat, ami
kifog rajtad.

Travis az oldalán fekve összegömbölyödött a pléden, és
hosszan, álmos elégedettséggel felsóhajtott.

Gavin újra és újra meghallotta a drón zúgását,
legnagyobbrészt a távolból. Bár a kis szerkezetnek biztosan nem
lehetett semmi köze hozzá vagy Travishez, addig nem akart
kilovagolni a ligetből, amíg legalább húsz-harminc perce el nem
tűnt a közelükből.

Gyanította, hogy ezt a fiú is tudja, és csak megjátssza az
alvást, hogy neki ne kelljen ürügyeket kitalálnia a hazaút
késleltetésére. Travis örökölte a szülei megnyerő külsejét, és



akár szívtipró is lehetne majd, amikor felnő, de egy szívet sem
fog eltiporni, mert az intelligenciájukat is örökölte, és a korához
képest meglepően jól értette a következmények súlyát, azt, hogy
az egyik ember tette mennyi fájdalmat okozhat a másiknak. Már
megtapasztalta a gyászt, és ennek következményeképpen
annyira vigyázott mások érzéseire, amennyire a korosztályából
csak nagyon kevesen, és a felnőttek közül sem sokan.
Nagyszerű tengerészgyalogos lehet még belőle, ha az apja
nyomdokaiba lép.

Gavin Washington katona volt. Ő és Jessica egy harctéri
sebesültekért rendezett jótékonysági eseményen ismerkedtek
meg Nickkel és Jane-nel tizenöt hónappal azelőtt. A barátságuk
gyorsan és minden erőfeszítés nélkül mélyült el, mert szavak
nélkül is felismerték a közös értékrendjüket.

Gavinnek néha úgy tűnt, mintha a végzet sodorta volna
egymáshoz őket, hogy Jane-nek legyen kihez fordulnia, amikor
beüt a katasztrófa. Mivel Gavin és Nick egyaránt különleges
kiképzést kaptak, a diszkréciót preferálták, az észrevétlen
meghúzódást. Sem Hawkékat, sem Washingtonékat nem
érdekelték különösebben a közösségi médiaoldalak; egyetlen
bejegyzés sem kötötte össze őket a Facebookon, az Instagramon
vagy a Snapchaten. Néha leveleztek, de csak papíron,
visszafejthető digitális nyomok nélkül, és olykor telefonon is
beszéltek, de nem túl gyakran. A barátságuk a személyes
találkozóik során bontakozott ki a veteránokért rendezett
hétvégi eseményeken, amelyeken Jessie a saját katonai karrierje
befejeződése után aktivistaként vett részt. És amikor Jane-nek el
kellett rejtenie valahol a fiát, a mindenki által ismert családtagjai
és a barátai nem jelenthettek számára biztonságos megoldást.
Csak Gavin és Jessica maradt, kontinensnyi messzeségben tőle,
de készségesen.

Gavint leginkább az zavarta a drónokban, hogy nagyon
hosszan maradtak a környéken. A hasonló méretű eszközök
repülési időtartama olyan tizenöt perc szokott lenni, legfeljebb
harminc, pótakkumulátorral. Gavin először egy órával korábban
hallotta meg a hangjukat, és a zúgás még mindig hol
felerősödött, hol elhalkult. Persze ha tényleg egy klub rendezett
bemutatót velük, akkor biztosan rengeteg pótakkumulátort is



vittek magukkal.
A madarak mindkét fajtája fáradhatatlanul hangoskodott

tovább. A vörösfarkú ölyv reszelős, csikorgó diadalkiáltásokkal
jelezte időről időre a vadászati sikereit.

A némaságban viszont egy nagy raj pillangó lepte meg őket,
hajnalpírlepkék, fekete-fehér szárnyakkal és narancs- sárga
szárnyvégekkel, a tavasz hírnökeiként, úgy táncolva a
levegőben, mint egy lepkeszárnyra átírt dal hangjegyei.
Foszforeszkáló fehérségük miatt az árnyékban szellemnek
tűntek, de a napon felragyogott valódi szépségük.

Talán olyan húsz perccel az utolsó drónzúgás után Travis
felült abban a kecses, nyüzsgő rajban. Hatalmasat ásított, hogy
bebizonyítsa, tényleg aludt, majd kinyújtotta a kezét, amelyre
azonnal leszállt néhány pillangó, hogy a szárnyaikat billegtetve
megkóstolják a bőrét, mielőtt továbbrepülnek.

A letűnt korokban a környéken élő indián törzsek közül több
is hitt abban, hogy ezek a lepkék lelkek, akik egy másik világból
szálltak át ebbe, hogy megünnepeljék a tavaszt. A legtöbben úgy
tartották, hogy szerencsét hoznak, és egészséges
gyermekszületést jósolnak, bár az egyik törzs tagjai a halál
hírnökeit látták bennük.

Travis felkelt a plédről, és megkérdezte:
– Ne induljunk el hazafelé?
Több mint kétórás lovaglás állt előttük.
Gavin kelletlenül feltápászkodott.
– De, azt hiszem, jobb, ha felkerekedünk.
A pillangók nem követték őket, amikor kilovagoltak a

nyárfaligetből, és nyugat felé indultak a kanyonban.
Gavin feltette magának a kérdést: Vajon mit hagyunk magunk

mögött? Halált vagy szerencsét?

2.

A MENNYEZETEN AZ EGYIK NEONCSŐ HALKAN



ZÚGOTT; a fali szellőzőnyílásban surrogott a levegő; a
hűtőszekrény motorja halkan dorombolt; a gépek kórusa
enyhén baljósnak tűnt.

Booth Hendrickson gyorsabban változott az univerzum hiú
urából készséges és engedelmes fogollyá, mint ahogy a jégkocka
vízzé olvad a napon. A harmadik ampulla beadása után a
rémülete olyan gyorsan elenyészett, hogy arra Jane nem talált
magyarázatot. Az átváltozása elkerülhetetlen mivolta mintha
teljesen kilúgozta volna belőle a haragot és a bosszú minden
gondolatát. De még ennél is meglepőbb volt, hogy miután nem
maradt más lehetősége, csak az átváltozás, a jelek szerint már
egyáltalán nem nyomasztotta a végzete, hanem inkább mintha a
béke kikötőjébe sodorta volna. Hendrickson teste ellazult a
hordágyon, a szeme lecsukódott, és a férfi halkan beszélni
kezdett, nem is annyira Jane-nek, mint inkább önmagának. A
szavai akár elkeseredettnek is tűnhettek volna, de a
hanghordozásából szinte elégedettség sugárzott.

– Szóval itt vagyok, csodás, hát nem? Ennyi év után, pont itt,
a sötétben, egyedül… – Jane Gilbertóra pillantott, akinek az
értetlen fintora az övé tükörképe volt. Hendrickson folytatta: --
Magam gondolkozom, és magam játszom ám! És senki sem
tudja, mit mondok magamnak.

Az ereiben keringő több százezer – talán millió – apró
agytropikus nano-építőelemnek nyolc-tíz órára volt szüksége
ahhoz, hogy célba érjen az agyszövet hajszálereinek falán
keresztül, és a Brown-mozgás jóvoltából összeállhasson egy
irányítómechanizmussá. Hendricksonra egyelőre semmilyen
hatást nem gyakorolhattak. Megmagyarázhatatlan
elégedettsége, alig pár órányira a szabad akarata elvesztésétől,
egy olyan torz elméről tanúskodott, amelynek a motivációit és
az érzelmeit lehetetlenség megfejteni.

Másrészt viszont a férfi az átverés mestere volt. Jane-nek azt
kellett feltételeznie, hogy Hendrickson még akkor is az
elpusztításának akarja szentelni az utolsó óráit, amikor a jövője
olyan láncokat tartogat számára, amelyektől halandó akarat
nem szabadíthatja meg, és már nem profitálhat a tetteiből.

A férfi kinyitotta a szemét, és ellenségesség nélkül bámult fel
rá.



– Miért várnánk meg, hogy az irányítómechanizmus a
helyére kerüljön? Kérdezz ki most! Mindent elmondok neked,
amit tudni akarsz.

– Minden hazugságot, amit el akarsz hitetni velem.
– Nem, figyelj! Később, amikor teljesen az uralmad alatt

leszek, újra felteheted bármelyik kérdést, és összehasonlíthatod
a válaszaimat azokkal, amelyeket most adok. Ezzel rengeteg
időt megspórolhatnál.

– És miért jó az neked, ha én időt spórolok meg?
– Nem jó. De nem akarnám ezt a nyolc órát… üres

várakozással tölteni. Az irányítómechanizmus legújabb
változata már négy óra alatt összeáll. Én nem tudtam, hogy te
elhoztál néhány ampullát Shenneck házából. Lehet, hogy senki
sem tudta. Nagyon gyorsan porig égették azt a házat, nehogy
kiderüljön, mi történt ott. De amit Napában szereztél, és beadtál
nekem, az egy korábbi verzió. A nyolc-tíz órás. Lehet, hogy egy
kicsit beleőrülnék, ha némán üldögélve kellene kivárnom, hogy
összeálljon a koponyámban. – Jane el tudta képzelni, hogy ő
mennyire szenvedne hasonló helyzetben, és a tette eléggé
nyomasztotta. Bűntudata ugyan nem volt, de erkölcsi
kötelességének érezte, hogy mindent megtegyen a várakozás
óráinak megkönnyítéséért Hendrickson számára. Az empátia
veszélyes tud lenni. A férfi, amikor először tért magához
kloroformos álmából, kábultságában elárult valamit, amire
valószínűleg később nem emlékezett. Jane próbára tette. – Múlt
héten megtudtam azt a jelszót, amelyikkel az akaratomra
bírhatom a beoltottakat. Úgyhogy biztosan szorgosan dolgoztok
az átprogramozásukon.

– „Játssz velem mandzsúriait!” – válaszolta gondolkodás
nélkül a foglya. – Te ezt ismered. Rengeteg parasztot
irányítottunk ezzel a mondattal.

– „Parasztot”?
– Parasztot, gyalogot, lábasjószágot. Beoltott embereket.
Úgy tűnt, az irántuk érzett megvetése annak ellenére is

változatlan maradt, hogy nemsokára ő is közéjük tartozik majd.
– Hányan vannak? – kérdezte Jane.
– A parasztok? Már több mint ezerhatszázan.
– Te jó ég – mondta Gilberto, és odament az asztalhoz.



– És mi az új kulcsmondat?
Hendrickson nem habozott.
– Ira bácsi nem Ira bácsi.
Jane tisztán emlékezett a korábbi beszélgetésükre, amikor a

férfi még nem volt teljesen magánál:
Szia, cicus!
– Szia.
– Tudnék mit kezdeni azzal a csíra száddal…
– Azt lefogadom, nagyfiú.
– Told csak le ide! Ira bácsi nem Ira bácsi.
– Akkor kicsoda?
– Nem, nem ezt kell válaszolnod.
– Akkor mit kell válaszolnom?
– Csak annyit, hogy rendben.”
Pár mondattal később Hendrickson visszaaludt.
Most, hogy átment a vizsgán, Jane talán belefektethet némi

bizalmat. De előtte azért rákérdezett a későbbi, rejtélyesebb
kijelentéseire is.

– Azt mondtad, ismét itt vagy, pont itt, egyedül a sötétben –
idézte fel legjobb emlékezete szerint. – „Magam gondolkozom,
és magam játszom ám. És senki sem tudja, mit mondok
magamnak.” Ez mi volt? Mit jelent ez az egész?

Sem a válasz csendessége, sem a gyermeki engedelmessége
nem volt jellemző Hendricksonra.

– Amit mondtam… azoknak a dolgoknak számodra nincs
jelentőségük, csak számomra. Úgyhogy most ne ezekről
beszélgessünk! Hagyj meg nekem némi emberi méltóságot! Ha
tényleg tudni akarod… akkor várd ki, amíg az irányításod alá
kerülök… És kérlek, hogy miután elmondtam neked, felejtesd el
velem, hogy elmeséltem!

Jane képtelen volt megfejteni Hendrickson hibrid hangulatát.
Az elkeseredésére magyarázatul szolgálhattak a körülményei,
de mintha némi szentimentális nosztalgia is keveredett volna
bele, valami különös vágyakozás.

Lótuszlevélszeméből eltűnt a korábbi erő, és a büszkesége
helyét alázatra hasonlító hozzáállás vette át.

– Rendben – mondta Jane. – Lássuk, mivel tudjuk kitölteni az



utolsó óráidat… De csak akkor, ha igazsággal töltjük ki őket.

3.

GAVIN WASHINGTON HAGYTA, hogy Travis
mutassa az utat hazafelé a póniján, mert így jobban rajta tudta
tartani a szemét. A fiú feltette a fejére a lovaglókobakját, pedig
nem szerette. De addig nem fogja megkapni a vágyott
cowboykalapot, amíg még pár hétnyi gyakorlatot nem szerez a
nyeregben.

Samson kicsit nyugtalanná vált a lassú tempótól, szívesebben
vágtatott vagy legalább ügetett volna. Ám a mén mindig
engedelmeskedett a kantárján és a lovasa combján keresztül
érkező utasításoknak.

A kellemes déli meleget követően megkezdődött a késő
délutáni lehűlés. A vékony felhők a magasban mintha nem is
siklottak volna az égen, hanem ráfagytak volna, hogy egymás
felé nyúló fraktálujjaikkal eltakarják a kékséget. A szeszélyes
szellő folyamatossá vált, bár egyelőre nem erősödött széllé;
felborzolta a még nem virágzó zsályát és a kínai varázsmogyoró
késő téli virágait.

Gavin továbbra is drónok után hallgatózott. Néha mintha
meghallotta volna őket a távolban, de a lódobogás és a
patakcsobogás miatt nem tudta megállapítani, melyik irányból.

Mire négy óra felé visszaértek a birtok hátsó kapujához,
Gavin már nem aggódott a drónok miatt, amelyeket biztosan
csak hobbifelhasználók reptettek. Hallotta, hogy valami
repülőgép köröz a völgy felett, de a drónok aránylag éles hangja
már másfél órája elnémult.

Megitatták a lovakat a gázlónál, majd bevezették őket az
istállóba, és levették róluk a nyerget. Bekísérték mindkettőt a
bokszába, és megabrakoltatták őket.

Később, miután a lovak már ettek, és ők a lószerszámokról is
gondoskodtak, amikor Gavin kisétált az istállóból a fiúval, ismét
repülőgépzúgást hallott az égen, úgyhogy fölfelé kezdett



bámulni. De nem látta a repülőgépet, amely talán északra
lehetett, és azt feltételezte, hogy a korábbi gépről van szó.

4.

MIUTÁN JANE EGYMÁSHOZ RÖGZÍTETTE
Hendrickson bokáját két kábelkötözővel, csak annyi helyet
hagyva közöttük, hogy a férfi csoszogni tudjon, eloldozta őt a
hordágyról. Gilberto a pisztolyával a kezében ki kísérte a
foglyukat a mosdóba, majd pár perc múlva visszaterelte a
konyhaasztalhoz. Jane két másik kábelkötözővel rögzítette
Hendrickson bokapántjait a széke keresztmerevítőjéhez.

Lerakta a zsebfelvevőjét Hendrickson elé. Nyakában egy
PatrolEyes kamerával, kezében egy spirálfüzettel és egy tollal
leült vele szemben az asztalhoz.

Csak annyi volt a célja, hogy megtudja, kit kell kiiktatni az
összeesküvés szétzilálásához. Emellett úgy gondolta, a foglya
tanúvallomása a bűnösök felelősségre vonásakor is jól jöhet
majd, és segíthet felmenteni őt azok alól a bűncselekmények
alól, amelyekkel megvádolták.

Gilberto tanúskodott. A pisztolya az asztalon hevert,
Hendrickson kezétől távol, arra az esetre, ha lenne még benne
lendület.

A friss kanna kávé, Carmella ricottás pitéje és Hendrickson
szinte alázatos hangneme szürreálisan meghitté tette a
beszélgetést. Jane és a férfi párbeszéde időnként
hátborzongatónak tűnt, mert a fogoly nem azon a módon akart
megfelelni a lánynak, ahogyan egy vádlott a bíróságnak, hanem
egy olyan gyermek zavarba ejtő készségességével, akit
csecsemőkora óta vernek zsarnoki szülei.

A kihallgatás második órájában mintha eltűnt volna belőle a
felnőttség. Kért még egy szelet pitét, majd lerakta a villát,
amellyel az elsőt fogyasztotta el, és kézzel kezdte enni. Odáig
feketén itta a kávét, de akkor rengeteg tejszínt és négy kanál
cukrot öntött bele, mintha desszertté akarná változtatni.



A harmadik és a negyedik órában a figyelme gyakran
elkalandozott Jane-ről; tíz másodpercre, tizenötre, fél percre is
elhallgatott, és a semmibe meredt. Jane mindig vissza tudta
terelni a valóságba, de olyan érzése támadt, hogy Hendrickson
lassan eltávolodik a realitásoktól abba az önalávetésbe, amelybe
belecsúszott.

Felmerült benne, hogy ezt talán az irányítómechanizmus
hibája okozza. Előfordulhat, hogy miközben összeáll,
agyvérzéshez hasonló károsodást okoz?

Ám Hendrickson artikulációja nem romlott el. És
gyengeségnek vagy bénulásnak sem adta jelét. Nem
panaszkodott zsibbadásra, bénulásra, szédülésre vagy
látászavarokra.

Mintha inkább mentálisan, mint fizikálisan kezdett volna
szétesni.

Amennyiben igazat mondott, máris az információk
felbecsülhetetlen kincsestárát adta át, bár az ismeretei az
összeesküvés sajátosságai miatt korlátozottak voltak. A
szövetségesek a kémszervezetek és az ellenállói mozgalmak
klasszikus hagyományai szerint pár fős sejtekbe csoportosultak,
és egyik sejt tagjai sem ismerték a többiek kilétét. Csak a
legfelsőbb szinteken voltak tisztában a teljes tagnévsorral.
Hendrickson minden korábbi hatalma és önhittsége ellenére
sem tudta, melyik szintjét foglalhatja el a hierarchiának. A
beoltás előtti grandiózus beállítottságából kiindulva
valószínűleg közelebb képzelte magát a csúcshoz, mint ahol
elhelyezkedett.

De Jane most új eszközöket kapott tőle, és új célpontokat is.
Eddig azt hitte, hogy a már néhai milliárdos, Dávid James
Michael trónolt a konspirációs piramis csúcsán, és hatalmas
kockázatokat vállalt, hogy a közelébe kerülhessen. AD. J.
Michael San Franciscó-i rezidenciáján bekövetkezett sokkoló
események óta most először nyílt lehetősége arra, hogy
benyúljon az összeesküvők kígyófészkébe, és kirántson belőle
pár összegabalyodott viperát, hogy a nyilvánosság fénye
elpusztítsa őket, mint a vámpírokat.

A vallatás fárasztó tud lenni, különösen azok számára, akik
mindenkit elárulnak, akiknek korábban a bűntársaik voltak. És a



vallatok számára is. jane nem sokkal öt óra előtt szünetet kért.
Nem sokat evett az elmúlt huszonnégy órában, és tankolnia
kellett, ha koncentrálni akart.

– Hozok valamit egy étteremből – mondta Gilberto. – Van egy
kedvencünk az utcában.

– Fehérjét – kérte Jane. – Ne terhelj le szénhidráttal!
– Kínai.
Javasolt pár fogást, és Jane jóváhagyta őket.
– És neked? – kérdezte Gilberto Hendricksontól.
A fogoly nem válaszolt. Két felfelé fordított tenyerét bámulta

az asztalon. Halvány mosolya arra utalt, hogy nem a jövőjét
próbálja kiolvasni belőlük, hanem talán azt idézi fel, mi
mindenhez értek hozzá.

– Hozz neki is azt, amit nekünk! --javasolta Jane. – Nincs
olyan helyzetben, hogy válogathasson.

5.

SUBHADRA HŐSIESEN KÜZDÖTT a végtelennek tűnő
viharban; a kisregény nehézkesen haladt tovább. Tanuja minden
kreatív energiáját latba vetve próbálta maga előtt tolni, mintha a
narratíva egy szikla lenne, ő pedig Sziszüphosz, akinek az a
büntetése, hogy soha nem fogja tudni felgörgetni a követ a hegy
tetejére, mielőtt az visszagurulna.

Pontosan 16:45-kor beléhasított a megérzés, hogy mindjárt
áttörést ér el a történetével. De kicsit ott kell hagynia, hogy
valami mással foglalkozzon egy darabig, valami
szórakoztatóbbal, és időt adjon a tudatalattijának, hogy az
birkózzon tovább a kisregénnyel. Elmentette a dokumentumot,
és kikapcsolta a számítógépet.

Ő mindig is intuitívan dolgozott. Akár regényről, akár
novelláról volt szó, soha nem készített vázlatot, és a szereplők
jellemrajzát sem tervezte meg írás előtt. Hagyta, hogy az a belső,
vékony kis hang vezesse, amely a kreativitás felsőbb erőivel
kötötte össze.



Csakhogy ez a hang nem mondatokban beszélt, hanem
elszigetelt képekben és álomszerű jelenetekben, érzelmi
hieroglifákban és rejtélyes verssorokban, amelyeket utána
Tanújának kellett angolra fordítania. Most viszont könnyedén
érthető szavakat mondott neki: A szombat este a szórakozásé, menj
szórakozni, felejtsd el Subhadrát és a vihart, öltözz ki, indulj el,
szórakoznod kell, boldognak kell lenned, és holnap megírod életed
fó'művét.

A belső hang tisztasága és egyértelműsége eleinte furcsának
tűnt, utána már nem annyira, végül pedig egyáltalán nem.

Tanuja eltolta a székét az asztaltól, és felállt. Amikor kiment a
dolgozószobájából, még a lámpákat sem kapcsolta le.

Eljött az idő. A tettek mezejére kell lépnie. Nem számít, milyen
tettekére. Nem kell elgondolkoznia rajtuk. Elég, ha a
megérzéseire hagyatkozik velük kapcsolatban.

Felment a hálószobájába. A gardróbszobája egyik polcán egy
kis, feketére lakkozott, ezüstzsanéros doboz várta. A lány még
soha nem látta, de tudta, hogy ott lesz.

Ez nem tűnt számára különösnek. A tettek mezejére kell
lépnie. És csak közben fog kiderülni, hogy milyen tettekére is.

Elsőként egy miniatűr emberi koponyákból álló nyakláncot
vett ki a dobozból. A szemeik csillogó, fekete ónixkövekből
voltak. Az ékszer gyönyörű műremeknek tűnt, de a koponyák
inkább szépnek, mint ijesztőnek. A dobozból ezután négy kobra
alakú karkötő is előkerült.

Durga, a hindu panteon anyaistennője kedves és befogadó
volt, az élet forrása, ám volt egy sötét oldala is. Ennek Káli
istennő volt a legharciasabb megtestesülése, akit gyakran buja
nőként ábrázoltak, a rásimuló sötétséget leiszámítva pőrén,
arany karkötőkben és koponyákból álló nyakláncokban.

Ebben a vallásban nem vált el egymástól a szent és a profán.
A világ összes dolga az istenségek megnyilvánulási formáit
testesítette meg. Kálinak, Durga egyik aspektusának magának is
több alteregója volt, köztük Csandi, a rettenetes. Csandit
gyakran négy felemelt karral ábrázolták – Káli nyolc karja
helyett –, kezeiben karddal, hurokkal, koponyában végződő
bottal és egy levágott emberi fejjel. Az istenségek közül csak



Káli győzte le az időt, és többek között ő volt a démonok
hóhérja is.

Tanuja Shukla nem vette át szülei hindu hitét, de nem is
felejtette el. Néha a történeteiben is felhasználta a hindu
mitológiát metaforaként, érdekességként, a rejtélyesség
forrásaként, de soha nem dicsőítette. Ha hitt volna bármelyik
istennőben, az a jólelkű Durga lett volna, nem a kevésbé
együttérző aspektusok, nem Káli.

De a nyaklánc gyönyörű volt. A nyakába akasztotta, és
hátranyúlt, hogy becsatolja.

6.

AZ ÖSSZEKÖTÖTT BOKÁJÚ, székéhez kábelbilincselt,
tenyerét felfelé fordító Hendrickson eleinte némán üldögélt,
miközben Jane fel-alá járkált a konyhában. A lány a trapézizmát
masszírozta és egyik oldalról a másikra forgatta a fejét, hogy
kioldja a görcsöt a nyakából.

Még másfél óráig világosak lesznek az ablakok, de a borús ég
megfosztja őket attól az arany ragyogástól és vörös alkonytól,
amely olyan lenyűgözővé teszi a kaliforniai naplementéket. De a
reggel és a délután eseményeit követően a természet
legszínesebb mutatványai sem varázsolták volna el Jane-t. A
hangulatához illett a szürke égbolt.

Hendrickson dünnyögni kezdett az asztalnál. Amikor Jane
megkérdezte, mit mond, a férfi csak rámosolygott a saját
tenyerére. Semmi fenyegető nem volt az arcában; vágyakozóan,
elmélázva nézett. Jane gyanította, hogy meg sem hallotta őt.

Tovább járkált, és – már nem először – megszemlélte a saját
tükörképét a hűtőszekrény rozsdamentesacél ajtaján. Az alakja
torznak tűnt, az arca pedig csak elmosódott árnyékokból állt,
mintha meghalt, majd kísértetté vált volna.

Hendrickson azt mondta az asztalnál:
– Most igaz, vagy nem, hogy kicsoda a micsoda, s hogy mikor

és hová az akkor és oda?



Jane az asztalhoz ment, és rámeredt.
Hendrickson gyengéd mosolya azé a macskáé volt, amelyik

összebarátkozott egy egérrel, az egéré, amely megkaparintotta a
sajtot, a kisfiúé, aki túlélt egy félelmetes kalandot, és utána
hazatalált. Jane-t kirázta tőle a hideg.

Hendrickson a kábellel a székhez erősítve nem tudott volna
ártani neki. Jane viszont akkor is képes lett volna elbánni a
férfival, ha az nem lett volna lekötözve.

Mégis azt kívánta, bárcsak Gilberto visszaérne végre a
vacsorával.

7.

SANJAY PONTOSAN DÉLUTÁN 17:15-KOR gépelte le,
hogy „VÉGE”, kiskapitálissal, bár még nem fejezte be a regényt,
amelyet három hónapja írt. Sőt, az adott fejezetnek vagy akár az
oldalnak sem ért a végére. Csodálkozva bámulta a szót,
majdnem ki is törölte, de végül meghagyta a fekete betűket, és
elmentette a dokumentumot.

Eljött az idő. A tettek mezejére kellett lépnie. Nem számít,
milyen tettekére. Nem kell elgondolkoznia rajtuk. Elég, ha a
megérzéseire hagyatkozik velük kapcsolatban. A nővéréhez
hasonlóan Sanjay is intuitív alkotó volt, aki a legjobb műveit
nem gondos tervezés alapján hozta létre. Az írás mindig munka
volt számára, azonban akkor ment neki a legjobban, amikor
átadta magát annak a kreatív áramlatnak, amely az ihlet
rejtélyes folyamán sodorta magával. És most eljött az idő.
Annak az ideje, hogy ne csak intuitívan írjon, hanem intuitívan
is éljen. Annak az ideje, hogy megtegye, ami eszébe jut, anélkül,
hogy előtte átgondolná a következményeit.

Le sem kapcsolta a lámpát, amikor kiment a szobából.
A hálószobájában átöltözött fekete farmerbe és fekete pólóba.

Fekete zoknit és fekete, gumitalpú cipőt vett. Kiemelt a
szekrényéből egy fekete dzsekit, de azt még nem vette fel.



A lámpákat égve hagyva végigsétált az előszobán, és bement
Tanuja szobájába.

A testvére a mosdópult mellett állt, és őt várta, mint azt
Sanjay előre tudta. Gyönyörű volt talpig feketében,
koponyákból álló nyakláncával és arany kobrakarkötőivel.
Fekete szemfestéket, fekete rúzst és fekete körömlakkot viselt.

Nem mondtak semmit. Nem volt okuk bármit is mondani.
Eljött az idő. A tettek mezejére kellett lépniük.

Sanjay leült egy hokedlire. Tanuja letérdelt elé, és elkezdte
feketére lakkozni a fivére körmeit.

Sanjay még soha nem festette ki a körmét. Furcsának tűnt
Tanújától, hogy ezt csinálja, és tőle is, hogy hagyja.
Bizonytalansága – amely nem volt elég erős ahhoz, hogy
kételynek lehessen nevezni – csak addig tartott, amíg Tanuja a
jobb hüvelykujját ki nem festette, majd a mutatóujját is, és
onnantól fogva végtelenül természetesnek tűnt az egész.

Miközben arra várt, hogy csillogóan fekete körmei
megszáradjanak, a nővére a fiú szemét is kihúzta feketével.
Utána az ajkát is feketére rúzsozta, ahogy azt kellett, és egyikük
sem mondott semmit.

8.

SZÁMOS FEHÉR KÍNAI ÉTELSZÁLLÍTÓ DOBOZ állt a
konyhaasztalon. Foo yung loong har, vagyis homáros omlett
hagymával. Subgum chow goong yue chu – sült kagyló vegyes
zöldséggel. Sült rákok. Rákgolyócskák. Mandulás csirke. Édes-
savanyú sertés.

Gilberto tésztát és rizst is vett. Jane az utóbbiból evett egy
kicsit, az előbbiből nem, de a fehérje összes formáját
megkóstolta.

Eleinte úgy tűnt, mintha a házigazda túlzásba esett volna, de
az ő étvágya is éppen olyan kielégíthetetlen volt, mint Jane-é. A
lányban a vacsora felénél felmerült, hogy vajon



összeverekednek-e majd az utolsó fehér dobozon.
Hendricksonnak semmi nem ízlett, amit megkóstolt, a tésztán

kívül, bár azért sem lelkesedett túlzottan. Eldobta a pálcikákat,
amelyek komoly nehézséget okoztak neki, és azt mondta:

– Én csak sütit szeretnék.
– Nincs süti – közölte vele Jane.
– Miért nincs süti?
– Egyél azt, ami van!
– Ezek fura ételek.
– Még soha nem ettél kínait?
– Ettem, de nem szeretem.
Jane, miközben az ínycsiklandó szójás-sherrys szószban úszó

mandulás csirkéből falatozott, elgondolkozott azon, mivé válik
éppen a férfi egy irányítható bábon kívül.

Hendrickson megrettent átható pillantásától, és lesütötte a
szemét.

Gilberto azt mondta:
– Van keksz. Citromos és csokoládédarabkás is. Carmella

készítette.
– Én azt kérek – mondta Hendrickson.
– Részedről oké? – kérdezte Gilberto Jane-től.
Hendrickson halálraítélt volt, talán csak három órája maradt

addig, amíg a Brown-mozgás a nanomechanizmus utolsó
darabkáját is a helyére nem sodorja. Azután a mesterséges
pókháló felizzik majd az agy szöveteiben és az agykérgén, és
abban a pillanatban el fogja felejteni, mit tettek vele, és
ugyanolyannak tűnik majd, mint régen, egyetlen apróságot
leszámítva. De melyik önmaga lesz vajon? A rosszindulatú,
arrogáns összeesküvő, vagy Hendrickson mama kisfiának egy
korábbi verziója, akinek annyira visszafejlődött a pszichéje,
hogy semmilyen irányítómechanizmus nem tehetné ismét
felnőtté és a minisztérium dolgozójává? Ha az utóbbi, az nem
olyan lenne, mintha kétszer is meghalna?

A halálraítélteknek mindenesetre joguk van azt enniük, amit
akarnak az utolsó vacsorájukon.

– Adj neki kekszet! – sóhajtott fel Jane.
– És egy kólát is szeretnék – pillantott fel rá félénken

Hendrickson, aki utána bátortalanul Gilbertóra mosolygott. – A



keksz kólával nagyon finom.
Jane hirtelen nem bírt többet enni. Félretolta a mandulás

csirkét. Pár erőtlen émelygéshullám futott végig rajta, majd
elhaltak.

Amíg Gilberto elővette a kekszeket, Jane kiszedett két doboz
Coca-Colát a hűtőből, egyet Hendricksonnak, egyet magának.
Két poharat is keresett, mindkettőbe rakott pár jégkockát, majd
az asztalra tette őket.

– Gilberto, kérlek, mondd, hogy van egy kis vodkád az
enyémbe!

Gilberto szerencsére igent mondott.

9.

A LÁMPÁKAT SORRA ÉGVE HAGYVA maguk után,
Sanjay és Tanuja lementek a konyhába. A fiú a fekete dzsekijét
vitte, a lány a fekete kézitáskáját.

Sanjay úgy látta, mintha a Hyundai Santa Fe slusszkulcsa
szinte természetfeletti fénnyel világítana, a végzet kőbe zárt
kardjához hasonlóan, amelyet csak a jó Arthur király tudott
onnan kirántani. Úgy lógott le a garázsajtó melletti perforált
szerszámtartó panelről, mintha a konyha tartóoszlopa lenne – a
konyháé, a házé, az általuk ismert életé mintha az után, hogy ő a
kezébe veszi, minden szétrepülne, akár a lehullott levelek a
szélben, és csak a világ valósága maradna az emberiség összes
illúziója nyomában.

Együtt léptek be a garázsba.
A jármű makulátlanul tiszta volt, úgy csillogott-villogott,

mint amikor meglátták az autókereskedésben, pedig Sanjay
valami oknál fogva arra számított, hogy csupa sár és gaz lesz.

Lelki szemei előtt egy pillanatra tisztán látta a Hyundait
pontosan ebben a mocskos állapotban, ráadásul betört
fényszórókkal és horpadt első lökhárítóval az utas oldalán.

Sanjay döbbenten meredt a járműre. Egy vékony kis
hangocska azt mondogatta a fejében, hogy ez semmit nem



jelent. Semmit az égvilágon. A fiú zavara gyorsan elmúlt.
Tanuja a Hyundai hátuljához kísérte. Sanjay felemelte a

csomagtartó fedelét, és együtt benéztek a raktérbe.
Sanjay nem számított a két kilenc milliméteres Smith &

Wesson pisztolyra, de amikor meglátta őket, egyáltalán nem
találta különösnek. Sőt, azt is tudta, hogy mindkét fegyver alig
hétszázharminchét grammot nyom, fehér színű első célzófényük
van, és Novak Lo-Mount Carry kétpöttyös hátsó.
Rozsdamentesacél szán. Acélötvözet ház. A visszarúgásuk
teljesen kezelhető lesz.

Csak egyetlen vállheveder volt, amit Sanjay vett fel.
Beállította a szíjakat. Felhúzta magára a dzsekijét.

Tanuja a kézitáskájába tette a pisztolyát.
Mindkét fegyver mellett két-két tíztöltényes tár is volt.

Mindketten elrakták őket a dzsekijük elülső zsebeibe.
A csomagtartóban továbbá egy hosszú, narancssárga,

takarosan feltekert hosszabbító is volt, mellette pedig egy
elektromos fűrész, hatvanegy centis pengével. Ezeket
érintetlenül szándékoztak hagyni, amíg oda nem érnek, ahova
készültek.

Sanjay becsukta a csomagtartót. Vezetni kezdett. Miután
kihajtottak, égve hagyták maguk mögött a lámpákat, és a
garázskaput sem csukták be.

10.

A RÉSZBEN CSEROKI INDIÁN, részben ír, részben
hawaii – és ez utóbbi különböző dél-csendes-óceáni és távol-
keleti génszilánkokat is tartalmazott – Jessica Washington
rézárnyalatú bőrével, hollófekete hajával és mandulavágású,
smaragdzöld szemével sokkal többnek tűnt másoknál… a négy
lábát is beleértve.

Amikor edzett, vagy tíz kilométeres futóversenyeken vett
részt, a rugalmas, pengeszerű lábfejű protézisét vette fel. Most,
miközben vacsorát főzött, és a férfi és a fiú segítségével
feltálalta, a hagyományosabb lábát viselte.

Huszonhárom éves korában, kilenc évvel ezelőtt vesztette el a



lábát térdtől lefelé, amikor Afganisztánban szolgált. Ő is a
hadseregnél volt, mint Gavin, de nem harcolt. Viszont az út
menti taposóaknák egyenlő esélyeket kínáltak a pusztulásra
mindenkinek, nemtől, rassztől, vallástól és nemzetiségtől
függetlenül. Amikor Gavin megismerte Jessicát, a lány már túl
volt a balesetén. Nyolc éve voltak házasok. Nagyon ritkán
beszéltek a lány rokkantságáról vagy másságáról, kivéve,
amikor valamelyik protézisét ki kellett cserélni, vagy meg kellett
javíttatni.

Gavinnek stabil megélhetést nyújtott a hadsereg után a
katonai ismeretterjesztő könyvek írása, újabban pedig egy
különleges kommandósokról szóló regénysorozat is. Még soha
nem került fel a bestsellerlistára – és talán soha nem is fog –, de
nem panaszkodhatott. Jessie komoly szervezői szakértelemről
tett tanúbizonyságot, miközben sebesült veteránok pro bono
tanácsadójaként dolgozott. Az életük boldog volt, és teljes, főleg
azóta, hogy Travis is hozzájuk került.

Aznap este a kisfiún volt a sor, hogy elmondja az asztali
áldást. Ötéves létére olyan részletesen szokta taglalni, hogy mi
mindenért hálás, hogy az mindig mosolyt csalt Jessie arcára. És
nemcsak a vagdalt húst, az au gratin burgonyát, a cukorborsót, a
sült kukoricát, a zsemlét, a jegesteát és a répatortát köszönte
meg Istennek, hanem az exmoor pónikat, a hajnalpírlepkéket és
Bellát, Samsont meg Hannah-t is, a vörösfarkú ölyveket, a
kanyon énekesmadarait és a sziláscetek fosszíliáit, Gavint és
Jessicát, majd utoljára Jane-t is. Ennél a résznél szokta
berekeszteni a köszönetnyilvánítást, és tájékoztatni a
Magasságost azokról a feltételekről, amelyekhez a jövőbeni
háláját kötötte:

– És köszönöm az anyukámat, a legjobb anyukát, aki létezik,
és akire ezért nagyon kell vigyáznod, és akit vissza kell
vezetned hozzánk, de nagyon hamar, nem, mondjuk, egy év
múlva, hanem nagyon-nagyon hamar.

Zenét is hallgattak a vacsora elkészítése közben – klasszikus
Sam Cooke-ot –, és halk zongoraszót az evés alatt. Miközben a
férfiak leszedték az asztalt, és megtöltötték a mosogatógépet,
Jessie kilépett a hátsó tornácra egy kis jázmin- és tölgyillatú friss
levegőt szívni. A németjuhászok, Duke és Queenie követték.



Jessica csak ott, a zenétől távolabb hallotta meg, hogy a
magasban egy repülőgép köröz.

Napközben, amíg itt vagy ott a feladatait végezte, többször is
hallott gépzúgást, de nem volt biztos abban, hogy ugyanarról a
repülőről van szó. A völgy a hárommillió lelkes megye egyik
leglakatlanabb részén helyezkedett el. A közelben nem voltak
nagyobb repülőterek, még akkora futópályák sem, amelyeken a
gépmadarak landolni tudtak volna. Elég sok repülő átszállt a
völgy felett, de általában olyan magasan, hogy nem is
hallatszottak le. Időnként magángépek is elhaladtak itt, a
repülés szerelmeseié vagy távoli konferenciákra igyekvő
üzletembereké. De Jessica nem emlékezett olyan napra, amikor
ilyen végeérhetetlenül zúgtak volna a repülők.

Sőt, lehet, hogy nemcsak úgy tűnt, hogy szünet nélkül
zúgnak, hanem így is volt. Jessica napközben is hallgatott zenét,
és olyan feladatokat is elvégzett, amelyek annyira lekötötték a
figyelmét, hogy elrejthették a gépek hangját.

A kutyák nem csupán azért tűntek el mellőle, hogy még egyet
vizeljenek aznap, hanem azért is, hogy ellenőrizzék az udvart,
az istállót és a külön álló garázsépületet is. A németjuhászok a
velük született óvó-védő ösztöneik folytán éjszaka különösen
elhivatottan vigyáztak a családra.

A szél alkonyatkor lecsendesedett. A mozdulatlanságban
egy-egy korai favarangy próbálta a vartyogásával nagyobbnak
feltüntetni magát, baglyok huhogtak az ágakon, mintha valami
sötét mágiára figyelmeztetnének mindenkit az éjszakában – és a
gép hangját is pont ki lehetett venni, miközben keletről
nyugatra haladt, majd délre fordult. Jessicát a katonai
tapasztalatai hozzásegítették ahhoz, hogy le tudjon vonni
néhány következtetést: azt, hogy a repülő kétmotoros típus,
nagyobb, mint egy Cessna vagy egy Piper, és hogy nagyjából
kilencszáz méter magasan repülhet, talán azért, hogy ne riassza
meg feleslegesen a völgy lakóit – vagy hogy ne keltsen gyanút
azokban, akik hajlamosak a gyanakvásra.
A két motor hangja egyre halkabbá vált délen, de amikor már
úgy tűnt, hogy egy percen belül el fog halni, megváltozott a
jellege. Jessica addig hallgatózott, amíg biztosra nem vette, hogy
a gép kelet felé fordult. Amennyiben pár percen belül észak felé



veszi az irányt, kétség sem maradhat afelől, hogy a völgy felett
köröz.

Jessica kinyitotta a konyhaajtót. Travis már elkezdte
eltüntetni a morzsákat az ebédlőasztalról egy nedves ronggyal,
hogy utána szárazra törölje egy konyharuhával. A kisfiú mindig
nagyon komolyan vette azokat az egyszerű feladatokat,
amelyeket ő kapott; most is erősen koncentrált, a nyelve is
kilógott az ajkai közül. Gavin ekkor fordult hátra a
mosogatógéptől, és pillantotta meg Jessie-t az ajtóban. A
felesége intett neki, hogy menjen ki hozzá a tornácra.

11.

HENDRICKSON A KÓLÁJÁBA MÁRTOGATTA a
citromos kekszet. A csokisat viszont szárazon ette, apró
harapásokkal körberágta mindegyiket, majd ismét, amíg már
csak egy apró keksz maradt az egészből, a közepe, amit egyben
bekaphatott. Annyit evett az édességből, amennyit csak egy
hiperaktív gyermek vagy egy hatalmas étvágyú, kövér
férfiember lett volna képes, és eközben rá sem nézett a
fogvatartóira, és nem is mondott semmit.

Jane a vodkás kóláját szorongatta, és azon töprengett
Hendricksont bámulva, hogy a gyerekes viselkedése vajon
valódi, vagy megjátssza. Ha ez egy színielőadás, akkor vajon
mit akar elérni vele a férfi? El nem tudta képzelni.
Hendricksonnak nem kellett volna pszichológiai
rendellenességeket tettetnie, ha csupán nem akart volna többet
elárulni az összeesküvőkről vagy a saját bűneiről; elég lett volna
becsuknia a száját. Azt tudhatta, hogy Jane nem fogja fizikálisan
megkínozni. És egyébként is, pár órával később mindent
kiszedhettek volna belőle, amint az irányítómechanizmusa
összeáll, és a férfi nem tudott volna ellenállni nekik. Ez amellett
szólt, hogy bármi történt is vele, az valódi volt, és vagy az
elkerülhetetlen rabszolgasága miatt érzett elkeseredés és
rettegés váltotta ki, vagy az irányítómechanizmus okozott



károsodást az agyában.
Jane aggódott, hogy a mentális összeomlás miatt az után sem

kerül kihallgatható állapotba, hogy az irányítómechanizmus
teljesen összeáll. Mi értelme lenne azt követelni, hogy áruljon el
mindent, amit tud, ha mentálisan ismét gyermekké válik, aki
semmire sem emlékszik tízéves kora előtt- ről?

Úgy döntött, inkább most próbál újabb információkat
megtudni.

– Mindenkinek a nevét elárultad a sejtedben. De biztos
vannak olyanok is, akikről csak gyanítod, hogy tagjai az
összeesküvésnek.

– Azt mondtad, ehetek sütit.
– És kaptál is.
– Még egy kólát akarok.
– Mindjárt hozom – mondta Gilberto.
Jane azt kérte Hendricksontól:
– Beszélj hozzám, miközben eszel!
– Oké. Ha azt akarod. Mi történt Simonnal?
– A testvéreddel? Életben hagytam.
– De mi történt vele? Mit csináltál vele?
– Mit érdekel az téged?
Hendrickson hangja szinte suttogásig halkult, és a férfi

láthatóan feldúltan válaszolt.
– Tudnom kell.
Amikor Gilberto visszatért egy hideg kólával, és lerakta az

asztalra, egy pillanatra Hendrickson lehajtott fejére nézett, majd
Jane-re, mintha az érdekelné, vajon tudja-e a lány, mennyire
eltávolodott a valóságtól a foglyuk. Jane egyetlen bólintással
jelezte, hogy észrevette.

Ha ő válik a legfelsőbb hatalom szimbólumává Hendrickson
számára, és ha a férfi, mint azt Jane korábban megsejtette, a
lelke mélyén mindig is valami nála nagyobb hatalomra vágyott,
amelynek alávetheti magát, akkor a legjobb lenne fenntartani a
félelmét.

– Megtörtem Simont. Megtörtem, és rákényszerítettem, hogy
együttműködjön velem az elrablásodban. Utána otthagytam
megkötözve a saját mozijában, a saját vizeletében ázva. –
Hendrickson nem mondott semmit, csak letette a félig megevett



kekszét. – Mit szólsz ehhez? – ösztökélte Jane.
Hendrickson motyogott valamit.
– Nem hallak – jelentette ki a lány.
A férfi azt suttogta:
– Mindig is Simon volt az erősebb.
– Engem nem nyűgözött le ez a te Simonod – ivott bele Jane a

vodkás kólájába. – De rajta, áruld már el, kiről gyanítod, hogy az
összeesküvők közé tartozik?

Hendrickson némi hallgatás után azt felelte:
– Nos, először is, van még valaki, akiről tudom.
Jane összehúzta a szemöldökét.
– Azt mondtad, mindenkit megneveztél, akit ismersz.
– Mindenkit megneveztem a sejtemben.
– És ki ez az utolsó?
Hendrickson megnyalta az ajkát. Jane-re pillantott, majd

gyorsan elkapta a tekintetét.
– Anabel. Az anyám. Ő az. Ő is közéjük tartozik. Ő volt

Bertold Shenneck első befektetője. Még D. J. Michael előtt. Ő az.
Anabel.

12.

AMIKOR GAVIN KIMENT, jessie már a hátsó kertben
állt, és a csillagtalan eget bámulta, amelyen a hold csak sápadt,
alaktalan foltnak tűnt a szaggatott felhők mögött, mint egy
szellem a jégvirágos ablakon át. Gavin odament a feleségéhez.

– Hallod? – kérdezte Jessie. – Most kelet felé tart, de
szerintem köröz.

A hagyományos protézisével nagyobb terpeszben állt az
egyensúlya megőrzése végett, mint amúgy tette volna. Kezét
ökölbe szorította a csípőjén, és kihívóan bámulta a felhős eget,
mintha valami igazságtalanság ellen tiltakozna, és miután ezt a
felsőbb hatalmak tudtára adta, kozmikus jóvátételre várna.
Jessie mindenkitől sokat várt el, beleértve a sorsot és önmagát is.
Gavin többek közt pont ezt szerette benne.

Addig hallgatózott, amíg úgy nem érezte, hogy a repülőgép
irányt változtatott.



– Mintha már észak felé menne.
– Lefogadom, hogy hamarosan nyugatra kanyarodik. Ha

visszagondolok, lehet, hogy egész nap körözött itt egy repülő.
– Biztosan kell tankolnia. Meg pilótát váltania.
– Akkor lehet, hogy ketten váltogatják egymást.
Ahányszor felhuhogott egy bagoly, az istálló ereszében

megbúvó sirató gerlék idegesen felburukkoltak, noha a
rejtekhelyükön nem férhetett hozzájuk a ragadozó madár.

Gavint is megfertőzte a gerlék nyugtalansága, miközben a
repülőgépet hallgatta, bár az ő félelmeit egy bagolynál
komolyabb fenyegetés váltotta ki.

– Azt hiszem, tudom, mire gondolsz – mondta Jessie.
– Én is azt hiszem.
Jane szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal az összes esetleges

terrorveszélynek kitett nagyváros környékén útra kész
megfigyelő repülőgépeket tartott, amelyek bármelyik
pillanatban el tudtak indulni. Ezek ráadásul ki tudták szűrni a
mobiltelefonok számára fenntartott hullámhossz jeleit a
rádióhullámok óceánjából, sőt, az eldobható telefonokéit is
nyolcvan kilométeres körzetben. Ezekből a beszélgetésekből
elemzőprogramok segítségével próbálták kiszűrni a közeledő
támadásra utaló jeleket – ismert terroristák nevét, angol, kínai,
orosz és közel-keleti nyelveken elhangzó kulcsszavakat –, és
utána meghatározni az adott készülékek helyzetét.

Jessie ismét megszólalt.
– Mi van, ha…
– Igen?
– …ha az elemzőprogram a Jane, Travis vagy Nick nevekre

szűr… vagy az „anya”, „szeretlek” és „apa” szavakra, ilyesmire,
akkor megtalálhatnak minket, amikor felhív?

– Minket és őt is. De ehhez gyanítaniuk kell, hogy a fiú ezen a
környéken van. Ezt honnan tudnák?

Ő és Jessie ritkán vitték ki Travist a birtokról. És mindenki
úgy tudta, hogy a gyermek az unokaöccsük, Tommy, akire ők
vigyáznak, amíg a szülei a rákbeteg nyolcéves nővérét
gondozzák. Travisnek csak két ismert fotója volt, amelyek
gyakran megjelentek a tévében, és az egyik még hároméves
korában készült. Az újabb meg nem volt túl éles.



– És egyébként is – folytatta Jessie –, ha valaki felismerte, és
feljelentette volna, már nyüzsögnének itt a szövetségiek.

– Akkor nem, ha ellenőrizték az unokaöcsös sztorinkat, és
kiderült, hogy csak blöff. Akkor megvárnák, amíg Jane felhív
minket.

– Átkozottul drága kaland lenne erre fenntartani két
megfigyelőgépet San Diegóból vagy Los Angelesből.

– Az adónkból futja. És egyébként is, tegyük fel, hogy
lenyomozzák az eldobható mobilját.

– Tegyük fel.
– És tegyük fel, hogy Jane erről nem tud. Vagyis nem dobja el,

miután felhív minket.
– Akkor gyorsan elkapnák.
– Ha azt vesszük, mi forog kockán, szerintem bármit megér

nekik, hogy megtalálják. – Gavin oldalra billentette a fejét, és
egyik fülét az észak felé tartó gép irányába fordította, majd azt
mondta: – Egyre hangosabb. Szerintem most fordult nyugat felé.

Egy, a farkától a füle bojtjáig nagyjából hatvan centi hoszszú,
több mint egyméteres szárnyfesztávolságú nagy uhu ekkor
elrugaszkodott a faágról, hogy lecsapjon a sötétben. Gyönyörű
volt, sápadt és félelmetes. Jessie és Gavin felé tartott, szeme
sárgán ragyogott macskaszerű arcában, alacsonyan suhant el
felettük, és még alacsonyabban szállt tovább. A száraz
avarszőnyegből kikapott egy puha, meleg vakondot, mezei
egeret vagy más könnyű prédaállatot.

Utána eltűnt a magasban, hogy valahol némán elfogyassza a
zsákmányát. A repülőgép viszont egyre hangosabbá vált.

Gavinben felmerült a lehetőség, hogy a drónok talán nem is
keresték őket – ha eleve tudták, hol vannak –, hanem csak
eléggé rájuk akartak ijeszteni ahhoz, hogy felhívják Jane
eldobható telefonját.

– Ha felhív minket – szólalt meg Jessie –, akkor
figyelmeztetjük, és letesszük. De ha ez a repülő az, amire
gondolunk…

– Akkor megtudják, hogy lebuktak – felelte Gavin –, és tíz
perccel később a nyakunkon lesznek.

Két ujját a szájába vette, és hangosat füttyentett, mire a
kutyák odaszaladtak hozzá a sötétből.



– Akkor menjünk el? – kérdezte Jessie.
– Elmegyünk. És ha csak hamis riasztás volt, akkor

visszajövünk.
A felesége megfogta a kezét.
– Nem hinném, hogy egyhamar visszajönnénk.

13.

TISZTELETET PARANCSOLÓ HÁZ egy zsákutca
végén. Lágy, modern építészeti stílus. Fekete palatető, sima,
nem textúráit vakolat, csiszolt homokkő járólapok, hatalmas
üvegfalak a panorámaoldalon. Pálmák és páfrányok. A
flamingó virágok vörös, szív alakú csészelevelei vérfoltoknak
tűntek a zöldben.

Sanjay Shukla leparkolt az út szélén.
Tanuja éppen az aktuális regényében élt, vagy talán a

folytatásához végzett kutatómunkát, mint amikor kiállt az
esőbe, hogy átélje a kisregénye főszereplőjének, Subhadrának az
élményeit.

Az Aléktó felemelkedése, a nemrég megjelent, a mágikus
realizmust humorral ötvöző regénye jó kritikákat kapott. Egy
Emma Dodge nevű fiatal nőről szólt, akibe beköltözött az egyik
fúria, Aléktó. A klasszikus mitológiában Tisziphoné, Megaira és
Aléktó, Gaia földistennő gyermekei azokat büntették meg, akik
megölték valamelyik családtagjukat. Tanuja regényében Aléktó
azért szállt le a földre, mert a föld bűnei annyira
megszaporodtak, hogy az emberiséget a kihalás fenyegette
abban az esetben, ha a bűnözők nem tanulnak meg újra félni az
isteni igazságszolgáltatástól. Aléktó mint pogány istennő a
gyors és szigorú büntetéseket preferálta, minél véresebben, de
Emma Dodge, a huszonnyolc éves, makacs öltözködési
tanácsadó, aki először megdöbbent azon, hogy egy erőszakos
istenség költözött a testébe, nem értett egyet vele. A regényben
Aléktó megtanította Emmának az erkölcsi értékrendnek és a



felsőbb hatalmak tiszteletének a fontosságát, Emma viszont
végigvezette egy, a tizennyolcadik századinál kevésbé romboló
felvilágosodáson az istennőt, és együtt találtak ki tanulságos
büntetéseket, amelyek éppen olyan hatékonyak voltak, mint a
kibelezés, csak kevésbé halálosak. Sanjay úgy jellemezte
megszokott ironikus módján, hogy „amikor a Bosszúvágy című
film találkozik A jövő kezdetével”.

A Chatterjee-rezidencia előtt már ott parkolt egy Mercedes és
egy BMW. Ashima néni és Burt bácsi minden hónap utolsó
szombatján meghívta ugyanazt a négy vendéget vacsorára és
kártyázni. Köztük volt Justin Vogt, az ügyvéd, aki Baap és Mai
halálát követően a Shukla-örökség kezelésében és
elsikkasztásában segédkezett, és a felesége, Eleanor. Továbbá
Mohammed Waziri, a könyvelő, és kedves felesége, Iffat.

Amikor Tanuja kiszállt a Hyundaiból, a nyakában lógó
koponyák halkan egymáshoz koccantak.

A ház egy tenger felé lejtő kanyonra nézett; a tenger belehelte
a kanyont köddel, ezért a sötét völgyből egy sápadt, amorf
massza kezdett kiömleni a házak közé számtalan
szellemkezével.

Tanuja mélyen beszívta a kellemesen hűvös esti levegőt, és
végignézett az utcán, amely visszakanyarodott önmagába egy –
japánbirssel és három kifejlett korallfával beültetett – ovális
sziget körül.

A zsákutca hat háza közül négy sötét volt, beleértve a
birtoktól keletre lévő kettőt és a nyugatra lévőt is.

Tanuja pár pillanatra megfeledkezett a céljáról, és nem tudta, hogy
került oda. Az Aléktó felemelkedését már megírta, és kiadta, nem kellett
több kutatómunkát végeznie hozzá. És egyébként is, hogy lehetne
kideríteni, milyen érzés, ha egy pogány istennő szállja meg az ember
testét? Az ilyesmit nem lehet kikutatni, csak elképzelni.

A közeli kanyonból a prédájukat üldöző prérifarkasok dala
szállt fel. Tanuja korábban is gyakran hallotta ezt a hangot. Bár
mindig beleborzongott a gerince, most nem a ragadozók elől
menekülő rémült prédaállatot féltette. Ezúttal attól lett
libabőrös, hogy hirtelen élénken el tudta képzelni, milyen lehet
egy vérszomjas delírium szorításában vergődni, üldözni, nem



pedig üldöztetni, és a falka szigorú szabályai szerint élni,
amelyben az egyik tag őrülete átterjed a többire is.

Nyugodj meg, mondta magának. A szombat este a szórakozásé.
Szórakoznunk kell. Tegyél meg mindent a boldogságodért, és holnap
megírod az eddigi legjobb művedet.

Sanjay megkerülte a kocsit, hogy odamenjen hozzá, és a
megjelenése nagyrészt eloszlatta a lány aggodalmát. Fogalma
sem volt ugyan, hova vezeti a kutatómunka, miután odamennek
az ajtóhoz, és becsöngetnek rajta, de, végtére is, ezért végez
kutatómunkát az ember – hogy kiderüljön, hova vezeti.

Sanjay kinyitotta a csomagtartót, hogy kivegye belőle az
elektromos fűrészt és a narancssárga hosszabbítót. Tanuja már
meg is feledkezett róluk. El nem tudta képzelni, mi célt
szolgálhatnak.

Hát, csak eszközök voltak. Minden embernek szüksége van
eszközökre a célja eléréséhez, bármi legyen is az.

– Nem. Még nem – mondta Sanjay, majd lecsukta a
csomagtartót.

Az aszfalt az utcai lámpák alatt már csillogott a kicsapódott
ködtől, a járda is nedves volt, a fű gyémántos, a
flamingóvirágok fényes, piros csészelevele pedig csöpögött.

14.

GILBERTO A TENGERÉSZGYALOGSÁGNÁL
TÖLTÖTT két évét és az utána következő kettőt leszámítva az
óta a ravatalozó felett lakott, hogy az anyja hazavitte a
kórházból egy mózeskosárban. Az esték nagy részén azzal a
tudattal hajtotta álomra a fejét, hogy legalább egy hulla van
odalent – sokszor kettő, néha akár három is –, és az első emlékei
némelyike arról szólt, hogy beosont a nagyterembe, amikor
senki nem látta, és a koporsó mellett lábujjhegyre állva
kukucskált be a lenti balzsamozóból frissen kikerült halottra.
Mire tizenegy éves lett, már segíthetett az apjának munka



közben. Látott olyan embereket, akik természetes okokba haltak
bele kilencvenévesen, olyanokat, akikkel a rák végzett
ötvenévesen, akik kocsmai verekedésben haltak meg
harmincévesen, autóbalesetben tizenhat évesen, vagy egy
bántalmazó szülő keze között hatévesen. Megnézte őket, és
utána ugyanolyan tisztelettel és gyengédséggel készítette elő a
testüket, ahogy az apjától látta. Gilberto soha nem félt a halottak
társaságától vagy maguktól a halottaktól. Csak kedves emlékei
fűződtek a ravatalozóhoz, szeretetteljesek és kedélyesek.

Most először, ezen a márciusi szombaton érzett itt félelmet, és
nem is egyszer. Előző este, amikor Jane mesélt neki a
nanogépezetekről és az összeesküvőkről, hitt neki, és olyan
egzisztenciális szorongás fogta el, mint a háború óta egyszer
sem. De most, miközben Booth Hendrickson kihallgatását
figyelte az injekció előtt és után, és miközben az átváltozását
várták, Gilberto mély rettegést érzett.

Jane technikája, kitartása és önuralma önmagában is érdekes
élménnyé tette a kihallgatást, de hajthatatlan – sőt, irgalmatlan –
kitartása ellenére sem az zaklatta fel Gilbertót, amit a lány tett.
Sőt, hálás volt azért, hogy Jane a jók oldalán áll, mert ha nem
közéjük tartozott volna, félelmetes ellenfél lett volna.

Hendrickson már más tészta volt. A minisztérium emberének
arroganciája, az, ahogyan semmibe vette mások jogait, életét, az
utópiája, amely az emberiség nagy részének a disztópiája lett
volna… Gilberto többször is megborzongott miatta.

És most, hogy a személyisége elkezdett szétesni, akár a
rendkívüli stressz miatt, akár a nanomechanizmus hibája miatt,
Hendrickson hangjától, modorától és az anyjával kapcsolatos
vallomásától égnek állt a szőr Gilberto nyakán. Mivel az
irányítómechanizmus még nem vette át felette teljesen az
uralmat, megvolt az esélye, hogy az ideg-összeroppanás csak
színjáték, hogy a férfi tartogat még számukra valami
meglepetést, bár nehéz volt elképzelni, mi lehet az. És
egyébként is, érzelmi regressziója hátborzongatóan
valóságosnak tűnt.

Jane mindent meg akart tudni a La Jolla-i birtokról, ahol
Anabel éppen tartózkodott, utána pedig a Tahoe-tói birtokról is,
ahova május elsején szokott átköltözni októberig.



– Ő nem a téli sportok, hanem a nyári szépsége miatt szereti a
Tahoe-t – jegyezte meg Hendrickson, majd kesernyés, fojtott
nevetésben tört ki, amit nem volt hajlandó megmagyarázni. Sőt,
le is tagadta, hogy nevetett volna, méghozzá őszintének tűnően.

A La Jolla-i birtokról elég készségesen mesélt, de amikor a
Tahoe-tóra terelődött a szó, megváltozott a hozzáállása. Azt a
helyet úgy nevezte: „a kovácsműhely”. Miután Anabel
eltávozott onnan, a bentlakó intéző, Loyal Garvin vigyázott az
ingatlanra, feleségével, Lilithszel, a házvezetőnővel. Anabel
fiatalabb korában évi kilenc hónapot töltött a kovácsműhelyben,
a fiúk pedig néha egész éven át ott maradtak.

– Miért nevezed kovácsműhelynek? – kérdezte Jane.
– Mert ő is úgy nevezte. – Hendrickson úgy meredt a

poharába, mintha az olvadozó jégkockák egy jósnő tealevelei
lettek volna.

– Korábban kovácsműhely volt?
– Az ő kovácsműhelye volt.
– Ezt hogy érted?
Hendrickson felnézett rá, de gyorsan le is sütötte a szemét,

miközben visszakérdezett.
– Szerinted mit jelent az, hogy „kovácsműhely”?
– A kovács műhelyét. Egy kohót, ahol felhevíti a fémeket, és

adott alakúra kalapálja. Lőpatkókat, kardokat, és így tovább.
Ismét felhangzott az a keserű, gúnyos nevetés.
– Ebben az esetben: „és így tovább”.
– Mit értesz ezen?
Hendrickson rövid tétovázás után azt felelte:
– Leginkább fiúkat. A fiaiból kovácsolt ott embert.
– Belőled és Simonból?
– Nem ezt mondtam?
– És milyen embert kovácsolt belőletek?
– Olyat, amilyet ő akart. – Hendrickson orrlyuka

megremegett, és a férfi szimatolva forgolódni kezdett. – Érzitek
ezt a szagot?

– Milyen szagot? – kérdezte Jane.
– A romlott húsét.
– Én nem érzek semmit.
Hendrickson Gilbertóra minden további nélkül rá tudott



nézni, csak Jane tekintetét nem bírta elviselni.
– Te sem érzel romlotthús-szagot, Charles?
– Nem – felelte Gilberto.
– Néha – magyarázta Hendrickson – a mások által nem

érezhető szagok… annak a tünetei, hogy az
irányítómechanizmus elkezd összeállni az agyban.

Jane némi hallgatás után megkérdezte:
– Hogyan kovácsolt belőletek embert az anyád?
– Megvoltak a módszerei. Nagyon hatékony módszerek

voltak. Erről nem szabad beszélnünk.
– Én engedélyt adok rá.
– Nem áll jogodban. Arról nem beszélhetünk. Soha. Soha, de

soha. Nem beszélhetünk róla.

15.

HA KIDERÜLT, HOGY GAVIN ÉS JESSIE rejtegetik
Travist, akkor biztosra vehették, hogy lehallgatják a
telefonjaikat. Sőt, a készülékeken keresztül minden egyes szót is,
amit a házban kimondanak.

Amikor kiléptek a konyhából a hátsó teraszra, Travis éppen a
padlót seperte. Duke és Queenie úgy gondolták, hogy a seprű
egy játék. Egy egész percen át csak a kutyák lihegése és izgatott
nyüsszögése, szekrényajtókhoz és széklábakhoz csapódó
kutyafarkak hangja hallatszott, és egy kisfiú kuncogása, akinek
sikerült megóvnia az eszközt a karmoktól és a fogaktól, s
biztonságba helyeznie a szekrényben.

Amikor Travis feléjük fordult, Gavin V alakban felmutatta az
ujjait, majd a saját, utána a fiú szemére mutatott, ami a korábban
megbeszéltek szerint annak jele volt, hogy: Nagy baj van, figyelj
rám!

Travis azonnal éberré vált.
– Hé, kölyök, nem akarsz römizni egyet? – kérdezte Jessie.
– De, szeretem az ilyen fura, régi játékokat. A römi menő.



Gavin egy kört rajzolt a levegőbe a mutatóujjával, az egész
szobát belefoglalva, majd meghúzogatta a jobb fülcimpáját,
amiről a fiú tudta, hogy azt jelenti: Körülöttünk vannak, és
hallanak minket.

– Hozok italokat – mond ta Jessie.
– Én sört kérek – válaszolta Gavin.
– Én is – felelte Travis.
– Csak szeretnéd – mondta Jessie a fiúnak, miközben az

iPodhoz lépett, amely két Bose hangszóró között állt a
konyhapulton. – Heineken a nagyfiúnak, gyömbér az
okostojásnak.

– Ki kell mennem pisilni – mondta Travis.
– Nekem is – felelte Jessie –, de zenére is szükségem lenne.
Gavin megjegyezte:
– Tragikus, hogy én már a doo-wop után születtem. Tegyél be

egy kis Hank Ballardot, The Platterst vagy Del Vikingst!
Miközben Travisszel odébb mentek, zeneszó hangzott fel a

konyhában.
Az egyetlen internetkapcsolattal rendelkező számítógép

Gavin dolgozószobájában volt. A férfi már korábban
leragasztotta a kamerája lencséjét egy kis kék szigetelőszalaggal.
De hallott olyan pletykákat, amelyek szerint az utóbbi két évben
készült számítógépek képernyője mögé is el van rejtve egy
titkos kamera, az úgynevezett Orwell-szem.

Aznap nem dolgozott. A számítógép ki volt kapcsolva. De be
volt dugva a konnektorba, úgyhogy a jeladója folyamatosan
sugározta a helyzetét meghatározó jelet. Vajon létezik olyan
technológia, amellyel távolról is be lehet kapcsolni ezt a gépet,
csatlakoztatni lehet az internethez, és aktiválni lehet az Orwell-
szemét?

Gavin nem tudta. Csakhogy nem kockáztathatta meg, hogy
bemenjen a dolgozószobába.

Három televízió is volt a házban. Az újabb modellek
problémásak lehettek volna, de egyik sem volt az. A kis konyhai
készülék úgy tizenöt éves volt; még Jessica anyjától örökölték. A
nappaliban és a nagy hálószobában lévők nyolcévesek voltak,
közvetlenül az esküvő után vették őket. Semmilyen kamera
vagy internetkapcsolat nem volt bennük.



Duke és Queenie a férfi előtt szaladtak fel a lépcsőn a
farkukat behúzva; megérezték, hogy valamilyen krízis történik
éppen.

Gavin okostelefonja a fiókos szekrényen hevert. Azt ott kell
hagynia. Jessie-nek is a sajátját.

Az egyetlen telefon, amit magukkal visznek, a Jane-től kapott
eldobható készülék lesz. Az égen köröző repülőgépek
hatótávolságán belül azt sem merték volna használni, de előbb-
utóbb elég messzire kerülnek hozzá.

A tettre kész, de veszélyt sehol nem találó kutyák lágy
dobogással lerohantak, talán azért, hogy megkeressék Travist.

A gardrób hátuljában két, ruhákkal telepakolt bőrönd állt az
ehhez hasonló vészhelyzetek esetére. Gavin az ágy mellé tette
őket.

A szekrénye legalsó fiókjából elővett egy Galco vállhevedert.
A hám lóhere alakú Flexalon hátlapjának köszönhetően mind a
négy szíjat külön be lehetett állítani kényelmesre, és Gavin élt is
a lehetőséggel. Ugyanabból a fiókból kivett egy Springfield
Armory TRP-Pro .45 ACP-t is. Héttöltényes tár. Öthüvelykes
cső. Egy kilogrammos súly megtöltve. Korábban az FBI
túszszabadító osztagának a fegyvere volt, és talán az is maradt.

Gavin magára kanyarított egy dzsekit, hogy elrejtse a
hevedert, felkapta a bőröndöket, és lement a konyhába, ahol
Travis már a hátsó ajtóban állt a saját kisebb csomagjával. A
kutyák is vele voltak pórázon tartva. Éberen, mozdulatlan
farokkal és az izmaikat megfeszítve várakoztak.

Jessie a Little Darlin-t énekelte a The Diamondsszal.
Gondtalannak tűnt a hangja. Ő női derékszíjat viselt, a Colt
Pony Pocketlite .380 ACP tokja a csípőjén nyugodott.

Az asztalon ott állt a diplomatatáska, amelyet a kamra
hátuljában lévő rejtett rekeszből vett elő. Kilencvenezer dollár
készpénz volt benne, amelyet Jane szerzett különböző
rosszfiúiktól, és hagyott náluk, plusz húszezer a saját
pénzükből, amelyet feltűnésmentesen, apránként vettek ki a
számlájukról az ilyen vészhelyzetek esetére.

A Diamonds végzett a dallal, és Gavin, miközben a hátsó
ajtóhoz lépett, megkérdezte:

– A The Marcels is a lejátszási listában van?



– Nyugi, Mr. Romantika. A Blue Moon volt a nászutas dalunk,
nem emlékszel?

– Dehogynem. Élénken. Élénken – válaszolta Gavin,
miközben Joe Bennett és a The Sparkletones belecsaptak a Black
Slacks be.

Kinyitotta az ajtót, és kivitte a két bőröndöt. Travis a sarkában
volt Jessie-vel és a két kutyával, miközben Gavin az istállók
mellett álló garázs felé igyekezett.

16.

SANJAY TUDTA, HOGY ÉBREN VAN, mégis úgy
érezte, mintha egy álomban lenne, vagy egy olyan noir filmben,
amelyet Michael Curtiz vagy Fritz Lang rendezett. Esetleg John
Houston. Fénytócsák az utcai lámpák alatt, olyanok,
amilyeneknek a fényénél gyanúsítottakat szoktak kihallgatni
sötét vallatóhelyiségekben. A gomolygó köd olyan benyomást
keltett, mintha a valóság változékony lenne, mintha semmi nem
az lenne, aminek tűnik, és még ő sem értené a saját motivációit.
Az éjszaka összhangban volt a fiúban megbúvó sötétséggel,
amely mintha csak apránként fedte volna fel a saját szándékait;
Sanjay szinte akarat nélküli sakkfigurának érezte magát, akit
egy ismeretlen játékos stratégiája mozgat.

Amikor odaértek a bejárati ajtóhoz, majdnem becsengetett, de
utána rájött, hogy nem kell jelezniük az érkezésüket. Elővett egy
kulcsot a kabátzsebéből, és döbbenten rábámult. A kulcs úgy
hevert a tenyerén, mintha a semmiből került volna oda. Sanjay
azt dünnyögte:

– Az erőszaktevő adta oda nekem tegnap. – De a saját szavai
sem oszlatták el az értetlenségét.

Tanuja felé fordult, aki a szemébe nézett.
– Mit mondtál, cshotti bhai? – kérdezte a lány, miközben a

szája jobb sarkához emelte a kezét.
– Nem tudom. Fogalmam sincs. Talán… semmit – válaszolta



a fivére. – Ez nem jelentett semmit.
– Semmit – helyeselt a nővére.
A következő lépés: becsúsztatta a kulcsot a zárba, amely

engedett neki. Majd a következő: benyitott az ajtón.
Tanuja belépett a küszöbön, és Sanjay követte az aranyszínű

márványpadlós, barackszínre festett falú előtérbe, a modern,
kristályzuhatagos csillár alá.

Csendesen behúzta az ajtót, eltette a kulcsot, és meglátta két
oldalán az antik szekrénykéket a kristályvázákkal és a fehér
rózsákkal.

– Mauszi Ashimának mindig jó ízlése volt – jegyezte meg
Tanuja.

17.

HA IGAZUK VOLT A VÖLGYBEN KÖRÖZŐ
repülőgéppel kapcsolatban, akkor a birtokukra vezető út is
biztosan megfigyelés alatt állt. De Gavin kételkedett abban,
hogy bárki őrködne annál közelebb. A kis kocsifelhajtójuk több
mint hatvan méter hosszú volt, és kocsányos tölgyek hosszú
sora takarta el két oldalról a közút felől. A megfigyelőik a
lebukást kockáztatták volna, ha közelebb merészkednek;
márpedig biztosan el kívánták titkolni a jelenlétüket, amíg nem
sikerül elkapniuk Jane következő telefonhívását, hogy bemérjék
a nő helyzetét. Utána akarhattak lecsapni a fiúra.

A garázs egy ablak nélküli, átalakított pajta volt. Gavin nem
aggódott a lámpák fénye miatt, miután belépett, és behúzta az
ajtót.

Az épületben egy teljes autószerelő műhely is helyet kapott a
négy jármű mellett, beleértve egy almazöld 1948-as Ford
furgont, amelyet Gavin állított helyre. A kocsi gyors volt, de
menekülésre alkalmatlan. A 1940-es Mercury kupéban, amelyen
nemrég kezdett dolgozni, nem volt motor és kormány. Jessie
Explorere megfelelt volna, ha a Ford nem szüntette volna be az



Explorereket pár évvel korábban. Csak a másik négykerék-
meghajtású maradt, egy 1987-es Land Rover, amelyet Gavin
szinte a romjaiból újított fel, és amelyben nem volt GPS-jeladó.

Felállt egy fellépőre, hogy a tetőcsomagtartóra erősítse a
bőröndöket, olyan biztonságosan, hogy a felborulástól
eltekintve semmi ne tehessen kárt bennük.

Amikor visszatért a konyhába, éppen a The Coasters Yaketi
Yakja ment, miközben Jessie és Travis még mindig úgy
beszélgettek, mintha kártyáznának. Gavin a hallgatózók
szórakoztatására elénekelt pár taktust, miközben felvette a fiú
bőröndjét és Jessie futóprotézisét is, amelyeket utána bepakolt a
Land Rover hátsó ülése elé.

Amikor utoljára tért vissza a házba, a The Monotones már
teljes gőzzel nyomta a The Book of Love-ot.

Travis azt mondta:
– Ki kell mennem pisilni.
– Most voltál – válaszolta Jessie.
– Hát, nem pisiltem ki magam.
– Oké, megígérem, hogy nem nézem meg a kártyáidat, amíg

kimész.
Jessie megfogta a pénzestáskát, és a fiú szorosan mellette

maradt egészen a garázsig.
Gavin Duke-kal és Queenie-vel követte őket. A kutyák

beugrottak a Land Rover csomagterébe.
A lovak kibírnak egy éjszakát. Reggel majd felhívnak valakit,

hogy szállásolja el egy hónapra a három állatot. Gavin nagyon
bízott benne, hogy egy hónapon belül vége lesz ennek a
szörnyűségnek. Vagy így, vagy úgy, de vége lesz.

18.

TANUJA ÖNMAGA VOLT, a Mumbaiban született és
Amerikában újjászületett, imádott szülei repülőgép-
szerencsétlensége óta árva Tanuja Shukla, ugyanakkor a Long



Beachben született Emma Dodge is volt, a Bel Air-i és Beverly
Hills-i gazdag nők öltözködési tanácsadója, a legutóbb
megjelent könyve főszereplője. Továbbá Aléktó is, Gaia lánya, a
fúriák egyike, aki biztonságban ereszkedett le az égből, ahonnan
a drága Baap és Mai lezuhantak, hogy megszállja Tanuja testét.
Tanuja-Emma-Aléktó triumvirátusa most ott állt a Chatterjee-
rezidencia előterében, egyelőre bizonytalanul a motivációjukat
illetően. Tanuja íróként szabad akaratából hozta létre Emmát,
akinek nem volt szabad akarata, és vette kölcsön Aléktót
ismeretlen szerzőktől, akik több évezreddel korábban hozták
létre. Aléktó minden istennősége ellenére sem rendelkezett több
szabad akarattal Emmánál, mivel mindketten kitalált személyek
voltak, ebben a múlt és jövő közötti pillanatban mégis ő vetett
véget a bizonytalanságnak.

Tanuja az egyik előszobatükörbe meredve nem az Aléktó
felemelkedése íróját látta, hanem magát Aléktót, még sötétebb
feketével kihúzott sötét szemekkel, fekete ajkakkal és fekete
körmökkel. A harcias Aléktóban pedig egy teljesen másféle
panteonból származó istenséget pillantott meg, Káli rettenetes
Csandi-aspektusát, nyakában emberi koponyákkal. Sőt, Káliban
is voltak további árnyékok, a pogány történelem számtalan
elfeledett bosszúistenéé, akik mind Tanújába gyűltek. A lány az
avatárjukként azért érkezett oda aznap, hogy az ő akaratuknak
tegyen eleget, ne a sajátjának, úgyhogy elfordult a tükörtől,
amikor valahonnan nevetést és hangokat hallott a házból.

19.

GAVIN FÉNYSZÓRÓK NÉLKÜL HAJTOTT KI a sötét
garázsból a sötét éjszakába, de nem a műút felé tartott, hanem a
birtok hátsó kapuján át a vadonban, ahol aznap korábban
Travisszel lovagoltak.

Travis bekötve ült a hátsó ülésen. Jessica az anyósülésen
figyelt, kezével a műszerfalra erősített állványon nyugvó



fegyverén.
A csillagtalan ég alatt, amelyen a hold is csak szellemfény

volt, Gavin tisztán, bár zölden látta a tájat maga előtt az éjjellátó
szemüvegével, amelyet az ülése alól vett elő.

Nem egy olyan hétköznapi éjjellátóról volt szó, mint a
Bushnell Equinox Z vagy az ATN Viper X-l, hanem egy ATN
PVS7-3-ról, a Mil-Spec 4. generációjáról, amelyet az amerikai
hadsereg használt, és amelyhez a civilek csak hatvanezer
dollárért juthattak hozzá. Jane kifejezetten erre a célra szerezte
be nekik. Gavin gyanította, hogy nem vásárolta, de volt annyira
diszkrét, hogy nem kérdezett rá, miképpen jutott hozzá.

Az eszköz pont elég fényt gyűjtött be – még az emberi szem
számára láthatatlan infravörös tartományból is –, majd több
mint nyolcvanezerszeresére erősítette, és képjavító
technológiájával százhúsz fokos látómezőt biztosított. Azért
tűnt minden földöntúlian zöldnek rajta keresztül, mert az
emberi szem az ötszázötvenöt nanométereshez legközelebbi
hullámhosszokra a legérzékenyebb, tehát a spektrum zöldes
környékére; ennek köszönhetően a kép sötétebben is
ugyanolyan éles maradt, ami segített az
energiatakarékosságban.

A durva terepen nem kockáztathatták volna meg a
fényszórók bekapcsolását, ami ezen a kihalt környéken
mindenképpen felhívta volna rájuk a figyelmet, főleg a
levegőből nézve. A féklámpák fel-felvillanása kevésbé volt
észrevehető a magas fűben, Gavin ennek ellenére igyekezett
minimalizálni a fékhasználatot.

A motorhang talán elárulta a távozásukat, de az első
kilométer után már nem lehetett olyan feltűnő. Ezen a dimbes-
dombos, kanyonos környéken nehéz lett volna a talajszintről
bemérni a helyzetüket.

– Vakon vezetünk – jegyezte meg a fiú a hátsó ülésen.
– Te és én igen – válaszolta Jessie –, de a férjem nem.
– Olyan tisztán látok, mint délben – jelentette ki Gavin, noha

a szemüvegen át felkavarónak tűnt számára a táj.
A zöldes fény mindent megfosztott a valódi színétől; úgy

érezte, mintha egy idegen holdon lenne, egy olyan világban,
amelyben teljesen másfajta törvények irányítják az



elektromágneses sugárzást, mint ahol ő született. Ez a sugárzás
mintha mindent el is árasztott volna, amit megvilágított, mintha
fény és víz torzították volna eb a látványt, a félsivatag
tengerfenéknek tűnt tőle, a Land Rover pedig nagy nyomás alatt
haladó tengeralattjárónak.

Gavin az elindulás után nem egészen két kilométerrel ébredt
rá, hogy mi zavarja egyre erősebben. Az emlékei múzeumában
nem voltak olyan termek, amelyekbe ne mert volna belépni, de
bizonyos részeit előnyben részesítette a többivel szemben. És
nem szeretett visszagondolni az afganisztáni éjszakai
küldetéseire, amelyeken hasonló technológiát használtak. A
primitív, agyagtéglából készült épületekre. Az elzárt
betonlétesítményekre. A csapdákra, a taposóaknákra, a
sötétzöld ajtókra és ablakokra, az orvlövészek lehetséges
rejtekhelyeire. A váratlan mozgásokra, a feketés- zöld, szaladó
alakokra a halványzöld betonfalak előtt. A mozgás közben
tüzelésre. Az epezöld torkolattűzre. Az ellenség lövéseire,
amelyek pontosabbak voltak az övéinél, és amelyektől lobogni
kezdett a köpenye, mintha megkezdődne a tánc, de ez a tánc
csak egy pillanatig tartott, és amikor Gavin összerogyott, zöld
vére szinte feketének tűnt a világos betonon. A férfi eddig is
értette, mekkora veszélyben forog Jane, mennyire ezerfejűek és
félelmetesek az ellenségei, és hogy mekkora kockázatot vállaltak
Jessie-vel, amikor szövetkeztek vele, de csak most, az éjjellátó
szemüvegén át nézve döbbent rá, hogy ez háború, a csatamezők
minden szörnyűségével együtt, háború a saját hazájában,
amerikaiak és amerikaiak között.

20.

TANUJA VÉGIGVEZETTE SANJAYT az elegánsan
berendezett házon, a hatalmas ablakok előtt, amelyeken át
napközben a távoli tenger felé kígyózó drámai kanyon látszott
volna, most viszont elhomályosította üvegüket a ködhályog.
Elhaladtak a megvilágított nappali és a sötét ebédlő előtt, majd a



konyhához értek.
A konyha egybe volt nyitva a szalonnal, ahol egy

kártyajátékokra alkalmas, hatoldalú asztal állt, rajta pár tálca
előétellel. A székeken három férfi és három nő ült. A vacsora
előtti kártyajáték közepén tartottak, csevegtek, a lapjaikat
nézegették, és azt a kártyát, amit a soron következő játékos
rakott le éppen.

Ashima ébredt rá először, hogy megérkeztek a bosszúállás
istenei, és tátott szájjal meredt rájuk, a sokktól sikítani sem
tudott. Sőt, a fegyverropogást megelőző pár másodpercben
senki nem kiáltott fel, csak meglepetten levegő után kapkodtak,
és fojtottan rimánkodtak. És csupán hármuknak sikerült
felállnia ebben a kis időben, bár nekik sem volt esélyük a
menekülésre.

Aléktó számára Ashima nem az anyja nővére volt, mert őt
Gaia szülte, és a fúriák nem kegyelmeznek. Szavakra sem volt
szükség, úgyhogy egyedül a pisztolyok hangja hallatszott. Egy
élénk színű selyemruha villant fel, mintha egy egzotikus
papagáj szárnya lenne, mielőtt a menekülési kísérlet hamvába
holt, és a fényes selyem betakarta az elesett alakot.
Kétségbeesett pózok, kizárólag önmagukkal törődő alakok.
Groteszk gesztusok. Bizarr, talán csak a pokol föld alatti
bugyraiban megszokott arckifejezések. Azok, akik felálltak, az
ülőkre zuhantak, vagy a saját székükbe. A hatoldalú asztal
megremegett, a kártyalapok a földre csúsztak, és a számaikból,
betűikből talán pusztán egy jósnő tudta volna megállapítani a
tulajdonosuk végső úti célját.

Az elégtétel az elejétől a végéig nem egészen egy percig
tarthatott. És amikor véget ért, nem volt idő bámészkodásra, és
arra sem, hogy elgondolkozzanak azon, mit jelentett ez az egész.
Amúgy sem jelentett semmit. Semmit nem jelentett. És
egyébként is, maradt még mit elvégezni – méghozzá minél
gyorsabban.

21.



BOOTH HENDRICKSON ÚGY ÉREZTE, mintha a
konyhát sötétség kezdené körülvenni, nem a fény hiánya miatt,
hanem nagy madarakra emlékeztető alakok illúziója miatt,
amelyeknek az arcát nem látta tisztán. És mintha ott is komor
árnyak lebegtek volna, ahol semmi nem vetett árnyékot.

A vallatója hangját hol meghallotta, hol nem. Néha válaszolt
neki, máskor nem. Miközben a látótere peremén egyre gyűltek
az árnyékok, a remény visszahúzódott elméje bonyolult
labirintusába, az elkeseredés pedig előretört.

Volt idő, nagyon régen, amikor egyedül volt a sötétben, de
nem félt, amikor azt mondogatta hangosan, amit a fiú a
könyvekben: „Magam gondolkozom, és magam játszom ám. És
senki sem tudja, mit mondok magamnak.”

De most nem ebbe a sötétségbe tért vissza, miközben az
irányítómechanizmus behálózta az agyát. A közeledő
sötétségben nem lesz játék vagy öröm; soha többé nem tudja
majd eltitkolni a gondolatait azok elől, akiket szolgál.

Ez a sötétség a mély dolgok sötétsége lesz, azoké, ahova a
görbe lépcső vezet, amelynek a fokai egyszerre vízszintesek és
függőlegesek, a lépcsők labirintusa, olyan termeké, amelyekben
vakon kell kitapogatnia majd az utat, mert nem érdemelte ki a
fényt.

Már járt ott, nagyon régen, olyan megalázottan, mint egy
megvert kutya. Ismerte a szolgaság nyomorúságát, az abszolút
kiszolgáltatottságot. Szívesebben halt volna meg, mint hogy
visszatérjen oda. De megkötözve ült a konyha- asztalnál, nem
tudta volna megölni magát. És miután a háló spiráljai
összeállnak az agyában, csak akkor tudja majd elvenni a saját
életét, ha erre utasítják.

Ismerte a világ igazságát. Megtanították rá. A világ jeges
igazsága elől nincs menekvés.

Uralkodj, vagy uralkodni fognak feletted. Használj ki
másokat, vagy téged fognak kihasználni. Törj meg másokat,
vagy téged fognak megtörni. És neki már csak a „vagy” utáni
lehetőségek maradtak.

El volt keseredve; itt tartott; az elkeseredése annyira tiszta
volt, hogy soha nem fog kétségbeeséssé fajulni – amely egy
energikusabb, vakmerőbb érzelem –, mert nincs már ereje



hozzá.
Hol vagy, Booth?
Félelmében, hogy a lány elveszi tőle a fényt, és otthagyja a

sötétségben, válaszolt neki. Nagy meglepetésére arról kezdett
beszélni, amiről soha nem szabad. Elmondta neki, hol van –
vagyis azt, hol volt régen, és hol látja magát a jövőben:

– A görbe lépcsőn. – Amint kimondta a szavakat, megtört a
csend, és aminek a kimondását megtiltották neki, kimondhatóvá
vált.

22.

AMI TÖRTÉNT, AZ SEMMI VOLT. Nem jelentett semmit.
Semmit az égvilágon. Az a nyugodt, vékony kis hang odabent
biztosította erről Tanúját. Azok, akik embernek tűntek a házban,
nem emberek voltak. A föld csak egy színpad, ahol az összes
szereplőt a szövegkönyv vezérli. Ezeknek az embereknek a
története nem volt fontosabb másokénál, vagyis egyáltalán nem
volt fontos, csak az istenek szórakoztatására szolgál.

Ami ezután következik, az sem lesz több színjátéknál. Aléktó
csupán egy kisisten volt az ókori Rómában és az ókori
Görögországban, de ez nem jelenti azt, hogy színtelen is volt. A
fúriák természetüknél fogva színesek, a bosszú eszközei,
látványosak és színpadiasak, ragyogóak és drámaiak, és aki
Aléktóról ír, aki az ő hordozója, vagy Káli Csandi-aspektusáé,
annak kötelessége tartania magát a drámaiság szent
hagyományaihoz.

Tanuja a küszöbön várakozott, háta mögött a szélesre tárt
bejárati ajtóval.

A zsákutca néma volt az éjszakában és a ködben. Az egyetlen
másik háznál, amely világított, az ablakok mintha szabadon
lebegtek volna hatalmas, a levegőnél könnyebb anyagból
készült képernyőként, amelyek egyikén sem jelent meg
semmilyen film, mintha semmi nem vehetné fel a versenyt a



Chatterjee-házban lezajlott eseményekkel.
Az ablakokban nem jelentek meg aggódó alakok, szirénák

sem sivítottak a messzeségben. A rövid fegyverropogás
valószínűleg nem hatolt át a falakon, az éjszakán, a ködön, más
falakon. De még ha megtette volna is, azok, akik meghallhatták
volna, nagy valószínűséggel belemerültek a számítógépes
játékokba, a tévénézésbe, vagy füvezéssel töltötték a szombat
estét; a virtuális valóság valamilyen formájára cserélték le az
igazit. Az ő forgatókönyvükben nem szerepelt a hallás.

Sanjay visszaért a lámpák fényében, a sötétségben és a
sűrűsödő ködben a narancssárga hosszabbítóval és az
elektromos fűrésszel. Magas volt, karakteres, fekete. Tanújába
egy pillanatra élesen belehasított a fivérétől való félelem, de
persze Sanjay csak az ikertestvére volt, vér a véréből, úgyhogy a
rettegése hamar elcsitult.

Most sem szólaltak meg, miközben együtt visszamentek a
házba, mert nem volt mit mondani. Pusztán a szerepüket kellett
eljátszaniuk. Átrendezni a díszleteket. Megtenni a lépéseket.
Egyesével. Soha nem tudták, mi lesz a következő, amíg el nem
jött. Amíg el nem hozta az életük forgatókönyve.

Miközben dolgoztak, Tanuja egy ideig Subhadrára gondolt a
befejezetlen kisregénye viharában, az ezüstcseppekben lehulló
eső szépségére, a felhőméhből megszülető villámok
fényűzésére, a mennydörgéseknek a teremtés fogaskerekeire
emlékeztető dübörgésére…

Miután a hat levágott fejet sorba rakták a bejárati ajtóhoz
vezető ösvényen, a két testvér belépett az éjszakából az
előszobába, Tanuja az egyik tükörnek háttal, Sanjay a másiknak.
Beálltak egymással szemben, karnyújtásnyi távolságra. A ház
melege beszívta a hűvös ködöt a nyitott ajtón át.

Sanjay néma könnyeket hullatott. Tanuja megkérdezte, miért,
de a fiú nem tudta.

Tanuja kedvesen azt mondta:
– Cshotti bhai, kistestvérem.
Sanjay azt felelte:
– Bhendzsi. – És még sűrűbben kezdtek hullani a könnyei.
– Peri pauna – válaszolta Tanuja, ami azt jelentette, hogy

„megérintem a lábad”, bár nem guggolt le, hogy ténylegesen



megtegye, mert Sanjay így is tudta, mennyire szereti őt. A fiú
válasza – „Peri pauna!” – az ő szemébe is könnyeket csalt. Nem
tudta, miért, de azzal folytatta: – Minden történetnek vége lesz
egyszer. A történetek már csak ilyenek.

Sanjaynak azt diktálta a saját forgatókönyve:
– Háromig számolok.
Tökéletes ütemben számolt, pontosan két másodpercet

hagyva a számok között, kétség, zavar vagy más érzelmek
nélkül, mert tökéletesen egyszerre kellett cselekedniük ebben az
utolsó, színpadon töltött pillanatban.

Egymás szemébe néztek, egymás fejéhez nyomták a
pisztolyukat, és…

…nem is hallották az egyidejű lövéseket, amelyek végeztek
velük, noha a hangjuk kiszállt a nyitott ajtón át a zsákutcába, el
egy kutyát sétáltató szomszédhoz, majd a rendőrség, a média és
a tudatlan világ is értesült róla.

23.

A ZÖLD ÉJSZAKÁBAN TERMÉSZETES ÖSVÉNYeK
hálózták be a sűrű aljnövényzetet, a víz és a szél művei. Járható,
murvás utak. Kopár peremek, amelyeket követni lehetett egy
darabig. Még ezen a barátságtalan vidéken is akadt elég víz
ahhoz, hogy kielégítse az eukaliptuszok és a kaliforniai
vadgesztenyefák szomját. Pár hatalmas, torz alakúra
formálódott kocsányos tölgy is akadt a savas talajon, a hőségben
és a kártevők között, amelyek nem hagyták ezeket kecsesebbre
fejlődni; a Land Rover úgy kelt át bizarr ligeteiken, mint egy
posztapokaliptikus tájon.

Gavin a vidék egy részét ismerte a lovaglóútjairól, azonban a
több száz négyzetkilométeres területet persze nem járta be
teljesen. És a furcsa, zöldes fényben még az ismerős részek sem
rémlettek neki. De a tapasztalata és az ösztönei mellett a
műszerfalra erősített világító, nagy méretű iránytűre is



hagyatkozhatott.
Bár nem remélte, hogy jó időt futhat ilyen körülmények

között, aggódott, hogy nem haladnak elég gyorsan. Az utolsó
csatája után jó nyolc évvel ismét megérezte azt az ismerős
viszketést a lapockái között, a szorítást a gyomrában, a végbele
összehúzódását, amely tünetek mindig valami közeledő
veszélyre figyelmeztették.

A hátsó ülés mögötti csomagtérben ott feküdtek a kutyák,
mint mindig, amikor nem az almazöld, 1948-as Ford furgonban
közlekedtek, amelyben üldögélni vagy állni szoktak a póráz
biztonságában, miközben a menetszél felborzolja a bundájukat.

Most, miközben a Rover egy füvesebb részt szelt át, Duke és
Queenie feltápászkodtak, és mély hangon morogni kezdtek.

Travis is megszólalt a hátsó ülésen.
– Nagyon nem tetszik nekik valami a te oldaladon, Gavin

bácsi.
Bár az autó addig is alig nyolc kilométeres óránkénti

sebességgel haladt a kiszámíthatatlan terepen, Gavin még
jobban lelassított, hogy kinézzen az oldalsó ablakán. Eleinte
semmit nem látott. Utána megpillantotta a falkát.

– Prérifarkasok – állapította meg.
Hatan voltak, ami nagy falkának számított ahhoz képest,

hogy ezek az állatok egyedül szoktak vadászni. Vékony,
sötétzöld alakoknak tűntek, világító zöld szemekkel; cikcakkos
mosolyuk tűnt a legvilágosabbnak.

– Én is látom őket – jegyezte meg Travis. – Tűz ég a
szemükben.

Gavin még jobban lelassított, hogy a falka elszaladhasson, ám
a prérifarkasok is visszavettek a tempóból, és a Rover mellett
maradtak.

– Olyannak tűnhetünk nekik – mondta Travis –, mint a
húskonzerv.

Jessie felnevetett.
– Az ajtajukhoz szállítva, mint a pizza.
A kutyák mély morgását vékony vonyítás központozta.

Harcra készek voltak, ugyanakkor elismerték a hozzájuk
hasonló genetikájú vadállatok ösztönösebb kegyetlenségét.

A kutyákhoz hasonlóan Gavin sem tartotta viccesnek, hogy



egy falka hegyes fogú prérifarkas követi őket. Ebben a
kerekeken guruló konzervdobozban egyelőre biztonságban
vannak, de ha netán defektet kapnak, nem maradhatnak örökre
az autóban.

24.

BOOTH HENDRICKSON AZ ÁTALAKULÁSA FELÉ
VEZETŐ útján darabokra hullott. A nanoháló az összeállása
után egy olyan embert fog irányítani, aki csak külsejében
emlékeztet majd az egykori rettegett minisztériumi
nagykutyára, de már nem ő lesz, és akinek az elméjében
időközben szétestek a régmúltban összebogozott pszichológiai
csomók.

Miközben a Tahoe-tói birtokról és a görbe lépcsőről mesélt
Jane-nek és Gilbertónak, gyakran annyira elkalandozott, hogy
szinte értelmezhetetlen volt a mondanivalója. És nem lehetett
elérni, hogy eltérjen a tárgytól, mert úgy reagált Jane
faggatására, mint egy biliárdasztal, amelyen váratlan irányokba
pattannak vissza a kérdések. Minél többet tettek fel neki, annál
töredezettebbé vált a narratívája, úgyhogy nem tehettek mást,
mint hogy hagyják beszélni, meghallgatják, és lassan
összerakják a kirakós darabkáit.

A férfi gyermekkori bántalmazásáról szóló történetei olyan
extrémek voltak, hogy Jane arra számított, Hendrickson sírni
fog az önsajnálattól, és reszketni a haragtól. De úgy tűnt, a férfi
érzelmi kapacitásai már régen kimerültek. Kamaszként és
felnőttként már leginkább csak a felsőbbrendűsége tudatát volt
képes érezni. A tömegeket nagy általánosságban megvetéssel
kezelte, és a legtöbb egyént is; undort érzett vélt tudatlanságuk
miatt; visszataszítónak találta, hogy vele egyenlőként próbálnak
viselkedni; gyűlölte őket, amiért állításuk szerint képesek
szeretetre, hitre és együttérzésre, mert pontosan tisztában volt
azzal, hogy ezek csak illúziók, amelyekkel eltakarják maguk elől
a való világot. És a félelmet is jól ismerte, az alatta álló milliók



félelmét, akik ostobaságukban, tudatlanságukban és
felelőtlenségükben akár el is pusztíthatják a világot; nemcsak a
sajátjukat, hanem az olyan kivételezett emberekét is, mint ő. Az
ezeknél nemesebb érzelmek már rég kihaltak belőle. Most,
miközben a görbe lépcsőről mesélt, mintha még az alantasabb
érzelmei is megszűntek volna, hogy csak a félelem maradjon,
pontosabban egy konkrét félelem. Monoton hangon idézte fel a
legszörnyűbb részleteket is, úgy, ahogy egy matematikus
olvasná fel egy bizonyítás levezetését. De időről időre riadtan
felpillantott Jane-re, és azt mondta:

– Ígérd meg, hogy nem veszed el a fényt! Kérlek, ne vedd el a
fényt!

Amikor a története sok kacskaringó után véget ért, csak
némán ült tovább, kezével az ölében, lehajtott fejjel, kiüresedett,
szalmával kitömött fejű bábként.

Jane egy órával korábban még úgy gondolta volna, soha nem
lenne képes megsajnálni egy ilyen szörnyeteget. Most, ha
sajnálta is, együttérzést nem táplált iránta, mert azzal olyan
szintre emelte volna Hendricksont, amit az nem érdemelt ki.

Amikor a férfi a fényért könyörgött neki, az arckifejezése
teljes odaadást és szinte eszelős tiszteletet sugárzott, mintha
rendkívül nagyra tartaná Jane-t, és nem is félne tőle, csak a fény
elvesztésétől, attól, hogy sötétben marad, mint azon a helyen,
amit görbe lépcsőnek hívott. Látványos imádata a frászt hozta a
lányra. Hendrickson azok után, hogy folyamatosan az abszolút
hatalmat kergette, teljesen kiszolgáltatva találta magát – és ettől
megkönnyebbült. Talán éppen olyan szívesen volt az arc a
bakancs alatt, mint maga a bakancs, amíg a hatalom közelében
lehetett.

Jane-nek nem kellett az imádata.
És nem az irgalom akadályozta meg, hogy lekapcsolja a

lámpát, hanem az, hogy még ebben az állapotában sem maradt
volna szívesen sötétben a férfival.

25.

GILBERTO ELŐZŐ ÉJJEL NYOLC ÓRÁT ALUDT, Jane-



nel ellentétben, aki csak négyet. De miközben hátradőlt a
székén, és fél kezével megmasszírozta a nyakát, pont olyan
fáradtnak tűnt, amilyennek Jane érezte magát. A lány eredetileg
csak annyit kért tőle, hogy alakítson egy sofőrt; nagyon bánta,
hogy ilyen mélyen berántotta az ügybe. Legjobban azt bánta,
hogy a férfinak végig kellett néznie egy emberi lény
rabszolgásítását, még ha egy ilyen alávalóét is.

Este 20:45-kor, majd 21:00-kor is azt parancsolta
Hendricksonnak, hogy „Játssz velem mandzsúriait!”, vagyis a
korábbi irányítómechanizmusok jelmondatát. A férfi mindkét
alkalommal csak hallgatott lehajtott fejjel, vagy a gondolataiba
merülve, vagy kataleptikus transzban az ideg-összeroppanása
után.

Harmadszorra, 21:20-kor viszont felemelte a fejét, azt felelte,
hogy „rendben”, majd éberen várni kezdett.

De persze már az injekció előtt is ismerte a jelmondatot és a
megfelelő választ. Akár meg is játszhatta magát.

Jane korábban kitalált egy ellenőrző tesztet, amelyhez
szükség volt egy steril szikére, és arra az instrukcióra, hogy
Hendrickson vágja le az egyik hüvelykujját. De amikor eljött az
ideje, már túl sokat tudott a korábbi szenvedéseiről ahhoz, hogy
ennek is kitegye.

Azt kérdezte:
– Fáradt vagy, Booth?
– Ó, igen.
A fogoly hamuszürke arca, véreres szeme, sápadt ajka arra

utalt, hogy az ereje végén jár.
– Nagyon fáradt vagy? – kérdezte Jane.
– Nagyon. Még soha nem voltam ilyen fáradt.
– Minden igaz volt, amit eddig elmondtál nekem?
– Igen.
– Teljesen igaz? Még a… Tahoe is?
– Igen. Igaz volt.
– És most nagyon fáradt vagy. Úgyhogy megparancsolom,

hogy aludj el, és aludj egészen addig, amíg meg nem érintem a
jobb válladat, és ki nem mondom a neved. Megértetted?

– Igen.
– Aludj – mondta Jane.



A férfi elterült a székén, a fejét oldalra billentette, és szemmel
láthatóan álomba merült.

26.

JANE NEM TUDTA, hogy ez a második vagy a
harmadik vodkás kólája-e az elmúlt pár órában. De nem is
érdekelte, csak az, hogy ne kelljen a görbe lépcsőre és az előtte
álló rettenetes feladatra gondolnia, és alhasson négy-öt órát.

Egy selyemernyős lámpa tompa fényében ültek a nappali
foteljeiben Gilbertóval, egymással szemben. A férfi jókora adag
whiskyt töltött magának, egyetlen jégkockával.

Hendrickson továbbra is aludt a székéhez kötözve a
konyhában. Ott erősebben világított a lámpa, mint a nappaliban.

Pár perccel korábban Gilberto hívására megjelent a férfi
bátyja, Hector, és tizenhét éves unokaöccse, Manuel, akiknek
Gilberto adott egy kulcsot, hogy elhozhassák Jane kocsiját. Ők
csak annyit tudtak, hogy egy meg nem nevezett barátja egy
szupermarket parkolójában hagyta előző nap, és most ide kell
jönniük vele.

Gilberto megbillentette a poharát, a jégkocka az üveghez
koccant.

– Azt hittem, az én háborúm már évekkel ezelőtt véget ért.
– Ez ugyanaz a háború – felelte Jane –, és soha nem lesz vége.

De ez itt egy biztos menedék. Itt még mindig nem kell félni a
halottaktól.

– Csak az élőktől – kortyolt nagyot a férfi. – Hosszú lesz az út
a Tahoe-tóig.

– Ha alszom egy kicsit, és négykor felkerekedem, délre ott
lehetek, vagy rossz idő esetén legkésőbb egyre.

– Ezzel az emberrel az autódban.
– Szükségem lesz rá.
– De megbízhatsz benne?
– Abban igen, hogy nem fog ellenem fordulni. Ha viszont



még jobban összeomlik mentálisan, akkor nem biztos, hogy a
hasznomra lesz.

– Tudják, hogy elkaptad.
– De te is hallottad… azt nem tudják, hogy szereztem pár

irányítómechanizmust Napában.
– Ő nem tudta. Lehet, hogy a többiek igen.
– Lefogadom, hogy nem. És Anabel távollétében azt a

házaspárt sem fogják figyelmeztetni, akik a birtokára vigyáznak.
Elvégre ők csak öregemberek, parasztok, bábuk, lábasjószágok.

Gilberto megborzongott.
– Amit arról mondott, hogy egyeseket öngyilkosságra

kényszerítenek, másokat rabszolgaságba…
Hendrickson szavai bevésődtek Jane agyába. „Azokat, akik rossz

irányba terelik a társadalmat, gyűlöljük. Szerintünk megérdemlik a
halált. Néhányat a saját élvezetünkre használunk, mint az aspasiai
lányokat. Mások a mi irányításunk alatt fogják uralni a világot,
miközben mi rejtve maradunk mögöttük, de mind ostoba bolond, és
megérdemlik a rabszolgaságot.”

Miután pár percig az italukkal vigasztalódtak, Gilberto azzal
folytatta:

– A nagy hatalmú emberek… ami időnkben nem vetettek
meg ennyire mindenki mást.

– A hatalom megrontja az embert.
– De ez ennél többnek tűnik. A hatalom mindig is

megrontotta az embert.
– Az átkozott szakértők tehetnek róla – felelte a lány.

– Már nem mi kormányozzuk magunkat, hanem átadtuk az
irányítást a szakértőknek.

Gilberto összehúzta a szemöldökét.
– A világ bonyolult. Azoknak, akik irányítják, tudniuk kell,

mit csinálnak.
– Ezeknek a szakértőknek semmi valós tapasztalatuk nincs.

Elitisták. Elméleti emberek, gyakorlati tapasztalat nélkül.
Önjelölt entellektüelek.

– Azt hiszem, ismerem ezt a típust. Elég bekapcsolni a tévét.
– Egy brit történész, Paul Johnson írt róluk egy remek

könyvet – jegyezte meg Jane. – Halálra rémülnél, ha elolvasnád.



– Már így is halálra vagyok rémülve.
– Ezek überkonformisták, a hozzájuk hasonló elmék

buborékában élnek. Megvetik a józan észt és a hétköznapi
embereket.

– A csőcseléket, a hozzánk hasonló parasztokat.
– De az emberek fontosabbak az elméleteknél. Nick fontosabb

volt bármilyen idióta elméletnél. A fiam, a te gyermekeid… ők
is fontosabbak.

– Te látod a változást?
Ezt a kérdést már Jane is feltette magának. Az őszinte válasza

nem volt túl megnyugtató.
– Már évszázadok óta romlik a helyzet.
– De reménykedni még lehet.
– Reménykedni – helyeselt Jane. – És ellenállni.

27.

CARTER JERGEN ELÉGEDETTEN ÁLLAPÍTOTTA
MEG:

– A jótett jutalma néha egy arcon rúgás.
Az elrejtett fiút kereső ügynökök hetek óta nyomoztak Nick

és Jane összes rokona után, egészen a másod-unokatestvérek
volt házastársáig ellenőriztek mindenkit. Nick összes volt
bajtársát sem hagyták ki a körből. Azoknak az áldozatoknak a
családtagjait is átvilágították, akiknek a gyilkosát Jane kapta el
vagy ölte meg, hátha összebarátkozott valamelyikükkel. A volt
egyetemi barátait. Mindenkit, akire rábízhatta a gyermekét. De
hiába. A kutatók egészen addig nem értesültek arról, hogy ők
ketten veteránszervezeteket támogattak, amíg rengeteg másik
szálat fel nem göngyölítettek. Aztán egyszer csak megtalálták a
fotójukat az egyik jótékonysági esemény maratonján, egy
tolószékes napon, egy gálán – gyakran Gavin és Jessica
társaságában, akikkel boldogan és egyértelműen barátian
mosolyogtak.

Carter Jergen, miközben átnavigálta a Range Rovert a



kocsányos tölgyek között, azt mondta:
– Az ördög nem alszik.
– Ez a siker ára – válaszolta Radley Dubose. – Shukláékat

ügyesen elintéztük, ezért zuhant a nyakunkba ez egy nappal
később. De engem nem zavar. Szeretem, ha szükség van rám.
Belegondoltál már, mi lesz, ha egyszer csak elrontunk valamit?

– Nem kapunk karácsonyi prémiumot?
– Tűt kapunk a karunkba, mint azok a hindu írógyerekek.
– Azt soha – lepődött meg Jergen azon, hogy Dubose ennyire

cinikus. – Mi nem bántjuk a saját fajtánkat.
Ezzel csak egy leereszkedő mosolyt sikerült kiváltania.
– A brahminok nem kannibálok? Ne feledd, hogy elit

egyetemre jártam. És láttam, amit láttam. Tudom, amit tudok.
A túlméretezett, önelégült Dubose ekkor egy újabb

rajzfilmfigurára emlékeztette Jergent: Popeye-re. „Láttam, amit
láttam. Tudom, amit tudok. Vagyok, aki vagyok.”

– Nem minden elitegyetemista való ebbe az összeesküvésbe –
jegyezte meg.

– A Pennsylvania Egyetemre járók legnagyobb része nem is.
Már az is felháborító, hogy a Penn egyáltalán elit egyetemnek
tartja magát.

A Harvardra büszke Carter Jergen biztosra vette, hogy
Dubose froclizni próbálja ezzel a megjegyzéssel, de ekkor
megérkeztek Washingtonék házához. Munkához kellett látniuk.

A ház otthonosnak tűnt, hatalmas tornáca volt. Az összes
lámpa égett odabent. A bal oldalán egy sötét pajtaszerűség állt,
amögött pedig egy szintén sötét istálló.

Carter Jergent az a terepjáró kötötte le, amelyben az első
kiérkezők megjöttek, és amely a tornác lépcsője mellett parkolt.
Egy 6x6-os Hennessey VelociRaptor volt az, a felturbózott
változata a négyajtós Ford F-150 Raptornak új tengelyekkel,
plusz két kerékkel, extra strapabírónak tűnő gumiabroncsokkal
és rengeteg további fejlesztéssel. Fekete volt, és csodálatos,
gyönyörű terepjáró.

Az összeesküvés néhány tagja a nemzetbiztonságnál és
máshol egyre jobb kocsikat kapott az utóbbi időben, leginkább
egyedi Range Rovereket változatos extrákkal. Jergen halálosan
irigyelte őket.



De ez! Ez a terepjáró a béren kívüli juttatások új szintje.
Két férfi várakozott a hátsó terasz mellett. Karcsú szabású

Ring Jacket öltönyt viseltek, amelyben ennek ellenére sikerült
fesztelen benyomást kelteniük, és Cesare Attolini
nyakkendőjüket játékos pettyes minta díszítette.

Jergen alulöltözöttnek érezte magát fekete pólójában, hímzett
skorpiómintás Diesel Black Gold farmerdzsekijében és fekete
Dior Homme farmerében, de, végtére is, ő terepmunkás volt,
nem irodai dolgozó.

Dubose ruhája említésre sem volt méltó, legfeljebb egy
nyugat-virginiai kisvárosban lett volna szabad kilépnie benne az
utcára.

A ház hátsó ajtaja zárva volt, de Jergen egy régi dalt hallott
odabentről, a Get a Jobot.

A teraszon álló férfiak nem mutatkoztak be. Kurtán, szinte
udvariatlanul beszéltek. Szűkszavúan felvázolták a helyzetet.

Péntek délután 16:00-kor vált nyilvánvalóvá, hogy Gavin és
Jessica Washington rejtegetik Jane Hawk ötéves fiát. Döntés
született arról, hogy megfigyelés alatt tartják a bekötőútjuk
elejét, és a házban lévő telefonok, számítógépek, tévék
segítségével lehallgatják őket, a kameráikkal pedig a
mozgásukat figyelik. De mivel a tévéikben nem volt
internetkapcsolat, azokat nem tudták használni.

Szombaton hajnali háromkor körözni kezdett a völgy felett a
nemzetbiztonság egyik Los Angeles-i megfigyelő repülőgépe a
bejövő és kimenő hívásokat figyelve abban a reményben, hogy
ezen a módon sikerül lokalizálniuk Jane Hawkot.

Washingtonék este 19:20-kor, vacsora után megbeszélték,
hogy römizni fognak. Játék közben klasszikus doo-wop zenét
hallgattak. A beszélgetésük érdektelen volt, és a zene részben el
is fedte. Egy idő után felhangosították a lejátszót, és onnantól
nem lehetett őket hallani. A megfigyelők azt feltételezték, hogy
vagy túl halkan beszélgetnek, vagy nem tudnak már mit
mondani egymásnak.

Néhány csendesebb szám után – beleértve a Sincerelyt a The
Moonglowstól, az Earth Angelt a The Penguinstől és az Only
You-t a The Platterstől – felütötte a fejét a gyanú, hogy
Washingtonék nincsenek már a házban. Kiküldtek egy



ügynököt a terepre, hogy gyalogosan nézzen körül. Az illető
megkerülte a házat, bekukucskált az ablakokon, végül pedig be
is hatolt, és megerősítette, hogy az épület üres. A francia kártya
az asztalon hevert, de ki sem vették a dobozából.

Gavin és Jessica nevére négy jármű volt bejegyezve. Ezeket a
garázsban tartották. Egy átalakított 1987-es Land Rover
hiányzott közülük, és nem volt benne GPS. A birtok nyitva
hagyott hátsó kapuja arra utalt, hogy a három ember észrevette,
hogy megfigyelik őket, és elmenekültek.

A specialisták csapata már úton volt. Amikor megérkeznek,
ízekre fogják szedni a házat és a többi épületet Jane Hawk
tevékenységei és holléte nyomai után kutatva. Mindeközben
Jergen és Dubose feladata az lesz, hogy Washingtonék nyomába
eredjenek a vidéken, egy éjjellátóval ellátott helikopter
segítségével, amely nemsokára megérkezik.

Sőt, amint a helikopter gondolata felvetődött, már bele is
remegtek a dübörgésébe a kocsányos tölgyek, és a száraz
leveleket is felkavarta a menetszél, miközben a jármű a nyitott
kapu felé indult.

Az egyik Ring Jacket öltönyös fickó átnyújtott egy
slusszkulcsot, és Jergenen izgatott öröm futott végig, miközben
végignézett a Hennessey VelociRaptor 6x6 hatalmas
karosszériáján.

A másik ügynök elővett egy felírótáblát, mert Jergennek és
Dubose-nak alá kellett írnia a Range Rover átadásáról és a
Hennessey VelociRaptor átvételéről szóló nyilatkozatokat.

– A terepjáró anyósülésén – mondta az öltönyös – éjjellátó
szemüvegeket is találnak. És közvetlen kommunikációs
kapcsolatban lesznek a helikopter személyzetével.

Jergen elkövette azt a hibát, hogy hagyta, Dubose írja alá a
dokumentumokat elsőként. Mire ő is odafirkantotta a nevét, a
vidéki fiú már lecsapott a slusszkulcsra, és mosolyogva
kijelentette, hogy majd ő vezet.

28.



GILBERTO RAGASZKODOTT AHHOZ, hogy
megfigyelés alatt tartsa Hendricksont, bár a fogoly már az
utasításaik értelmében megkötözött bokával aludt a
konyhaszéken.

– Majd alszom akkor, ha elmentetek. Amúgy sem tudnék
nyugodtan pihenni, amíg itt van. Már akkor is furának,
bizarrnak tűnt, mielőtt… be kellett injekcióznod. Most meg
olyan, mint egy zombi. Libabőrös leszek tőle.

Hector és a fia elhozták Jane Ford Explorer Sportját a
Newport Coastról, és leparkolták a ravatalozó mellett. Gilberto
felvitte a bőröndöt a vendégszobába.

Jane túl fáradt volt a zuhanyzáshoz, de azért lezuhanyozott,
mert minél hamarabb útnak akart indulni reggel. Hajnali 3:00-ra
állította be az ébresztőórát.

Lekapcsolta a kislámpát, kinyújtózott, és letette a fejét a
párnára.

A hálószoba a lakás elejében volt, az utcára nézett. Egyetlen
ablaka mellett függöny is lógott, de Jane elmulasztotta behúzni,
és ekkor már nem volt ereje odamenni, hogy megtegye.

Az utcai lámpák halvány derengése óezüstre festette a
mennyezet egy részét. Az elhaladó járművek lámpájának
fényétől újra és újra végigsuhant a plafonon a ház előtt álló
kopasz platánfa csontvázszerű árnyéka jobbra vagy balra, annak
függvényében, hogy az adott kocsi éppen merre tartott.

Az elmúlt hónapok során Jane akár nyugtalanul, akár mélyen
aludt, mindig álmodott, mintha az összes napja annyira tele lett
volna zsúfolva eseményekkel, hogy huszonnégy órára lett volna
szüksége a feldolgozásukhoz, ahhoz, hogy a tudatalattija
végigmenjen rajtuk, és megnyugtassa őt, vagy figyelmeztesse a
veszélyekre.

Most arról álmodott, hogy úton van, a volán mögött ül, és egy
logikátlan topográfiájú elmében autózik, ahol hófödte erdők
olvadnak vörös sziklás sivatagokba, városok mosódnak kihalt
tengerpartokká. Nick is ott ült mellette, Travis a hátuk mögött,
és minden rendben volt, amíg Nick azt nem mondta, hogy:
„Magam gondolkozom, és magam játszom ám. És senki sem tudja, mit
mondok magamnak.” Amikor Jane ránézett, kiderült, hogy nem is
Nick az, hanem Booth Hendrickson csukott szemmel, alva,



ahogy ő azt megparancsolta neki, de egyszer csak felé fordította
a fejét, és kinyitotta a szemét, ami olyan fehér volt, mint két
keménytojás. „Senki nem tudja…” – ismételte meg, és egy
injekciós tűt tartott a kezében, amelyet Jane nyakába döfött.
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1.

RADLEY DUBOSE FÉNYSZÓRÓK NÉLKÜL, teljesen
elsötétített műszerfallal vezette a nagy, 800 lóerős VelociRaptort
a zölden derengő éjszakában.

A szintén éjjellátó szemüveget viselő Carter Jergen mellette
ült, lelkesedést színlelve egy olyan helyzet iránt, amelyet nem
élvezett. De a nyugat-virginiai tahó felvidításán kívül semmit
nem ért volna el azzal, ha kiadja a dühét.

Bár nappali fényben jobban ment volna, így is ki tudták venni
a Land Rover nyomait: a keréknyomokat a puhább talajban, az
autónyi szélességben letarolt aljnövényzetet, a párhuzamosan
lepréselt fűcsíkokat, a kerék által kikapált földgöröngyöket.

Csak az volt a baj, hogy a nyomok mindig megszakadtak. A
jelek elszórtan követték egymást Washingtonék útvonalán, de
közöttük hosszú szakaszokon olyan kemény és kopár volt a
talaj, hogy csak egy más korokban élt indián nyomkereső talált
volna rajta bármit is. És könnyen eltájolhatták volna magukat,
hogy rossz irányban kutassanak tovább.

Ezért jött nekik jól a helikopteres segítség. A másodpilóta az
előre és az alulra néző éjjellátó kamerák segítségével követni
tudta a Land Rover haladási irányát, sőt, ezekkel rá is tudott
közelíteni a nyomokra, hogy az apróbb jeleket is kivehesse.

A helikopter emellett infravörös kamerával is fel volt
szerelve. Mivel aznap enyhe volt az idő, délután befelhősödött
az ég, és már órákkal korábban lement a nap, a talaj kiadta
magából a hő nagy részét – nem zavarja össze fényével a
másodpilótát. A prérifarkasok hőtérképét könnyedén meg lehet
különböztetni az őzekétől, az őzekét pedig az emberekétől. Ha a
helikopter eléggé meg tudja közelíteni a Land Rovert, a jármű
melege fáklyaként fog világítani odalent.

A helikopterben és a VelociRaptorban is volt egy-egy
különleges rádiós adóvevő, amelyek a rádióadók által használt
kereskedelmi hullámhosszok alatti frekvencián működtek.



Carter Jergen az éjjellátó mellett fülhallgatót is viselt, amelyen át
a helikopterben ülők utasításait fogadta, majd adta tovább
Dubose-nak. Fontos feladatot teljesített ugyan, de ez nem
kárpótolta az anyósülésért.

Azzal vigasztalta magát, hogy ha most végre sikert aratnak,
örökre a forradalom hősei lesznek. Továbbá magasabb szintre is
emelkedhetnek, még ha csak egyikük érdemelte is ezt ki.

Mindenáron el kell kerülniük Washingtonék megölését, hogy
a férjet és a feleséget beinjektálhassák és kifaggathassák
mindenről Jane Hawkkal és annak a ribancnak az esetleges
segítőivel kapcsolatban. Az az imádott kölyke, Travis pedig a
túszuk lesz, és az anyamedve nagyon kevés időt kap majd arra,
hogy feladja magát, ha nem akar felelős lenni a fiú
szenvedéseiért.

Száz méterrel előttük ott lebegett a helikopter, amelynek a
helyzetét minimális megvilágítás, három apró, zöld pötty
jelezte, továbbá az üveggel borított pilótafülkéje halvány
derengése. Az alakjából semmit nem lehetett kivenni; kis
képzelőerővel olyannak tűnt, mint egy lebegő gömb vagy akár
egy csészealj.

Ha Jergen nem tudta volna, mi van előtte, földönkívüli
űrhajónak is nézhette volna.

A helikopter másodpilótája leszólt:
– Mintázatokat látok az egyébként homogén aljnövényzetben.

Egy jármű is okozhatta őket.
– Megnézzük – válaszolta Jergen.
Amikor Dubose felé fordult, és átadta az üzenetet, nagydarab

társa arca zöldnek és brutálisnak tűnt, kicsit talán Neander-
völgyinek is, és egy újabb képregényfiguráéra emlékeztette: a
Hulkéra.

– Ez a fény nagyon zavaró – mondta Dubose. – Olyan, mintha
egy számítógépes játékba zuhantam volna, egy régibe, amikor a
VR még nem volt olyan realisztikus, mint most. Hátborzongató,
nem? „Bús, magányos úton át, / hol jó lélek sose járt.”{2}

Jergen felismerte Poe sorait. Felkavarta Dubose kis
szónoklata, mert nem illett a társa tanyasi természetéhez, még
akkor sem, ha az Princetonban tanult, már ha abban az
intézményben tanítanak bármit is.



Végigszáguldottak egy kopár területen, ahol csak pár
fűcsomó küzdött az életéért. Ezt a részt annyira lecsupaszították
és megviselték a szelek, hogy még a VelociRaptor sem hagyott
rajta nyomokat. Odaértek egy rövid lejtőhöz, és egy széles
völgyhöz, amely mögött hosszú emelkedő terült el. Amikor a
helikopter harminc méterrel felettük lebegni kezdett, Dubose
lehajtott a terepjáróval, majd megálltak a sekély vízmosásban.

Jergen éppen hogy csak ki tudta venni a szélvédőn át, hogy
hol lett feldúlva a murva, bár valódi keréknyomból egyet sem
látott.

Hálát érzett, amiért van indoka levenni az éjjellátó
szemüveget, és kiszállni a kocsiból, mielőtt Dubose még egy
költőt idézne, és ezzel arra késztetné, hogy teljesen átértékelje a
jelleméről és a mentális képességeiről alkotott véleményét. A
helikopter szele összekócolta a haját, és úgy a nyakához préselte
a kabátja gallérját, mintha a hímzett skorpiók keltek volna
életre, és másztak volna fel rajta.

A magához vett elemlámpával megvilágította az előtte
húzódó domboldalt. Az emelkedőt borító bozótost az idő és a
szél homogénre gyúrta, egy nagyjából háromméteres sávot
leszámítva, amit feldúlt valami. Egy kisebb földrengés az egész
domboldalt érintette volna, úgyhogy elképzelhetőnek tűnt,
hogy tényleg a Land Rover járt erre.

Jergen előrehajolva, a kavicsokat tanulmányozva, nehézkesen
elindult felfelé. Az aljnövényzet nem biztosított szilárd talajt a
lába alatt, a helikopter surrogása a saját szívdobogása
felhangosított verziójának tűnt számára. Az emelkedő felénél
megcsillant valami a zseblámpa fényében. Egy barnásfekete pötty.
Jergen megérintette a mutatóujjával. Megvizsgálta.
Megszagolta. Motorolaj.

2.

A PRÉRIFARKASOK ELVESZTETTÉK az



érdeklődésüket a Land Rover iránt, és egy ellenállhatatlan
szagot követve bevetették magukat a sötét éjszakába.

Kaliforniának ezen a részén folyamatosan ki lehetett kerülni a
városokat a lakatlan bozótosokon és természetvédelmi
területeken át kanyarogva egészen a mexikói határig, ahol
diszkréten el lehetett hagyni az Államokat Tecatenél vagy
Calexico-Mexicalinál. Emellett, mivel a Rovernek
pótüzemanyagtartálya is volt, akár Dél-Arizonába is
átmerészkedhettek.

De Gavin nem szándékozott az egész éjszakát a vadonban
tölteni, vagy elhagyni Kaliforniát. Már korábban egyeztették
Jane-nel a terveiket arra az esetre, ha menekülni kényszerülnek,
amíg ez a mindent behálózó összeesküvés szét nem hullik,
márpedig szét fog, mert nem lehet másképp.

Ahhoz képest, hogy gyilkosok bandája elől menekültek, és
talán örökre maguk mögött hagyták a kényelmes életüket,
meglepően magabiztosnak érezte magát. Nem volt könnyű a
szíve. Nem volt jókedvű. Az a fajta józan öröm töltötte el,
amelyet a katonák éreznek a sikeres küldetések után: a halál
közelsége miatt visszafogott derű.

Afganisztánban több halálközeli élményt is túlélt, Jessie
pedig két lelőtt helikoptert és a közvetlenül az autójuk alatt
felrobbant taposóaknát is megúszta. Ha az ember elég sokszor
mutat fityiszt a halálnak, megváltozik a gondolkodása. Először
is, hinni kezd a csodákban, bár számítania soha nem érdemes
rájuk.

Másodszor is, felmerül benne a gondolat, hogy létezik-e az
eleve elrendeltség, és nincs-e valami oka annak, hogy mindig
megmenekül. Amikor Jane megjelent a küszöbükön, mert
szüksége volt egy helyre, ahol elbújtathatja Travist, Gavin
azonnal arra gondolt: Ez az, megvan, hogy miért maradt meg a
szánalmas életem. Amikor Jessicára nézett, a felesége mosolya
megerősítette, hogy ő is ugyanerre a következtetésre jutott. És
Jessica mondott igent azzal, hogy: „Amíg ez a fiú velünk van,
annál nagyobb baja nem eshet, mint hogy beüti a lábát.”

Az ilyen kijelentések szinte kihívásnak tűnnek a sors ellen, de
Jane pont valami ilyesmit akart hallani.

És most eljött az ideje, hogy beváltsák az ígéretüket, vagy



belehaljanak az igyekezetükbe.
Az útjuk első szakaszán ki kellett jutniuk Orange megyéből,

át San Diego megyébe, messze onnan, ahol előző nap
lovagoltak, hogy utána Palától keletre felhajtsanak a 76-os
autópályára. Ehhez negyven kilométert kellett terepen
autókázniuk, legalábbis légvonalban, de a részben járhatatlan
talajon ez akár nyolcvan kilométert is jelenthetett. És olyan
szakaszok is voltak közben, amelyeken nem gyorsíthattak fel
igazán, főleg, mivel nem használhatták a fényszóróikat. Gavin
abban reménykedett, hogy éjfélre, az indulásuk után kicsit több
mint négy órával elérik a főutat.

Számított rá, hogy üldözni fogják őket. Csak az volt a kérdés,
mennyi egérutat nyernek. Jessie biztos volt abban – és ő is
egyetértett vele –, hogy a levegőből is keresni fogják őket. Ami
azt jelentette, hogy az üldözőik gyorsabbak lesznek náluk,
üldözötteknél.

Emiatt rendszeresen megállt, kikapcsolta a motort, és kiszállt
a kocsiból, hogy hallgatózzon egy kicsit, és a terepet pásztázza
az éjjellátó szemüvegével. Fel kellett készülnie arra is, hogy
egyszer csak váratlanul csapnak le rájuk.

Amikor harmadik alkalommal állt meg egy hosszú emelkedő
tetején, a megszokott rovarzümmögéseket, ciripeléseket és
kaparászásokat hallotta. Továbbá nyávogást is, talán egy
vadászó vadmacskacsaládét. A messzeségből pedig… egy
helikopter jellegzetes hangját.

Északnyugat felé fordult, arra, amerről jöttek. Először semmi.
Csak a zöld sötétség. Utána észrevett egy hárompöttyös
csillagképet a felhős égen, és látta, hogy a három fénypont még
a Vénusznál is fényesebb. Továbbá mozog. Vagyis nem
csillagok voltak, hanem egy légi jármű, minimálvilágítással.

Közelebb jártak hozzájuk, mint gondolta. Azonnal lejjebb
kellett ereszkednie a Land Roverrel, hogy kizárólag völgyekben
és kanyonokban folytassák az útjukat, olyan mélyen, amennyire
csak lehet, ahol a motor hőjét nem érzékelik a helikopter
kamerái.

Amikor visszaült a volán mögé, és beindította a motort, Jessie
megkérdezte:

– Szar van a palacsintában?



– Még nincs, de már közeledik.
A felesége hátranézett a bal válla felett.
– Be vagy kötve, cowboy?
– Igen – nyugtatta meg Travis. – És a kutyák is rendesen

fekszenek.
A helikopter zúgása miatt a talajszinten közeledő üldözőik

nem fogják meghallani a Land Rovert. Gavin felpörgette a
motort, és miközben leszáguldottak a lejtőn, a kavicsok
hangosan doboltak az alvázon, s gyorsan leülepedő porfelhő
kelt a nyomukban.

Lehetőleg homokkövön, kiszáradt agyagon és palán kellett
maradniuk, távol a puha termőföldtől, és elkerülve az olyan
növényzetet, amelyben nyomot hagyhatnak, amíg nem találnak
egy búvóhelyet. Gavin arra tippelt, hogy nem tudnának az
úthoz érni, mielőtt megtalálják őket. Az lesz a legjobb, ha elrejtik
valahol a Land Rovert, meghúzzák magukat, és abban
reménykednek, hogy a helikopter átrepül felettük, miközben
hasztalan lesi a vadont a prédáját keresve.

De ha forró a motorháztető, hol rejtheti el az ember az infrakamerák
elől a hűvös, kopár éjszakai talajon?

3.

A KONYHÁBAN GILBERTÓNAK NEM VOLT
SZÜKSÉGE KÁVÉRA, koffeintablettára vagy zenére ahhoz,
hogy ébren maradjon. A vele szemben lévő széken szunyókáló
Booth Hendrickson tökéletesen elmulasztotta minden
álmosságát.

Jane ráparancsolt, hogy aludjon, és a férfi el is aludt, de
nyugtalanul mozgolódott közben. Sápadt szemhéja mögött
folyamatosan mozgott a szeme, és meg-megállapodott valamin
a rémálmok sötét világában. Az arca sem ernyedt el, a
döbbenettől a félelmen át egészen az irtózásig jelentek meg rajta
változatos érzelmek.



Amikor nem a fogát csikorgatta vagy az ajkát rágta, halk,
szánalmas hangokat hallatott, vagy beszélt álmában. A hangja
olyan kísértetiesnek tűnt, mintha egy másik dimenzióból jönne.

– Kezek és kezek, még több kéz, ezer kéz… – Mivel a
kábelkötözők a bokáját rögzítették a szék lábának
keresztrúdjához, két keze szabadon maradt. Miközben beszélt,
az asztalon másztak idegesen, bizonytalanul, hol erre, hol arra,
mintha olyasvalamit keresnének, amit félnek megtalálni.

– Ne kényszeríts, ne kényszeríts, ne kényszeríts! – könyörgött
suttogva.

A légzése szaggatottá vált, majd pánikszerűen kezdte
kapkodni a levegőt, miközben vékony, elkeseredett hangokat
hallatott, mint akit valami pokolbéli teremtmény üldöz. Mindig
úgy tűnt, mintha ettől már muszáj lenne felébrednie, de a pánik
végül elmúlt, és ő tovább aludt, valamivel nyugodtabban.

Időről időre visszatért a szemekre:
– A szemük… a szemük… – Később meg: – Mi van a

szemükben? Nem látod? Nem látod, mi van a szemükben? – Bár
Gilbertónak nem volt szüksége a koffeinre, szerette volna
valamivel lecsitítani a hasát. A whisky égette gyomrát, refluxa
lett tőle. Egy pohár hideg tejet vitt az asztalhoz, és leküldött vele
egy savlekötőt, mielőtt visszaült. – Ne hagyj sötétségben! –
könyörgött Hendrickson lázas, kétségbeesett suttogással. –
Egyik út sem olyan, amilyennek tűnik, nincs ki, csak be… –
Utána pár percig hallgatott, bár az arca ugyanolyan elkínzottnak
tűnt. Majd hirtelen kinyitotta a szemét, előrehajolt a székében, és
mintha Gilbertót nézte volna, miközben azt mondta: – Fejek a
fejekben, szemek a szemekben, már jönnek, tudom, hogy
jönnek, nem tudom kiűzni őket a szememből, a fejemből.
Jönnek.

– Mit tehetek érted? – kérdezte Gilberto. – Segíthetek neked
valahogy?

De Hendrickson talán mégsem látta, nem hozzá beszélt,
hanem nyitott szemmel aludt. Lehunyta a szemét, hátradőlt a
székében, és ismét elcsendesedett.

Gilberto erősen kételkedett abban, hogy a tejtől és a
savlekötőtől jobban fogja érezni magát.



4.

RADLEY DUBOSE EGYRE IDEGESEBB LETT, amikor
már negyven perce nyomát sem látták a zsákmánynak. Átkozni
kezdte Washingtonékat, az éjszakát, a sivatagot, a helikoptert, a
pilótáját és a másodpilótát. Bár ő vezethette a VelociRaptort, ezt
a több mint háromezer dollárba kerülő terepjárót, amely a
Hennessey összes egyedi extráját felvonultatja, nem volt boldog.
Hatalmába kerítette a vidékiek késztetése arra, hogy elpáholjon
valakit, akárkit.

Carter Jergen is frusztrált volt, bár ő sokkal kevésbé lett volna
az a volán mögött, mint az anyósülésben, a másodpilóta
üzeneteit közvetítve, aki negyven perce nem látott semmi
említésre érdemeset. Szinte úgy tűnt, mintha a Land Rover
elrepült volna a levegőben.

A zöld sötétségben a helikopter kelet és nyugat között
cikázott, miközben átlagban dél felé haladt. Ha nem találnak
valamit a következő tizenöt percben, akkor vissza kell térniük
északra, hogy ismét végigmenjenek a már átkutatott
területeken.

A bozótos sivatag nem egész évben száraz, és legkevésbé
most az, az esős évszak végén. A csapat egy minden korábbinál
mélyebb kanyonhoz ért. Körülbelül hatvan méterrel alattuk
széles, sebes, hóolvadásból született és esők által felduzzasztott
patak folyt egy olyan sima mederben, hogy úgy tűnt, mintha
teljesen akadályok nélkül haladna. A sötétzöld vizet kifejlett fák
világosabb zöld formái takarták el helyenként, és a közelebbi fák
halványabbak voltak a távolabbiaknál.

A másodpilóta azt mondta:
– Egy hőforrás van a fák alatt. Nem egyértelmű a profilja.

Szórt hő. Nem biztos, hogy ők azok.
Amikor Jergen elismételte az üzenetet, Dubose azt válaszolta:
– Dehogynem, ők azok. Beálltak a folyóvízbe, kikapcsolták a

motort, és abban reménykednek, hogy a Rover lehűl annyira,
hogy a fák eltakarják.

A kanyon fala elég meredek, nem nő rajta semmi.



Amikor már kezdett úgy tűnni, hogy Dubose mindjárt lehajt
a peremről, Jergen rászólt:

– Várj! Itt túl veszélyes lenne. Menj egy kicsit nyugatabbra!
– Nem túl veszélyes – tiltakozott Dubose.
– Dehogynem – erősködött Jergen.
– Ne legyél már ilyen nyuszi!
Jergen megsértődött.
– Soha életemben nem voltam nyuszi.
– Lehet, hogy nem, de megvan benned rá a hajlam – jelentette

ki Dubose, majd lehajtott a peremről a meredek falra, amelyen
olyan éles szögben száguldottak lefelé, és olyan veszélyes
terepen, hogy az éjjellátón keresztül csak zavaros, felugró zöld
formákat láttak, mintha egy űrben játszódó film meteoresőbe
került tehetetlen szereplői lennének.

Jergen bizonyítani akart, úgyhogy egyszer sem kiáltott fel
lefelé menet, és az ajtó feletti majrévasba sem kapaszkodott bele,
sőt, a lábával sem támasztotta ki magát a műszerfalon. Bízott a
biztonsági övében, noha időnként úgy tűnt számára, hogy a
terepjáró lerázta magáról a gravitáció kötelékeit, és ő mindjárt a
levegőbe emelkedik az üléséről.

5.

A VELOCIRAPTOR OTT REJTŐZKÖDÖTT a kanyon
alján kikapcsolt motorral, nyitott első ablakokkal, a fák és a
patak sziluettje mintha magmaként ömlött volna ki a föld
sebéből; a látvány egy nagyon fűszeres vacsora utáni álomra
emlékeztetett. Az éjszaka levegője átjárta a terepjárót, csakúgy,
mint a sebesen szaladó víz susogása, valami növény enyhe,
ánizsos illata és a nedves kövek halványabb meszes szaga.
Minden zöld volt, zöld háttér előtt.

Dubose nagyjából háromszáz méterrel odébb parkolt le attól
a helytől, ahol a helikopter lebegett, és kikapcsolta a motort.

Azt mondta:
– Tudják, hogy megtaláltuk őket, és ha meg akarták volna



adni magukat, már megtették volna. A fiút élve kell elkapnunk.
De a másik kettő esetében ez csak irányelv.

– Azt az utasítást kaptuk, hogy mindhárman élve kellenek.
Washingtonékat be kell injektálnunk, és ki kell vallatnunk.

– Köszönöm, hogy felfrissítetted az emlékezetemet –
válaszolta Dubose gúnyosan. – De annál a kettőnél több fegyver
van, mint egy átlagos Tarantino-filmben.

– Lehet. Másrészt az is lehet, hogy a fiú miatt nincs.
– Volt katonák. Egész arzenál lesz náluk, és a kiképzésük

miatt nem lesz könnyű elbánni velük.
– Mi is kaptunk kiképzést – jegyezte meg Jergen.
– A rendőri és a katonai kommandós kiképzés nem ugyanaz.

Nem láttad annak a szemétládának a szolgálati lapját? A ribanc
pedig mindkét lábát elvesztette térdtől lefelé, mégis
maratonokon versenyez.

– Tíz kilométereseken – javította ki Jergen. – Az nem
maraton!

Dubose ismét szükségtelen gúnnyal válaszolt:
– Ja, az teljesen más. Milyen nyomi már a ribanc, hogy nem

bír tíz kilométernél többet lefutni láb nélkül.
– Induljunk ki abból, hogy sok fegyver lesz náluk…
– Ha nem ebből indulunk ki, akkor is sok fegyver lesz náluk.
– Ha tűzharcba keveredünk, hogy előzzük meg, hogy a fiú

véletlenül meghaljon?
– Ők nem akarnak majd tűzharcba keveredni a fiú miatt –

válaszolta Dubose. – Ezért megpróbálnak majd rajtunk ütni,
hogy elvegyék a fegyvereinket, vagy valami ilyesmi. Csak azt
mondom, hogy ők habozni fognak, mi viszont nem. Szétlőjük
őket első pillantásra.

– Mi lesz, ha pajzsként próbálják használni a fiút?
– Haver, a Harvardon cinizmusból is le kell vizsgázni a

diplomához? Ezek nem olyan emberek, akik pajzsként
használnának kisgyerekeket.

– Soha senki nem olyan ember, amilyennek gondolnánk.
– Ez okot ad arra, hogy első pillantásra szétlődd őket.
Kiszálltak a VelociRaptorból, és becsukták az ajtaját.
A helikopter elég magasan lebegett a fák felett ahhoz, hogy

ne nyújtson könnyű célpontot, de a hőforrás felett maradt, hogy



a hangjával is idegesítse Washingtonékat.
Jergennél és Dubose-nál kilencmilliméteres, a közelharc

lehetősége miatt rövid csövű Sig Sauer pisztolyok voltak.
A combig érő sás és az éjjellátóval azonosíthatatlan fák némi

fedezéket biztosítottak nekik. A helikopter elég hangos volt
ahhoz, hogy minden általuk keltett zajt elnyomjon.

A patak nagyjából három és fél méter széles volt. Biztos
rengeteg kalcium-karbonát lehetett a hegyek hólevében, mert a
vízmosásban cseppkőkéreg alakult ki, ami lehetővé tette a
folyam sebes, akadálytalan haladását. A patak fél méter
mélynek bizonyult, amikor Dubose átgázolt benne a túloldalra.

Mivel az éjszaka csillagtalan volt, és csak a hold világította
meg valamennyire a felhőkön át, Jergen nem számított arra,
hogy a fák alatt sokkal sötétebb lesz, mégis az volt. Az éjjellátó
nélkül vakok lettek volna.

El tudták képzelni, hogy Gavinnél is lesz éjjellátó, bár
biztosan nem a katonai Mil-Spec 4. generációs verziója
nyolcvanezerszeres nagyítással, legfeljebb egy első generációs.
A vadászoknak készült, pár száz dollárostól pár ezer dollárosig
terjedő darabok messze nem fogják olyan jól szolgálni
Washingtont, mint őket a sajátjuk.

Jergen és Dubose egymáshoz igazodva haladtak előre egyik
fától a másikig, két kézre fogott pisztollyal. Gyanakvással
vizslatták a sást és a fákat, amelyek fedezéket nyújthattak az
ellenfeleiknek, ha azok kiszálltak a kocsiból, hogy csapdába
csalják őket.

De ezt valószínűtlennek tartották. Először is, tudták volna,
hogy a testhőjük elárulja őket. És valószínűleg a fiú közelében
akartak maradni. Biztosan arra számítottak, hogy a patak hideg
vize és a fák koronája elrejti a Rover hőjét. Most, hogy rájöttek,
ez a tervük nem vált be, nem lesz idejük másikat kitalálni.

Jergen azon gondolkozott, hogy Dubose ötlete, miszerint jobb
lenne azonnal lelőni Washingtonékat a fiú foglyul ejtése
érdekében, immár nem is tűnik olyan ostobaságnak, mint első
hallásra. Ő semmiképpen nem akarta otthagyni a fogát aznap
éjjel… vagy bármikor. Úgy érezte, jobb, ha gyorsan és
határozottan cselekednek. Igazából úgyis csak a fiúra van
szükségük. Vele Jane Hawkot is a markukban fogják tartani.



Odalent megjelent előttük a Land Rover a patak közepén. A
hűvös víz a lökhárítóit és az oldalát nyalogatta, a többi része
túlvilági fényben derengett a vízszint felett, mint egy
fantomkocsi, amely a halottak lelkét szállítja végső céljukhoz.

Az üldözőket meglegyintette a helikopter szele. A fák
csapkodtak odafent, elhullajtott leveleik hatalmas éjjeli
lepkéknek tűntek, a sás reszketett, és a turbulens levegő a patak
korábban sima felszínét is felkorbácsolta.

Sikerült harminc méterre megközelíteniük a Land Rovert…
húszra… tizenötre. A szélvédője sötétebbnek tűnt élénkzöld
karosszériájánál. Az üveg mögött nem voltak meleg
emberalakok; úgy tűnt, a kocsit elhagyták.

Ha Washingtonék ostobaságukban gyalogosan indultak
útnak a fiúval ezen a barátságtalan vidéken, akkor nem
juthattak messzire. Lehet, hogy a fák elrejtik a hőképüket a
helikopter elől, de előbb-utóbb észrevehetővé válnak a
lombkorona résein át, és végül a fák is el fognak fogyni.

Tíz méterrel később Jergen és Dubose bekerültek a
helikopterszél szemébe, ahol nyugodtabb volt a levegő, bár a
motor zúgása és a forgószárny surrogása minden korábbinál
hangosabbnak tűnt.

Lehet, hogy csak a ritmikus zajok rezgették meg Jergen
csontjait, de a férfi hirtelen beleborzongott a gondolatba, hogy
talán mégiscsak egy csapdába sétáltak bele.

6.

GAVIN A VOLÁN MÖGÖTT KUPORGOTT. Az ATN
PVS7-3 éjjellátó szemüveg lencséje, amely mindkét szemhez
közvetítette a látványt, a kormány vastag küllői között nézett
felfelé, és a vége hasonló hőmérsékletű volt, mint a Rover többi
része. Gavin ebből a kényelmetlen testhelyzetből vette észre a
két férfit a homályban, kezükben pisztollyal, és figyelte, ahogy a
szélfútta növények között közelednek.

Travis a hátsó ülésre tette a pénzes táskát és Jessica
futóprotézisét, majd lefeküdt a padlóra a kutyákkal együtt.
Jessie hátramászott a csomagtérbe, a kutyák korábbi helyére; a



hátsó ülés támlájának dőlve ült ott az ablakok szintje alatt.
Amikor beálltak a patakba, Gavin kikapcsolta a motort abban

a reményben, hogy a hűvös víz és a fák elrejtik őket a helikopter
elől. Amikor ez a számítása nem vált be, ismét beindította a
motort, hogy a megfelelő pillanatban megszökhessenek.

A gyalogosan közeledő férfiak a helikopterzúgástól nem
hallhatták a kocsi hangját. Azt feltételezhették, hogy a motort
leállították, és az autót esetleg el is hagyták.

Amikor a fegyveresek elég közel értek hozzájuk, Gavin
előremenetbe váltott. A víz ereje megakadályozta, hogy a kocsi
meginduljon, ezért a gaztevők csak akkor kaptak észbe, amikor
a sofőr felült, és a gázra taposott. A hatalmas kerekek egy kicsit
kipörögtek a sima köveken, de a Land Rover utána előrelendült.

Az orgyilkosok haboztak pár pillanatig, úgyhogy a terepjáró
már majdnem egy vonalba ért velük, amikor tüzet nyitottak.
Három torkolattűz, kettő jobboldalt. Egy golyó lepattant a
tetőről a szélvédő felett. Egy másik elforgatta az egyik
visszapillantót. Gavin rátenyerelt a dudára, ami az ellenségeiket
is megijeszthette, de elsősorban azt a célt szolgálta, hogy
megadja a jelet Jessie-nek.

7.

A CSOMAGTÉRBEN ÜLŐ JESSIE a nyitott hátsó ajtó
felé fordulva várakozott. Amikor a lövésekkel egy időben
meghallotta a dudát is, de továbbhaladtak, azt feltételezte, hogy
Gavin – hála az égnek – nem sebesült meg, és hogy mindjárt
elhagyják a fegyvereseket.

A dudaszó után, miközben a hátsó kerekek felspriccelték a
vizet a csomagtérbe, Jessie leadta az első négy lövést, bár a
célpontokat nem látta, pusztán azért, hogy a fegyveresek hasra
vessék magukat, és felhagyjanak a tüzeléssel. A torkolattűztől
egy pillanatra ezernyi vízcsepp ragyogott fel, a fegyver
visszarúgása a hátsó üléstámlához préselte a nőt. A nagy
kaliberű fegyver hangjára a legtöbben azonnal fedezéket



kerestek volna, és mire a negyedik lövés is eldördült, a Rover
már olyan magasan járt, hogy Jessie nem félt a pisztolyoktól.

Csengő fülekkel, félig süketen nyúlt be a combja között tartott
lőszeres dobozba, hogy újabb három töltényt rakjon a tárba.

8.

A NÉMETJUHÁSZOK ALAPVETŐEN JÓ KUTYÁK
VOLTAK, de most vonyítani kezdtek a hátsó ülés előtt, hogy a
hangos fegyverdörrenések ellen tiltakozzanak, és Gavin
együttérzett velük, mert úgy csengett a füle, mintha mindkét
oldalról pofon vágták volna. Amikor odakiabált Travisnek, úgy
érezte, mintha a hangja egy csatorna túlsó oldaláról jönne. A fiú
éppen elég hangosan kiabált vissza ahhoz, hogy meghallja – jól
volt –, és Jessie is visszajelzett.

A feketés fák olyan mozdulatlanul álltak a helikopter szelén
túl, mintha évezredekkel korábban megkövesedtek volna, és
baloldalt lett egy kis tér, ahol kihajthattak a patakból a
kanyonba. Ötven méterrel előttük egy olyan terepjáró állt,
amilyet Gavin még soha nem látott, bár amikor közelebb értek
hozzá, ki tudta venni a FORD feliratot a gallytörő rácsán.

Ha hárman jöttek volna vele, és egyikük a kocsiban maradt
volna, akkor hiba lett volna megállni, de Gavin úgy érezte,
nincsenek többen. Nem látott senkit. Lefékezett a Ford mellett,
feltépte az ajtaját, és elővette a .45-ös Springfieldjét. A két bal
hátsó kerékbe ürítette a tárat, és mindkettő kilyukadt. Pár golyó
visszapattant a fémről, a torkolattűz olyan torzan tükröződött a
fekete fényezésen, mintha alvilági lidércfény lenne. Gavin
kilökte az üres tárat, berakott egy telit, becsukta az ajtaját, eltette
felmelegedett pisztolyát, és nagy sebességgel kelet felé indult.

A fegyveresek gyalogolni kényszerültek, és már nem
jelentettek közvetlen veszélyt, de a helikopter igen.

Egy olyan helyre értek, ahol a patak mindkét oldaláról
eltűntek a fák. A kanyon déli oldala alacsonyabbnak és kevésbé



meredeknek tűnt a vízen túl, mint az északi, olyannak, mint
amin fel lehet hajtani. Átkeltek a patakon, és felfelé indultak a
füves emelkedőn. A talaj még puha volt az esőktől, úgyhogy
egészen a tetejéig sáros keréknyomokat hagytak benne.

Odafent már látszott, hogy a helikopter közeledik nyugat
felől. Civil gép volt, a személyzetén kívül hat-nyolc utas fért el
benne, ha nem alakították át. Az éjjellátóval nem látszott rajta
semmilyen állami ügynökség azonosítója.

Lehet, hogy a pilótája korábban katona volt, de az is, hogy
civil, háborús tapasztalatok nélkül. Amikor alig tizenöt méterrel
a Rover fölé repült, hogy megijessze a sofőrjét –
eredménytelenül –, az utóbbi tűnt valószínűbbnek.

Ám a pilóta és a másodpilóta, még ha nem is voltak katonák,
akár többek is lehettek egyszerű légi keresési szakértőknél.
Amennyiben a másodpilóta képzett lövész volt – vagy volt
velük egy lövész –, akkor azt is el lehetett képzelni, hogy azért
ereszkedtek ilyen mélyre, hogy az utasok veszélyeztetése nélkül
lőjék ki az autót. Gavinnek kétsége sem volt afelől, hogy Jane
üldözői lehetőleg ki akarják faggatni őket Jessicával, Travist
pedig mindenképpen élve akarják elkapni. Vagy talán addig
akarják ijesztgetni őket a helikopterrel, mint a matadorok a bikát
a vörös kendővel, amíg a földi csapat össze nem szedi magát, és
utol nem éri őket.

A helikopter kelet felé lendült, majd délre kanyarodott, és
visszatért hozzájuk.

Amikor Gavin észrevette, hogy még alacsonyabban száll,
szinte mintha súrolni akarná a Land Rover tetejét, lefékezett.
Hátranézve látta, hogy Jessie kimászik a csomagtérből, becsapja
a hátsó ajtót, és lekuporodik a terepjáró mögött.

Ahol a helikopter elhaladt a talaj felett, porfelhők kezdtek
alatta táncolni, mint a sírból felkelő kísértetek. A propeller
szárnyai levegőcafatokat zúdítottak a Land Roverre, ami
beleremegett a csapásokba.

Jessie gyors egymásutánban háromszor rálőtt a veszélyesen
alacsonyan szálló gépre, majd negyedszer is, a hátsó rotorjára.

Mivel nem a moziban voltak, a helikopterből nem csaptak fel
lángok. De a kopogós hangja és az egymáshoz csikorduló fémek
arra utaltak, hogy Jessie okozott némi kárt benne.



A pilóta délnyugat felé indult, el a kanyontól, és a helikopter
nyikorogva feljebb emelkedett.

Jessie kinyitotta az anyósülés ajtaját, és beszállt rajta, Gavin
pedig azonnal elindult a helikopter után, amint becsapta az
ajtót. Rajta akarta tartani a szemét, amíg meg nem bizonyosodik
arról, hogy komolyan megsérült.

Bármilyen mechanikai problémát okozott is az a pár lövedék,
a helyzet hamarosan katasztrofálissá vált. A pilóta megpróbálta
letenni a gépet, a propeller akadozni kezdett. Amikor a
helikopter már csak tizenkét méterre volt a földtől, elakadtak a
szárnyai. A gép lezuhant, felborult, és a jobb oldalán állapodott
meg, a propeller miatt kicsit ferdén.

Gavin levette az éjjellátó szemüvegét, és átadta Jessie-nek.
Felkapcsolta a fényszórót. A sápadt föld és a sötét bozótos
mintha a semmiből ugrottak volna elő a zöld világ után, és
minden sokkal stabilabbnak kezdett tűnni körülöttük.

Travis felmászott a hátsó ülésre, és Jessie rászólt, hogy kösse
be magát. A fiú megpróbált eleget tenni a kérésének, miközben
a két kutya izgatottan nyalogatta a kezét és az arcát.

Gavin az esetleges fegyveresek miatt nagy ívben kikerülte a
lezuhant helikoptert. De a Rover lámpájának oldalfényében
megpillantottak egy embert, aki a roncs mellett térdelt, egy
másik pedig a gép tetején ugráshoz készülődött.

A hegyek kontúrja jobban látszott fényszórókkal, mint az
éjjellátóval. Gavin megpróbálta meghatározni a helyzetüket,
miközben Jessie az iránytűt figyelte, utána dél-délnyugati
irányba indult a vadonban, gyorsabban, mint korábban hajtani
mert.

Ekkor fogta el a remegés. Nem volt heves, nem csattogtak tőle
a fogai. És csak ekkor ébredt rá, hogy hideg veríték borítja a
homlokát és a hátát.

Annak ellenére, hogy Jessie milyen rátermetten viselkedett
mindkét leszámolás idején, Gavin rögtön tudta, hogy ő is fel van
dúlva, amikor a felesége azt mondta:

– Afganisztán régen a világ túlsó felén volt. Jobban szerettem
úgy.



9.

JANE HAWK SOKKAL KEVESEBB BABONÁT
ENGEDETT MEG magának, mint a legtöbb ember, és ezek
egyike az volt, hogy a hosszú búcsúk nagyobb eséllyel lesznek
véglegesek, mint a rövidek. És hogy jobb csak annyit mondani,
„Viszlát!”, mint hosszasan érzelegni.

A ravatalozó mögött, az Explorer Sportja mellett, vasárnap
hajnali 3:30-kor annyit mondott Gilberto Mendeznek, hogy:
„Hamarosan találkozunk!”, majd megköszönte a segítségét, és
tájékoztatta arról, hogy szereti.

Abban a meggyőződésében hitt, nem pedig babonában, hogy
a civilizáció a szeretetre épül – az emberek egymás iránti
szeretetére, és arra a szeretetre, amely meghaladja az emberi
felfogóképességet. Ezekben a cinikus időkben az őszinte
érzelmeket csak gúnyosan emlegetik, a szeretetet
szentimentalizmusnak tartják. Sebesen változó világunkban
nem sok dolog akad, amelybe bele lehetne kapaszkodni. A több
évszázadnyi tapasztalat, hagyomány és felebaráti szeretet
bölcsessége erodálódásnak indult, és azokat az embereket is
magával sodorta, akik megnyugvást és értelmet leltek ezekben a
dolgokban, akik egykor egymás életének a részei lettek volna. A
gyökértelen, a pillanatnyi divaton kívül semmiben nem hívő
népesség mostanra létrehozta a felszínes konformitás kultúráját,
mögötte a szeretetlen ürességgel, amelyben mindenki idegen
egy idegen vidéken. Ha az ember egy másik ember lényeges
tulajdonságait szereti, az a szeretet megmarad, és jobb, ha ki is
mondja, mit érez iránta, amíg még van erre idő.

Jane Gilbertóban a Carmellához való hűségét szerette, a
gyermekei iránti odaadását, azt, hogy tiszteli a halottak
méltóságát és a lelkük örökkévalóságát, de imponált neki a férfi
szabadságszeretete és az élethossziglani hite is a
tengerészgyalogság jelmondatában, a „semper fi”-ben. Ezért a
búcsúja csak ebből a négy jelentőségteljes szóból állt:
„Hamarosan találkozunk. Köszönöm. Szeretlek.” Utána
megölelte, és arcon csókolta a barátját.



3:31-kor már úton is volt Mexikóban átalakított autójában,
kócos, fekete, Vogue-punk parókájában és szemfestékében,
kékre festett szájjal, és azzal az orrkarikával, amelyik
megegyezett az Elizabeth Bennet jogosítványában lévő fotón
szereplővel.

Az utasülésen Booth Hendrickson foglalt helyet, még mindig
az irányítása alatt, mivel Jane nem szabadította fel az „Auf
Wiedersehen” szavakkal. Ő hitt az irányítómechanizmus
hatékonyságában, még a férfi esetében is. Ennek ellenére az út
első szakaszára egymáshoz kötötte a két kezét a csuklójánál egy
kábelbilinccsel, azt pedig az övéhez erősítette, hogy a férfi fel se
tudja emelni a karját.

Hendrickson az öltönyét viselte, de a korábban levágott ujjú
inge helyett Gilberto biztosított egy, a kelleténél pár mérettel
nagyobbat. Nyakkendő nem volt rajta. Mielőtt megkötözték a
kezét, idegesen babrálta a gallérját, és láthatóan felzaklatta,
hogy az öltözéke hiányos.

San Bernardino felé menet egyikük sem szólt a másikhoz.
Jane az első fél órában még örült a csendnek, annak, hogy van
ideje elgondolkozni a teendőin és a stratégiáján. Ám a férfi
engedelmes némasága, nyugodt, változatlan arckifejezése és
üveges tekintete, amely soha nem hagyta el az előttük húzódó
utat… mindez hamarosan túl hátborzongatóvá vált számára.

Mivel semmi mondanivalója nem volt, a zenét választotta.
GPS-re nem volt szüksége, de mindig hatalmas
zenegyűjteményt tartott az összes kocsijában, ami arra
emlékeztette – nem kellemetlen értelemben –, hogy milyen élete
lehetett volna, ha az apja nem öli meg az anyját.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallgatta Mozart
Zongoraverseny No. 3 című művét A-dúrban, részben azért, mert
a nyitánya mindig optimizmust ébresztett benne, amire nagy
szüksége volt az adott körülmények között.

Ebben a rendkívüli zongoraversenyben azonban volt egy
olyan áthatóan szomorú és megindító rész is, amelyet nem
tudott anélkül meghallgatni, hogy eszébe ne jutott volna Nick és
az anyja. És Nathan Silverman, aki. egykor a főnöke volt az FBI-
nál, és akit csak a szeretetből fakadó erőszakkal tudott
megmenteni a rabszolgaságtól, ami örökre nyomni fogja a lelkét.



Ez a szakasz sem taszította depresszióba, csak kiegyensúlyozta
a nyitány optimizmusát, hogy teljesnek érezhesse a lelkét és a
szívét.

Amikor a melankolikus rész a vége felé közeledett,
Hendrickson megtörte a hallgatását, de csak azért, hogy azt
mondja:

– Ez olyan gyönyörű.
– Igen.
– Mi ez? – Jane megmondta. – Én nem kaptam időt a zenére.
Jane elgondolkozott egy pillanatra, majd azt felelte:
– Most kapsz, egész úton Tahoe-ig, vagy ilyenre, vagy

olyanra.
A férfi megköszönte, majd tovább bámulta az utat egy szfinx

örökkévalóságba merülő tekintetével.
Amikor a zongoraverseny lassú szakasza véget ért, Jane

megkönnyebbülten hallgatta a rendíthetetlen optimizmus
lelkesítőbb taktusait.

10.

A 395-ÖS FŐÚTON ÉSZAK FELÉ, a Mojave nyugati
felében sötétség uralkodott, de a part menti felhők átadták a
helyüket a csillagoknak és az alacsonyan lebegő holdnak.
Később a hajnal rózsaszínje jelent meg a látóhatáron, majd
indult halványodásnak felfelé, hogy a vajszínen át mindent
kékké változtasson aznapra. Előttük kihalt sómezők terültek el,
a távolban szigorú, sötét hegyek.

Ismét Mozart következett, a Kis éji zene, amikor Jane végül
megpendítette a témát, amelyről Hendrickson nem szeretett
volna szabad akaratából beszélni. Amellyel kapcsolatban azt
kérte, hogy miután Jane kikérdezi, feledtesse el vele a
beszélgetést, mert a jelek szerint mélyen szégyellte a dolgot.

– „Magam gondolkozom és magam játszom ám. És senki sem
tudja, mit mondok magamnak.” Ezt hogy értetted, Booth?



A férfi mosolya kényszeredett volt, de legalább mosolygott.
Nosztalgikus elérzékenyüléssel válaszolt, miközben az utat
bámulta, de talán a múltat látta maga előtt.

– „Most aztán itt vagyok egyedül, és senki sincs, aki lát.
Magam gondolkozom, és magam játszom ám. És senki sem
tudja, mit mondok magamnak.” Ez egy könyvből van. Egy
verseskötetből. Egy kis verseskötetből.

– Milyen könyvből?
– A Hatévesek lettünk-ből, A. A. Milne-től. De én csak ötéves

voltam.
Jane némi gondolkodás után azt felelte:
– Ő írta a Micimackót. De mit jelent ez számodra?
– A könyvek? Mindent. Azok jelentenek számomra mindent.
– Ötévesen már olvasni is tudtál?
– Erőltette, hogy olvassak. Folyamatosan erőltetett, erőltetett,

erőltetett.
– Az anyád.
– Tanulás egész nap, mindennap. – Hendrickson homloka

ráncokba szaladt, szeme elkeskenyedett, hangja
megkeményedett. – „Koncentrálj, fiam! Koncentrálj, ha nem
akarod megbánni! Koncentrálj, koncentrálj, koncentrálj, te lusta
kis disznó!”

Jane megvárta, amíg a légzése lelassul egy kicsit.
– Szóval ötévesen olvastad ezt a verseskötetet.
– Megkaptam az egész sorozatot. Mind a négy Milne-

könyvet. Segítségül.
– Hogy többet olvass.
– Hogy többet, gyorsabban, jobban olvassak. Hogy

megértsem, mi a baj.
– Mivel mi a baj?
– Mindenkivel a történetekben. A medvével, aki ostoba és

lusta. Nem céltudatos, viszont kedves.
– Ha valaki kedves, az baj?
– Kedves és gyengéd. A kedvesség gyengeség. A világot az

erősek uralják. Az erősek kihasználják a gyengéket. Leszarják a
gyengéket. És le is kell szarniuk. A gyengék megérdemlik. – Az
arca eltorzult a megvetéstől, és a hangja ismét szigorúvá vált.
„Ezt akarod, fiú? Azt, hogy egész nyomorúságos életedben



leszarjanak?”
Tovább a pusztaságban. A Deadmans Dry Lake, a Lost Dry

Lake és az Owl Dry Lake, előttük a Lava-hegység, keleten, a
távolban a Halál völgye.

Jane kicsit úgy érezte, mintha kezdené átjárni a sivatag.
– De mit jelentettek számodra azok a konkrét verssorok?
– Anya azt mondja, csak a fegyelmezett élet a valamirevaló

élet. Napirendet kell készíteni. Be kell tartani. Aki nem tartja be,
az nagyon rossz fiú. A napirend nélküli nap rossz nap.

Jane várt, de végül rákérdezett:
– Vagyis?
– Vagyis tizenöt perc a reggelire. Tizenöt az ebédre. Fél óra

vacsorára. Nyolckor lefekvés. Ötkor felkelés. Nyolckor
villanyoltás. Csak két lámpa van a szobában. Elviszi az izzókat.
Magával viszi. Magával viszi, miután lefekszem.

– „Most aztán itt vagyok egyedül, és senki sincs aki lát.”
Hendrickson bólintott.
– „…senki sincs aki lát.” A vers címe az volt, hogy A sötétben.

Úgyhogy odaviszem a könyvet az ablakhoz. Néha besüt a hold.
Vagy a táj dereng be odakintről. Ha arra fordítom a lapokat,
látom őket. Egy óráig, kettőig, amíg el nem álmosodom, azon
gondolkozom, amin akarok. Azt játszom, amit akarok. Ez az én
időm. Egész nap csak ez az én időm.

Jane azt kérdezte:
– És ha benyitott hozzád, és meglátta, hogy nem alszol,

hanem olvasol… akkor mit csinált?
– Akkor… mélyebb sötétség.
– És az mi volt?
– Először levetkőztetett. Utána elnáspángolt. Elnáspángolta

a… fiúrészemet. Olyan erősen, hogy fájt a pisilés. „Te nem leszel
olyan, mint az apád, az a mihaszna semmirekellő!” Úgyhogy
elnáspángolt, és berakott a ládába éjszakára.

– A ládába? Milyen ládába?
– Egy faládába. Aminek be lehetett zárni a tetejét. Egy fiú

méretű faládába. Egy összehajtogatott takaróra. Lyukak voltak
az oldalán, hogy bejöjjön a levegő. De fény nem volt. Mert a láda
egy ablak nélküli szekrényben volt.

– Édes istenem! – válaszolta Jane.



– Istenre nincs szükség, ha anya szeret. Csak anyára van
szükség. Anya szeretetből büntet. Hogy megtanítsa, mi a helyes
és az igaz.

A kihalt tájban olyanok a geológiai képződmények, mintha
barátságtalan istenek templomai lennének, hatalmas sziklák
ismert törzsek piktográfiáival, és ismeretlenekkel, olyan
ősiekkel, amelyeknek nincs is saját nevük, csak amit az
antropológusoktól kaptak.

– Milyen gyakran zárt be a ládába?
– Hetente kétszer. Vagy háromszor. Utána elkezdtem korán

elaludni, és hajnalban felkelni. Miután elaludt.
– Hogy olvashass a holdfénynél.
– Igen. És ne kapjon rajta.
– Azt mondtad, eleinte levetkőztetett, elnáspángolt, és

berakott a dobozba. És később…?
– Rosszabb. Később sokkal rosszabb lett. Később jött a görbe

lépcső.
Arról már mesélt neki és Gilbertónak korábban. Hamarosan

együtt mennek majd le rajta.
11.

AZ ÉJSZAKA VÉGÉN GAVIN MEGÁLLT egy zsályával
benőtt hegyen, távol a 76-os úttól. Miközben a fiú és a kutyák a
hátsó ülésen aludtak, Jessie a lámpát tartotta neki, és a
láthatatlan, korán kelő madarak édesen daloltak a hajnalra
várva, a férfi levette a Land Rover rendszámtábláit, és lecserélte
őket azokra, amelyeket Jane-től kapott pár héttel korábban.

A lány akkor egy új forgalmit és egy Orlando Gibbons névre
szóló jogosítványt is átnyújtott neki. Jessicáéban az Elizabeth
Haffner név állt. A dokumentumok jó minőségűek voltak,
bármilyen rendőri ellenőrzésen átmentek volna a rendszerben.

Át kellett festeniük a terepjárót kékre, amint az a forgalmiban
szerepelt. De ezt csak akkor szándékoztak elvégezni, amikor
célba értek.

És Gavinnek és Jessicának is meg kellett egy kicsit
változtatniuk a külsejüket az iratokban szereplő fényképek



miatt.
Ám egyelőre a rendszámtáblák eltávolítása volt a

legfontosabb feladat – az eredetiek már felkerülhettek a körözési
listákra –, mielőtt visszatérnek az aszfaltutakra. Nem
kockáztathatták meg, hogy a régieket leolvassa egy kamera,
mert akkor bekerültek volna a központi archívumba, ahonnan
bármikor előkereshették volna a kocsi felvételeit, és
megtalálhatták volna őket, vagy legalábbis a környéket, ahova
készültek.

Gavin egy gyalogsági ásóval gödröt ásott, és belepakolta a
volt rendszámtábláit. Utána földet lapátolt rájuk, és letaposta a
sírt a bakancsával.

Jessie a zseblámpája fényénél ellenőrizte a művét. Jól nézett
ki. Nem tűnt valószínűnek, hogy valaki pont arra kóborolt
volna ebben az időben. Amennyiben az üldözőik a nyomukra
bukkannak, akkor sem fogják megtalálni az ásó nyomait, és még
ha sikerülne is előkeríteniük a rendszámtáblákat, Travishez nem
jutnának ezzel közelebb.

Ennek ellenére Gavin szedett egy kis zsályát, és az összes
bakancsnyomot összeseperte vele.

Jessie elmosolyodott.
– Tényleg nagyon szereted, ugye?
– Asszony, téged is szeretlek, őt is szeretem, a kutyákat is

szeretem, magamat is szeretem, az életet is szeretem, és
gyűlölöm azokat, akik azt hiszik, hogy csak csőcselék vagyunk,
akiket móresre kell tanítani.

– Adj egy csókot! – kérte a felesége.
– Mi, itt?
– Ha zavarban vagy, lekapcsolhatom a lámpát. – Meg is tette.
Megcsókolták egymást, és Gavin azt mondta:
– Kíváncsi voltam, hogy csókol Elizabeth Haffner. De érti a

dolgát.
– Mmm. Orlando Gibbons is.
Mire eljött a hajnal, Gavin a szuszogó fiúval és az álmukban

nyulat kergető kutyákkal átkelt az utolsó dombon is, és kiért a
76-os út egy kihalt szakaszára. Ismét bekapcsolta a fényszórót,
és délkelet felé indult, a Henshaw-tó és a Borrego-völgy felé,
amelyet az Anza-Borrego-sivatagi természetvédelmi terület vett



körül, hogy ott keressen menedéket, annál az embernél, aki „két
lábon járó félkegyelműnek” szokta nevezni magát.

12.

ÉS A HATALMAS PUSZTASÁGBAN CSONTOK
VOLTAK, azoké a vad szamarakéi és prérifarkasokéi, amelyek
elkóboroltak a barátságosabb vidékekről, sótól kifehéredve,
napszíttan. Továbbá férfiak és nők százéves csontjai jelöletlen
sírokban vagy felfedezetlen barlangokban, ahol barbár
mészárlások mentek végbe, és gyermekeké is, betört
koponyával.

Jane azt mondta az Explorer Sport volánja mögött:
– Valami mást is mondtál emlékeim szerint: „Most igaz, vagy

nem…”
Hendrickson fejezte be helyette:
– „…hogy kicsoda a micsoda, s hogy mikor és hová az akkor

és oda?”
– Ez is Milne?
– Az első Micimackó-könyv. Az Egy csekélyértelmű medvebocs

versélménye.
– És van ennek valami különleges jelentősége számodra?
A férfi az út szalagját bámulta, amely mintha őket is magával

húzta volna egy távoli spulnira.
Kicsit később azt válaszolta:
– „hogy kicsoda a micsoda, s hogy mikor és hová az akkor és

oda”. „A világ már csak ilyen, te gyenge, tudatlan kisfiú. Az
emberek nem olyanok, amilyeneknek tűnnek, és semmi, amit
mondanak, nem azt jelenti, aminek tűnik. A semmi az egyetlen
valami. Ha életben akarsz maradni, te szánalmas kis szaros,
akkor jobb, ha megérted, hogy olyan erősnek kell lenned, mint
én vagyok, és el kell taposnod mindenkit, aki az utadba áll. Ne
legyél olyan semmirekellő kis pöcs, mint az apád! Menj le a
lyukba, és tanulj, fiú! Menj le a lyukba!”

Hendrickson reszketve ült, verítékben ázva.
Magasan a fejük felett egy szokatlanul nagy raj közönséges

varjú szállt széttárt szárnyakkal, csapkodás nélkül. Az indián



legendát juttatták Jane eszébe, amely szerint a varjak húzták az
első fényt a világba a csőrükkel. Állítólag egy szép napon nagy
számban megjelennek majd napszállta előtt, és behúzzák a
világot az utolsó, örökkévaló sötétségbe. Úgy tűnt, ez pont
megfelelő nap lenne erre, de nem akadt más feketeség a
kékségben, csak maga a madárcsapat, amelynek a tagjai
megfejthetetlen hieroglifának tűntek az égen.

Jane azt felelte:
– Booth, amikor csettintek, el fogod felejteni, hogy Milnéről és

a Micimackóról beszélgettünk. Elfelejted a kérdéseimet, és a saját
válaszaidat is. Utoljára Mozartról beszélgettünk. Megértetted?

– Igen.
Jane levette az egyik kezét a kormányról, és csettintett.
Bár a férfi verejtéke még nem száradt fel, a reszketése

megszűnt. Az aggodalom is eltűnt az arcáról. Hátradőlt az
anyósülésen, és egyenesen maga elé meredt, mintha
álmodozásba merült volna. Jane elképzelni sem tudta, milyen
képeket láthat, de gyanította, hogy az örök éjszaka varjúi is
szerepelnek benne, és hogy kanyargós utcáik árnyékaiban
megbújik egy anyai alak, aki már jóval a nanogépezet feltalálása
előtt beprogramozta a fiát.

13.

BORREGO SPRINGS KIS VÁROSA A BORREGO-
VÖLGYBEN, a hatszázezer hektáros Anza-Borrego-sivatagi
természetvédelmi terület közepén nem tartozott Kalifornia húsz
legnépszerűbb turistalátványossága közé. Leginkább csak
kempingezők vakációztak itt, és még a város moteljeinek a
vendégeit is csak a sivatagi túrák vonzották oda.

Egy héttel későbbre várták a legtöbb látogatót, akik a sivatag
tavaszi virágzását jönnek majd megnézni, amikor a hatalmas
területen szirmokat bontanak majd az évelők: a piros pipacsok,
a számtalan árnyalatú vasvirág, a mélylila tárnics, és a



vadvirágok széles választéka, amelyek hatalmas
perzsaszőnyeggé változtatják a kopár mezőket.

Gavin és Jessie úti célja nem a város határain belül volt,
hanem egy távolabbi völgyben, az S22-es mellékút mentén. Két
aszfaltozatlan keréknyom vezetett kiszáradt gyomok között az
öthektáros birtokra. Az egyszintes, halványkék ház, amelyre
nagyon ráfért volna már egy tisztasági festés, toprongyos
pálmák között állt fehér fémteteje alatt a kavicsokkal felszórt és
kaktuszokkal beültetett kertben. Betonlépcső vezetett fel
bútorozatlan tornácára.

Cornell Jasperson, a birtok tulajdonosa nem ebben a házban
élt. Itt senki sem lakott, noha az épület be volt rendezve.

Cornell lakhelye száz méterrel a ház mögött helyezkedett el, a
föld alatt. Vastag, acéllal megerősített betonfala és mennyezete
volt; ő tervezte és építtette meg engedély nélkül – talán némi
kenőpénz árán, de erről nem beszélt –, az általa odahozatott
filippínó munkások segítségével, akik lakókocsikban laktak a
birtokán, soha nem mentek be a városba, és csak tagalog
nyelven beszéltek.

Az épület több mint egy méterrel a föld alatt volt,
észrevehetetlenül. Kizárólag Cornell, Gavin és tizenkét frissen
meggazdagodott filippínó tudott róla, akik már évekkel
korábban hazautaztak, és a megegyezésük szerint azt mondták
otthon, hogy Utah-ban dolgoztak napi tizenkét órában egy
gazdag, John Beresford Tipton nevű amerikai házán.

Cornellnek sok kapcsolata volt, beleértve az unokatestvérét,
az anyja nővérének a gyermekét, Gavin Washingtont is. Az apját
soha nem ismerte. Anyja, Shamira drogfüggő volt, időnként
prostituáltként is dolgozott, és annak a férfinak a vezetéknevét
adta neki, aki számításai szerint a nemzője lehetett. Shamirát
tizenhat éves korában kitagadta a családja; húsz évvel később
halt meg kábítószer-túladagolásban, Cornell tizennyolc éves
korában. Az anyja családja nem is tudott a fiú létezéséről.
Huszonnégy éves korára tíz általa kitalált app jóvoltából már
több mint háromszázmillió dollárra rúgott a vagyona.

Gyors meggazdagodása saját megfogalmazása szerint
„halálra ijesztette”. Úgy érezte, nem teljesen normális, ha „egy
hozzá hasonló két lábon járó félkegyelmű vagyona négy év alatt



tíz dollárról háromszázmillió dollárra nő”. A sikere meggyőzte
arról, hogy a társadalom a jelenlegi formájában egy „hártyavár”,
és hogy „bunkerbe kell vonulnia, hogy átvészelje az
apokageddont”.

A „félkegyelmű” azért erős túlzás volt rá. Hol aspergeresnek,
hol autistának diagnosztizálták többek között, és azok, akik csak
filmekből tájékozódtak a személyiségzavarokról, „idiot savant”-
nak titulálták, noha az IQ-ja az egeket verdeste. Kétségkívül
excentrikusan viselkedett, de ártalmatlan volt.

Gavin megkerülte a házat, követte a kavicsban látható
keréknyomokat, s a ház és a föld alatti bunker között álló
pajtánál parkolt le.

A pajta olyannak tűnt, mint ami egy tüsszentéstől is
összeomlik. A nap, a szél és az eső a szürke változatos
árnyalataira festette kezeletlen deszkáit. Az északi és a déli fala
konkáv volt, és az egész építmény nyugat felé dőlt rozsdás
fémteteje alatt.

– Lovai is vannak? – kérdezte Travis a hátsó ülésről.
– Nincsenek – válaszolta Gavin. – Nem tudna mit kezdeni

velük.
– Kutyái?
– Nincsenek. Nem bízik abban, hogy megfelelően tudna

gondoskodni róluk.
– Csirkéi? – kérdezte Jessie huncut hangon, kíváncsi

ötévesnek tettetve magát. – Malacai és birkái?
Gavin kedvesen megcsípte a fülcimpáját, és Travisnek

válaszolt.
– Egyedül él itt. Állatok és más emberek nélkül.
– Ez szomorú – állapította meg a fiú.
– Cornell szerint nem. Ő pont így szereti.
Bár Cornellnek az anyja halála után nem maradt senkije, nem

tett erőfeszítéseket azért, hogy felvegye a kapcsolatot a
rokonaival. Ehelyett évekkel később, a meggazdagodása után
csendben lenyomozta őket, és kiválasztotta Gavint, mint olyat,
akivel nem félt kapcsolatba kerülni.

Bár alig pár órányira laktak egymástól, és bár Cornell egyszer
megjegyezte, hogy pont ezért költözött ide, Gavint sem látta
szívesen havonta egy alkalomnál többször.



Gavin nem tudta, miért pont őt választotta a családból. Ha
egyenesen rákérdezett volna, nem kapott volna választ. Még az
is lehet, hogy felkerült volna a nemkívánatos látogatók listájára.
Cornell csak a szabad akaratából és indirekt módon volt
hajlandó személyes dolgokról beszélni.

Gavin kinyitotta az ablakokat, kikapcsolta a motort, és azt
mondta:

– Bemegyek egyedül, és megkérdezem, akar-e köszönni
nektek.

– Tehenei vannak? – kérdezte Jessie.
Travis a hátsó ülésről kontrázott.
– A tehenek menők lennének!
Gavin felsóhajtott.
– Mindig elképeszt a saját türelmem.
Kiszállt a kocsiból, és odament a pajta személybejáratához, a

nagy, kétszárnyú, járművek beengedésére szolgáló kapu mellé.
Nem próbált benyitni vagy kopogtatni. Cornell riasztást kapott,
ha bármilyen jármű behajtott a birtokára, és pillanatnyilag is
megfigyelhette a látogatóját a deszkák réseibe rejtett kamerákon
át, amennyiben nem a bunkerében volt.

Bár az ajtó rozogának tűnt rozsdás zsanérjaival és egyszerű
reteszével, erős volt, és egy elektronikus zár védte, amelyet
Cornell távolról irányított. Kis zümmögés, egy kattanás, és ki is
nyílt.

Gavin belépett a fél négyzetméteres, fehér falú előszobába.
Egy fémajtó állt közvetlenül vele szemben. Az ajtó felett kamera
lógott.

A külső ajtó bezárult, a belső kinyílt. Gavin belépett a
lakótérbe, mire a második ajtó is becsapódott mögötte.

Az épület valójában nem egy rozoga pajta volt, az csak
körülvette. Egyetlen helyiségből állt az előszobán és egy kis
mosdón kívül, egy tizenkétszer tizenkét méteres szobából,
három és fél méteres belmagassággal.

Cornell itt töltötte a legtöbb napját, éjszakára pedig
visszavonult a bunkerbe, amelyet Gavin soha nem látott, és
amelyet egy titkos alagút kötött össze ezzel az épülettel.

Három falat teljes egészében könyvespolcok borítottak, és a
negyedik egy részét is; majdnem négyszáz méternyi polc. És



úgy tűnt, mintha már egyetlen könyv számára sem maradt
volna hely rajtuk.

A negyedik fal egy része nem a könyveknek volt szentelve,
azon volt például az ajtó, amelyen át Gavin belépett, a mosdó
ajtaja, továbbá egy teakonyha szekrénnyel, pulttal, kéttálcás
mosogatóval, két nagy hűtőszekrénnyel, két mikrohullámú
sütővel és egy főzőlappal.

A betonpadlón négy szőnyeg terült el, rajtuk székek és
fotelek elképesztő választékával, amelyek között nem akadt két
egyforma stílusú vagy korú, Cornell sajátos elrendezési
koncepciója szerint. Az összes ülőalkalmatosságot hozzá illő
lábtartó egészítette ki, illetve vagy kisasztal olvasólámpával,
vagy állólámpa. A fény homokfúvott vagy színezett
ablaküvegeken át szűrődött be, helyenként mintás selymeken
vagy pergameneken keresztül. Az összes lámpa égett, hogy
Cornell bármikor átülhessen egyik székről a másikra, és
megszakítás nélkül folytathassa az olvasást. A lámpák
legnagyobbrészt lágy borostyánszínű vagy rózsás fénnyel
világítottak, de két kék és két zöld is akadt a nagy teremben,
amely sok helyen sötét maradt.

Bár semmi nem akadt ebben az ablaktalan helyiségben, amit
Gavin ne látott volna már máshol, a berendezés egyben mégis
túlvilági hangulatot árasztott, mintha nem is egy házban lenne,
hanem egy időn kívül lebegő kapszulában, ahol a könyvek
olvasói hobbitok vagy hozzájuk hasonlóan fura alakok. Ennek
ellenére a helyiség mégis otthonos volt, szinte varázslatos a
lámpák ékköveivel.

Az egyetlen olvasó, aki valaha is könyvjelzőt helyezett a
kötetek lapjai közé, tökéletesen emberinek tűnt, bár Gavin
utolsó látogatása óta megváltozott a megjelenése. Cornell
Jasperson – aki több mint két méter magas volt, jó tíz-tizenöt
centiméterrel magasabb az unokatestvérénél – egy fotel mellett
állt, négy különböző, egymás felé fordított karosszék körében.

Bőre színe inkább a tejcsokoládéra emlékeztetett, mint a
feketére; hosszú csontú, göcsörtös ízületű madárijesztőnek tűnt
hatalmas kezekkel, és olyan baljós fenyegetés sugárzott az
alakjából, mintha valami láncfűrészes horrorfilmből lépett volna
elő. Az arca nem illett a testéhez: kerek volt, sima és kedves,



sötét szeme intelligens és jóindulatú; akár Jézust is eljátszhatta
volna vele. Mindez ismerősnek tűnt Gavinnek, de még soha
nem látta az unokatestvére fejét ilyen simára borotválva.

Egy méterre a rokona előtt megállt, és sem megölelni nem
próbálta, sem kezet fogni vele. Cornell el bírta viselni, ha
megérintik, de mindig felzaklatta a dolog.

Pár évvel korábban, hogy soha többé ne kelljen fogorvoshoz
járnia, és az érintését eltűrnie, két látogatást tett egy megértő
szakembernél. Az első alkalmával az összes fogát kihúzatta, és
titángyökereket implantáltatott az állcsontjába. Pár hónapnyi
lábadozás után a végleges fogait is felrakták a titánvázra.
Viszlát, lyukasodás, viszlát, ínybetegségek, viszlát, rendszeres
fogmosás.

– Mi történt a rasztáddal? – kérdezte Gavin.
Cornell hangja inkább az arcához illett, mint a testéhez.
– Az egyik könyvemben említésre került, hogy Mr. Bob

Marley meghalt.
– Már nagyon régen nem él.
– Ezt nem tudtam. Add át részvétemet a családjának, kérlek,

és köszönöm. Szóval az éjszaka közepén felébredtem, és arra
gondoltam, hogy Mr. Bob Marley egy koporsóban fekszik, és
úgy éreztem, mintha egy halott ember haját viselném. Úgyhogy
leborotváltam. Nem tűnik ez furának neked?

– De igen – válaszolta Gavin.
Cornell bólintott.
– Gondoltam, hogy így lesz.
– Neked nem Mr. Bob Marley miatt volt rasztád.
– Tényleg nem.
– Vagyis megtarthattad volna.
– Nem, miután megtudtam, hogy meghalt.
Cornell egyszer hallott egy Bob Marley-dalt, és rossz hatással

volt rá. Úgy érezte magát a reggae zenétől, mintha hangyák
mászkálnának a testén. Általában zenekari előadásokat
hallgatott, lehetőleg sok vonós hangszerrel, de leginkább „Mr.
Paul Simont, akinek olyan a hangja, mintha egy régi barátomé
lenne”.

– Emlékszel arra, amikor azt mondtam, eljöhet a nap amikor
a kis kék házban kell majd megszállnunk Jessie-vel egy ideig?



– Én meg azt válaszoltam, oké, persze, ettől nem esik le a
sűrű a kisujjamról.

– Így volt, és én nagyon hálás vagyok ezért.
Gavin soha nem tudta, hogy az unokatestvére

malapropizmusai szándékosak-e, vagy szórakozásból követi el
őket. Lehet, hogy „gyűrűt” akart mondani, csak megbotlott a
nyelve, de a szeme huncut csillogása nem erre utalt. Akárhogy
volt is, Gavin soha nem javította ki.

– Nos, most eljött ez az idő, Cornell, és mesélnem kell egy
kicsit, hogy megértsd, mibe mész bele.

– Leülhetnénk a beszélgetéshez, kérlek és köszönöm?
– Persze.
Cornell megpaskolta a mellette álló fotel támláját, és azt

mondta:
– Most ez a székem. – Utána a másik háromra mutatott.

– Te bármelyikbe leülhetsz, és ha nem tudsz dönteni,
kiválasztok neked egyet.

– A bőrfotelt választom.
– Jó döntés. Az egy jó szék. – Miközben letelepedett, úgy tűnt,

mintha Cornellnek több ízülete lenne az átlagosnál. Összefonta
a kezét, a hasára támasztotta, és elmosolyodott.
– Szóval eljött a világvége, mint azt előre megjósoltam neked?

– Nem egészen – válaszolta Gavin.

14.

MIVEL EGYIK MEGBÍZATÁST HAJTOTTÁK VÉGRE a
másik után Kaliforniában, Nevadában és Arizonában, Carter
Jergen és Radley Dubose legnagyobbrészt szállodákban éltek. A
feletteseik megbecsülték őket. Papíron, ha a valóságban nem is,
egyszerre voltak a nemzetbiztonság, a nemzetvédelem, az FBI, a
CIA és a Természetvédelmi Ügynökség munkatársai, vagyis öt
helyről kaptak fizetést, és az igazolványaik tetején a KÜLÖNLEGES

STÁTUSZ felirat szerepelt. Ebből és abból kifolyólag, hogy a



költségeik öt hivatal között oszlottak meg, bízhattak abban,
hogy az állam fizeti majd az utazási költségeiket, a szállásukat,
az étkezéseiket és a járulékos költségeiket, méghozzá bőkezűen
számolva.

A Shukla-küldetés és az előtte lévő alatt, továbbá most is, a
Washington-ügy során, két tengerre néző szobában laktak a
Ritz-Carlton Laguna Niguelben, amely a neve ellenére nem a
Niguel-lagúnára nézett, hanem a Dana-fokon volt. A Laguna
Niguel csak jobban hangzott.

A sivatagi fiaskó után légi úton Capistrano Beachbe
szállították őket, onnan pedig a szállodába. Hajnali fél négykor
kerültek ágyba.

A kimerült Jergen legalább délig aludni szándékozott, de
negyed nyolckor megszólalt a vonalas telefonja. Mivel nem
vette fel, a töltőre rakott okostelefonja is csörögni kezdett az
ágya mellett. Erre sem reagált, ám ekkor ismét a vonalason
keresték – amit figyelmen kívül hagyott.

Már majdnem visszaaludt, amikor felkapcsolódott a
szobájában a lámpa, és Radley Dubose azt mondta:

– Tudom, hogy nektek, bostoni brahminoknak szükségetek
van az alvásra, hogy szépek legyetek, de te már így is éppen
elég csinos fiú vagy. Emeld fel a segged!

Jergen felült.
– Hogy a fenébe jutottál be ide?
– Komolyan kérdezed? Elfelejtetted, kik vagyunk? Ne már,

haver. Minden óra késlekedéssel tovább hűlnek a nyomok.
– Nincsenek nyomok.
– Mindig vannak. Vagy elkapjuk Washingtonékat és a

kölyköt, vagy egy nagy fekete pontot írnak be a nevünk mellé a
forradalom nagykönyvébe.

– Még le sem zuhanyoztam.
– Az öt perc.
– Én nem tudok öt perc alatt lezuhanyozni.
– Akkor beviszlek a fürdőszobába, megnyitom a vizet, és

magam szappanozlak be.
Jergen ledobta magáról a takarót, felkelt az ágyból, és azt

felelte:
– Egy ekkora seggfejből, mint te vagy, ki is nézem, hogy



megtenné.
– Pont megfelelő mértékben vagyok seggfej. Hé, cuki a

pizsid!
– Fogd be!
– Négy perc – figyelmeztette Dubose.

15.

GAVIN A FOTELBEN, a rózsaszín fényben úszva
meglátta a Fekete orchideákat, Rex Stout Nero Wolfe-krimijét.
Mintha a körben álló összes kisasztalon egy-egy Nero Wolfe-
regény hevert volna, könyvjelzővel a lapjaik között.

Cornell az unokatestvére érdeklődése láttán azt mondta:
– Nemrég olvastam ki Immánuel Kant filozófus munkáit.

Szükségem van egy kis megkönnyebbülésre. Te olvastad a Nero
Wolfe-krimiket?

– Attól tartok, nem volt rá lehetőségem – felelte Gavin.
– Én már az összeset olvastam – válaszolta Cornell de ezek

újraolvashatók. Immánuel Kant nem annyira.
Miután felhalmozta a vagyonát, majd megijedt a nagyságától,

valamint attól a könnyedségtől, amellyel összegyűjtötte, és
amúgy is elhatárolódott attól, amit a legtöbb ember életnek
nevezett, Cornell úgy döntött, hogy a hátralévő idejét – akár
vége lesz a világnak, akár nem – könyvek olvasásával fogja
tölteni.

– Még mindig nem nézel híreket? – kérdezte Gavin.
– Újságot sem olvasok, magazinokat sem, rádiót sem

hallgatok. Csak egy tévém van, és egy percre kapcsolom be
mindennap, hogy ellenőrizzem a közvetítést. Ha van benne
műsor, akkor a világ még nem ért véget… bár a tartalmukból
ítélve sebesen közeledik a civilizáció összeomlása. Fel vagyok
készülve arra, hogy kivárjam a barbarizmus harminc hónapját
két civilizáció között… – A birtok elejében lévő kis kék házhoz
hasonlóan a pajtában található nagy terembe és a föld alatti
bunkerbe is be volt vezetve az áram. Ha a társadalom valóban
összeomlik, Cornell átválthat a föld alatti kamrájában
elhelyezett generátorra, amelyet egy hatalmas, a közelben



eltemetett és propángázzal megtöltött tartály táplált. Számításai
szerint ez tizennégy hónapra elegendő energiát biztosított volna
a bunkernek és a pajtának, mert mindkettő olyan jól le volt
szigetelve, hogy fűtésre vagy hűtésre nem igazán volt
szükségük; amennyiben levonul a bunkerbe, és a pajtát nem is
használja, akár harminc hónapot is kibír. – Becsléseim szerint –
magyarázta, mint már korábban is – negyvenhat százalék az
esélye, hogy egy új civilizáció fog felemelkedni a jelenlegi romjai
közül. De ha a közművek harminc hónapon belül sem lépnek
ismét működésbe, akkor soha nem fognak, legalábbis az én
életemben.

– És akkor mi lesz? – kérdezte ismét Gavin.
– Az elkerülhetetlen – válaszolta Cornell, mint mindig.

Elmosolyodott. – Szóval, a kis kék házamban akarsz lakni.
– De meg kell értened, mekkora kockázatot vállalsz a

befogadásunkkal.
– A közeledő összeomlás jelenti a legnagyobb veszélyt.
– Akkor is meg kell tudnod pár dolgot. Jessie és én

szívességet tettünk egy barátunknak, akit üldöz az FBI.
– Egy bűnözőnek?
– Egy ártatlan szökevénynek. Aki…
Cornell felemelte a kezét, hogy megállítsa.
– Csak dióhéjban, kérlek és köszönöm. A Nero Wolfe-

történetek után mindent el akarok olvasni Mr. Henry Jamestől.
A csavar fordul egyet nagyon tetszett, igazán fordulatos és
furmányos volt, és Mr. James rendkívül termékeny írónak tűnik.
Több mint százhúsz könyvet adott ki életében, sokkal többet,
mint te.

– Akkor dióhéjban – egyezett bele Gavin. – A barátunkat az
FBI és néhány nagyon rossz ember üldözi. Özvegy…

– Add át neki őszinte részvétemet, kérlek és köszönöm.
– Megteszem – biztosította Gavin. – Mindenesetre nagyon fél

azoktól az emberektől, akik őt is, és a fiát is meg akarják ölni.
Úgyhogy nálunk bújtatta el a gyermeket.

– Nálatok én is biztonságban érezném magam – jegyezte meg
Cornell –, de a bunkeremben még inkább, ha meg nem bántalak.

– Nem bántottál meg. Mindenesetre most bekövetkezett a
legrosszabb, pár ember ránk támadt, de tegnap este még időben



sikerült megszöknünk, és leráznunk őket. És most el kell
rejtőznünk valahol.

– Én mindent tudok az elrejtőzésről. A Nero Wolfe-
történetekben is el szoktak rejtőzni emberek, Mr. Dashiell
Hammett könyveiben is, sőt még Mr. Charles Dickens műveiben
is. Különös tekintettel a szökött rabra, Magwitchre a Szép
remények elején.

Gavin előrehajolt a székében.
– De ez a való élet, Cornell. Valódi rossz emberekkel, valódi

veszélyekkel, nem Dickens vagy Dashiell Hammett kitalált
történeteivel.

– Nem látok jelentős különbséget a kettő között,
unokatestvérem. És szerintem Platón is egyetértene velem
ebben. Csak hát meghalt. Részvétem. Ha visszatérek a
könyveimhez, és remélem, hogy ez egy-két percen belül
bekövetkezik, számomra az lesz a való élet. És most költözz be a
kis kék házamba, rejtőzz el, és ne aggódj értem! – Ezzel
kihajtogatta magát a székéből, és mély levegőt vett, miközben
felállt, mint egy harmonika. De csak sóhajtott egyet, és azt
mondta: – Van már kulcsod a házamhoz.

– Igen. Köszönöm, Cornell.
– Szóra sem érdemes. Szóra sem érdemes. – A férfi befogta a

fülét. – Szóra sem érdemes.
16.

A HOTEL KÁVÉZÓJÁBAN REGGELIZTEK, amely
világos, levegős és elegáns volt. Az U alakú bokszban hatan is
elfértek volna. Dubose beült a legmélyebb részére, háttal a
falnak, hogy senki ne – még a pincérnő se – lásson rá a laptopja
képernyőjére.

A reggelizőasztalon lévő számítógép sértette Carter Jergen
ízlését, de nem panaszolta fel. Ha mindig szóvá tette volna,
amikor Dubose valami illetlenséget csinált, délre berekedt
volna.

Miközben vegyes bogyós gyümölcsöket evett túrókrémben,
nádcukorral, Jergen azon a rejtélyen gondolkozott, már nem



először, hogy miért olyan sikeres a közös munkájuk Dubose-zal.
Ritkán szoktak olyan kudarcot vallani, mint előző éjjel. És végül
ugyanarra a következtetésre jutott, mint mindig: hogy már az is
nagy előny önmagában, hogy annyira különböznek egymástól a
társával. Az ellentétek nemcsak a szerelemben vonzzák
egymást, hanem ügynökként is a legjobbat hozzák ki egymásból
az eltérő nézőpontjuk miatt.

Csak az volt a baj ezzel a magyarázattal, hogy kicsit arra
utalt, önmagukban mindketten befejezetlen vagy nem teljes
emberek. Carter Jergen mélyen hitt abban, hogy ő teljes és
befejezett, olyan kerek, mint egy vízcsepp gravitációmentes
környezetben. Sőt, tudta, hogy egyszerre teljes és összetett.
Ugyanakkor nem ötlött fel benne más magyarázat.

Azoknak a „hátsó ajtóknak” a segítségével, amelyeket a
Nemzetbiztonsági Hivatal telepített a nagyobb bankok
számítógépes rendszerébe, amelyek Gavin és Jessica számláit
vezették, Dubose ellenőrizte, hogy nem használták-e a
bankkártyáikat az előző éjszaka óta. Valószínűleg okosabbak
annál, semmint hogy ilyen hibákat kövessenek el, de néha a
legintelligensebb emberek is csinálnak ostobaságokat.

Radley Dubose gépelés közben kézzel ette a sült bacont. Úgy
csámcsogott, mintha ettől finomabbá vált volna a hús. Időnként
szünetet tartott két szelet között, hogy lenyalogassa az ujjairól a
zsírt, nehogy bármi kárba vesszen a finomságból.

Jergen kicsit megkönnyebbült, amikor társa a rántottájának
már villával esett neki, nem pedig az arcát nyomta bele.

– Nem használtak bankkártyát – tájékoztatta őt Dubose. –
Lássuk, hogy feltűnt-e valahol a Rover rendszáma tegnap óta.

Dubose evési stílusánál már csak az volt kínosabb, hogy a
rántottájához felszolgált bacon mellé még négy adagot rendelt,
összesen tizenkét szeletet, amelyek ott hevertek obszcén
kupacban egy külön tányéron. A pincérnő, miközben letette az
asztalra azt a rengeteg disznózsírt, mondott valamit arról, hogy
a vendége éhes lehet, mire az utánozhatatlan nyugat-virginiai
fiú rákacsintott, és azt felelte, hogy az étvágya számos téren
kielégíthetetlen.

Mintha a Ritz-Carltonban ilyen vulgárisan kellene válaszolni egy
vonzó nőnek. A Ritz-Carltonban!



Dubose beállította az időkeretet a rendszámok
nemzetbiztonsági adatbázisában, és megadta a Land Rover
azonosítóját, de egyetlen találatot sem kapott rá az elmúlt
tizenkét órából.

A nagydarab férfi értetlenül előrehajolt az ülésén, és
összeráncolta a homlokát, miközben a következő lépésen
töprengett. Természetesen egy újabb szelet baconnel kellett
mindehhez megolajozni elméje fogaskerekeit.

Jergenben, miközben a csámcsogását hallgatta, felmerült,
hogy talán meg kéne említenie, miszerint eddig nem tudta, hogy
Dubose kannibalizmusra is hajlamos.

De nem lett volna értelme gúnyolódnia. Dubose képtelen volt
a szégyenre. Egyébként is, valószínűleg csak visszavágott volna
valami általa szellemesnek tartott élccel a harvardi úrifiúkkal
kapcsolatban.

Dubose ekkor megszólalt:
– Azt már tudjuk a Texasban elhagyott autója miatt, hogy

Hawknak megvannak a forrásai a hamis rendszámtáblákhoz.
Olyanokhoz, amelyek valódinak tűnnek a nyilvántartásban.

Carter Jergen a krémtúró befejezése után megnyomkodta
száját a kielégítően vastag asztalkendővel. Mielőtt megfogta
volna a teáját, azt felelte:

– Talán ő hagyott Washingtonéknál pótrendszámot a
megfelelő forgalmival együtt, menekülés esetére.

– Nagy elmék találkozása a miénk – jegyezte meg Dubose.
– De ha nem szerezzük meg az új rendszámot vagy azt az

álnevet, amelyre a Land Rover be van jegyezve, akkor mit sem
érünk ezzel.

A nagydarab férfi felkapott két szelet bacont, egyszerre a
szájába tömte, majd olyan erővel kezdte rágni, mintha tubák
lenne.

Miután lenyelte, azt felelte:
– Lehet, hogy van egy ötletem.

17.



JANE COSO JUNCTION MELLETT LETÉRT az útról az
autós pihenőbe, ahol volt nyilvános mosdó. Az övé volt az
egyetlen autó a parkolóban.

Az útjuk elején még csupasz, kék égbolt időközben
szégyenlősebbé vált. Immár tetőtől talpig a szerzetesek
szürkéjébe öltözött, és a tél utolsó hidege sugárzott belőle.

Mintha az útközben látott raj került volna elébe, kilenc varjú
ült sorban egy villanyvezetéken.

Jane elvágta Booth Hendrickson kábelbilincseit, és hagyta
bemenni a mosdóba. Vele tartott, megvárta, amíg kezet mos,
majd visszakísérte az Explorerhez. Utána ismét megkötözte,
ugyanúgy, ahogy korábban.

Időközben meggyőződött annyira a férfi engedelmességéről,
hogy egyedül hagyja a kocsiban. Miközben a női mosdó felé
tartott, a kilenc varjú komoran és ünnepélyesen várakozott a
vezetéken, lefelé bámulva rá, és néma kórusban tátogva a
csőrükkel.

Amikor visszaért, Hendrickson pontosan ott ült, ahol hagyta,
olyan szelíden, mint egy nagy kutya, bár nem olyan lelkesen.
Csak akkor beszélt, ha kérdezték, és mintha lassacskán
besüppedt volna egy belső világba, ahonnan egy idő múlva már
nincs visszatérés. Jane meg volt győződve arról, hogy az
állapotának sokkal kevesebb köze van az irányítómechanizmus
esetleges hibáihoz, mint a mentális összeomláshoz.

A Mojave északnyugati csücskében folytatták az útjukat, csak
az Owens-tónál hagyták el. Mire Lone Pine-hoz értek, ahol
megálltak tankolni és enni, már 3700 méter magasan jártak, és
egy másik világ felé tartottak, nyugatra Sierra Nevadával, és
mindkét oldalon a szigorúan védett Inyo-erdővel.

Jane vacsorára gyorskaját vett – négy sajtburgert és két diétás
kólát. Hendrickson nem kért enni, de a lány ismét elvágta a
kábelbilincseit, és utasította, hogy egyen, úgyhogy megtette.

Egyre hidegebb lett. Jane bekapcsolva hagyta a motort
vacsora közben a fűtés és a zene kedvéért. Arthur Rubinstein
játszotta Beethoven Szonáta No. 21.-et C-dúrban.

Jane ezúttal nem kötötte meg a férfi kezét. Hendricksonból
minden önálló kezdeményezőkészség eltűnt, mintha csak az
üres váza maradt volna meg.



Beethoven egy másik szonátájára indultak útnak, és
miközben észak felé haladtak, Jane azon kapta magát, hogy csak
Rubinsteinre, a világ vitán felül legtehetségesebb zongoristájára
vágyik. Némelyek szerint Liszt Ferenc zeneszerző még nála is
jobb volt, csak ő az előtt élt, hogy lemezfelvételeket lehetett
volna készíteni.

Jane pontosan tudta, miért csak Rubinstein felel meg neki
abban a pillanatban. Egy annyira gonosz helyre készült,
ahonnan ha sikerül is élve visszatérnie, akkor is megváltozik,
bizonyos értelemben kevesebbé válik az élménytől. És bár ő
messze nem volt olyan tehetséges, mint Rubinstein, hallotta a
művész játékában a tiszta örömöt, amellyel befogadta az életet,
és a Tahoe-tó előtti utolsó óráiban, amíg még képes ennyire
megindulni, minél többet akart ebből hallani.

Miközben az út egyre magasabbra vezette őket, az ég egyre
alacsonyabbá vált, és már a nap helyzetét sem lehetett kivenni a
szürke szemfedél mögött. Szél támadt, és kezdte kergetni a port
az út mentén, teleszurkálva a levegőt halott fenyőtűkkel.

Egy órával Lone Pine után, Bishop előtt egy elektronikus
tábla arról tájékoztatta őket, hogy időjárási okok miatt a
kaliforniai autópálya-rendőrség azt kéri, a Mammoth-tavak felé
tartó járművek tegyenek fel hóláncot.

Jane megállt egy autós pihenőnél, vett műanyag hóláncot, és
harmadikként állt be a felrakásra várók sorába.

Hendrickson lehunyta a szemét. Úgy tűnt, alszik. Az ajka
mozgott, de egy szó sem hagyta el.

Miután a kábelbilincsek a helyükre kerültek, Jane elindult az
autóval, ám nem tért vissza azonnal az autópályára. Az út
utolsó hosszú szakasza előtt fel akarta hívni Gavint és Jessicát, s
csak ekkor vette észre, hogy az eldobható telefonja lemerült.

Az elmúlt majdnem három hónapban csupán kétszer
terhelték annyira túl az események, hogy elfelejtse feltölteni a
telefonját. Most elveszettnek érezte magát, bár váratlan
aggodalma túlzott mértékű volt, babonás reakció egy egyszerű
mulasztásra. Travisnek nem lesz semmi baja pusztán attól, hogy
ő elfelejtett feltölteni egy telefont. Biztonságban van Gavinnel és
Jessie-vel. Boldog a pónijával és a két kutyával.

A töltőt már korábban bedugta a kocsi szivargyújtójába. Most



csatlakoztatta a mobiljához. Az időjárástól függően vagy a
Mammoth-tavaknál akart megállni telefonálni, vagy a kis Lee
Vining nevű településen.

Rubinstein már Csajkovszkij Zongoraverseny No. 1. című
művét játszotta b-mollban, a Minneapolisi Szimfonikusok
kíséretével.

Hendrickson csukott szemmel azt suttogta:
– Fejek a fejekben, szemek a szemekben…

18.

AZ ÉTTEREMBŐL VISSZAMENTEK Dubose szobájába,
ahol a nyugat-virginiai leült egy kisasztalhoz az óceánra néző
ablak mellett, hogy a laptopján dolgozzon, Jergen pedig vele
szemben, hogy meghallgassa, milyen ötletek támadtak abban a
baconködös agyában.

– Tegnap éjjel mit mondott a két helikopterzsoké, milyen
irányba távozott a Land Rover?

– Délnyugatra – válaszolta Jergen.
– Délnyugatra – helyeselt Dubose. – Nézzük csak meg a

Google Mapsen!
Jergen nem akarta átvinni a székét Dubose mellé, hogy lássa a

képernyőt. Attól úgy érezte volna magát, mint egy kisfiú, aki a
fontos dolgokat csináló apját nézi. Ehelyett a tengert bámulta,
miközben a társa beszámolóját hallgatta.

A következő lehetett a helyzet: először is, Gavin Washington
biztosan tudta, milyen erőforrásai vannak az üldözőinek, így azt
is, hogy nincs sok ideje, mielőtt az állam összes rendőrautója
egy veterán Land Rovert kezd keresni az ő rendszámával.
Úgyhogy feltételezhetően volt nála pótrendszámtábla, és fel is
rakta. A jármű az maradt, ami. Ő is veszélyben maradt. Ez a
Google-térkép. Most az a Google-térkép. Rendben, ha Gavin
Washington nem változtatott radikálisan irányt az után, hogy
eltűnt a pilóták szeme elől, akkor a clevelandi erdőségekben



lehetett, és a megye határa felé tarthatott. Valószínűleg De Luz
és Fallbrook között hajt át valahol San Diego megyébe, egy
szintén elhagyatott tájékra. Az első aszfaltút, amelyhez odaér, az
S13 lesz, egy kétsávos út. Onnan fel lehet hajtani ugyan a 15-ös
autópályára, de Washington biztosan kerüli az ennyire
forgalmas utakat, még a kihalt hajnali órákban is. Valószínűleg
minél tovább harmadrendű utakon marad majd, ahol kevés
zsaruval futhat össze. A Camp Pendletonig, a
tengerészgyalogsági létesítményig az S13-ason maradhat, utána
pedig a mellékutak során át eljuthat a tecatei országhatárra.

– Nem Tijuanánál fog átkelni – szögezte le Dubose. – Az túl
kockázatos lenne.

– Egész Mexikó túl rizikós számára – válaszolta Jergen. –
Nála és annál a lábatlan ribancnál lőfegyverek is vannak, ne
feledd! Nem fogják megkockáztatni a határátkelést
lőfegyverekkel a birtokukban.

– Pontosan – vágta rá Dubose, mintha ez már neki is eszébe
jutott volna.

Vagyis a szökevények lehetőségei a következőkre szűkültek:
először is, távol fogják tartani magukat a népesebb helyektől,
amíg át nem tudják festeni a Land Rovert a jogosítványban
szereplő színre. Ami azt jelenti, hogy van valami elszigetelt
rejtekhelyük, ahol ezt megtehetik. Washington nagy
valószínűséggel San Diego megye lakatlanabb részei felé tart,
amelyekből rengeteg van. Lehet, hogy délnek indul az S13-on,
majd az első lehetőségnél, a 76-os autópályánál kelet felé fordul.

Mivel az S13-as elhaladt a Camp Pendleton keleti oldala
mellett, ott katonai biztonsági kamerák ellenőrizték az
autópályát. Jergen átvitte a saját laptopját is a szobájából, és
bedugta a konnektorba. Behatolt a nemzetbiztonság masszív
adatbázisába. Elindította Pendleton S13-as kameráinak kora
hajnali felvételeit. Gyorsítva lejátszotta őket, és egy délre tartó
veterán Land Rovert keresett bennük.

Mindeközben Dubose a 76-os autópályára vetette rá magát,
amely két elhagyott területen is áthalad kelet felé. Hamarosan
talált az útvonalon két kamerát.



19.

A KIS KÉK HÁZ BELSEJE ÉPPEN OLYAN SZERÉNY
VOLT, mint a külseje. A bunker és a melléképület elkészítése
közben maga Cornell is itt lakott, és a filippínókra felügyelt,
akiknek a nyelvét is megtanulta. Nem csupán a népszerű
appokhoz értett nagyon, kiemelkedő nyelvérzékkel is
rendelkezett; hatot beszélt folyékonyan. A nappalit, a
dolgozószobát, a két hálószoba egyikét és a konyhát használt,
egymáshoz nem illő, de a célnak megfelelő bútorokkal rendezte
be.

– Elég poros – mondta Travis, miközben hármasban bejárták
a házat, a kutyák pedig önálló utakra indultak kíváncsian.

– Az unokatestvérem már nem szokott idejönni – magyarázta
Gavin. – Én mindig benézek, amikor itt járok, ellenőrzőm, hogy
nincs-e valami probléma a csövekkel, és működnek-e az
eszközök. De a nagytakarításra soha nem volt időm.

– Vagy kedved – tette hozzá Jessie. Végighúzta az ujját a
konyhapulton, és felemelte, hogy bemutassa, milyen koszos.

– Semmi perc alatt kitakaríthatjuk – biztosította Gavin. –
Majd porrongyot kötünk a kutyák farkára. A fiú pedig addig
dolgozhat, amíg el nem ájul, miközben mi a teraszon
sziesztázunk jegesteával…

– Hát ez elég nagy hülyeség – állapította meg Travis.

20.

A NAPFÉNYSTRASSZOKKAL DÍSZÍTETT TENGER
ritmikus hullámokban ostromolta a partot, és tört meg rajta
csillogó tajtékot vetve, mialatt a másik oldalon Carter Jergen
addig nézte a Camp Pendleton keleti oldalán elhaladó forgalom
videóit az útnak azon a szélén, amelyiken ő ült, amíg egy
érdekes pillanatot nem talált.



– Megvan! Ott megy, ugyanabban az átkozott Land
Roverben. Átkozott legyek, ha nem ő az!

– Persze hogy ő az – válaszolta Dubose.
Oda sem nézett, amikor Jergen felé fordította a képernyőt,

mintha biztos lett volna abban, hogy a Washingtonékkal
kapcsolatos elmélete cáfolhatatlan, és csak alibimunkával bízta
volna meg Jergent, miközben ő végezte el a munka
oroszlánrészét.

– Mindeközben – tette hozzá – én a 76-os autópályát
ellenőriztem. Ha van valahol egy búvóhelye, akkor nagy
valószínűséggel ezen az úton ment. Két kamerát is találtam, a
76-os és a 16-os főút találkozásánál, Pala városánál.

– „Pala”? Nem is hallottam róla.
– Egy kis porfészek. De ott van az egyik első kaliforniai

misszió, amit helyreállítottak. És a terrorveszély miatt
megfigyelés alatt tartják ezt a csomópontot. Nem tudom, miért.

– Az összes misszió történelmi értéket képvisel – válaszolta
Jergen.

– A dinoszauruszmaradványok is, mégsem kamerázzuk be az
összesei.

Jergen csendben felháborodott a megjegyzésétől, de nem ez
volt az első alkalom.

– Nos, az ISIS és a többi erőszakszervezet imád történelmi
épületeket lerombolni, hogy eltöröljék a múltat.

– Nekem a jelen a fontos – tromfolta le Dubose. – Én a
jelenben élek. De nézz rá a palai kamerákra! Azok is benne
lesznek az archívumban. Ellenőrizd, hogy nem járt-e arra a
Land Rover fél órával az után, hogy le kellett kanyarodnia az
S13-asról.

Jergennek tíz percre volt szüksége ahhoz, hogy megtalálja a
Land Rovert a 76-os autópálya és az S16-os főút
kereszteződésében. Az ilyesmi mindig feldobta. Olyan volt,
mint a varázslat.

– Megvan! – jelentette be.
– Hát persze – válaszolta Dubose, továbbra is a saját gépére

koncentrálva. – Pala után olyan huszonkét kilométerre] a 6-os
főút lekanyarodik a 76-os autópályáról, egy még kisebb
porfészek, Palomar Mountain felé. Ott két kamera is van, a



palomari obszervatórium miatt. Ezt se kérdezd, miért.
– Mert ott van a Hale-teleszkóp – világosította fel Jergen. – Az

egy fontos nemzeti kincs. A csillagokat, az univerzumot
tanulmányozzák vele.

– A csillagok több millió évszázada nem változtak. Itt az áll,
hogy az obszervatórium a harmincas években nyílt meg. Ha
ennyi idő kellett nekik ahhoz, hogy megfigyeljenek valamit, ami
nem változik, akkor ezek a csillagászok csak füvezve lógatják ott
a lábukat.

Jergen számára néha úgy tűnt, mintha Dubose olyan
dolgokat mondana, amelyekben nem is hisz, pusztán az ő
feldühítése végett. De nem reagált, hogy ne adja meg ezt az
örömöt annak a tahónak.

Válasz helyett keresgélni kezdte a Palomartól délre
elhelyezett kamerák felvételeit.

21.

A KONYHAI MOSOGATÓ ALATT ELHELYEZETT
takarítóeszközök többévesek voltak, de még használhatók.
Miközben Jessie és Travis nekifogtak az eltakarításnak, Gavin
kiment az egy férőhelyes garázsba, és felkapcsolta a lámpát.

Cornell négy évvel korábban hagyta sorsára a Hondáját,
amikor leköltözött a titkos bunkerébe, hogy olvasgatással üsse
el az időt az „apokageddonig”. Azóta csak hetente egyszer ment
ki a postájáért; amikor Gavin meglátogatta, átadta neki a
számláit, hogy adja fel őket. Már nem járt kocsival sehova.
Többmilliós vagyona ellenére használtan vette az autót; bár az
tizenkét éves volt, a kilométerórája szerint csak 76 550
kilométert futott. Cornell állítása szerint nem egészen
háromezret rakott bele, amikor időnként bement Borrego
Springsbe bevásárolni az építkezés alatt. Nem szeretett vezetni.
Úgy érezte, az a sebesség, amellyel az autók közlekednek,
zavaróan természetellenes.

Havi látogatásai alkalmával Gavin a Hondát is ellenőrizte,



karbantartotta, hátha az unokatestvére egyszer úgy dönt, hogy
mégsem fog összeomlani a civilizáció. És amióta Jessie-vel
befogadták Travist, még egy oka volt erre: hogy szükség esetén
használhassák a kocsit.

Miután kihajtott a Hondával a garázsból, és leparkolta a ház
mellé, mellbe vágta a felismerés, hogy mi is történt velük. Egy
kicsit le kellett ülnie a kertben, a rég kivágott kalabafa tönkjére,
a később elültetett pálmafák árnyékába. Amennyiben kényelmes
életük nem is tűnt el örökre, addig mindenképpen búcsút
inthetnek neki, amíg Jane be nem fejezi a keresztes hadjáratát.
Ha kudarcot vall, akkor az eljövendő életük nemcsak
kényelmetlen lesz, hanem rettegéssel és feszültségekkel teli is.

Persze ha Jane kudarcot vall, akkor nemcsak rájuk, hanem az
egész országra – idővel az egész világra – kilátástalan sötétség
hullik. Három hónappal korábban még nem adott volna hitelt
egy olyan elméletnek, amely szerint az elitisták egy csoportja
nanoimplantátumokkal veszi át az uralmat a népesség nagy
része felett, és az általuk irányított milliók bármikor gyilkosokká
változhatnak, akik végeznek a feltételezett lázadókkal, legyen az
a saját szülőjük vagy akár a gyermekük. Most azt esett nehezére
elhinni, hogy ez a jövő nem fog bekövetkezni. Ehhez képest egy
zombihadsereg jelentéktelen veszélyt jelentene.

Ő és Jessie hittek abban a szabadságban, amelynek a
védelmére éveket áldoztak az életükből, és a felesége még a
lábát is odaadta. Hálásak voltak egymásért, a háború utáni
életükért. Az, hogy ennek most vége, szinte elviselhetetlennek
tűnt. Nem mintha nem viselnék el. Az elviseléshez nagyon
értettek; a nehézségek leküzdésével bizonyítottak önmaguk
előtt.

Tudta, mit mondana Jessie, mert a felesége már kimondta:
„Senki nem ígért olyat nekem, hogy az élet egy véget nem érő buli

lesz; amíg te itt vagy nekem, hogy együtt nevessünk és
reménykedjünk, semmi nem győzhet le.”

És ő ugyanígy érzett.
Ennek ellenére, amikor felállt a tönkről, abban a tudatban

nézett körül, hogy minden, amit lát, nagyon törékeny. A
sivatagi ég farmerkékje, a bozontos pálmák, a hamarosan
virágba boruló sivatag: mindez hétköznapinak tűnt, de, jobban



belegondolva, lenyűgöző volt, mindennél értékesebb, a világ
összes helyéhez hasonlóan egy megvalósult álom. Ám a halál
felébreszti az embert ebből az álomból – és most már a
nanoimplantátumok is.

Beállt a garázsba a Land Roverrel, és lecsukta a nagy
billenőajtót. Egy-két napon belül kékre szándékozott festeni az
autót.

Ezzel visszament a házba, hogy leborotválja a fejét.

22.

BÁR CARTER JERGEN NAGYON SZERETTE VOLNA
megkaparintani Travis Hawkot, hogy a fiú segítségével térdre
kényszerítse az anyját, szinte azt kívánta, bárcsak tévedne
Dubose, és a felvételeken nyoma sem lenne a Land Rovernek.
Ha Washingtonék valahogy eltűntek volna Pala és Palomar
között, nagy örömmel látta volna a nyugatvirginiai jeti
döbbenetét. De nem, meglett a jármű, ott húzott el Palomar
mellett.

– További húsz kilométer múlva – adta ki az utasítást Dubose
– a 76-os autópálya összefolyik a 79-essel. Onnan talán délre
mentek a 79-esen. Két kamera is van Santa Ysabelnél, az ottani
apácazárdánál. Nézz rájuk!

– Azokkal te is foglalkozhattál volna, amíg én a palomari
videókat ellenőriztem – válaszolta Jergen, szándéka szerint
semleges hangon.

– Én gondolkozom. A térképet nézem, és gondolkozom.
Valakinek ezt is csinálnia kell – felelte Dubose.

Jergen nem sokkal később jelentést tett.
– Olyan fél órával Palomar után mehettek át Santa Ysabelen.

Én kilencven percet átpörgettem. Nem láttam a Land Rovert.
Gondolkoztál? Most gondolatokra lenne szükség.

– Én abba sem hagyom a gondolkodást – vágta rá Dubose. –
Bárcsak lenne még pár kolostor a környéken, de nincs. Nem baj.
Rajta vagyok. Állj készenlétben!



– Álljak készenlétben?
– Kezd összeállni bennem egy ötlet – világosította fel Dubose.
A nagydarab férfi kihúzott háttal, előreszegezett állal, az

arcán bátor céltudatossággal ült a gépe előtt. Jergenben az is
felmerült, hogy szándékosan próbál minél
rajzfilmfigurásabbnak tűnni.

23.

A SZÉL KÖZVETLENÜL AZ ELŐTT ÁLLT EL, hogy
nagy, pihe-puha pelyhek kezdtek hullani a felhőkből az
Explorer motorháztetejére, suhantak fel a szélvédőjén anélkül,
hogy az üveghez értek volna, és repültek a jármű
menetszelében. A hó eleinte szárazjégként gomolygott az út
szélén, de utána elkezdett összetapadni.

Mire Lee Vininghoz értek, Jane-nek lassítania kellett, és az
ablaktörlőt is bekapcsolta. Az utóbbi monoton dobolása és a
hólánc ütemes dala elnyomta Rubinsteint, úgyhogy a lány
kikapcsolta a zenét.

Lehajtott az útról egy vegyesbolt parkolójába. Amikor
megfogta az immár feltöltött mobilját, Hendrickson magához
tért kábulatából, és érdeklődve nézegette a készüléket. Elkapta
Jane tekintetét, miközben a lány épp bepötyögte volna Gavinék
eldobható telefonjának a számát. Utána lepillantott a
számgombokra.

A szeme nem volt olyan tojásfehér, mint Jane álmában, de
egészségtelen kíváncsiság csillogott benne, mintha a férfi
valahol tudná, hogy ők ketten ellenségek, és ez ellen nem is
tehet semmit.

– Fordulj el! – mondta Jane, nehogy Hendrickson meglássa az
általa beütött számot. A férfi ehelyett ismét a szemébe nézett. –
Fordulj el! – ismételte meg Jane.

Hendrickson az ablak felé fordította az arcát.
Talán a hely, talán a vihar miatt, de nem volt térerő. Jane úgy

döntött, később újra próbálkozik, bár még kihaltabb vidékek és



rosszabb időjárás felé tartottak. Lehet, hogy csak az után tud
majd telefonálni, hogy átkelnek a nevadai határon, és
megérkeznek Carson Citybe.

Visszasorolt a 395-ösre, egy hókotró mögé. A takarító jármű
forgó, sárga lámpája fényhullámokat vert a szürkeségben, és
aranyszínűre festette a lehulló havat.

Hendrickson az ablakon kifelé bámulva azt mondta:
– Meg fogják találni.
– Kit?
A férfi szenvtelen hangjában nem volt diadal vagy

ellenségesség, csak komor tárgyilagosság.
– Meg fogják találni a fiadat.
Jane érezte, ahogy összeszorul a mellkasa.
– Mit tudhatsz te erről?
– Nem sokat. Én nem a fiúra összpontosítottam. De

mostanában…
– Mostanában mi?
– Megduplázták az őt keresők számát.
– És még? Te tudsz még valamit. Mondd el!
– Nem. Csak ennyit. Kétszer annyian vannak a nyomában.
– Soha nem fogják megtalálni – jelentette ki Jane.
– Elkerülhetetlenül meg fogják.
Jane legszívesebben elővette volna a pisztolyát, hogy a

markolatával Hendrickson arcába vágjon, de ezzel semmit sem
nyerhetett, viszont nagyon sokat veszíthetett volna. És amúgy
sem tehetett volna vele rosszabbat, mint amit már megtett.

Miközben Hendrickson ismét előrenézett, azt kérdezte tőle:
– Te mire összpontosítottál?
– Hogy téged megtaláljalak.
– És mi lett a vége?
Hendrickson némi hallgatás után azt felelte:
– Még nem tudom.

24.



RADLEY DUBOSE AZT TALÁLTA KI, hogy ha
Washingtonék nem délre mentek a 79-esen, márpedig a
videóarchívum szerint nem ezt tették, akkor biztosan észak felé
indultak.

Jergen visszanyelt egy gúnyos gratulációt a következtetéshez.
– De nem mehettek messzire – állapította meg Dubose,

miközben úgy meredt a képernyőjére, mint egy kristálygömbbe
–, mert akkor csak visszakerültek volna Orange megyébe.
Márpedig ők nem sétakocsikázni indultak.

– Igen, ezt én is tudom.
– De a 79-es északi részén az egyetlen kijárat a 2-es főútra

vezet.
– Vagyis…?
– Letértek a 2-es főútra. Csakhogy az az út átmegy a mexikói

határon, és már levezettem, hogy nem fognak átkelni a határon
a fegyvereikkel.

– Mármint ezt te vezetted le? – kérdezte Jergen.
Dubose nem hallotta ki a rejtett szarkazmust a hangjából.
– De a 2-es főút nem csak délre megy. Két irányban is

elindulhatnak rajta.
– Egy újabb zseniális gondolat.
– És amikor élesen délre kanyarodik, a 22-es főút keresztezi.

Úgyhogy lefogadom, hogy a 22-esen mentek tovább, ami az
Anza-Borrego sivatagba tart, Salton Citybe a Salton-tó mellett.

– Salton City a Salton-tó mellett. Ez úgy hangzik, mint egy
dal címe – merengett el Jergen.

– Viszont ha a Salton-tóhoz akartak volna menni, akkor a 79-
esen, a 78-ason és a 86-oson mentek volna, mert azok jobb utak,
mint a 22-es.

– Ebbe a rengeteg számba beleszédül az a csinos kis fejem –
válaszolta Jergen. – Szóval, mire jutottál?

– A 22-es csak két helyre vezet. Salton Cityben véget ér, előtte
meg Borrego Springsen megy át.

– Akkor menjünk Borrego Springsbe, és nézzük meg, mi van
ott!

Dubose felpillantott a laptopjából.
– Én nem ezt mondtam? Csak kétszáztíz kilométer. Két óra

alatt odaérünk.



Jergen felvette a laptopját, Dubose a szobájában hagyta az
övét, és lementek a szálloda főbejáratához. Az idő meleg volt, a
pálmák fenségesen tornyosultak, és fehér sirályok szálltak a
tiszta, kék égen.

Az ajtónálló megerősítette, hogy egy órával azelőtt egy Harry
Lime nevű úr leszállított nekik egy járművet egy teherautón.
Kijelentette, hogy még soha nem látott szebb kocsit.

A nemzetbiztonság kicseréltette a két kilőtt kereket,
lemosatta, és viasszal is lefújatta a VelociRaptort. A terepjáró
remekül nézett ki. Dubose vezetett.

25.

GAVIN FEJE MESSZE NEM VOLT OLYAN SIMA
kopaszon, mint az unokatestvéréé: topográfiával rendelkezett.
Miközben visszasétált a konyhába, a homlokát ráncolva
simogatta a koponyáját.

– Rücskös egy fejem van.
– Valószínűleg túl sokat verlek – nyugtázta Jessica.
Travis azt mondta:
– Gavin bácsi, úgy nézel ki, mint Vin Diesel!
– Az a fickó a Halálos iramban-ból? Gondolom, ezt bóknak

szántad. De nem biztos, hogy leborotváltam volna a fejem, ha
tudom, hogy ilyen rücskös.

– Mindenkinek rücskös a feje – biztosította Jessie. – Hogy a
frenológusoknak legyen mit vizsgálniuk.

– Cornellé olyan sima, mint egy tojás.
– Cornell nem csak ebben különbözik másoktól.
– Nem tudom, hogy áll majd nekem a szakáll.
– Hé, Jessie néni, a kutyák most nagyon vedlenek – jegyezte

meg Travis. – Felragaszthatnánk egy kis kutyaszőrt Gavin bácsi
állára.

– Zseni vagy, Travis. Ha végigmegyünk rajtuk a porszívóval,
pont elég szőrünk lesz. Ma este felragaszthatjuk rám, hogy



megnézzük, milyen leszek pár hét múlva.
A kutyák heves érdeklődést tanúsítottak Gavin iránt; úgy

szaglászták a lábát és a nadrágszárát, mintha azt próbálnák
kideríteni, mást is elveszített-e a hajával együtt, ahogy
Sámsonnal történt.

Gavin azt mondta Jessie-nek:
– Be kell mennünk a városba élelemért. Nem akarsz most te is

átalakulni, hogy én is köszörülhessem egy kicsit a nyelvem
rajtad?

– Ha túlzásba viszed, azt kapod vacsorára, amit a kutyák.
Miután Jessie bement a hálószobába a bőröndökért, Travis azt

mondta:
– Letörölgettük az egész konyhát. Most a szekrények belsejét

is végig kell törölgetnünk. Ez itt a klóros víz. Büdös.
– De ez jófajta bűz – válaszolta Gavin. – Kezdd el, és öt perc

múlva visszajövök segíteni.
– Hova mész?
– Elbújok valahova, ahol nem találsz meg.
A fiú elvigyorodott.
– De megtalállak. Duke és Queenie a Marsra is megtalálnák

az utat a szaglásukkal.
Amikor Gavin bement a nappaliba, kiderült, hogy Jessie már

várja. Átnyújtotta a férjének az eldobható mobilt.
– Ez fájni fog neki, bébi.
– Szerinted én nem tudom?
Gavin kivitte a készüléket a tornácra, és behúzta maga

mögött az ajtót. Nem szívesen terhelte még ezzel is Jane-t
mindamellett, amit el kell végeznie, de túl akart esni rajta.

Ám úgy tűnt, Jane olyan helyen van, ahol nincs térerő. Nem
tudta elérni.

26.

DUBOSE AZ OCEANSIDE-NÁL ELHAGYTA az 5-ös
autópályát, és felhajtott a 76-os útra, keleti irányba. Olyan



negyven kilométert tehettek meg rajta, amikor megszólalt:
– Na tessék!
– Na tessék mi? – kérdezte Jergen.
Dubose kimutatott a szélvédőn, és azt mondta:
– Az a 16-os főút előttünk jobbra. A palai lehajtó. Látod azt a

rudat? Annak a tetején vannak a kamerák, amelyekről
beszéltem. Rejtett kamerák, szinte észre sem lehet őket venni. –
Lassított a VelociRaptorral. – Pont, ahogy mondtam neked, és te
megnézted a videót, és megtaláltad a Rovert, ahogy
megjósoltam… Akkor fordult a kocka, Jane Hawk
bosszúkörútjának akkor kezdett befellegzeni… – Dubose úgy
beszélt, mintha egy dokumentumfilmhez próbálna, amellyel
majd megkoronázzák az összeesküvők abszolút hatalmát. Utána
felgyorsított: – Nagyjából huszonkét kilométerre előttünk, balra,
ott lesz a 6-os főút, ami Palomar Mountainba tart. Az is egy
fontos mérföldköve a Travis Hawk túszul ejtéséhez és az anyja
elkapásához vezető útnak.

Carter Jergent egyre jobban idegesítették Dubose
kommentárjai.

– Hát, egyelőre még senkit nem kaptunk el.
– Meglesz az a kis szaros – biztosította Dubose. – Érzem a

szagát.
– Szimat és a kolbásztolvaj – válaszolta Jergen, bár kételkedett

abban, hogy princetoni társa érteni fogja az irodalmi utalást.
Radley Dubose nem sokkal később azzal folytatta:
– És ott van előttünk a lehajtó Palomar Mountain felé. Újabb

két rejtett kamera az oszlop tetején, miközben ennek a csúnya
ügynek a végjátéka felé száguldok.

– A fenébe! – csikorgatta a fogát Jergen. – Nekem kéne
vezetnem.

– A Palomar Obszervatóriumban van – folytatta Dubose – az
ötszáznyolc centiméteres Hale-teleszkóp, ez a fontos nemzeti
kincs.

Ami sok, az sok. Jergen emlékeztette társát a korábbi szavaira:
– Ahol a csillagászok egész nap a lábukat lógatva füveznek.
– Lehetséges, barátom, de azt javasolnám, ne mondjál

ilyeneket nyilvánosan. Csak ki fognak gúnyolni érte, és a
felsőbb erők úgy döntenek majd, hogy komolyan komolytalan



vagy.

27.

AMIKOR JANE OTT HAGYTA NÁLUK A
KELLÉKEKET, Jessie kételkedett abban, hogy
felismerhetetlenné változhatna a segítségükkel. De miközben
végigmérte magát a fürdőszobai tükörben, be kellett látnia,
hogy Mrs. Hawk szokás szerint tudta, mit csinál.

Amikor visszatért a konyhába, egyenes haja egy afroamerikai
paróka alá volt tűzve, ami illett hozzá, mert a multikulturális
származása miatt tejeskávészínű volt a bőre, mintha egy kis
Afrika is lenne a vérében. Írzöld szemét barna kontaktlencse
takarta el.

Travis azt mondta:
– Jessie néni, te így is gyönyörű vagy.
– Tényleg – helyeselt Gavin. – Kicsit úgy érzem, hogy a

feleségem elutazott, de itt van ez a dögös csinibaba.
– Bébi, ilyeneket csak az ostoba férfiak mondanak abban a

reményben, hogy jó pontot kapnak érte.
Gavin elfintorodott.
– Amikor meghallottam a hangom, én sem hittem a

fülemnek. Szerintem az történt, hogy egy pillanatra megszállt
egy nagyon ostoba férfi szelleme.

Most elérkeztek ahhoz a pillanathoz, ami Jessie-t nagyon
zavarta, de nem tudta, hogyan tudnák megkerülni. Magára
kellett hagyniuk Travist másfél, talán két órára is.

Két paprikaspray is volt nála, hatósági használatra
alkalmazott sűrűségben, amit azonnal megtanítottak neki
használni, amint hozzájuk költözött. És ott lesznek a kutyák is,
ők imádják, és természetüknél fogva éber őrző-védő állatok. Bár
Travis még a hatot sem töltötte be, legalább olyan
felelősségteljes volt, mint egy átlagos tízéves. A ház zárva lesz.
Fényes nappal volt. A Borrego-völgyben szinte nem volt
bűnözés, részben azért, mert a népesség egyharmada hatvanöt



év felett járt, hetvenhét-hetvennyolc éves átlag- életkorral. A
házba, amely Gavin havi látogatásaitól eltekintve üresen állt,
még soha nem törtek be.

Travis egyértelműen nagyobb biztonságban lesz ott, mint
velük lenne, Jessie mégis aggódott.

Azt tervezték, hogy egy hónapra bevásárolnak élelmiszerből
és más elengedhetetlen dolgokból. Még megváltoztatott
külsővel sem akartak gyakran bemerészkedni Borrego
Springsbe. Egy ilyen kicsi, alig négyezer lelket számláló
városban feltűnést keltenek az új emberek, főleg, ha feketék,
mivel a fekete lakosok aránya egy százalék alatti. Minél
kevesebbet mutatkoznak, annál jobb. És ha kettejüket senki sem
látja Travisszel, nem fogják azonosítani őket a háromfős
szökevény csapattal. Csak átlagos turistáknak fognak tűnni,
kempingezőknek, túrázóknak, akik pár hetet töltenek a
környéken.

Nem volt okuk azt feltételezni, hogy kiderült, ezen az
eldugott helyen vannak. A városi és még szuburbánus
környezetben is, továbbá az autópályákon és nagyobb
főútvonalakon sűrűn megtalálható köztéri kamerák itt még nem
voltak jelen.

Ennek ellenére, ha Gavin egyedül ment volna vásárolni,
akkor biztosan kevésbé tudott volna maga köré figyelni, főleg,
ha mindkét keze el van foglalva valamivel. Kiszolgáltatott
lenne, ami a jelenlegi helyzetükben a halállal való kacérkodást
jelentené.

Egyiküknek mindig a fegyverén kell tartania a fél kezét. Ezt
Jessie is megteheti, ha ő tolja a bevásárlókocsit, miközben Gavin
telepakolja, és a nyitott táskájában viszi magával a pisztolyát.

Bár nem valószínű, hogy már az első városi látogatása
alkalmával kiszúrják, és üldözőbe veszik, az elővigyázatosság
azt diktálta, hogy Jessie is vele tartson, és folyamatosan figyelje
a környezetüket. Háborúban álltak, és a háborúkat nem lehet
egyedül megvívni.

Cornell a könyvtárában volt. Szegényt annyira kikészítette
Gavin látogatása, hogy megkérte, hagyja őt magára, és
valószínűleg nem szedte még eléggé össze magát a fiúval való
megismerkedéshez.



– Két óra nem a világ – nyugtatta meg Jessie Travist, bár neki
összeszorult a gyomra a gondolatra.

– Tudom – válaszolta a fiú. – Nem lesz semmi bajom.
– Ha bárki bekopog, ne nyiss ajtót!
– Nem fogok.
– Ne menj az ablakok közelébe!
– Nem fogok, Jessie néni.
– Senki sem fog betörni, édesem.
– Oké. Tudom.
– De ha valaki mégis betörne, ami nem fog megtörténni,

akkor hagyd, hogy a kutyák bánjanak el vele.
– Rendben. Így lesz.
– És ha a kutyák nem bírnak vele (noha bírni fognak, szét

fogják szaggatni), csak akkor használd a paprikaspray-t.
– Tudom, hogyan kell.
– És ha lefújtad az illetőt, fuss, mint az istennyila, ki a házból!

Menj oda a pajta ajtajához, édesem! Cornell észre fogja venni,
hogy ott vagy, és be fog engedni. – Jessie Gavinra nézett. –
Beengedi, ugye?

– Hát persze.
De Jessie látta a férfi arckifejezéséből, hogy nem teljesen

biztos benne, mit tenne az unokatestvére ebben a helyzetben.
– Észre sem fogod venni, hogy elmentünk, kicsim. Semmi

perc alatt visszaérünk.
Travis felsóhajtott.
– Nem vagyok már kétéves, Jessie néni.
A nagynénje letérdelt, megölelte, és azt felelte:
– Szeretlek, Trav.
– Én is szeretlek, Jessie néni.
Jessica még tíz percen át nyugtatgatta volna Travist, ha Gavin

nem szólal meg:
– Kicsim, lehet, hogy erről nem értesültél, de jetiket soha nem

láttak a környéken, Godzilla pedig Japánban van.
A felesége felállt.
– Nem lesz semmi baj, édesem.
A fiú azt felelte:
– Veletek sem.
Gavin tisztelgett Travisnek.



– Tartsa a frontot, hadnagy! Tizennégy nulla nullára
megjövünk a sörrel.

– Tartom a frontot, főnök – válaszolta Travis, szintén
szalutálva.

Miután kimentek a hátsó teraszra, Travis a helyére tolta a
reteszt, és kiintegetett nekik az ajtó poros kisablakán. Olyan
homályos volt az alakja, mintha máris kezdett volna eltűnni az
életükből.

28.

EZ A TÉL UTOLSÓ VIHARA LEHETETT, és még így is
késeinek számított, de a természet mindent beleadott, mintha
összekapott volna a tavasszal, és a tél mellé állt volna. Miután a
szél elült, a hópelyhek fátyolként takartak el mindent. Az
autópálya mentén a félhomályban feketének tűnő örökzöldek
álltak, de annyira rejtve, hogy inkább erődfalaknak látszottak,
mint fáknak.

Jane észrevette, hogy Hendrickson időnként végigméri.
Amikor azonban felé fordult, a férfi egyből – és szinte
szégyenlősen – elfordította a tekintetét.

Az erőszakra való hajlamát illetően beigazolódtak Jane
feltételezései. Sem szökni nem próbált, sem annak a jelét nem
adta, hogy ilyesmit tervezne. Olyan engedelmes maradt, mint
egy gép… amivé a lány tette.

Az úton megjelentek a hókotrók. Úgy mozogtak a kilúgozott
tájban, mintha csontos, történelem előtti teremtmények
lennének foszforeszkáló szemekkel. A hókotrókat sószóró autók
követték.

Egy-egy jármű a hólánc ellenére, vagy azért, mert nem volt
rajta, lecsúszott az útról a hókupacokba. Ezeket vagy ott
hagyták, vagy kihúzta őket egy autómentő.

Hendrickson azt suttogta:
– „Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik” – és bár

nosztalgikusan mosolygott, könnyek folytak végig az arcán.



Jane gyanította, hogy ismét egy gyermekkori versből idéz, de
nem kérdezett rá. Azon túlmenően, hogy már az irányítható
emberek közé tartozott, olyan groteszk állapotba került, és
annyira bizarrá vált a viselkedése, hogy a lány nem akart a
kelleténél mélyebben belemerülni a világába.

Nagyon hiányzott neki a gyermeke társasága. Helyette ez a
fura férfigyermek ragadt a nyakán, aki sötét múltja során mind
bántalmazás áldozata, mind bántalmazások kegyetlen
elkövetője volt. És még mindig ott rejlett benne ez a démoni
potenciál, amelyet bárki előhívhatott volna belőle, aki tudja,
hogy be van oltva az irányítómechanizmussal, és hogy
miképpen lehet utasításokat adni neki.

Délután 13:10-kor, nagyjából másfél órával a tervezett idő
után megérkeztek az 50-es autópályához, pár kilométerre
Carson Citytől, és a Tahoe-tó felé indultak rajta. Előttük, egy
autópálya-karbantartó telepen, ott sorakoztak az úttakarító
gépek, hogy megtankolják őket. Jane letért az útról, megállt, és
ismét megpróbálta felhívni Washingtonékat.

Amikor megfogta a telefont, Hendrickson kérés nélkül
elfordította a fejét. A szemét is eltakarta a kezével, mint egy
kisgyerek, aki túlteljesíti az elvárásokat, hogy megdicsérjék.

Ezúttal volt térerő. Odalent, Orange megyében kicsengett a
telefon. Hó zuhogott a szélvédőre, a félhomály mintha egyre
sötétebbé vált volna, és a telefon csak csörgött, csörgött, és
csörgött.

De amikor Jane bontotta a vonalat, és visszatette a mobilt a
pohártartóba, a tenyere mégis nedves volt a verejtéktől.

29.

TRAVIS NEM FÉLT EGYEDÜL. Tényleg nem. Az apja
tengerészgyalogos volt, az anyja FBI-ügynök. Ő meg egy
tengerészgyalogos-FBI-ügynök-gyerek.

A kutyák is vele voltak. Borotvaéles foguk volt. Bárkit szét
tudtak volna tépni. Őt nem tépték volna szét, de bárki olyat, aki



megérdemli, mindenképpen.
És nála volt a paprikaspray. Ő is meg tudta védeni a kutyákat

szükség esetén.
Nem volt olyan kicsi, amilyennek tűnt. Már pónin lovagolt,

és nem túl sokára lovakon fog lovagolni.
Bár előző éjszaka aludt pár órát a Rover hátsó ülésén,

álmosnak érezte magát. Ám úgy érezte, nem lenne jó ötlet
elmenni szunyókálni.

Úgyhogy megevett még egy energiaszeletet, hogy ébren
maradjon, és adott egy-egy jutalomfalatot a kutyáknak. Ezzel
sikerült elütnie öt percet.

Két óra hosszú idő. De elfoglalhatja magát. Rengeteg
tennivaló akadt még. A ház csupa por és pókháló volt, a
sarkokban döglött bogarak kupacai hevertek.

Bevitt egy tekercs papírtörlőt és egy flakon ablaktisztító
folyadékot a fürdőszobába. Megpucolta a tükröt a mosdópult
felett.

Ha az ember rendesen akar elvégezni valamit, márpedig
máshogy nem érdemes, annak megvan a módja. Az anyja
tanította meg erre. Az a módja, hogy arra kell figyelni, hogy a
feladat rendesen meg legyen oldva, nem csak arra, hogy minél
gyorsabban.

Queenie rendszeresen megjelent az ajtóban, hogy ránézzen.
Nem ment be a fürdőszobába, mert az ablakmosó folyadéktól
prüszkölnie kellett.

Duke egyik szobából a másikba sétált, járőrözött. Néha a
fürdőszoba előtt is elhaladt, morogva magában.

Travis éppen a mocskos mosdókagylón kezdett dolgozni, és
igyekezett nem gondolkozni azon, ki köphetett bele, és mit,
amikor valahol a házban megszólalt a telefon.

Jessie néni és Gavin bácsi azt mondták, ne nyisson ajtót
senkinek, és ne menjen az ablakok közelébe. De arra nézve nem
adtak instrukciókat, hogy mi legyen, ha a telefon csörög.

Travis Duke-kal az oldalán, Queenie-vel a sarkában kiment a
fürdőszobából. A hangja után fülelve megtalálta a telefont a
konyhában. A pulton hevert, a hűtő mellett.

Úgy nézett ki, mint az a különleges telefon, amelyiken az
anyja szokta őket keresni. Nem telefonált túl gyakran, csak ha



szólni akart, hogy meglátogatja őket. És mindig este telefonált,
amikor ő már ágyban volt. De Travis biztosra vette, hogy ez az a
telefon.

Még soha nem beszélt az anyjával ezen a telefonon. Ez nem
beszélgetésekre szolgált, csak gyors üzenetekre és
vészhelyzetekre.

Ha az anyja hívta, akkor beszélni akart volna vele.
Ha nem az anyja hívja őket, hanem, mondjuk, egy rossz

ember, akkor amennyiben felveszi, talán a nyomukra
bukkannak.

A kutyák megálltak Travis két oldalán, és mindhárman a
telefont bámulták.

A kutyák füle az égnek meredt, testük megfeszült. Nem
csóválták a farkukat. A jelek szerint nem tetszett nekik a telefon.

Travis mindennek ellenére úgy döntött, hogy felveszi, de
nem szól bele, amíg meg nem hallja az anyja hangját.

Ám mire érte nyúlt, a telefon már elhallgatott.

30.

BORREGO SPRINGS OLYAN ELSZIGETELTNEK
TŰNT Carter Jergen szemében, mintha a holdon lett volna. Ha
hitt volna a pokolban, ezt a helyet tartotta volna az
előszobájának.

A VelociRaptor műszerfalának kijelzője szerint harmincegy
fok volt odakint. De amikor Dubose-zal elindultak bejárni a
belvárost, már ha annak lehetett nevezni, melegebbnek tűnt az
idő. Nyáron valószínűleg negyven fok lehetett itt. A levegő
annyira száraz volt, hogy újra és újra meg kellett nyalnia az
ajkát, az orrürege pedig mintha összement volna a fejében.

Ahol nem beton és aszfalt borította a várost, ott hatalmas,
homokos földterületek húzódtak. Három oldalán hegyek
szöktek a magasba, a negyediken pedig, valamivel közelebb,
olyan ijesztő sziklák, mint amilyenre Zeusz láncolta
Prométeuszt, hogy egy sas marcangolja a máját büntetésül,



amiért ellopta a tüzet az emberek számára. A várost sivatag
vette körül, ami kétségkívül hemzseghetett a csörgőkígyóktól,
mérges gyíkoktól és kosárlabda méretű tarantelláktól. A
boltsorok és a magányos üzletek előtti tereket kavicsok és
kaktuszok díszítették, továbbá misztikusnak tűnő elrendezésű
kövek.

A poros fák olyan közel álltak a házakhoz, hogy árnyékot
vethessenek rájuk. De az üzleti negyedben csak pár pálma nőtt
ki az aszfaltba és betonba vágott lyukakból. Szánalmasnak,
kétségbeesettnek tűntek, mintha arra vágytak volna, hogy valaki
kiássa, és Floridába küldje őket.

A nap és a hője visszatükröződött a csupasz földről, az
aszfaltról, az épületekről és az ablakokról. Az egész város olyan
benyomást keltett, mint egy hatalmas kemence.

Füvet csak Borrego Springs központjában láttak, egy
Christmas Circle nevű helyen, egy fákban – legnagyobbrészt
pálmákban és örökzöldekben – aránylag gazdag parkban, egy
körforgalom, közepén, amelyből hét utca indult kifelé sugárban.

Jergen elveszettnek, idegennek érezte magát, hajótöröttnek
különös partokon. Egy pizzéria-söröző. Egy tacoétterem. Egy
mexikói grillétterem. Egy kávézó. Egy italbolt. Francia vagy
északolasz éttermeknek nyomát sem látta, semmi jelét a
kifinomultabb mediterrán konyhának. Még szusit sem talált.
Gyanította, hogy a város összes vendéglátó egységébe be szabad
menni pólóban, rövidnadrágban és szandálban.
Amikor bepillantott egy művészeti galéria kirakatán, semmi
sem volt odabent, ami illeszkedett volna a művészetről alkotott
koncepciójába. A város tele volt furgonokkal és terepjárókkal.
Bár a nyár még távolinak tűnt, mindenki le volt barnulva,
mintha soha nem hallottak volna a bőrrákról, és az emberek
furcsán kedvesen viselkedtek. A legtöbb idegen, akik mellett
elmentek, odaköszönt nekik – „Szép napunk van, nem.?”, „Jó
napot!” vagy „Hogy vannak?” és ez tűnt Jergen számára az
egészben a legkülönösebbnek, nem úgy, mint Dubose-nak, aki
mosolyogva visszaköszöngetett.

– Miért beszélgetsz úgy idegen emberekkel, mintha ismernéd
őket? – kérdezte meg végül Carter. – Nem lenne szabad
felhívnunk magunkra a figyelmet.



– Te hívod fel azzal, hogy nem válaszolsz, ha megszólítanak.
– Ezek idegenek. Mit érdekel engem, hogy szép-e a napjuk, és

hogy nekem mit kívánnak? Egyébként is, mi. bajuk van? Miért
számít nekik ennyire, hogy ne legyen rossz napom?

– Lazíts, harmadik Carter Northrup Jergen, és figyeld, hogy
eltér-e valami a megszokottól.

– Itt minden eltér a megszokottól. És a negyedik vagyok, nem
a harmadik.

– Ez sokat megmagyaráz.
– Ezt hogy érted?
– Minden génkészlet minőségére – válaszolta Dubose – nagy

hatással van azon nemzedékek száma, amelyek során nem
kapott vérfrissítést.

Jergen majdnem rávágta, hogy a Northrup és a Jergen
családokban, más vérvonalakkal ellentétben, legalább nem dívik
az unokatestvérekkel való házasodás. De túlságosan melege
volt, és túlságosan elkedvetlenítette a sivatagi melankólia
ahhoz, hogy ezzel fáradjon.

31.

GAVINNEK A STRESSZTŐL, hogy maguk mögött
kellett hagyniuk kényelmes életüket, a sivatagi hajszától és az
alvás nélkül töltött éjszakától véreres lett a szeme, beállt a
nyaka, sajogtak az izmai, és olyan kimerültséget érzett, hogy
alig bírt figyelni. Reggelire energiaszeleteket ettek, ebédre
semmit; most az összes ételtől, amit Jessie a bevásárlókocsiba
rakott, korogni kezdett a gyomra.

Három ember és két kutya egyhavi ellátásához két
bevásárlókocsit kellett telepakolniuk, ami azt jelentette, hogy
mindkettejüknek túl sok dolga akadt ahhoz, hogy folyamatosan
figyeljenek. Végül azt találták ki megoldásul, hogy a város
mindkét nagyobb boltjába elmentek, és az egyikben csak
konzerveket és tartós élelmiszereket vettek, a másikban további
konzerveket és romlandó élelmiszereket, hogy mindkét helyen
csak egy-egy kocsit kelljen használniuk.

Az első helyen Jessie tolta a kocsit, Gavin pedig a nyomában



battyogott az árakat kommentálva, és úgy téve, mintha a
márkákon vitatkozna, miközben feltűnés nélkül szemmel
tartotta a többi vásárlót, azt figyelve, nem tanúsítanak-e túl nagy
érdeklődést irántuk.

Gavin úgy gondolta, hogy a fotójuk még nem került be a
tévébe. Az összeesküvők biztosan nem akarták tájékoztatni arról
a médiát, hogy azonosították Jane Hawk fiának a rejtegetőit. Ők
nem megmenteni akarták a gyereket, hanem túszul ejteni. Ha a
hatóságok nyilvános bejelentést tettek volna, onnantól kezdve a
nagykönyv szerint kellett volna eljárniuk, és Travist a
Gyermekvédelmi Hatóságnál kellett volna elhelyezniük,
amelynél Jane anyósa és apósa – a texasi Clare és Ancel Hawk –
felügyeleti jogért folyamodhatott volna. És tekintettel arra, hogy
egy cuki ötévesről volt szó, aki nemrég vesztette el az apját, és
akinek az anyját körözik, a sztori emberközeli oldala nagy
médiavihart váltott volna ki. Ha egy bíró megtagadta volna a
nagyszülők kérését, kikelt volna ellene a nagyközönség,
rokonszenvezni kezdtek volna Jane-nel, és felütötte volna a fejét
a gyanú, hogy több van ebben a sztoriban egy „gyönyörű
szörnyeteg”-nél, aki eladta a hazája legfontosabb, de
közelebbről nem részletezett titkait az ellenségnek, miközben
számtalan emberrel végzett. Vagyis a nagyszülők megkapnák a
felügyeleti jogot. És a korrupt nagyhatalmak előbb-utóbb
beinjektálnák Ancelt és Clare-t a nanoimplantátummal, hogy
visszanyerjék a fiú felett az irányítást, és ez a lehető legrosszabb
kimenetel lenne Jane számára. Nem, a rosszfiúk nem
kockáztatnának a médiával; biztosan eltitkolták előlük a Gavin
és Jessie után folytatott hajtóvadászatot.

Az első üzletben minden simán ment. A parkolóban mindent
bepakoltak a Honda csomagtartójába. Utána átcsorogtak a
következő bolthoz.

32.

MIKÖZBEN A KIS BEVÁSÁRLÓNEGYEDBEN



SÉTÁLTAK, Jergen hirtelen felélénkült, amikor tényleg
megpillantott valami szokatlant. Nagyjából tizenöt méterre
előttük egy harmincasnak tűnő afroamerikai pár ment be egy
szupermarketbe. A férfi arca nem látszott, azonban a magassága
és a testfelépítése megegyezett Gavin Washingtonéval; kopasz
volt ugyan, de lehet, hogy leborotválta a fejét. A nő feketének
tűnt, pedig Jessica Washington nem volt az; a haja paróka is
lehetett. És pont az tűnt furcsának bennük, ami Jergent és
Dubose-t is megkülönböztette mindenki mástól Borrego
Springsben: hogy a forró délutánon bő dzsekit viseltek, ami alatt
akár fegyvert is rejtegethettek.

Amikor eltűntek az ajtó mögött, Dubose azt mondta:
– De a nőnek lába is volt.
– Hosszúnadrágot visel. Honnan tudod, mi van alatta?
– Úgy jár, ahogy a rendes emberek.
– Mert Ottobockja van.
– Mije?
– Futáshoz pengevégű műlábat használ, máskor meg

Ottobock X3-at. – Jergen lebetűzte az Ottobockot. – Úgy érzem,
nem olvastad végig annak a ribancnak az aktáját.

Dubose kicsit sem restelkedik.
– Azokat az aktákat íróasztal mögötti mihasznák írják, akik

abban reménykednek, hogy egy szép napon Pulitzert kapnak a
regényükért. Csak át szoktam futni a szóvirágos ömlengéseiket.

– A szóvirágoktól eltekintve – felelte Jergen – itt van a lényeg:
ezeknek a protéziseknek a térdében szenzorok vannak,
giroszkóp, eszelős hidraulika, egy mikroprocesszor, szoftver,
rugózási rendszer és akkumulátor. Futni is lehet velük, hátrálni
is, lépcsőzni is, és mindezt természetesnek tűnő módon.

– Szóval, szerinted ők azok?
– Te mit gondolsz? – kérdezte Jergen.
Dubose összehúzta a szemöldökét.
– Azt, hogy nézzük meg őket közelebbről.

33.

JESSIE FOLYAMATOSAN A KARÓRÁJÁT NÉZTE, és



Travisre gondolt, aki egyedül van a házban a kutyákkal és a
paprikaspray-vel. Amiatt nem aggódott, hogy az üldözőik
megtalálnák. De tűz is kiüthet. Földrengés is lehet. Vagy
megvághatja magát, és elvérezhet.

A félelmei nem annyira a potenciális veszélyektől fakadtak,
mint inkább az életük váratlan felfordulása keltette
szorongásból. Előző éjszaka nem aludt, és pattanásig feszültek
az idegei a fiú iránti felelősségérzet miatt.

Az első boltban még nem bízott abban, hogy képes egyszerre
lazának tűnni és szükség esetén gyorsan reagálni. Zúgott a feje.
A reflexei sem működtek kielégítően. Attól tartott, hogy ha a
pisztolyáért nyúlna, belegabalyodna a kabátjába.

Ezért a két bolt közötti úton kivette a fegyvert a tokjából, és a
táskájába rakta.

A táskáját a bevásárlókocsi kis lehajtható polcán tartotta. A
cipzárja nyitva volt, a markolat csak a kezére várt a tárcája és a
papír zsebkendő között.

De még így is aggódott Travis miatt. Amikor elindultak a
második üzletbe, már másfél órája távol voltak. Még legalább
egy óráig nem fognak hazaérni, vagyis fél órát késnek majd az
ígéretükhöz képest.

34.

JERGEN ÉS DUBOSE, MIUTÁN ÉSZREVETTÉK a
gyanúsítottakat, azonnal a bolt végéhez siettek, oda, ahova az
árut szokták szállítani. A kapu nyitva volt. Beléptek, és
pislogtak egy darabig a hűvösben, amíg a szemük hozzászokott
a félhomályhoz.

A raktárban találták magukat, amely kisebb volt, mint amire
Jergen számított. A szupermarket nem tűnt családi
minivállalkozásnak, de azért a „szuper-” előtagot sem érdemelte
ki.

Három férfi dolgozott ott fekete nadrágban és fehér ingben,
ketten fehér köpenyt viseltek a bolt lógójával. A kötény nélküli



éppen a zsugorfóliát vágta le három raklap nemrég leszállított
áruról. A másik kettő kétkilós kristálycukros csomagokat pakolt
fel egy raklapról a polcokra.

A fóliás fickó felegyenesedett. Rövidre vágott haja volt,
tisztára suvickolt benyomást keltett, nem viselt testékszert,
tetoválás sem volt rajta, csak vasalt nadrág és fényes cipő. A
megjelenése alapján akár mormon is lehetett, ami jól jött volna,
mert a mormonokat segítőkészségre szokták nevelni.

– Mit tehetek önökért, uraim?
– Beszélnünk kell az üzletvezetővel – válaszolta Dubose.
– Az én lennék az. Oren Luckman. Mit tehetek önökért?
Jergen azt felelte:
– Adóhatóság. – A másik két férfira nézett, akik érdeklődve

figyelték az események alakulását. – Jobb lenne ezt diszkréten
intézni.

Oren Luckman irodája a raktár sarkában volt. Számlahalmok
tornyosultak az asztalán színes, fényesre csiszolt kövek alatt.

Dubose egy feketével erezett piros kőre mutatva azt mondta:
– Az ott egy szép mangánkova. – Majd egy másikra:

– Az pedig egy kiemelkedő krizolit.
– Maga ért a kövekhez – ragyogott fel Luckman arca azon

gyűjtők örömével, akik olyasvalakivel találkoznak, aki nem
tartja furcsának a hobbijukat.

– Nagy rajongójuk vagyok – ismerte be Dubose. – Ő, az pedig
egy csodálatos példánya a kvarcbetétes rodokrozitnak. Egy igazi
szépség.

– A coloradói Sweet Home bányából származik – válaszolta
Luckman idegesítően büszke felhanggal.

Jergen most hallott először Dubose hobbijáról. Feléledt benne
a versenyszellem, és rámutatott egy kőre:

– Gyönyörű türkiz!
Luckman és Dubose enyhe szánalommal mérték végig, és az

üzletvezető kijavította:
– Az egy foltos howlit.
– Azok, akik nem ismerik a különbséget – magyarázta

Dubose –, howlit ékszereket szoktak venni türkizárban. – Ezzel
véget vetve a csevegésnek, előhúzta a nemzetbiztonsági
igazolványát a belső zsebéből, és megvillantotta az üzletvezető



előtt.
Miközben Jergen is előkotorta a sajátját, Luckman

értetlenkedni kezdett.
– De azt mondták, az adóhatóságtól jöttek.
– Csak a két segédje miatt – válaszolta Jergen. – Nem akarjuk,

hogy híre keljen a nemzetbiztonsági ügynökök jelenlétének a
boltban.

– Megláttunk két gyanúsítottat, akik ide jöttek be – vette át a
szót Dubose. – Ha azok, akikre gondolunk, akkor letartóztatjuk
őket.

– Te jó ég – reagált Luckman . – Itt soha nem történt még
semmi.

Jergen a nagy fali monitorra mutatott, amelyen az üzlet
bejárati része látszott. – Hány biztonsági kamerát tud
megjeleníteni?

Luckman majdnem olyan büszkén, mint amikor Dubose
megdicsérte a kvarcbetétes izéjét, azt felelte:

– Egyszerre egyet, vagy négyet osztott képernyőn.
– És hány kamerája van összesen?
– Nyolc.
– Csak nyolc? – kérdezte Jergen.
– Két külső, hat a boltban.
– Csak hat! – sóhajtott fel Dubose. – Legalább huszonnégyre

lenne szükség.
– Egy ekkora térben semmiképpen – tiltakozott Luckman. –

És ezen a környéken.
A távirányító segítségével olyan két perc alatt megtalálták a

fekete párt. Az üzletvezető kielégítő minőségben rájuk tudott
közelíteni.

Dubose és Jergen a monitor előtt állva tanulmányozták az
arcukat, a testtartásukat és a nő mozgását.

– Ők azok – jelentette ki Dubose, és Jergen is egyetértett vele.
Kivárhatták volna, amíg kitolják a kocsit az üzletből, hogy

odakint kapják el őket. De úgy sejtették, biztosan résen lesznek
kifelé menet. Amikor kisétálnak, a férfi a kabátja alatt fogja
tartani a kezét, a fegyverén.

A parkolóban, úton a kocsijuk felé már biztosan
nyugodtabbak lesznek. Ám a parkoló elég nagy volt, és



vasárnap délután kevesen álltak benne. Ha Washingtonék
észreveszik, hogy a két ügynök feléjük tart, azonnal tudni
fogják, mi a pálya, és akár tűzharc is kitörhet.

Márpedig a tűzharcot nem érdemes megkockáztatni, amikor
élhetnek a meglepetés erejével is.

Dubose megbeszélte Luckmannel, mint egyik kőrajongó a
másikkal, hogy mire lenne szükségük, és mit kívánnának tőle.
Az üzletvezető elsápadt, de Dubose közvetlen stílusa
meggyőzte, és rábólintott a tervre.

35.

AMIKOR WASHINGTONÉK MÁR TELJESEN
MEGRAKTÁK a kocsijukat, és majdnem végeztek, a kocsi egyik
kereke elakadt, és más irányba kezdett húzni, mint a többi.

– Hadd birkózzak vele én! – mondta Gavin.
– Nem, már mindjárt készen vagyunk – paskolta meg Jessie a

táskáját. – Fejezzük be úgy, ahogyan terveztük!
Olyan három perccel később, amikor már a kasszák felé

tartottak, egy kólásállványon dolgozó alkalmazott észrevette,
mekkora élelmiszerhegyet tolnak. A kitűzőjén az OREN név állt,
és az, hogy ő az üzletvezető.

– Menjenek a hármas kasszához! Ott van Eddie, a
leggyorsabb pénztárosunk. Egy pillanat alatt végez magukkal!

Eddie harmincasnak tűnt, szőke haja volt, és kék szeme.
Robert Redford alacsonyabb változata is lehetett volna azokból
az időkből, amikor Redford még a Butch Cassidy és a Sundance
kölyökben játszott. Gavinnek nem tetszett a mézesmázos
mosolya; a rasszisták szoktak így mosolyogni, ha feketékkel van
dolguk.

Ő a kocsi elejéhez ment, hogy kipakolja, miközben Jessie
betolta a futószalag mellé, és ekkor úgy érezte, nem csak Eddie
mosolya nem stimmel. Az inge sem. Eddie felsője mintásnak
tűnt a fehér köpeny alatt. Nem fehér inget viselt az összes



alkalmazott?
És a kitűzőjén az EDUARDO név állt, nem az Eddie. Az

Eduardo hispán származásra utal, márpedig az a fickó annyira
volt hispán, mint az angol királynő.

Gavin érezte, hogy a keze ösztönösen a kabátja alá akar
vándorolni, a Springfield Armory pisztolya markolatára.
Amikor visszanézett az üzletvezető felé, látta, ahogy a pasas
szinte riadt pillantással eltűnik a polcsor végén.

Jessie-re nézett, és az volt az arcára írva, hogy: Mi?
Elvett egy nagy zacskó kukoricachipset a kupac tetejéről, és

ügyetlenül a padlóra ejtette.
– Hoppá!
Ha ennyi, akkor csak egy kiút maradt. Azok, akik le akarják

tartóztatni őket, nem törvényesen fognak eljárni. Az
összeesküvők beoltják őt is, és Jessie-t is az
irányítómechanizmussal. Rabszolgák lesznek.

Lehajolt, látszólag azért, hogy felvegye a kukoricachipset, de
igazából azért, hogy észrevétlenül elővegye a pisztolyát.
Miközben becsúsztatta a kezét a kabátja alá, ismét Jessie-re
pillantott, és arra gondolt, hogy: Ó, istenem, mennyire szeretlek!
Olyan erősen gondolta, hogy abban reménykedett, hogy a
felesége kihallja a fejéből.

35.

AMIKOR WASHINGTON ÉS A FELESÉGE már
majdnem ott voltak, ahol lenniük kellett, és amikor Jergen és
Dubose már majdnem elővették a fegyverüket, azt kiabálva,
hogy „Rendőrség!”, a férfi elállta a bevásárlókocsi útját, és
leejtett egy zacskó chipset. Jergennek ez egyáltalán nem tetszett.

A pisztolya a pénztárgép alatti polcon volt. Miközben benyúlt
érte, Washington felállt, és – Te jó ég! – egy ágyút tartott a
kezében.

Dubose, aki addig az újságosstand mögött kuporgott, ekkor



előbújt, és még csak fel sem kiáltott, hogy „Rendőrség!”, mintha
ez számítana, hanem előrehajolt, és kilőtt két golyót, amelyek
egyike a fején találta el Washingtont. A férfi utolsó reflexével
még meghúzta a ravaszt, de nem Jergen t lőtte meg, csak a
pénztárgépet, és miközben a kassza kattogni kezdett, a nő már
elő is kapta apró pisztolyát, és nem a közelebbi Jergenre kezdett
lőni, hanem Dubose-ra, aki kénytelen volt lehasalni, és
fedezéket keresni. A ribanc arckifejezése mindennél ijesztőbb
volt, amit Jergen valaha is látott, olyan elszörnyedés, gyűlölet,
harag és engesztelhetetlenség tükröződött rajta, hogy a nő szinte
természetfeletti lénynek tűnt tőle, a pokol feneketlen sötétjéből
kiemelkedő szörnyetegnek, aki lelkeket akar begyűjteni, és
elevenen az övére tűzni. Jergen első lövése vállon találta, ettől
megtántorodott, a másodiktól elesett.

A vásárlók és az alkalmazottak sikoltozva rohantak az ajtók
felé, Dubose azt kiabálta, hogy: „Rendőrség! Rendőrség!
Rendőrség!”, arra az esetre, ha valakinél engedéllyel tartott
fegyver lenne, és az illető a helyzetet félreértelmezve tüzet
nyitna a hatóság képviselőire. A lövések után minden hang
tompán csengett Jergen fülében, mintha egy kút mélyéről jönne.

Kilépett a hármas számú kassza mögül a kettes kassza
folyosójára. Lehajolt, két kézre fogta a fegyverét, és annyira
dobogott a szíve, hogy a látótere is lüktetni kezdett tőle, de
megkerülte az édességekkel, rágógumival és a National Enquirer
példányaival megpakolt polcot. A teli bevásárlókocsi mögött ott
feküdt a padlón a nő, a fejét felé fordítva, még elevenen. Úgy
tűnt, nem képes felállni, talán megbénult, de a bal kezével
elejtett pisztolya felé nyúlt.

Jergen odalépett, félrerúgta a fegyvert, és lenézett a nőre,
akinek vér bugyogott ki a száján. A tekintete harcias volt, egyik
szeme barna, a másik megbabonázóan zöld. Ha a pillantással
ölni lehetett volna, Jergen éppen olyan halott lett volna, mint
Jessica férje. Az ügynök hallása még mindig nem volt tökéletes a
lövöldözés miatt, de, bár a nő hangja erőtlen lehetett, mégis
tisztán hallotta.

– Még nem végeztem veled! – mondta Jessica Washington,
aztán meghalt.

A tekintete Jergenre szegeződött, mintha még mindig látná



egy távoli partról.
Jergen először hátrálni kezdett. De utána minden ellentétes

bizonyíték ellenére hirtelen felmerült benne, hogy talán
tévedtek, és ezek mégsem Washingtonék voltak, hanem egy
ártatlan, hasonló külsejű pár, akik rendelkeztek fegyvertartási
engedéllyel. Ez mindenképpen nagy katyvasz, akárhonnan
nézik is, de ha kiderül, hogy nem Washingtonékat lőtték le,
akkor még nagyobb katyvasz lesz belőle, amire a karrierjük is
rámehet. Egy ekkora kudarc után a forradalom ügynökeit nem
korai nyugdíjba küldenék, hanem két golyót kapnának a
fejükbe, vagy egy nanoimplantátumot.

Odament a hullához, leguggolt mellé, és némi habozás után
felhúzta az egyik nadrágszárát, ami alól előbukkant az
Ottobock. Jergent megkönnyebbülés öntötte el, miközben
belenézett a halott szempárba, és azt mondta:

– Most próbálj meg tíz kilométert lefutni, ribanc!
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1.

A FAGYOS ÉGBOLT LÁTHATATLANUL MEGBÚJT a
hópelyhek sűrű függönye mögött, amelyektől némára
kristályosodott a levegő.

Délután kettőre végigmentek az 50-es autópályán nyugat,
majd dél felé. Lehajtottak egy mellékútra, onnan pedig egy
földútra, amelyet Booth Hendrickson szerint az erdészet
alakított ki és tartott karban. Az egysávos utat a kis kiállóival
megtisztították a hótól, bár valószínűleg nem az elmúlt egy óra
során. Jane mégis úgy érezte, a négykerékmeghajtással és a
hólánccal képes lesz végigmenni rajta.

A híres tó tőlük nyugatra terült el, jóval alattuk, az erdő és a
néma hóesés mögött. Csavart simafenyők, vörösfenyők,
fehérfenyők, hegyi bürök és borókabokrok vették őket körül. A
tájból az idő szorítása ellenére is időtlenség sugárzott, és Jane
életének összes drámája álomnak tűnt, amelyből most felébredt.

Booth már több mint huszonnégy órája a foglya volt. Minél
hosszabb időre eltűnik, annál nagyobb erőfeszítést fognak tenni
a felkutatásáért.

Azok, akik keresték, nem tudtak a görbe lépcsőről, arról,
hogy milyen hatást gyakorolt a férfi életére, és hogy milyen
nagy érték várja Jane-t az aljában. Boothon és a páron kívül, akik
a házra vigyáztak Anabel távollétében, csak a férfi anyja és
fivére voltak tisztában a függőleges járat létezésével. Simont
nem avatták be az összeesküvésbe; ő semmit nem tudott az
agyimplantátumokról. Anabel pedig talán nem számol azzal,
hogy az idősebb gyermeke valaha is beszélne arról a helyről,
ahol a legsúlyosabb megaláztatásokat kellett átélnie – kivéve, ha
értesült arról, hogy Jane megszerzett pár ampulla
irányítómechanizmust.

De Booth sem tudott az ampullákról, úgyhogy talán más sem.
És ha mégis, a görbe lépcsőről csak Anabel tudhatott, és egyedül
ő jöhetett rá, miért menne oda Jane, ha értesülne róla.



Egy újabb földút ágazott le az elsőről, ugyanolyan fehér, de
ezt a közelmúltban takaríthatták le, és Jane az útitársa
javaslatára lekanyarodott rá. Az út egyre meredekebbé vált. A
fák egyre sűrűbben nőttek. Már csak pár percre voltak a háztól.

A tó évszázadok, évezredek óta bűvölte el az odautazó- kat.
Némelyek még valamiféle misztikus kisugárzást is felfedeztek
benne, és úgy érezték, hogy a világ célja és jelentősége itt
valamivel vékonyabb fátyol alatt bújik meg, mint bárhol
máshol.

Csak a Nagy-tavak nagyobbak a Tahoe-nál, de a Tahoe
sokkal mélyebb, mert gleccserek vájták ki egymillió éve a
legmélyebb pontján ötszáz méteresre. Olyan tiszta a vize, hogy
meglepően mélyre le lehet benne látni, és a nyári nap a smaragd
és a zafír változatos árnyalataira festi.

A tó soha nem szokott befagyni, de hideg hőmérséklete
nagymértékben lelassítja a bomlási folyamatokat extrém
mélységeiben. Egy búvárt tizenhét évvel a halála után találtak
meg benne kilencven méterrel a felszíne alatt, és a teste szinte
tökéletesen megmaradt.

– Itt álljunk meg – mutatott előre Booth.
Jane lehúzódott egy kitérőbe, és üresbe tette az Explorert.
– Innen gyalog megyünk – mondta a férfi.
Jane azt kívánta, bárcsak megállt volna valahol bélelt dzsekit

és csizmát venni. De a lehullott hómennyiségnek csupán egy
töredékét jelezték előre, és a ruhavásárlás kettejükre, tekintettel
a férfi állapotára, elég kockázatos vállalkozásnak tűnt volna.

Hendrickson, mintha csak a gondolataiban olvasott volna, azt
mondta:

– Közel van.

2.

A SAN DIEGO MEGYEI SERIFFHIVATALNAK VOLT
egy nagyobb őrse Borrego Springsben, és ez azt jelentette, hogy
a közegek szinte már az előtt a boltban termettek, hogy a



lövések utolsó visszhangja elhalt volna. Képzettek, profik,
hatékonyak voltak – és Jergen szerint elég idegesítőek.

Ő és Dubose többek között nemzetbiztonsági ügynökök is
voltak, az ottaniak pedig nem többek zöldfülű, hétköznapi
zsaruknál. Ennek ellenére be akartak szállni a nyomozásba, mert
az ő hatáskörükben történt az incidens, a szomszédaikkal.

Pedig nem lehet szerepük benne. Ez egyértelműen
nemzetbiztonsági ügy. A zsaruk egyike sem rendelkezik
megfelelő engedéllyel ahhoz, hogy tájékoztathassák a
részletekről. És a kedves kis szomszédaik egyikének sem
görbült meg a haja szála sem az incidens során. Az egyetlen
tárgyi veszteség egy kilyuggatott pénztárgép. Ezenfelül csak pár
édesség, rágógumi és bulvárlap veszett oda, amelyekre
ráfröccsent némi vér és agyvelő; nem nagy dolog.

A zsaruk mégis ott fontoskodtak, Jergent és Dubose-t
frusztrálva, fényképeket készítettek az úgynevezett bűnügyi
helyszínről, és szorgosan rögzítették azoknak az adatait, akik
nem menekültek el.

Dubose erősítést hívott. Amint leszáll a helikopter, további
ügynökök érkeznek a helyszínre. És végül túlerőben lesznek a
helyiekkel szemben.

De ekkor megjelent a helyi hivatal parancsnoka, egy
Foursquare nevű fickó. Olyan állkapcsa volt, mint egy
buldognak, és olyan acélos tekintete, mint egy vegasi
kaszinótulajdonosnak, aki a saját anyját is csalónak nevezte
volna, és kidobatta volna, ha negyven dollárnál többet nyer
black-jacken. Azt firtatta, kik voltak az elhunytak, és nem
elégedett meg annyival, hogy külföldi kémek. Ellenőrizni akarta
az igazolványaikat, de Jergen hevesen tiltakozott a holttestek
elmozdítása ellen, noha ő és Dubose előrelátóan
megszabadították őket minden iratuktól, mielőtt a helyi
zsandárok odaértek. Egy Honda slusszkulcsát is megtalálták a
halott férfi egyik kabátzsebében.

Miközben Jergen a hatáskörükről vitatkozott Foursquare-rel,
Dubose kisétált a parkolóba, elvben azért, hogy listát készítsen
az elhunytak feltételezhető járműveiről, és felírja a
rendszámukat, de igazából azért, hogy belepróbálja a
slusszkulcsot az összes Hondába.



Foursquare időközben felhagyott a faggatásukkal, és
félrevonta Oren Luckmant, az üzletvezetőt, hogy felvegye a
vallomását. Az egyik beosztottja töltényhüvelyeket keresett, a
másik Jergen elé vezetett egy magas, komor arcú civilt, akit a
városi halottkémként mutatott be neki.

Dubose visszatért, és diszkréten tájékoztatta Jergent arról,
hogy a kulcs a zöld szedáné. A csomagtartója tele van a város
másik boltjából származó zacskókkal. Úgy tűnt, több hétre be
akartak vásárolni. De semmi nem volt a Hondában, ami a
tulajdonosához vezethetett volna, se forgalmi, se kötelező
biztosítási igazolás, amelyeknek a kesztyűtartóban kellett volna
lenniük.

Miközben Foursquare felvette Luckman lázálmait a
lövöldözésről, Dubose bement az irodájába azzal a szándékkal,
hogy a számítógépével behatoljon a kaliforniai gépjármű-
nyilvántartási adatbázisba, és megkeresse a Honda tulajdonosát.

Jergen ott maradt a fontoskodó egyenruhások között. Ha volt
valami, amit mindennél jobban utált a kisvárosi zsarukban, az a
tévképzetük volt az, hogy a törvényt kell szolgálniuk, mintha a
törvényeket nemcsak egy rakás pénzéhes, hatalomittas politikus
hozná, hanem Isten véste volna kőtáblákra. És ott, Borrego
Springsben mintha csupa ilyen zsaru lett volna.

Igyekezett türelmet tanúsítani ezek iránt a „szolgálunk és védünk”
fajták iránt. Minden rendben lesz. Ha Dubose megtalálja a Honda
tulajdonosát, akkor valószínűleg kiderül, hol akartak elbújni
Washingtonék.

És ott lesz a fiú is.

3.

A SŰRŰN NÖVŐ FÁK A HÓ nagy részét felfogták az
ágaikon, csak töredékét hagyták leesni a talajra. Egyelőre
szélcsend volt. A hó némán hullott, a lombok alatt alig akadt
aljnövényzet. Jane, vállán a bőr sporttáskával, minden további



nélkül lépést tudott tartani Hendricksonnal, bár olyan hideg
volt, hogy könnyezett tőle a szeme. A lehelete páraként
gomolygott a levegőben.

Fogalma sem volt, honnan tudja ezt a férfi, mert a fák teljesen
egyformának tűntek körülöttük, de Hendrickson egyszer csak
hátrapillantott, és azt mondta:

– Most léptünk a birtok területére. Már nem vagyunk messze.
Anabel kilenc hektár úrnője volt itt; ezt Booth apjától zsarolta

ki a válás során. Csak az első három, ahol a ház is állt, volt
elkerítve, a felső hatot később szándékoztak hasznosítani.

A lépcsőt takaró épület fenyők alatt állt, amelyeknek az alsó
ágait levágták, hogy helyet adjanak neki, így a felső ágak
eltakarták a tetejét. Ablaktalan volt, helyi kőből épült, nagyjából
három és fél méter átmérőjű lehetett, kupolás tetővel, amitől úgy
nézett ki, mint egy túlméretezett, ősöreg kemence. Acélajtaját
acél ajtókeret védte.

Jane lerakta a sporttáskát, és megvizsgálta a Schlage zárat. A
pereme nem állt ki, így nem lehetett kihúzni a helyéről. Két
csavarját odahegesztették a zárhoz. Ha valaki kíváncsiságból be
akart volna nézni az épületbe, az több óra munkájába került
volna, és olyan sok zajba, hogy a ház százötven méterrel lejjebb
élő gondnokai biztosan meghallották volna.

Amikor Jane elővette a zárnyitó pisztolyát, Hendrickson
vékony, ijedt hangot hallatott, elfordult tőle, és sokkal
hevesebben kezdett remegni annál, mintha csak fázna.

– Képes vagy rá – jelentette ki Jane. Utána eszébe jutott,
milyen hatalma van a férfi felett, és helyesbített: –
Megparancsolom, hogy legyél rá képes.

Hendrickson ismét visszarepült a gyermekkorába, a
szemöldöke összeszaladt, a szeme elkeskenyedett, a hangja
megkeményedett. A szavak egyszerre szakadtak ki belőle:

– „Lámpával lemenni rajta semmiség, fiú! De ha sötétben végig
tudsz menni a tetejétől az aljáig, olyan vakon, mint egy denevérek
ürülékén élő galacsinhajtó, az már valami. Ez a lépcső az élet, fiú, a
valódi élet, a sötét világ, az emberiség valódi természete minden
gonoszságával és kegyetlenségével. Ha életben akarsz maradni, te
szánalmas kis semmirekellő, akkor meg kell tanulnod olyan erősnek



lenni, mint én vagyok! Menj le a lyukba, és tanulj, fiú! Le a lyukba!” –
Az anyja tirádájának felmondását egy borzongás kíséretében
fejezte be, majd úgy kapkodta a levegőt, mintha fuldokolna,
noha hatalmas párafelhők törtek ki a száján. A táj még sötétebbé
vált, a nap már inkább csak gondolatnak tűnt, mint valóságnak.
A lombkupolás tisztás mintha az anyagi és a szellemi világ
határán állt volna. Enyhe szél kezdett fújni, lesodort egy kis
havat az ágakról, és a hópelyhek csoportjai úgy keltek át a
tisztáson, mint az eltévedt erdőjárók. – Ne kényszeríts le oda a
sötétben! – könyörgött Hendrickson.

Jane elővett egy zseblámpát a táskájából, és átadta neki.
Magának is kivett egyet.
– Nem leszünk sötétben. Lesz nálunk lámpa. Te mutatod az

utat. Megparancsolom, hogy mutasd az utat. Megértetted,
Booth?

– Igen.
– Minden rendben lesz.
– Tudom – helyeselt a férfi, bár egyáltalán nem meggyőző

hangon.
Ha az anyja lelke eltorzult, valószínűleg az apjáé is, csak

másképp. Végtére is, az apja találta meg a görbe lépcsőt; és
ahelyett, hogy tájékoztatta volna róla a hatóságokat vagy az
egyetemi régészeket és antropológusokat, akik felbecsülhetetlen
értéket láttak volna benne, megtartotta magának mint ritka
érdekességet. A felette lévő építményt az alkalmazottai húzták
fel.

Jane a falhoz kocogtatta a surranóját, hogy lehulljon róla a hó.
A cipői teljesen átáztak, és a lába is fázott.

A zárnyitó pisztollyal kinyitotta az ajtót, benyúlt, felkapcsolta
a lámpát. Fény öntötte el a kőhelyiséget. Jane maga elé terelte
Hendricksont, és csak utána lépte át a küszöböt.

A zárat csak kulccsal lehetett kinyitni. Mielőtt Jane behúzta az
ajtót, ellenőrizte, hogy belül is van-e kulcslyuk. Amennyiben
valaki kívülről rájuk zárná az ajtót, a zárnyitó pisztollyal akkor
is ki tudná szabadítani magukat.

Közvetlenül előttük egy lyuk tátongott, amit Hendrickson
rettegéssel telve bámult.

Jane odament hozzá, belevilágított a zseblámpájával, és



meredek, talán mészkőből készült lépcsőfokokat látott benne,
amelyeket primitív eszközökkel vájtak a sziklába. Az út keskeny
volt, a mennyezete alacsony, a falait pedig simára csiszolta a víz
több ezer éves türelmes munkája.

– Nem fogsz félni – mondta Jane Hendricksonnak. –
Megmutatod nekem az utat, és nem fogsz félni.

Bár még mindig lélegzett, a férfi éppen olyan halottnak tűnt,
mint az a fickó, amelyik Gilberto pincéjében feküdt a
boncasztalon.

De kis habozás után bekapcsolta az elemlámpáját, és elindult
lefelé a görbe lépcsőn.

4.

KÉT KIHŰLT HALOTT HEVERT a bolt padlóján, a
bevásárlókocsijukban lévő egyik dobozból megolvadt fagylalt
csöpögött, egy kis vér itt, egy kis agyvelő ott, Oren Luckman
idegesen fontoskodott közvetlenül a lövöldözés helyszíne
mögött, a neoncsövek rút fénybe borítottak mindent.

Annyira tarthatatlanná vált a helyzet Foursquare kapitány és
csapata miatt, hogy Carter Jergen felhívta az összeesküvés egy
tagját, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjét. Az illető korábban
az Egyesült Államok szenátora volt, és rengeteget szerepelt a
tévében. A közhivatalnok szakszervezetének védelmezőjeként
állította be magát, úgyhogy esélyesnek tűnt, hogy Foursquare
ismeri a nevét.

A szenátor jellegzetes hangját könnyen fel lehetett ismerni, és
a kapitányt a jelek szerint először lenyűgözte, utána elbűvölte,
majd meggyőzte, amit a nagy ember mondott neki. A
beszélgetésük legfeljebb négy percig tarthatott, de Foursquare
mosolyogva adta vissza Jergen telefonját.

– Mondhatta volna, hogy neki dolgozik – korholta az
ügynököt.

– Nos, uram, nem szeretek nevekkel dobálózni, ha nem
muszáj. Én még nem tettem annyit a hazámért, hogy a hozzá



hasonlók érdemeit használjam eszközként.
– Ez dicséretére válik – felelete Foursquare. – Nem tudunk

teljesen félreállni, de megvárjuk, amíg a kollégái megérkeznek,
és arra nem jutunk, hogy nem maradt tennivalónk. Azt mondta,
már úton vannak, és fél órán belül itt lesznek.

– Köszönöm, kapitány, nagyon hálás vagyok – vetette latba
Jergen minden színészi képességét, noha nem volt hálásabb,
mint egy járványterjesztő szúnyognak lett volna, ami meg akarja
csípni.

Ekkor megjelent Dubose, de nem olyan arccal, mint aki
megoldott egy rejtélyt, hanem mint akinek nagyon kell vizelnie,
és a megfelelő embert keresi, akire kiürítheti a hólyagját.

5.

HENDRICKSON TÖBB ÉVTIZEDDEL sanyarú
gyermekkora után ismét lement a lyukba, Jane pedig követte, de
nem olyan közelről, hogy a férfi hátrafordulva esetleg
megüthesse, amennyiben váratlanul fellázad.

A lépcső mintha a lámpafény hatására állt volna össze,
mintha csak ők álmodták volna életre. Sima, sápadt kőfalait
bársonyredőkké csiszolta a víz legalább egy jégkorszak során.

Több millió évvel korábban, jóval az előtt, hogy emberek
jártak volna a földön, a természet kezdte el megformálni a görbe
lépcsőt, talán akkor, amikor a nyughatatlan függőleges
törésvonal kialakította a Sierra Nevada hegyláncot nyugaton, és
a Carsont keleten, köztük a Tahoe-medencével.

A lépcső valójában egy sor kis barlangból állt, amelyek
mindegyike részben az előző felett helyezkedett el, és az egész
képződmény a tó felé lejtett a hegynek több mint százötven
méterén keresztül, mint egy földbe zárt méhkas. Keskeny
kőfolyosók is elágaztak benne más üregek felé; Hendrickson
szerint némelyik visszakanyarodott a fő ágba, mint egy
labirintusjárat; mások zsákutcában végződtek akár harminc
méterrel, akár egy kilométerrel távolabb, mielőtt annyira



összeszűkültek, hogy már egy gyermek sem fért el bennük.
Jane sporttáskája a bal vállán himbálózott, jobb kezében a

Gilbertótól kapott festékszórót tartotta. Az összes elágazásnál
megjelölte a visszafelé vezető utat egy nyíllal.

Bár maga a talaj is több millió évet dolgozott a rendszeren, az
emberek is megtették a magukét a járat átformálása terén. Ahol
a talaj járható meredekségű maradt, ott békén hagyták, de a
veszélyes részeken, főleg, ha azok aknák felé vezettek,
lépcsőfokokat vágtak belé. Az összes aknát – a félméteresektől a
kétméteresekig – a peremükbe vájt résekbe illesztett deszkákkal
hidalták át. Amikor Booth apja felfedezte a lépcsőt, az eredeti
deszkák már rég elrothadtak, és a mélybe zuhantak. Az
oldaljáratokat is járhatóvá tették, ahol szükség volt rá.

Az útjuk elején egy nagy teremhez értek, amely előtt
Hendrickson megtorpant. A hasát szorongatva előrehajolt,
mintha gyomorbántalmai lennének. De nem nézett Jane-re, és
nem rimánkodott azért, hogy visszamehessen.

Pár pillanattal később ismét felegyenesedett, és bement a
terembe, amelynek a mennyezetét és a padlóját törésvonal
választotta ketté. A középkori hangulat nyomasztónak tűnt, és a
levegőben csak sötétben növő gombák szaga terjengett. A terem
jobb oldala harminc centivel magasabb volt a balnál. A jobb
térfél száraz volt, és halvány, a bal mennyezetén hatalmas fogak
sorakoztak, mint egy kastély rostélykapuja, amely bármikor
lehullhat; a fogakról barna víz csepegett. A kő nedves volt, sötét
és csillogó. A terem mindkét oldalán, az összes kitüremkedésén
és a padlóján csonttá porladt levágott kezek hevertek.

A több száz csontkéz mintha megmozdult volna a fényben, a
csontujjak rimánkodva nyújtóztak, vagy dühösen ökölbe
szorultak. A száraz részeken lévők fehérek voltak, és jó
állapotúak, a nedves talajon heverők viszont sárgásnak tűntek,
és némelyiket benőtte a penész.

Jane fel volt erre készülve – és még rosszabb dolgokra is –,
mert Hendrickson mesélt róla, de a látvány hátborzongatóbbnak
bizonyult számára a vártnál. Nem tudta mire vélni, csak abban
volt biztos, hogy ez nem egy szent katakomba, ahol tisztelettel
helyezték nyugalomba a halottakat. A kezek inkább trófeának
tűntek sorozatgyilkosságokra edzett szeme számára. A



csuklócsontok sérültek voltak azon a részen, ahol leválasztották
a kezeket a karokról, talán még élők karjáról. A barlang
erőszakról és brutalitásról suttogott, ősi háborúkról és
leigázásokról. A falakon furcsa rúnák sorakoztak, éles vonalaik
olyanok voltak, mint egy-egy gyűlöletkiáltás.

– „Ezt nézd meg, te kis gyáva! Nézd! – suttogta Hendrickson. – Ha
valaki ártani akar neked, vágd le a kezét, mielőtt megtehetné!”

Bárkik faragták ki a lépcsőt, és alakították át a barlang-
rendszert a saját céljaikra, ugyanazok gyilkolhatták meg ezt a
több száz embert, és változtathatták osszáriummá a termet.

A maradványok alapján több mint tizennégyezer évvel
korábban paleoindián törzsek éltek a környéken, de nem sokat
lehetett tudni róluk azon túl, hogy nagyvadakra vadásztak, a
masztodonokat is beleértve. Az eszközeik valószínűleg kova
vagy obszidián dárdahegyekből és kalapácskövekből álltak,
amelyekkel nem lettek volna képesek így megmunkálni a
barlangot. A törzseik nagyrészt békésnek tűntek, de olyan kevés
nyomot hagytak maguk után, mintha szellemek lettek volna.

Csak szénizotópos kormeghatározással lehetett volna
megállapítani, ki hozta létre azt a helyet, és rendezte be
csontokkal. Lehet, hogy valamelyik őskori törzsnek fejlettebb
eszközei voltak, mint gondolták róluk. Vagy, mint arra
Hendrickson utalt még Gilbertónál: közismert tény, hogy ezer
évvel közelebb a mi korunkhoz az északi paiute törzs brutálisan
elnyomta a washoe indiánokat, és lehet, hogy a paiuték egy
szélsőségesen erőszakos csoportja követte ezt el.

A martis indiánok is a környéken éltek kétezer-ötszáz éven
át, mielőtt nyom nélkül eltűntek i. e. 500 körül, vagyis
akkoriban, amikor a többi törzs feltalálta az íjakat és a nyilakat.
Lehet, hogy a barlangban a martisok maradványai hevertek.

Hendrickson ismét csatornázta az anyját, és a szavai olyanok
voltak, mint a falon mászó százlábúak surrogása:

– „Nézd csak, fiú, nézd! Megették ezeket az embereket, miután
lemészárolták őket? Nem vagyunk messze a Donner-hágótól, ahol a
pionírok megették a halottaikat, hogy életben maradjanak. Ember
embernek farkasa, ahogy mondani szokták.”

Jane az ötéves és még fiatalabb Hendricksonra gondolt, aki



egy bezárt, kisfiú méretű ládában aludt a teljes sötétségben,
büntetésből, és hatévesen le lett küldve ebbe a labirintusba
egyedül, miután azt mondták neki, hogy csak az alján fogják
kiengedni. Az első néhány alkalommal még kapott lámpát, de
meg sem tudta számolni, hányszor nem, és hányszor kellett
kézzel kitapogatnia az útját a nedves folyosókon, az össze nem
érő lépcsősorokon, szakadékokat rejtő deszkákon át, népirtási
trófeákat tartalmazó barlangokon keresztül, elveszett
kísérteiként a sötétben, mindenféle zajokat hallva és az
eredetüket találgatva, élelem nélkül, ital nélkül, a sekély tócsák
vizét leszámítva, amelyek némelyikének vasíze volt, a
legrosszabb esetekben két-három egész napon át.

Bármilyen szánalomra méltó volt is, azért némi csodálatot is
megérdemelt, amiért ezt kibírta józan ésszel. De, noha
funkcionális maradt, mentálisan eltorzult, és olyan lénnyé vált,
aki – legyen akármilyen szánandó – nem érez könyörületet
mások iránt. A sötétben kiállt megpróbáltatásai során valahol
megszűnt kisfiúnak lenni, és szörnyeteg lett belőle, a labirintus
Minótaurusza. Ő nem emberhúson élt, mint krétai elődje, de a
többi embert értéktelennek tartotta, kivéve, amikor felhasználta
őket változatos céljaira.

Jane minden szánalma ellenére is folyamatosan szem előtt
tartotta, hogy egy pórázon vezetett, ember formájú szörnyeteg
társaságában van. És a szörnyetegek előbb-utóbb le szokták
tépni magukról a pórázt.

6.

A SERIFF EMBEREI KÖZÜL PÁRAN VISSZATÉRTEK
megszokott feladataikhoz. Foursquare és két beosztottja a
zöldség-gyümölcs szekcióban várakozott a gyümölcsöket
csodálva, és arra várva, hogy szükség lesz-e rájuk – nem lesz –,
amikor a többi nemzetbiztonsági megérkezik.

Dubose az irodából visszatérve félrevonta Jergent a
raklapokon tornyosuló, a grillszezon kezdetére leárazott



faszéncsomagok relatív rejtekébe.
– Ajánlom, hogy ez ne egy újabb banánhéj legyen, amelyen

meg kell csúsznunk, mielőtt rátehetjük a kezünket arra a kis
nyomorultra! A Honda rendszáma négy éve lejárt, a forgalmiját
nem újították meg. Nem lenne szabad forgalomban közlekednie.

– Megvan az utolsó tulajdonosának a neve és a címe?
– Valami Fennel Martin.
– Milyen név az, hogy Fennel?
– Kutya legyek, ha tudom. De benne van a helyi

telefonkönyvben ugyanazzal a lakcímmel, ami a forgalmijában
is állt.

Ekkor propellerek ritmikus csapkodása terelte a figyelmüket
az ablakra. Amikor az üveg rezegve vibrálni kezdett, kisétáltak
a parkolóba, kezükkel beárnyékolták a szemüket, és nyugat felé
néztek, ahol a helikopter lassan leszállt a napból.

7.

JANE OLYAN GYAKRAN HASZNÁLTA a
festékszórót, hogy már attól tartott, kifogy, mielőtt elérnék a
barlangrendszer alján lévő házat, és az utolsó pár elágazás
jelöletlen marad. Kisebb méretű nyilakat kezdett fújni a falra.

A legtöbb terem oldalába rúnák voltak faragva, de csontokat
csak a nagyobbakban láttak. A legkevésbé felkavaróakra egy
ennek ellenére elég drámai, képírással díszített részen
bukkantak, amelyek a rúnáknál jóval régebbieknek tűntek. És az
üreg tartalma is régebbi lehetett, ami arra utalt, hogy nem csak
egy civilizáció használta ezt a rendszert arra, hogy emléket
állítson állat- és emberáldozatainak. Három masztodon
koponyája díszelgett egy Jane-nél magasabb kőrakáson,
hatalmasak és a zseblámpák fényében krétafehérek voltak;
szemüregükben úgy mozogtak az árnyékok, mintha
immateriális lényegük még mindig kibámulna a koponyájukból
több ezer év távlatából. Óriási agyaraik, amelyeket letörtek,
hogy a koponyák átférjenek a járatokon, majd valahogy ismét



rögzítették a helyükre, fenségesen íveltek előre.
Két egymás melletti kamrában több száz emberi koponya

sorakozott a párkányokon, mint egy groteszk söralátét-
gyűjtemény, nagyrészt rituális gyilkosságra utaló nyomokkal,
például a homlokukból szarvként kiálló obszidián
lándzsaheggyel, amelyet talán egy kővel kalapáltak be a helyére.
A többinek nyitott szájú, hegyes fogú csörgőkígyó-koponya
díszítette a szemgödrét, de lehetetlen lett volna megállapítani,
hogy készítői milyen üzenetet kívántak közvetíteni ezzel.

Hendrickson transzba esett a gonosz szemű totemektől, a
réges-rég lefejezett kígyók papírcsontjaitól, amelyek némán
sziszegtek az arc nélküli koponyákból.

– Menjünk, menjünk! – sürgette Jane átfázva és testileg-
lelkileg kimerülten. – Érjünk már le az aljára!

Hendrickson nem válaszolt, csak Anabel szavait idézte
negyven évvel korábbról. Csendes szavai visszhangot vertek a
„szarkofágban”.

– „Itt van az igazság, fiú, az egyetlen igazság. Vedd el, vagy tőled
veszik el, használj ki, vagy téged használnak ki, uralkodj, vagy rajtad
uralkodnak, ölj, vagy téged ölnek meg!’’

– Booth, hallasz? – A férfi nem válaszolt. – Játssz velem
mandzsúriait!

– „Mondd utánam, de tudatlan kis nyomorult! Mondd utánam, fiú,
mondd utánam! Mondd utánam… Tedd meg másokkal, mielőtt ők
tennék meg veled! Mondd ki, és érezd át! Mondogasd addig, amíg ki
nem sebesedik a torkod, és el nem megy a hangod.”

Jane határozottabban szólt rá:
– Booth, játssz velem mandzsúriait! Most.
A férfi némi habozás után azt dünnyögte:
– Igen, rendben. Rendben. Igen.
– Azt kell tenned, amit mondok neked.
– Igen, anya.
– Mit mondtál?
– Igen, anya. Rendben.
– Nézz rám! Booth, most azonnal nézz rám!
Hendrickson kifejezéstelen arccal fordult felé a koponyáktól,

és mintha Jane szemében is kígyókat látott volna, lehajtotta a



fejét, és lesütötte a szemét.
– Igen. Persze. Erre. Már nincs messze.
– Ki vagyok, Booth?
– Ki vagy?
– Ezt kérdeztem.
– Jane Hawk vagy.
– Miért szólítottál anyának?
– Annak szólítottalak?
– Igen.
– Nem tudom. Te nem ő vagy. Te te vagy. Nem tudom.
Jane az arcát fürkészte. Majd:
– Vezess le az aljára!
Egy deszkahíd egy széles szakadék felett, egy csöpögő

mennyezetű folyosó, remegő fény-köldökzsinórok a nedves
padlón…

Kétkamrányira az aljától apró csontvázak kupaca. Mintha
megvetéssel hajították volna őket ide, mint egy kiirtott
ellenséges nép ivadékait.

Fél órával az elindulásuk után megérkeztek a görbe lépcső
aljára, ahol az utolsó barlang egykor a tóhoz vezető lejtőre
nyílhatott, de most egy téglafal zárta le, ugyanolyan acélajtóval,
mint a fenti épületet.

Jane eldobta a festékszórót, és letette a lámpáját a földre.
Hendrickson megvilágította a kulcslyukat, miközben ő

ráfogta a zárnyitót.
Az ajtó mögött az ígéret szobája várta őket.

8.

KÉT ÜGYNÖK ÉRKEZETT a helikopterrel. További
kettőt szárazföldi úton vártak.

Jergen és Dubose otthagyták az újonnan érkezetteket, hogy
ők vesződjenek az immár együttműködő helyi hatóságokkal,
takarítsák el a nyomokat, és zsákolják be a hullákat, amelyeket
majd a parkoló sarkában várakozó helikopter fog elrepíteni.



Azt leszámítva, hogy néhány helyi lakos látta az incidenst,
olyan lesz, mintha meg sem történt volna. A sajtóban és a
tévében említést sem tesznek majd a Borrego Springs-i
lövöldözésről. Soha senki nem fogja tudni, hogy Gavin és Jessica
Washingtont itt ölték meg. Nem lesz boncolás, nem lesz
halottkémi jelentés. A halálukat szerencsétlen balesetnek állítják
majd be.

Dubose és Jergen, akik az elmúlt pár év során jó néhány
szerencsétlen balesetet okoztak, elindultak a VelociRaptorral
arra a címre, ahol Fennel Martint, a lejárt forgalmi engedélyű
Honda tulajdonosát remélték megtalálni. Dubose vezetett.

Martin otthona, egy betontömbökre emelt lakókocsi
közvetlenül a városhatár mellett állt két kalabafa rejtekében,
amelyek keletre vetettek árnyékot. Az árnyékban egy fehérre
festett fémasztal hűsölt, négy szedett-vedett kerti székkel. A kis
gyep már rég kiszáradt, a fű maradéka nemezesen összetapadt.

Az utánfutóhoz csatlakoztatott kocsitető alatt egy hat-hét
éves Jeep Wrangler Sport parkolt.

Az ajtó előtt betontömbökből készített lépcsőfokok
sorakoztak. Jergen és Dubose szívesebben használták az FBI-
igazolványukat, mint a nemzetbiztonságit, mert az előbbit
többen felismerték. Dubose bekopogott.

Az ajtót nyitó férfi biztosan látta, amikor megérkeztek.
Átnézett a fejük felett a VelociRaptorra, és csodálkozó hangon
azt kérdezte:

– Az meg mi? Egy Ford F-150?
– Régebben az volt – emelte fel az igazolványát Dubose. –

Maga Fennel Martin?
A fickó tágra nyílt szemekkel meredt az azonosítóra, majd

Jergenre, aki szintén feltartotta az igazolványát. Ekkor azt
kérdezte:

– Tényleg az FBI? Hűha! Mi ez az egész?
– Maga Fennel Martin? – kérdezte ismét Dubose.
A fickó a harmincas évei vége felé járhatott, vékony volt, és

inas, vállig érő hajjal, egynapos borostával. Farmert viselt
vietnámi papuccsal, és Smashing Pumpkins-pólót. A hozzá
hasonlók vagy arrogánsak és makacsak szoktak lenni, és meg
sem próbálják eltitkolni, mennyire megvetik a hatóságokat,



vagy beijednek a közegektől, és jámbornak akarnak látszani,
hátha mintapolgár benyomását kelthetik. De ez a férfi egyik
típusnak sem tűnt. Őszintén megdöbbent azon, hogy az FBI
kopogott be hozzá, és egy kicsit talán meg is örült ennek,
mintha feldobták volna az unalmas vasárnapját.

– Igen, én vagyok Fennel.
Dubose azt mondta:
– Az autójáról szeretnénk feltenni pár kérdést, Mr. Martin.
– Az autómról? Persze. Odáig vagyok az autókért. Melyikről

van szó?
– Bemehetünk, Mr. Martin? Lehet, hogy ez nem lesz rövid.
– Hát, odabent elég nagy a kupi – válaszolta Martin. A fehér

asztalra és az összecsukható székekre mutatott. – Üljünk le ott.
Hozhatok maguknak két sört?

– Ez igazán nagylelkű magától, Mr. Martin. De mi nem
ihatunk szolgálat közben – rakta el Dubose az igazolványát. – És
szívesebben mennénk be.

Ezzel Fennel Martin nagy meglepetésére Dubose belemarkolt
az ágyékába, elkapta a torkát, megemelte pár centivel, majd
becipelte a lakókocsiházba.

9.

A BARLANGLÁNC ALJÁN LÉVŐ acélajtó egy
kilencszer kilencméteres helyiségbe nyílt, amely elegáns,
modern dolgozószobának volt berendezve egy hatalmas, U
alakú asztallal és hozzá illő, világosra pácolt szekrénysorral. Egy
fotel is állt benne lábtartóval és olvasólámpával. Egy kanapé.
Pár kisasztal. Az egyik falát hangszórórendszer és egy nagy tévé
foglalta el.

Hendrickson szerint az egyik belső ajtó a fürdőszobába
vezetett, a másik a gardróbszobába. Az acélajtóval szemben
pedig, amelyen beléptek, egy másik acélajtón lehetett kimenni a
tóra néző nyaraló hatalmas udvarára.

A kőfalú épület kívülről állítólag úgy nézett ki, mintha



személyzeti szállás lenne. De belül több jel is utalt arra, hogy
más célt szolgál. Az ablakait acélzsalugáterek védték. A kifelé
vezető ajtaján pedig három darab tíz centi vastag keresztrúd
húzódott végig teljes szélességében. Az ajtón nem volt
kulcslyuk, a reteszeket a belső és a külső oldalán lévő
számbillentyűzettel lehetett kinyitni és bezárni.

Mindezt Hendrickson az után mondta el Jane-nek, hogy
megkapta az ampullákat, és az irányítómechanizmus
összeállása után is megerősítette.

– Végezzünk gyorsan! – mondta most Jane. – Hozd azokat a
DVD-ket!

Hendrickson azt mesélte, hogy a nagy házban van riasztó, de
itt nincs, mert Anabel nem akarná, hogy rendőrök szállják meg
az épületet vész esetén.

Jane ennek ellenére öt percen belül végezni akart.
Eredetileg Hendricksont is magával akarta vinni, hogy rajta

demonstrálja a nanomechanizmus működését, amikor tájékoztat
egy kevésbé korrupt hatóságot – már ha talál ilyet -- a
technológia létezéséről. Ám a férfi mentális hanyatlása
ellehetetlenítette ezt a tervet. Őt ott kell majd hagynia.

Követte Hendricksont a teljes egészében mézszínű
márvánnyal burkolt fürdőszobába. A kádat és a mosdókagylót
ugyanebből az anyagból faragták ki, az összes csaptelep
aranyszínű volt. Anabel a nagy házban lakott ugyan, de amikor
itt volt, egy hozzá méltó fürdőszobát akart használni.
Mézszínűt. Méhkirálynőként.

Hendrickson megnyomta a csap feletti tükör aranyozott
keretét egy ponton, amivel kioldott egy rejtett zárat, és a tükör
ajtóként kinyílt. Mögötte négy polc volt, megszokott
fürdőszobai dolgokkal. Ebből a rejtett szekrényből elővett egy
szögletes műanyag dobozt, és átadta Jane-nek.

Miközben becsukta a tükörajtót, a lány felpattintotta a doboz
fedelét. Tizenhat DVD-t látott benne papírtokban. Az összes
papírtokon egy-egy név szerepelt fekete filctollai írva.

Jane megszólalt:
– Az apád neve…
– Stafford. Stafford Eugene Hendrickson.
Jane visszatért a dolgozószobába, és megkereste a STAFFORD



feliratú DVD-t. Lerakta a dobozt az asztalra. Habozott, mielőtt
átadta volna a lemezt Hendricksonnak.

– Te tényleg láttad ezt?
A férfi arca kifejezéstelen volt, hangja színtelen, mintha a

lelkek szürke birodalmába süppedt volna, ahol már nincsenek
erős érzelmek.

– Hát persze. Rengetegszer. Rengetegszer végignéztük
együtt, anya. Régebben videokazettán volt. Akkor még nem
voltak DVD-k, ugye? Át kellett másolnod DVD-re.

Jane-nek ellenőriznie kellett, hogy a lemezeken tényleg az
van-e, amit Hendrickson mondott. Átnyújtotta neki az apja
DVD-jét.

– Ezt indítsd el nekem!
– Igenis. Rendben.
A férfi a lejátszóhoz vitte a lemezt.
Jane, amikor az FBI-nál dolgozott, sorozatgyilkosokkal

kapcsolatos ügyeket oldott meg. Amikor rábukkant azokra a
kígyófészkekre, amelyeket az otthonuknak neveztek, olyan
dolgokat látott, amiket soha többé nem tudott kitörölni az
emlékezetéből. Ezek után csak a világ igazságosságába és az
emberi szív alapvető jóságába vetett hite folytán nem vesztette
el minden reményét az emberiségben. Ez a hite néha
megcsappant, de soha nem tűnt el teljesen.

Mégis megacélozta magát arra, amit a nagy képernyőn fog
látni. Csak addig akarta nézni, amíg meg nem győződik arról,
hogy Hendrickson igazat mondott.

10.

AMIKOR JERGEN KÖVETTE Dubose-t és a nyüszítő
Fennel Martint a lakókocsiba, kiderült számára, miért odakint
akart a férfi válaszolni a kérdéseikre. A lány harminc körül
járhatott, szőke volt, és helyes.

Robbanásszerű belépésük meglepte. Felpattant a kanapéról,
sietve begombolta a blúzát, bár nem elég sietve ahhoz, hogy



Jergennek ne legyen alkalma megcsodálni telt kebleit.
Barátságos mosollyal odalépett a lányhoz, és megkérdezte:
– Hogy hívják, drágám?
– Kik maguk? Mit tettek vele? Bántották!
Jergen megvillantotta az igazolványát, amitől a lány nem

hatódott meg, majd hozzátette:
– Semmi baja nem lesz. Ez semmiség. Előfordul az ilyesmi.

Áruld el a neved, drágám!
– Ginger.
– Ginger, megmutatnád, hol a fürdőszoba?
– Miért?
– Mert azt akarom, hogy bemenj oda, amíg mi elbeszélgetünk

Mr. Martinnal. De meg akarom nézni, hogy nincs-e ott akkora
ablak, amekkorán ki tudnál mászni.

– Nincs.
– Nem arról van szó, hogy ne hinnék neked, Ginger. Hiszek

neked. Csak a saját szememmel kell látnom. Engem erre
képeztek ki. Az FBI-nál komoly kiképzést kapunk. A protokollt
követem. Érted?

– Nem. Talán. Igen.
– Akkor nézzük meg a fürdőszobát!
Az ablak nagyon kicsi volt, és közvetlenül a plafon alatt

helyezkedett el. Jergen lehajtotta a vécé fedelét, és intett, hogy a
lány üljön rá.

– Hol a telefonod, Ginger?
– A táskámban. A kanapé melletti asztalon.
– Jó. Ne hívj fel senkit! Várj meg minket itt, és semmi perc

alatt végzünk!
A lány reszketett.
– Várok. Nincs bajom a várakozással.
Jergen kilépett az ajtón, és visszanézett rá.
– Fennel ma már nem fog szexelni. De ha elmentünk, még

kártyázhattok, vagy ilyesmi.
Ezzel becsukta az ajtót, és visszatért a nappaliba, ahol a

Smashing Pumpkins-rajongó egy karosszékben ült. A bőre
időközben szürkéssé vált. Verejték ült ki az arcára, gyöngyözött
a homlokán. Jobb kezét óvatosan az ágyékára szorította.

Dubose beállított egy széket vele szemben.



Jergen a kanapé peremére ült.
Dubose azt mondta:
– Fennel, tényekre van szükségünk, de gyorsan.
A fiú tizenhárom évesnek tűnt, miközben válaszolt:
– Maguk nem az FBI-tól jöttek.
– Amire nincs szükségünk – felelte Dubose – az a véleményed

és a fecsegésed. Kérdéseket fogok feltenni, te válaszolsz rájuk, és
már itt sem vagyunk. Korábban azt mondtad, imádod az
autókat. Ez mit jelent?

– Autószerelő vagyok. Van egy műhelyem a városban. Nem
nagy, de sokat dolgozom.

– Készpénzért adsz hamis műszakit roncsoknak?
– Mi? Dehogy! Vigyáznom kell az engedélyemre.
– Titkos rekeszeket alakítasz ki a karosszériákban, hogy a

seggfejek heroint csempészhessenek Mexikóba?
Fennel Jergenre pillantott.
– Azt hiszem, ügyvédet szeretnék.
– Ha nem válaszolsz a kérdéseimre – tájékoztatta Dubose –,

inkább heretranszplantációt szeretnél majd. És mielőtt
kamuznál, fontold meg, hogy talán már tudom az igazságot.

Az autószerelő nem mert volna hazudni, de félt, hogy az
igazsággal sem megy semmire.

– Tiszta vagyok, haver. Esküszöm.
Dubose összehúzta a szemöldökét, és az ajkába harapott,

mintha csalódott volna a fiúban.
– Volt egyszer egy zöld Hondád. Azzal mi lett?
Fennel meglepődött. És talán meg is riadt.
– Eladtam. Olcsó volt, jól működött, de nem lehetett volna

szexinek nevezni.
– Ez mikor volt?
– Nem emlékszem pontosan. Olyan hat évvel ezelőtt.
– És kinek adtad el?
– Valami pasasnak.
– A nevére nem emlékszel?
– Nem. Már régen volt.
– Hogy nézett ki?
– Távol-keleti volt.
– De milyen? Kínai, japán, koreai?



– Nem tudom. Honnan tudnám?
– Valami újságban hirdetted meg, az interneten?
– Nem. Csak kiraktam egy cetlit a műhelyben.
– Melyik banknál vagy?
– Banknál? A Wells Fargónál. De mit számít ez?
– Kellene a számlaszámod. És a pontos összeg.
Fennel már izzadt.
– Nem ugyanannál a banknál volt, mint én.
– Erre bezzeg emlékszel, mi? Nem számít. Követni tudjuk

egyik banktól a másikig. Mennyiért adtad el?
Fennel elveszettnek tűnt, mintha a saját nappaliját sem

ismerte volna fel.
– Hat évvel később ezért szorulok? Hat évvel később? Ez

akkora szívás!

11.

A NAGY LED-KÉPERNYŐ ELŐTT ÁLLTAK.
Hendrickson elindította a lejátszást, és átadta a távirányítót
Jane-nek.
A kamera némán pásztázta végig a homokkal töltött hordókban
égő fáklyákat, amelyek sötét füstje a mennyezeti
szellőzőnyílások felé kígyózott. Rengeteg gyertya, több száz
vastag, legnagyobbrészt fekete és vörös gyertya állt mindenfelé,
itt-ott egy-egy sárga is. Lángjuk pillangókat idézett, és úgy
remegett tőlük a forró levegő, mint egy kemencében. A
betonpadlót vuducikornyák díszítették, bonyolult, búzaliszttel,
kukoricaliszttel, hamuval és vörös téglaporral megrajzolt
minták, amelyek a jelen lévő asztrális erőket szimbolizálták.
A látvány hiteltelennek tűnt, mintha csak a valódi vudu
utánzata lenne, a hamarosan bekövetkező gyilkosság díszlete.
Ezt az is megerősítette, hogy a négy férfi, aki belépett, nem úgy
volt öltözve, mint a vudu papjai, csak sima fekete ruhát viseltek
kapucnival. Középen egy meztelen férfi feküdt egy áldozati
oltárhoz láncolva, amely három koncentrikus kőkörből állt egy



összefonódó kígyókat megjelenítő oszlop körül.
Hendrickson elismételte magának, amit Anabel mondott

neki:
– „Ott is van az a gerinctelen alak, az a mihaszna, aki téged

nemzett. Hallani fogod a könyörgését. Hallani fogod, ahogy könyörög
nekem. Meg fogod hallgatni a könyörgését, fiú, és megtanulod, hogy
soha ne könyörögj senkinek semmiért. Meg fogod látni, mennyit ér a
könyörgés.”

A kamera kúp alakú kék és zöld dobokon siklott végig, és
amikor visszatért a meztelen férfihoz, a csend helyét a dobok
ritmusos hangja vette át, bár később sem a hangszerek, sem a
zenészek nem jelentek újra meg. Stafford Hendrickson tényleg
Anabelhez könyörgött név szerint, eleinte kétségbeesetten,
utána hisztérikusan, miközben négy fekete ruhás hóhéra
nekikezdett bonyolult kivégzésének. Szorítókötésekkel
akadályozták meg, hogy túl hamar elvérezzen. Borotvaéles
machetét használtak. A jobb kezével kezdték.

Jane leállította a lejátszást.
Booth Hendrickson azt mondta:
– „Apád egy ceruzanyakú történelembuzi volt. Imádta a múltbéli

barbarizmusokat. Imádta a görbe lépcsőt, a kis magánleletét. Nem
adtam meg neki azt az örömöt, hogy az ő testrészeit is ott helyezzem el.
Gyíkok és csótányok lakomáztak belőle, amíg a rendőrség meg nem
találta azt a semmirekellő nyomorultat.”

12.

BÁR CARTER JERGEN NAGYON SZERETTE VOLNA
vezetni a VelociRaptort, és bár a partnere gyakran
felháborította, be kellett ismernie, hogy néha nagy élvezettel
nézi, ahogy Radley Dubos dolgozik – például abban a
pillanatban is. A nagydarab férfi úgy hozta létre változatos
apróságokkal a fenyegető légkört, ahogyan egy vihar gyűjti
össze a kellő feszültséget az első villámhoz. Szegény Fennel
Martin! Az autószerelő halálosan rettegett.

Dubose felállt a székéről, és fel-alá kezdett járkálni a kis



nappaliban, ahol még a szokásosnál is nagyobbnak tűnt.
– Ha az ember elad egy autót Kaliforniában, akkor értesítenie

kell erről a gépjármű-nyilvántartási hivatalt, és többek közt a
vevő nevét is meg kell adnia nekik. Maga ezt nem végezte el,
Mr. Martin.

– Mert ő nem akarta. Az is benne volt a vételárban, hogy ne
jelentsem be az eladást.

– Most ugyanarról a rejtélyes távol-keleti vevőről beszélsz,
aki nem jegyezte be a kocsit?

– Tényleg távol-keleti volt. Nem hazudtam.
– Hogy hívták, Mr. Martin?
– Nem mondta meg a nevét. Nem is beszélt angolul.
Dubose megállt, és lebámult Fennelre.
– Tényleg – erősködött az autószerelő. – Mindent legépelt, és

kinyomtatott.
– Mit nyomtatott ki?
– A szerződést a Hondára, a feltételeket.
– Beszélni nem tudott angolul, de írni igen?
– Vagy valaki leírta neki. Az autó valódi vevője. Nem tudom,

ki volt az. Tényleg nem.
– Szóval valaki egy olyan kocsit akart, amit nem lehet vele

összekötni. Nem aggasztott a felelősség? Hogy mi lesz, ha
például bankrabláshoz használják a kocsit?

– Az a pasas nem tett volna ilyet. Nagyon kedves volt,
nagyon udvarias.

– Kicsoda?
– A távol-keleti fickó.
– De nem ő volt az igazi vevő. Az igazi vevő akár egy

átkozott terrorista is lehetett, aki autóbombát akart csinálni a
kocsiból.

Az autószerelő előrehajolt a karosszékben, kezét a combjára
tette, fejét pedig a térde köze dugta, mintha hánynia kellene.

– Nem így történt – nyugtatta meg Dubose. Fennel
megborzongott megkönnyebbülésében. – De meg kell találnunk
azt, aki megvette, méghozzá gyorsan. Mit nem mondtál még el
nekem? Biztos van egy olyan részlete is ennek a sztorinak,
amitől értelmet nyer.

Fennel Martin elkeseredett hangon válaszolt a térde közül.



– Maga is tudja, mi az.
– Sejtem, de tőled akarom hallani.
– A pasas a kinyomtatott feltételekkel és egy pénzzel teli

aktatáskával jött ide. A Flonda akkor volt hatéves. Elég sokat
futott már. Olyan hatezret érhetett. A táskában hatvanezer volt.

– Adómentesen – jegyezte meg Dubose.
– Hát, gondolom, most már nem.
Dubose némi hallgatás után azt felelte:
– Szóval, úgy gondoltad, ha valami bűntényhez használják fel

a kocsit, akkor látványosan megdöbbensz majd az eltűnésén, és
azt mondod, ellopták.

– Úgy tűnt, hogy ez járható út. Nagy szükségem volt a
pénzre.

– Nem láttad utána az autót a városban?
– Évek óta nem. Akkoriban két-három alkalommal még

láttam ott parkolni. Azt nem, hogy kivel van. Azt nem is
akartam látni. Nem akartam tudni, ki és miért.

– Nem akartad megkockáztatni, hogy visszakérje a pénzét. –
Az autószerelő nem válaszolt. – Nézz rám!

Az autószerelő nem emelte fel a fejét.
– Nem akarok.
– Nézz rám!
– De bántani fog.
– Ha nem nézel rám, akkor még inkább. – Martin Fennel

vonakodva megmozdult, és rettegve felnézett. Dubose azt
mondta: – Szívesen megszorongatnám a golyóidat. Szó szerint
értem. Mindent úgy kellett kihúznom belőled. Úgyhogy
reménykedjünk, hogy tudsz még valami hasznosat, amit eddig
nem mondtál el. Mert ha nem, akkor használhatatlanná válsz a
nők számára, mire végzek veled.

Fennel Martin a szánalmasság megtestesülésének tűnt.
– Semmi többet nem tudok. Nem rejtegetek semmit. Ennyi

volt.
– Ajánlom, hogy ne így legyen.
– Pedig így van.
– Állj fel!
– Nem tudok.
– Állj fel!



– Talán…
– Várok.
– Talán volt valami. Elég fura volt. Mármint a legépelt

szerződés. Listaformátumban készült. És a lista összes eleme
azzal fejeződött be, hogy „kérem és köszönöm”. Például, „A
vételár hatvanezer dollár lesz, kérem és köszönöm.”

Dubose megvetően bámulta, majd hosszú hallgatás után azt
kérdezte:

– Ezzel az idiótasággal meg mi a fenét kezdjek?
– Ennyit tudok. És még ez is csak most jutott eszembe.
– Megőrizted azokat a papírokat?
– Nem.
Újabb hallgatás következett, amely alatt úgy tűnt, mintha az

autószerelő mindjárt belehalna a feszültségbe. Majd Dubose azt
mondta:

– Figyelj, nem érsz annyit. – És kisétált a lakókocsiból.

13.

EGY DOLOG EGY ILYEN BRUTÁLIS ESEMÉNY
következményét ismerni, és egészen más végignézni a
lefolyását.

Jane hányingerrel küzdve csúsztatta vissza a DVD-t a
papírtokba, majd rakta be a dobozba a többi közé. Már elhitte
Booth Hendricksonnak, hogy két másik lemezen Anabel két
további volt férje van. Az egyik az, amelyik elvben felakasztotta
magát szögesdrótra, a valóságban viszont az életéért
könyörgött, mielőtt kapucnis hóhérai végeztek vele, talán
ugyanazok, akik a másik volt férj könyörgését is videóra vették,
mielőtt felgyújtották a házát – pontosabban őt magát gyújtották
fel, aztán hagyták, hogy a tűz elterjedjen.

A DVD-k között frissebb videók is akadtak, például egy
amerikai szenátor beinjektálásáról és irányítás alá vételéről, egy
kormányzóéról, akinek lett volna jövője a politikai életben, egy
legfelsőbb bíróéról, egy országos tévécsatorna igazgatójáéról,



egy véleményformáló magazin főszerkesztőjééről és másokéról.
Anabel mindegyikük iránt személyes ellenszenvet táplált;
történelmi dokumentumként és a saját szórakoztatására
készíttette a felvételeket.

Jane úgy érezte, ezeknek a bizonyítékoknak és még néhány
részletnek a birtokában az utolsó szálig el fog tudni bánni az
összeesküvőkkel.

Miközben berakta a műanyag dobozt a táskájába,
bekapcsolódott a tévé. A képernyőjén a még hetvenöt évesen is
gyönyörű Anabel Claridge arca jelent meg. Tekintélyt
parancsoló szépség volt. Magas arccsont, szikével vésett
vonások. Sűrű, fényes haja feketéből ezüstszínűvé őszült. A
szeme éppen olyan kék volt, mint Jane-é, mint Petra Quisté és
Simon többi feleségéé; talán harciasabb, de őrületnek nyoma
sem csillogott benne.

Hendrickson transzban állt a tévé előtt, ahol Jane hagyta.
Valószínűleg berakhatott egy újabb DVD-t.

De Anabel ekkor azt kérdezte:
– Booth, mit keresel ott? Milyen ostobaságot csináltál már

megint?
– Sajnálom, anya. Ne haragudj! Ne haragudj! Ő kényszerített

rá.
Anabel élőben jelentkezett be, talán Skype-on. Egy ablak volt

mögötte, abban meg egy pálmafa. A La Jolla-i birtok.
Jane morbid kíváncsisággal előrelépett, és úgy tűnt, bekerült

a tévébe épített kamera látószögébe.
A mátriárka tekintete felé fordult.
– Az én fiam nem olyan gyenge, mint az a mihaszna apja. Ő

erős. Hogy sikerült ilyen hamar megtörnöd?
Úgy tűnt, hogy amikor kinyitották a tükör mögötti szekrényt,

beindítottak egy riasztót, amely nem a rendőrségnél jelzett,
hanem Anabelnél.

A nő tekintete visszavándorolt a fiára.
– Booth, ne kockáztass! Nagy tűzerő. Öld meg!
Hendrickson elfordult a tévétől és Jane-től, és a gardrób ajtaja

felé indult.
Jane azt mondta:
– Booth, játssz velem mandzsúriait! – Anabel döbbenete



megerősítette, hogy senki nem tudott arról, hogy Jane szerzett
néhány ampullányit az irányítómechanizmusból Bertold
Shenneck Napa-völgyi otthonában. – Játssz velem mandzsúriait!
– ismételte meg Jane.

Booth azonban most sem reagált, miközben a gardrób
kilincsével bajlódott.

Jane elővette a Hecklert, és kétszer rálőtt a gardróbban eltűnő
férfira. Az első golyó az ajtókeretből robbantott ki szilánkokat, a
második berepült a becsapódó ajtó mögé.

– Te ostoba ribanc! – Anabel haragja maga volt a gyűlölet, az
a fajta, rosszindulatból eredő gyűlölet, amely már régóta
savanyodik, mérgesedik, és immár csillapíthatatlan. Epés
gyűlölete átváltoztatta elegánsan öregedő arcát groteszk,
egyszerre rémisztő és gyönyörű ábrázattá, olyanná, amilyen egy
gonoszságra csábult bukott angyal arca lenne.

– Te ostoba kis csitri! Az irányítómechanizmusod az enyémre
települt rá, amit egy hónapja injektáltam belé. Az enyém diktál.
Ő az enyém, és mindig is az lesz.

Nem csoda, hogy Hendrickson mentálisan elkezdett szétesni.
Két háló is volt a koponyájában, rengeteg nanogépezet, amelyek
már rég kioltották a szabad akaratát.

Nagy tűzerő. Hendrickson egy teljesen automatizált fegyverért
mehetett.

Anabel a távoli La Jollában egyelőre nem jelentett veszélyt.
Booth viszont ott volt.

Csak egy kiút maradt.
Jane elrakta a pisztolyát, felkapta a táskáját, és a

barlangrendszerbe vezető ajtó felé vetette magát.
Amikor felrántotta, a gardróbban megszólalt egy fegyver.

Nagy erejű lövedékek csapódtak ki az ajtón át a szoba
bútoraiba.

Jane átlépte a küszöböt, felkapta a zseblámpáját a padlóról,
bekapcsolta, és felrohant egy magasabban lévő üregbe. Az
acélajtó csattanása baljósan visszhangzott a szikla
csigavonalában.



14.

ISMÉT DUBOSE VEZETETT napszemüvegben, a
VelociRaptorral körözve a városban, nem is tudván, mit keres,
és azon igyekezve, hogy minden tudását összeszedje, amit
szánalmas princetoni tanulmányai biztosítottak neki.

Carter Jergen, aki szintén napszemüvegben ült mellette, és
jobban aggódott a helyzetük miatt, mint azt beismerte volna, azt
kérdezte tőle:

– Még nem is ebédeltünk. Hol vacsorázzunk? A mexikói
kifőzdében, a tacoházban vagy valami lepukkant motel
automatájánál?

– Ha valamelyik városlakónak adta volna el – felel te Dubose
–, akkor nem csak egyszer-kétszer látta volna a Hondát az
elmúlt években.

– Lehet – ismerte be Jergen.
– Biztos. A környékről vette meg valaki, de nem a városból.

Valaki, aki egy vagyont fizetett azért, hogy a kocsi ne legyen a
nevére bejegyezve.

– Hatvanezret azért nem neveznék egy vagyonnak.
– Fennel Martin számára ez egy vagyon volt.
– Meg se kérdeztük, miért pont Fennelnek hívják.
– Én megkérdeztem. Amíg beterelted Gingert a vécére.
Jergen elfintorodott.
– A mosdóba.
– Az anyja, a természetgyógyászat nagy rajongója, azt

mondta neki, hogy aki elég édesköményt, vagyis fennelt eszik
mindennap, az húsz évvel tovább él, úgyhogy erre a névre is
keresztelte.

– Hány éves az anyja?
– Harminckét éves korában halt meg. Most az lesz, hogy amíg

még világos van, a városban fogunk körözni, és körülnézünk.
– Mit keresünk?
– Valamit. Bármit. Lefotóztad a Hondát?
– Igen.
– Megmutatjuk pár embernek a képet. Lehet, hogy valaki



felismeri. A Hondáknál nem gyakori a zöldnek az az árnyalata.
Jergen számára ez a sherlocki szőrszálhasogatás már túl

soknak bizonyult.
– Te ismered a tizenkét évvel ezelőtti Hondák színét?
– Imádom a Hondákat. Az első kocsim is az volt.
Dubose még mindig olyannak tűnt, mint egy

képregényfigura, de Carter Jergen kezdte úgy érezni, hogy a
társaságában egyre kevésbé tud kapcsolódni a valósághoz, és
végül ő is ügyetlen detektívként fogja végezni egy szombat
reggeli rajzfilmben.

15.

A SIMA, NEDVES KŐ MINTHA LÜKTETETT VOLNA
a hullámzó fényben, mintha egy hatalmas torok próbálta volna
lenyelni Jane-t, aki felfelé igyekezett. Nyitott szájjal rohant, hogy
ne ziháljon olyan hangosan, és meghallja az üldözője lépteit,
amelyek meg fogják előzni a lövéseket.

Az első kamrákban gyors léptei némák maradtak a száraz
részeken, cuppogtak a nedveseken. Odaért abba a terembe,
amelynek a két oldalán kisgyermekek csontvázai halmozódtak a
gyűlölet és a kegyetlenség testamentumaként. Az ártatlanok
osszáriuma után három alagút közül kellett választania.
Miközben elindult azon, amelyiken meglátta a fehér nyilat,
hallotta az odalent becsapódó acélajtó dörrenését, ami az összes
falról visszaverődött körülötte.

Továbbmászott a görbe lépcsőn.
Nyeld le a félelmed! Életben kell maradnod a fiadért.
Végigment egy izzadó falú folyosón, ahol vízcseppek

hullottak hidegen az arcára, és a következő teremben ott volt a
deszka, amely talán egy kétméteresnél is szélesebb szakadékot
hidalt át. Miután átért rajta a túloldalra, lerakta a táskáját, és
levilágított a mélybe. Nagyjából tízméteres lehetett az üreg,
ferde falakkal, amelyeken gyorsan és biztonságban le lehetett
ereszkedni a túloldalon, és sokkal több bajlódás árán fel lehetett
jutni a közelebbin. Az ellenfelének bele fog telni pár percébe,
amíg átjut rajta, és ezalatt ő egér- utat nyerhet.



A szakadék felé fordítva lerakta a zseblámpáját a padlóra.
Letérdelt, kiemelte a deszka közelebbi végét a sziklába vájt
vályúból, majd megrántotta, hogy a másik fele is kiszabaduljon.
A hosszú palló kicsúszott a kezéből, és ólomharangként kongva
lezuhant a mélybe.

Jane felugrott, felkapta a táskáját, megfogta a lámpáját, és
kikapcsolta. Visszanézett a nedves folyosóra és a temetőkapura
a túlsó végén, amely mögött az ártatlanok kriptája rejlett.
Hendrickson, miután belépett a labirintusba, gyorsabban haladt,
mint Jane remélte, kezében a ki tudja, milyen automata
fegyverrel.

Jane ismét felkapcsolta a lámpát, és végigsietett a terem
maradékán. Felmászott pár alacsony és egyenetlen lépcsőfokon,
amelyeken általa korábban soha nem látott áttetsző, fehéres
rovarok csúsztak-másztak, akkorák, mint a hüvelykujja. A
fényben megjelentek a belső szerveik, olyannak tűntek, mint a
fotónegatívok. Jane emlékeztette magát, hogy noha sietnie kell,
nem csúszhat meg, és nem eshet el. Törött lábbal soha nem
tudna kimenekülni ebből a pokoli útvesztőből.

A következő terem felénél meghallotta, hogy Hendrickson
odaért a lépcsősor alá. A férfi felkiabált neki, dicsekvő hangon,
mint egy kisfiú:

– Át tudom ugrani! Nincs szükségem pallóra. Könnyedén
ugrok ekkorát. Át tudom ugrani!

Jane nem merte kivárni a fájdalomüvöltését a szakadék
mélyéről. Lehet, hogy negyven évvel korábban, izmos
kisfiúként át tudta volna ugrani a szakadékot, de most már,
bármennyire is visszafejlődött mentálisan, valójában javában az
ötven felé közeledett. Jane a lezuhanásáért imádkozva sietett
tovább, majd váltott még gyorsabb tempóra, amikor
fájdalomkiáltás helyett diadalüvöltést hallott a mélység
közelebbi oldaláról.

A következő terem kijárata élesen jobbra kanyarodott. Jane
bevetette magát rajta. Lekapcsolta a lámpáját, és bedugta az
övébe. Ledobta a táskáját. Elővette a Hecklert. Az előző terem
felé fordult. Le akarta lőni a férfit, amint az felér a rovarokkal
teli lépcső tetejére. A Heckler torkolattüze el fogja árulni a
helyzetét, de Hendrickson megsebesül vagy meghal, mielőtt



viszonozhatná a lövéseket.
Hallatszott, hogy már a lépcsőn jár, de nem jelezte imbolygó fény a

közeledését. Hendrickson sötétben mászott. Lehet, hogy tényleg
visszament gyerekbe. Ha igen, akkor talán a labirintus alaprajzát is fel
tudta idézni a múltjából, amikor ezerszer is végigment rajta
vaksötétben, és most neki sincs szüksége több fényre, mint az itteni
rovaroknak.

Bár Jane szíve hevesen zakatolt, mindkét keze szilárdan
szorította a pisztolyt. Már csak Hendrickson zihálására és a
léptei hangjára várt. Közvetlenül vele szemben lesz, alig tíz
méterre tőle. Nem fogja tudni az összes golyót a teste
középpontjába ereszteni, de négy gyors lövéssel legalább
kétszer eltalálja majd, amivel vagy súlyosan megsebesíti, vagy
megöli.

Az abszolút sötétség a szürke árnyalatok hiánya nélkül
nagyon zavaró volt. Jane szilárdan megvetette a lábát, és nem
hagyta, hogy a keze lejjebb ereszkedjen. A lépcsőn alig egy perc
alatt fel lehetett menni, ám a sötétségben mintha az idő is
megnyúlt volna. Jane visszatartotta a lélegzetét, hogy jobban
hallja Hendricksonét, amikor az felér a lépcsőn. De csak
némaságot hallott.

Az FBl-nál és utána is rendszeresen előfordult, hogy a
megérzései mentették meg az életét. Ha választania kellett volna
közülük, a képzését vetette volna el a megérzéseiért cserébe –
azért a kis vékony hangért, amely az ember csontjaiból, véréből
és izmaiból beszél.

Ez a hang most is megszólította, és azt súgta, hogy
Hendrickson számított a csapdára. Visszafojtott lélegzettel ment
fel a lépcsőn, és odafigyelt, hogy a léptei se csapjanak zajt.
Valószínűleg oldalazva tervezett végigmenni a köztük lévő
termen, tűzvonalon kívül. Jane abban a reményben, hogy elég
gyorsan kitalálta a szándékait, eleresztett két lövést. Ekkor két
másodpercen is élet és halál múlhatott. Miközben bevetette
magát az alagútba, a férfi leadott egy sorozatot a torkolattüzére,
talán olyan hat lövést. Kövek csattogtak, golyók fütyültek
vékony lidércvisítással, és Jane még ezeken át is meghallotta,
hogy legalább két lövedék betalál azon a nyíláson, amelyben



korábban állt.
Hagynia kell, hogy a férfi tíz-tizenöt másodpercig csak

találgasson. Ha bekapcsolja a zseblámpát, Hendrickson követni
fogja, és vagy szándékosan, vagy véletlenül, de végül eltalálja.
Úgyhogy Jane felkapta a táskáját a földről, az övében hagyta a
zseblámpát, és elindult a koromfekete folyosón. Tudta, hogy pár
méter múlva balra kanyarodik majd, és nem lesznek rajta
lépcsőfokok, bár az ő emlékei csak durva tervrajzok voltak az
ellenfele mentális térképéhez képest.

16.

ÓRÁK ÓTA KÉSTEK. Travis nem akarta elhinni, hogy
bármi bajuk eshetett, de nagyon sokat késtek. Noha elvben nem
lett volna szabad az ablakok közelébe mennie, most ott állt a
nappaliban, és az utat bámulta annak reményében, hogy
meglátja a zöld autót, amint a házhoz hajt, és mindenki boldog
lesz.

Időnként látott is egy-egy autót, de soha nem azt, amelyiket
várta.

Aznap, amikor az apját megölték, ő egy barátjánál aludt.
Másnapig nem is értesült semmiről.

Nem akarta, hogy Gavin bácsiról és Jessie néniről is csak
később kelljen értesülnie. Azt akarta, hogy hazaérjenek. Arra
kérte Istent, vezesse őket haza.

A kutyák nyugtalankodtak. Fel-alá járkáltak a házban,
mintha keresnének valamit.

Gavint és Jessie-t keresték, ahogy Travis is. Gavinnek és
Jessie-nek már ott kellett volna lennie, és ezt a kutyák is éppen
olyan jól tudták, mint Travis.

Ideje volt megetetni őket. Kutyaeledelt is vittek magukkal
otthonról, nyakörveket és pórázokat is, és kakizacskókat is.

Travis tudta, hogy kell kimérni a kutyaeledelt. Hamarosan
meg kell etetnie őket, majd kivinnie őket sétálni.

Nem akart kimenni velük. Először is, nem volt szabad



elhagynia a házat. „Ne nyiss ajtót, ne menj az ablakok közelébe, ne
hagyd el a házat!”

Ezek voltak a szabályok. Az anyja azt mondta, az a
legegyszerűbb út a jó és boldog élethez, ha az ember betartja a
szabályokat.

Másrészt attól is félt, hogy ha kimegy a házból, azzal
balszerencsét hoz Gavinra és Jessie-re. És akkor talán soha többé
nem jönnek vissza.

Duke odaállt mellé, és kibámult a pálmák egyre hosszabb
árnyékára, a napfényre, az útra. Utána felnyüszített.

17.

A FOLYOSÓ ELKANYARODOTT, és nem voltak rajta
lépcsőfokok. Bár Jane időnként nekiment a falnak, végül felért a
tetejére, ahol megállt egy pillanatra hallgatózni. De nem hallott
semmit, mintha Hendrickson sem mert volna túl közel kerülni
hozzá a szűk járatokban.

Menj tovább! Készíts cselekvési tervet, és tartsd magad hozzá!
Üldözés közben nagyobb eséllyel hal bele az ember abba, ha
nem csinál semmit, mint abba, ha igen.

Mivel eggyel több teendője volt, mint keze, eltette a pisztolyt.
A bal kezében cipelte a sporttáskát, a jobban a zseblámpát, két
ujját a lencséjén tartva, hogy eltompítsa a fényét, és ne lehessen
a derengését távolabbról is észrevenni.

Végigoldalazott egy keskeny járaton, mint egy vívó,
fénykarddal. Belépett egy cseppkőoszlopokkal szegélyezett
terembe; olyan volt odabent a hangulat, mint egy templomban,
mintha föld alatti gyülekezetek jártak volna ide egy túlvilági
naptár szerint hódolni ismeretlen isteneknek. Innen három
folyosó vezetett ki, és Jane megindult a nyíllal jelölt úton, de
sokszor visszanézett.

Úgy érezte magát, mintha Jónás lenne a cet gyomrában, bár
ha ez leviatán volt, akkor több százmillió éve élhetett egy azóta



eltűnt óceánban, mielőtt megkövesedett volna.
A lefelé vezető út fél óráig tartott, de visszafelé lassabbnak

ígérkezett a haladás. Jane abban reménykedett, hogy ha minden
erejét megfeszíti, akkor nemcsak Hendricksontól tud
eltávolodni, hanem negyven perc alatt a kijárathoz is felér.

Azon kapta magát, hogy akarata ellenére is visszatartja a
lélegzetét, és a szája mindig megtelik nyállal, talán azért, mert
tudat alatt attól tart, hogy a nyelése hangja elég lesz ahhoz, hogy
lecsapjanak rá.

A dárdahegyes és csörgőkígyószemű koponyák termében
Jane hirtelen úgy érezte, hogy a mély némaság nem azt jelenti,
hogy Hendrickson nagyon halkan lopakodik, hanem azt, hogy
már nem követi. Nem azért, mert Jane eltalálta, és meghalt.
Nem azért, mert megsebesült. Nem azért, mert annyira
elborította az agyát az őrület, hogy tehetetlenné vált. Azért nem
követi, mert egy másik, általa ismeretlen úton halad, és valahol
előtte fog várni rá.

Jane megtorpant a több száz rámeredő szemgödör között, a több száz
vidámság nélküli mosoly előtt. Nem. Nyeld le a félelmedet! Tudta, mit
kell tennie. Igen, ezen a helyen mindenütt halál volt, de a fenti
világban is. „Odahull az eszme / És a valóság / Odahull a mozgás / És
a tett közé az Árnyék. Még a halál árnyékának völgyében is menj
tovább! Készíts tervet, és hajtsd végre. Az elbizonytalanodás maga a
halál!{3}

18.

EZEN A FÉNYES VASÁRNAPI DÉLUTÁNON, a vidéki
Borrego-völgyben a fehér deszkatemplom szinte sugárzott a
heves sivatagi napsütésben, mintha magába szívta volna az erős
fényt, lágyabbá tette volna, és így adta volna vissza. A
karácsonyi kis játék falvak gondosan megmunkált miniatűr
épületeire emlékeztette Carter Jergent, amelyek között
villanyvasutak haladnak bonyolult útvonalakon.



Pár tucat autó parkolt a templom előtt, de az újonnan
érkezettek nem a templomba igyekeztek, hanem mögé, ahol
hosszú piknikasztalok álltak néhány fa alatt.

Dubose lekormányozta a VelociRaptort az út szélére, és
nézelődni kezdett.

– Ez meg mi?
– Vasárnap van – tájékoztatta Jergen.
– De nem vasárnap délelőtt.
– Az érkezőknél kosár is van.
– Milyen kosár?
– Talán piknikkosár – találgatott Jergen. – Lehet, hogy később

együtt fognak vacsorázni.
Dubose némi gondolkodás után azt felelte:
– Ez nem tetszik nekem.
Jergen egyetértett vele.
– Olyan unalmasnak tűnik, mint a bingójáték az öregek

otthonában. Viszont itt pár perc alatt egy sor embernek meg
tudnánk mutatni a Honda fotóját.

Dubose morcos arccal elgondolkozott.
– Rendben. De igyekezzünk! – Behajtott a templom

parkolójába, és leállította az autót.
Miközben elindultak az aszfalton, Jergen visszanézett a

VelociRaptorra. Az egy fenséges gépragadozónak tűnt, ami,
amikor senki nem látja, életre kel majd, és felfalja a körülötte
álló vacak tragacsokat. Amikor odaértek a templom sarkához,
vidáman visító gyermekek hangos kórusa szólalt meg, és
Dubose megtorpant. – Ó, a fenébe!

A gyerekek általában fel akarnak mászni az óriás ölébe,
húzogatni akarják a fülét, és tülkölve markolászni az orrát.
Olyannak látják, mint egy nagy, bozontos kutyát.

– Tíz perc – ígérte Jergen.
Végigmentek a kavicsok, kaktuszok és változatos pozsgások

között húzódó téglaúton a piknikasztaloknak árnyékot adó
kilenc fáig.

Egyetlen kisebb gyermek sem volt a ligetben, ahol a felnőttek
gyülekeztek. Ők egy közeli elkerített, gumibevonatú játszótérre
mentek, ahol volt mászóka, csőcsúszda, hinták, és további olyan
játékok, amelyekről Jergen azt hitte, hogy a Game Boy



megjelenésekor kihaltak. A visítozó gyerekek szaladgáltak,
ugráltak, csúszkáltak, hintáztak, és egymást csapkodták
habszivacs kardokkal.

– A fenébe! – dünnyögte Dubose. De nem menekült el.
Jergen megkérdezte egy virágos otthonkás nőtől, hogy ott

van-e a lelkész, és a nő egy harminc körüli férfira mutatott, aki
két fával odébb csevegett a nyája tagjaival.

– Milo atya – tájékoztatta az ügynököt. Milo atya kopaszra
borotvált fejű, sportos testalkatú férfi volt. Sportcipőt, fehér
farmert, kék hawaii inget és kereszt alakú fülbevalót viselt.
Jergen Gordon M. Gordon tiszteletesre célozva azt suttogta
Dubose fülébe: -- Ezt próbáld meg nem lelőni.

19.

A TÁSKA JANE BAL VÁLLÁN, a lámpa immár a bal
kezében volt, két ujját még mindig a lencsén tartotta, pisztolyát
a jobb kezében. A kétkezes fegyverfogásban most nem is
reménykedhetett.

Mind az öt érzékszervét élesebbé tette az adrenalin és a
félelem. Hiperélessé. A sötétségben árnyékok mozogtak, de
nemcsak azért, mert egy eleven lény lépett be közéjük, hanem
azért is, mert Jane zseblámpája rövid időre életre keltett pár
fantomot. Hallotta a saját lélegzetét. Ezen túlmenően semmit, a
víz csepegését leszámítva a sötét zugokban. Az orrával a nedves
kövek és a saját verítéke szagát érezte.

Nagyon gyakran olyannak tűnt számára az ilyesmi, mint egy
álom, a végső leszámolás előtti pillanatok, amikor valakinek
meg kell halnia. A falak lágyan hullámoztak körülötte, mintha
folyamatosan átalakulnának menet közben. A masztodonok
hatalmas koponyája és agyarai a kollektív emlékezet ősi
megnyilvánulásaiként materializálódtak előtte. Ismét
felbukkantak a csontkezek, amelyeket valaha bőr borított,
amelyek egykor dolgoztak, játszottak, szeretkeztek, háborúztak.
És minden álomban ott ólálkodik egy szörnyeteg is; az



emberkülsejű általában ijesztőbb, mint a többi. Csak az emberi
szörnyek képesek felismerni a szépséget, de elutasítani; tudni az
igazságot, de elvetni; ismerni a békét, de nem azt választani, a
tigrisek és farkasok nem.

Ezúttal egy kisfiú volt az, ötven életéve ellenére csupán egy
eltévedt kisfiú, aki a vaksötétben már könnyebben megtalálta az
utat idelent, mint lámpafényben. Ha megöli Jane-t, mert ezt az
utasítást kapta, akkor különös kegyetlenséggel fogja megtenni,
mert őrületéiben kezdte összekeverni az anyjával, aki kisfiúból
szörnyeteggé változtatta.

Amikor Jane a kézkiállítás végéhez ért, megállt egy előtérben
a kamrák között. Ennek a talpalatnyi összekötő résznek a végén
egy széles folyosó indult jobbra és egy keskenyebb balra,
egyenesen előtte pedig díszítetlen kamra várta. Már csak pár
szinttel a bejárat alatt volt.

Miközben előrelopakodott, felemelte két ujját a lencséről, és a
fény bevilágította a jobb oldali folyosót: a lefelé cikázó
lépcsősort, a sötétbe vesző falakat. A keskenyebb, bal oldali járat
egyenes volt, és szintén eltűnt a sötétben.

Jane ismét eltakarta a lámpát, és hallgatózni kezdett. Az előtte
lévő teremben nemcsak a víz csepegett, hanem csorgott is
valami. A lány még emlékezett egy keskeny csermelyre az üreg
egyik oldalán. Igyekezett áthallani a csobogáson, ám csak
némaság jött mindenhonnan.

Az előtte álló bejárat felett egy kőperem állt ki a falból. Jane
megtorpant alatta, jobb kezét a testéhez szorította, pisztolyát
előreszegezte, és ismét felemelte az ujjait a lámpáról, hogy
bevilágítsa az egész termet. Nem látott közvetlen veszélyt, olyan
hasadékokat a falban, amelyekben megbújhatott volna egy
ember.

Az egyetlen kockázatos faktort a helyiségen végigfutó
hasadék jelentette, amely fölött egy deszkán kellett átkelni. Már
nem emlékezett, milyen széles és milyen mély lehet. Felfelé
menet a többi hidat óvatosan közelítette meg, attól tartva, hogy
Hendrickson várakozik alattuk, és amint ő odaér, tüzet nyit rá.
Bármilyen közel járt már a felszínhez, az összes ilyen átjáró
egyre veszélyesebbé vált számára.

Ismét eltakarta a fényt, és kilépett a kőperem alól. A



mozdulat és a zaj összefolyt, úgyhogy csak akkor hallotta meg a
férfit, amikor az már rávetette magát, és a padlóra döntötte.
Nem volt ideje megfordulni, és rálőni. A Heckler kirepült a
kezéből a padlóra. A zseblámpája is elgurult. A lélegzete is
elakadt, és pár pillanatig ellenállni sem tudott; miközben az
ellenfele teste ránehezedett, közelebb érezte magát a halálhoz,
mint valaha.

Hendrickson ott helyben végezhetett volna vele, ehelyett a
hátára fordította, lovagló ülésben ráült, és a bal kezével olyan
erővel kezdte szorítani a torkát, hogy Jane továbbra sem kapott
levegőt. A férfi arca a fények és árnyékok szürreális játékának
tűnt a zseblámpa derengésében, és annyira eltorzult a
gyűlölettől meg a haragtól, hogy már nem is hasonlított
önmagára vagy akár egy emberre, mintha útközben levetette
volna magáról minden identitását, és csak a primitív lényege
maradt volna meg, a tiszta, sötét, civilizálatlan érzelem.

Amikor megszólalt, a szavai elkínzott sikoly formájában
jöttek ki száján, nyálfröccsenések kíséretében.

– „Ő az enyém, és mindig is az lesz. Tényleg? TÉNYLEG? Ő az
enyém, és mindig is az lesz? Azt hiszed? Mit szólsz ehhez, te gonosz
ribanc? A tiéd vagyok? Mindig az leszek? Nem! MOST TE VAGY
AZ ENYÉM.” – Úgy beszélt, mintha Jane mondta volna neki
ezeket a szavakat, és ha látta is a különbséget közte és az anyja
között, ügyet sem vetett rá. A lány a torkát szorító kezet
karmolászta, lehántotta a bőrét. A látótere peremét belülről
fakadó sötétség töltötte be, miközben Hendrickson a jobb
kezével felkapott valamit, és a magasba emelte. Egy nagy
csontot. Egy lábszárcsontot. A csont törött végéből hegyes
szilánkok álltak ki. Az is lehet, hogy a férfi agyát annyira
elborította az őrület, hogy már nem tudott fegyvert használni,
vagy nem vitt magával elég lőszert. De amikor Jane felnézett
sátáni arcára, vérszomjban égő tekintetére, tudta, hogy azért
dobta el a fegyverét, mert az nem elég személyes. A saját
kezével akart végezni vele, érezni akarta a rémületét és a teste
remegését, a vére melegét és tapintását. Jane előtt még jobban
elsötétült a világ.

Ha el kell hagynia ezt a világot, a gyermeke, Travis édes arcát
akarta utoljára maga előtt látni. Hendrickson a szeme felé



lendítette a csontot, és Jane-nek talán Travis gondolata adott
erőt, noha már levegője sem volt. Megfeszítette a testét,
elfordította a fejét, és a csont a kőbe csapódott, a szilánkjai az
arcára záporoztak.

A férfinak az évtizedek óta izzó gyűlöletből fakadó sötét
rosszindulat adott emberfeletti erőt, de a teljes erőből
meglendített csont becsapódása egy pillanatra elgyengítette, és
rögtönzött fegyvere kicsúszott az ujjai közül. Meg akarta
vakítani, meg akarta csonkítani, és meg akarta ölni Jane-t.
Amikor észrevette, hogy eleven és sértetlen, olyan düh ébredt
benne, hogy még az állati ravaszsága is odalett. Elengedte a lány
torkát, és ökölbe szorította a kezét, de eközben nem figyelt arra,
hogy elég erősen lefogja a térdével. Jane kirántotta alóla a jobb
lábát, a mellkasába térdelt, és amikor Hendrickson ökle
lecsapott, teljes erejével ágyékon rúgta. Ettől a férfi elveszítette
az egyensúlyát, és az ütése csak a levegőt találta el. Jane ledobta
magáról, és feltápászkodott.

Levegő után kapkodva hátrálni kezdett, tekintetével a
pisztolyát keresve. Az eltűnt az árnyékok között, vagy talán
beesett a hasadékba.

Hendrickson neki háttal állt talpra, olyan trágárságokat
köpködve, amilyeneket Jane még soha nem hallott, mintha a
mocskos szavakon kívül már semmi másra nem emlékezne.
Megfordult, meglátta Jane-t, és nekirontott, a lány meg nem
tehetett más, felkapta a lábszárcsontot. Arról letört ugyan
néhány szilánk, de újak is keletkeztek rajta. Nem várta be a
támadóját, hanem szintén előrevetette magát. Vakmerő ellenfele
ettől úgy megdöbbent, hogy elmulasztotta félrelökni a karját,
amikor Jane a torkába döfte a csont hegyes végét.

Utána gyorsan hátralépett, az áldozatában hagyva a
fegyverét, és bár a seb vérzett egy kicsit, nem úgy tűnt, mintha
eltalálta volna a verőerét. Hendrickson döbbenten, imbolyogva
állt, fél kezével a lábszárcsonton, tátogva, de hangtalanul. Jane
azt hitte, mindjárt térdre rogy, ám a férfi ehelyett hangosan
öklendezve kihúzta a torkából a csontot, és megmarkolta.
Kezében a fegyverével Jane felé indult, mint egy kegyetlen
istenség elpusztíthatatlan avatárja. A lába a zseblámpán landolt,
amelyet vértől vöröses fogakkal vigyorogva félrerúgott az útból.



Ez adta meg Jane számára a győzelem utolsó reményét, mert
a zseblámpa sugara immár megvilágította a Hecklert. Felkapta a
pisztolyt, két kézre fogta, és háromszor belelőtt Booth
Hendricksonba, aki olyan ádáz örömmel vetette felé magát a
lábszárcsontot szorongatva, mintha a lelkével együtt minden
gátlását is elveszítette volna. Amikor már holtan hevert a
padlón, Jane még két golyót beleeresztett.

20.

MILO ATYA BIZTOSÍTOTTA ŐKET ARRÓL, hogy
milyen mélységesen tiszteli az FBI intézményét, a Hivatal
jelenlegi vezetőségével kapcsolatos kétségei ellenére. Miközben
a gyülekezete tagjaihoz kísérte Jergent és Dubose-t, mindenkit
tájékoztatott arról, hogy nem szabad fényképezniük, sem az
internetre posztolniuk, mert ezzel veszélybe sodorhatják
ezeknek a nagyszerű férfiaknak a jövőbeni munkáit.

A jelenlévők közül csak négyen gondolták úgy, hogy
időnként látták a Hondát. De csupán egyikük, egy Norbert
Gossage nevű, grizzly méretű ember mondott bármi olyasmit,
ami felkeltette az ügynökök érdeklődését.

– Különös árnyalatú Honda volt – jegyezte meg a szakállát
vakargatva. – Pont ezért emlékszem rá.

Dubose Jergenre vetett pillantásából egyértelműen
kiolvasható volt, mi a véleménye a harvardi képzésről.

– Igen, ebben igaza van.
– A Honda nem az a márka, amit fel szokás turbózni –

folytatta Gossage a bal fülét piszkálva. – Vagyis feltűnő, ha
átfestik. Ezt a kocsit láttam errefelé – vette ki az ujját a füléből,
és bökte meg vele a kijelzőt, mintha eszébe sem jutna, hogy
Jergennek most sterilizálnia kell majd az egészet –, odalent, a
déli völgyben, a 3-as út elágazása környékén… Régebben arra
dolgoztam.

– Pontosan merre? – kérdezte Dubose.
– Nem egy konkrét helyen. Mindig mozgásban volt, amikor



láttam.
– Nem tudja, ki vezethette?
– Valami fickó. Soha nem láttam tisztán. Igazság szerint

mindig kitértem előle. Szerintem nem is tudott rendesen
vezetni. Amúgy viszont évekkel ezelőtt láttam utoljára.

Jergen elkedvetlenedve visszakérdezett:
– Évekkel?
– Legalább három éve. Talán több is.
Bár megpróbáltak további részleteket is kifacsarni belőle, nem

volt mit kifacsarni.
Ekkorra már három kisgyermek kapaszkodott Dubose

nadrágszárába, és a nagydarab férfi olyan benyomást keltett,
mint aki mindjárt közéjük csap.

Ideje volt elindulniuk.

21.

JANE FELKAPTA A TÁSKÁT és a zseblámpát, s átkelt a
pallón, ellenállva a késztetésnek, hogy visszanézzen, mintha
Hendrickson csak addig maradna halott, ameddig ő meg tudja
győzni magát arról, hogy megölte.

Sikerült kijutnia a fenti épületből a havas tájba. Harmincnyolc
perc telt el azóta, hogy kimenekült Anabel búvóhelyéről a görbe
lépcső alján.

Kétség sem fér ahhoz, hogy a nő a La Jolla-i téli
rezidenciájából már tájékoztatta Jane hollétéről mindazokat,
akikben égett a vágy, hogy holtan lássák. A gyorsnál is
gyorsabban útra kellett kelnie, ám ezúttal a vihar, amely
késleltette az odaúton, a szövetségesévé vált. Lehet, hogy
képesek lesznek elindítani egy bérgyilkoscsapatot Las Vegasból,
Renóból vagy akár Sacramentóból. De a hó erősebben zuhogott,
mint bármikor, és a szél is felerősödött. Kizárólag helikopterrel
juthattak volna el hozzá időben, ám az időjárási körülmények
miatt most nem szállhattak fel.

Mire odaért az Explorer Sporthoz, már kontrollálhatatlanul



remegett, és nem csak az időjárás miatt, amelyhez nem öltözött
fel megfelelően. A motor az első próbálkozásra beindult. Jane a
fűtést is bekapcsolta.

A rövid földútról a hosszabbig, majd a mellékútig és az 50-es
autópályáig hófehér maradt a világ. Mire átkelt a nevadai-
kaliforniai határon, Jane letekerhette a fűtést.

Dél-Tahoe-ban megállt tankolni, és felmerült benne, hogy ott
éjszakázzon, mert biztosan nem fognak arra számítani, hogy
reggelig a környéken marad. Azonban a hókotrók működtek, és
az 50-es járható volt, úgyhogy inkább megpróbált átmenni
Placerville-be.

A Hendricksonnal való összecsapása óta fájt a bal oldala a
csípője felett és a bordái alatt. Egy héttel korábban, San
Franciscóban megsebesült. Nem komolyan, bár össze kellett
varrni a sebét. Lehet, hogy egy-két varrata most kiesett, de ezt
nem volt ideje ellenőrizni.

Továbbhajtott.
A hó megszokott szépsége hiányzott ebből a viharból. Inkább

hamuszerűnek tűnt, mintha a látótávolságon túl lángokban
állna a világ, és a hamueső után csak megfeketedett romok
maradnának majd mindenfelé.

Lehet, hogy a túlélés a rátermettségen és az intuíción múlik,
ugyanakkor ajándék is, amiért kijár a hála. Jane szívében viszont
nem akart enyhülni az elkeseredés, nem talált megnyugvást.

Végül a zenéhez folyamodott, és olyan hangosra állította,
hogy ne is lehessen hallani a hólánc hangját. Rubinstein
zongorázott, Jascha Heifetz hegedült, Gregor Piatagorsky
csellózott. Csajkovszkij Zongoratriója, a-mollban.

Nem tudta volna megmondani, mikor kezdett sírni vezetés
közben, és azt sem vette észre, mikor hagyta abba, de utána a
hamu visszaváltozott hóvá, benne feléledt a hála, s nyugalom és
remény áradt végig rajta.

22.



MÁR CSAK FÉLÓRÁNYI NAPFÉNYRE
SZÁMÍTHATOTT, de Travis tudta, hogy nem várhat tovább.
Valami rettenetes történt.

Nem lett volna szabad kimennie, csakhogy a szabályok már
nem számítottak. Neki kellett döntenie.

Megetette a kutyákat, pórázra kötötte őket, és kivitte őket a
dolgukat végezni. Jó kutyák voltak, és nem szaladtak el, amikor
ledobta a pórázt, hogy összeszedje a piszkukat a kék
kakizacskóval. Bekötötte a zacskók nyakát, és letette őket a
tornácra.

Ismét megfogta a két pórázt, és a düledező pajtához sétált a
kutyákkal, amely nem düledezett igazából, csak úgy nézett ki.

Megállt az ajtó előtt, ahol korábban Gavin bácsi is, amikor
még úgy tűnt, hogy minden rendben lesz.

Nem próbált benyitni vagy kopogtatni. Gavin bácsi azt
mondta, hogy kamerák vannak ott, és Cornell bácsi tudni fogja,
ha valaki be akar menni.

Lehet, hogy Cornell bácsi aludt, vagy talán beletelt egy kis
időbe, amíg eldöntötte, hogy mit tegyen, de végül felhangzott a
zümmögés és a kattanás, és az ajtó kitárult.

Travis a kutyákkal együtt belépett a kis helyiségbe. Az ajtó
magától becsukódott mögötte.

Az előtte lévő ajtó nem nyílt ki azonnal. A kutyák idegesen
fészkelődtek, de Travis nem.

Felnézett a kamerára, és egy kis idő múlva úgy érezte, illene
magyarázattal szolgálnia, úgyhogy azt mondta:

– Valami nagyon rossz történt.
További egy-két perc múlva a belső ajtó is kinyílt.
Travis egy nagy szobába sétált be, amely tele volt

könyvekkel, kényelmes székekkel és lámpákkal, fény- és
árnyéktócsákkal.

Duke és Queenie annyira izgatottak lettek az új helytől, hogy
kirántották a pórázukat Travis kezéből, és bóklászni kezdtek a
helyiségben, hogy mindent végigszimatoljanak.

Egy férfi állt az egyik karosszék mellett, lámpafényben.
Nagyon magas volt, és kevésbé fekete, mint Gavin bácsi. Magas
és vékony, mint egy gólyalábú madárijesztő, vagy ilyesmi.

Azt mondta:



– Ezek nagy kutyák. Ne hagyd, hogy a nagy kutyák
megöljenek, kérem és köszönöm.

23.

MIKÖZBEN GYORSAN ALKONYODOTT, Jergen és
Dubose még mindig a Borrego-völgyben keresgéltek, bár nem
tudták, hogy mit. Carter Jergen legalábbis nem tudta. A
partnere, aki a jelek szerint újabban mindentudónak tekintette
magát, lassan vezetett, maga elé intette a türelmetlenkedőket, és
összehúzta a szemét a napszemüvege mögött, miközben a
barátságtalan tájat fürkészte, mintha Travis Hawk bárhol ott
bujkálhatna terepszínben. Úgy méregette az épületeket, mintha
arra gyanakodna, hogy az ötéves szökevény a falai mögött
rejtőzik fegyverekkel és lőszerekkel.

– Biztosan nem azt a furcsán zöld Hondát keressük, mert az a
bolt parkolójában áll. – Dubose nem válaszolt. – És akárki
vezette is régebben, az most már mást vezet, bár nem tudjuk,
mit. – Dubose némán vezetett tovább. – Most az lenne a
dolgunk – folytatta Jergen –, hogy beássuk magunkat
Washingtonék múltjába, hátha találunk valami kapcsolatot
köztük és valaki között ebben az átkozott sivatagban.

Dubose leereszkedett odáig, hogy válaszoljon.
– Azt ráérünk sötétedés után elkezdeni, amikor nem lesz elég

fény a nézelődéshez.
– Rendben, de most mit keresünk pontosan?
Dubose megtartotta magának a stratégiáját.
Csak akkor állt meg, amikor odaértek egy kicsi, kopott kékre

festett, fehér fém tetős házhoz, amely borzas pálmák között állt.

24.



MIKÖZBEN TRAVIS LEÍRTA, hogy Gavin bácsi és
Jessie néni hogyan változtatták meg a külsejüket, hogyan
mentek be a városba, és hogyan nem jöttek vissza, a magas,
furcsa férfi folyamatosan mozgolódott. Odament egy székhez,
és már majdnem leült rá, de végül mégsem, utána kiválasztott
egy másik széket, amire majdnem leült, aztán megint
felegyenesedett, mielőtt a feneke a párnájához ért volna.

Miközben ide-oda járkált, két hatalmas tenyerét is egymáshoz
dörzsölte, mintha folyó víz alatt mosna kezet. Amikor nem ezt
csinálta, akkor eltakarta az arcát a kezével, mint aki valamit nem
akar meglátni, és elfelejtette, hogyan kell becsuknia a szemét.
Amikor eltakart arccal ment tovább, majdnem átesett egy
széken. Nekiment egy asztalnak, amelyen megzörrent a lámpa.

Travis története nem volt túl hosszú, de a magas, furcsa férfi,
Mr. Cornell Jasperson mégis arra kérte, hogy újra és újra
ismételjen meg néhány részletet, mintha abban reménykedne,
hátha megváltoznak, amíg az egész történet meg nem változik,
és Gavin és Jessie haza nem érnek, hogy ne kelljen aggódni
értük.

Mr. Jasperson, miután végre felhagyott azzal, hogy mindent
elismételtessen, csak állt némán, kezét az arcára szorítva, de
immár Travist bámulva az ujjai közül. Némi hallgatás után azt
mondta:

– Nem tudom, mit kéne csinálni.
– Én sem tudom – válaszolta Travis. – Kivéve, hogy el kell

mondanom az anyámnak.
Ekkor ébredt rá, hogy nem vitte magával az eldobható

telefont, amire fel volt ragasztva az anyja eldobható telefonjának
a száma.

– Vissza kell mennem a házba.

25.

A KIS KÉK HÁZHOZ VEZETŐ KOCSIFELHAJTÓ
gondozatlan volt, csupa gyom. Az épület közvetlen környéke



kavicsokkal volt felszórva. Mögötte egy düledező pajta állt,
amely valószínűleg egy tehénszellentéstől is összeomlott volna.

– A nyugat-virginiai otthonomra emlékeztet – jegyezte meg
Dubose.

Carter nem tudta megállni, hogy oda ne szúrjon.
– Egy pajtában laktál?
– A házunk egy kicsit talán szebb volt ennél. A pajtánk

viszont csúnyább.
– Az meg hogy lehet? – csodálkozott Jergen.
– Kellett hozzá némi erőfeszítés, de végül egy olyan helynek

nézett ki, ahova az ember csak akkor megy be, ha azt akarja,
hogy a családtagjai megkapják az életbiztosítását. Soha egyetlen
hatósági személy sem lépett be oda, amíg a nagyapám és az
apám whiskyt főztek, illetve palackoztak odabent, és később
sem, amikor Carney bátyám telerakta lámpákkal, és füvet
termesztett benne.

– A nagyapád és az apád szeszfőzdét üzemeltettek?
– Ők nem ezt a szót használták volna.
– A bátyád meg drogdíler?
– Még mindig termeszt, de túl sokat szív ahhoz, hogy árusítsa

is. Carney amúgy is nagy seggfej. Számomra meghalt.
Jergen elgondolkozott ezen a mondaton.
– Amikor azt mondod, hogy számodra meghalt, azt úgy

érted…?
– Nem, nem öltem meg. Bár néha azt kívánom, bárcsak

megtettem volna. De akkoriban még Carney ellenére is szép volt
az élet.

– Nos – érzett vele együtt Jergen –, mindnyájunknak vannak
ilyen rokonai.

Dubose véget vetett a nosztalgiázásnak, felemelte a lábát a
fékről, és a VelociRaptor megindult előre.

– Valahol a völgyben hagyták a fiút, amikor elmentek
bevásárolni. Még mindig itt van. Az anyja biztosan tudja, hol, és
előbb-utóbb eljön érte.

26.



– NE HAGYJ EGYEDÜL a félelmetes nagy kutyákkal! –
mondta Mr. Jasperson. – Kérlek és köszönöm.

– Nem fognak bántani – ígérte neki Travis. – Csak átszaladok
a házba, fogom a telefont, és jövök is vissza.

– Jaj. Te jó ég.
– Nem lesz semmi baj.
Duke és Queenie egymás mellett feküdtek, mint egy

kutyatócsa, nagyjából annyira fenyegetően, mint egy szőnyeg.
– Gyors leszek – ígérte Travis.
Kiment az előtérbe, az ajtó becsukódott mögötte, mire

kinyitotta a külső ajtót.
Odakint egy szörnyen nagy terepjáró gurult végig lassan hat

hatalmas keréken, olyan feketén és menőn, mintha egy Csillagok
háborúja-filmből érkezett volna.

27.

– …ITT VAN. Az anyja biztosan tudja, hol, és előbb-
utóbb eljön érte – mondta Dubose, és gyorsítani kezdett.

– Száz csapdát is elhelyezünk neki – ígérte Jergen.
– Igen, de mérget vennék arra, hogy nem fog mind a százon

átsétálni. Amíg itt várunk rá, meg kéne találnunk a fiút.
– Szerinted megadná magát, ha tudná, hogy nálunk van a

kölyök? Úgy értem, biztosan sejti, hogy vagy beinjektálnánk
mindkettejüket, vagy megölnénk őket.

– Az anya-gyermek kapcsolat hosszas elemzése után –
válaszolta Dubose, mintha egy vidéki parasztfilozófus lenne –
arra jutottam, hogy ha nem adja meg magát hat órán belül azt
követően, hogy megtudta, nálunk van a fia, akkor egyszerűen
kinyírjuk a kis nyomorultat. Mert az olyan lesz, mintha a
ribanecot ölnénk meg. Utána vége lesz. Nem marad benne nafta.
Még az is lehet, hogy megöli magát, és nekünk nem kell
fáradnunk ezzel.

Miközben leszállt az éj, csendben tettek meg néhány



kilométert, és ezalatt Jergen a partnere rendíthetetlen
kegyetlenségén gondolkozott, amire nem tudott nem csodálattal
tekinteni.

– Szerintem igazad van a kölyökkel kapcsolatban. De én nem
adnék neki hat órát. Legfeljebb kettőt.

28.

AZ ARANYLÁZ IDEJÉN PLACERVILLE-T, amely az
anyaér keleti oldalán terült el, Old Dry Digginsnek nevezték.
Olyan tisztességtelen hely volt, hogy ahhoz, hogy a rendet fenn
tudják tartani benne, a hatóságok kettesével kezdték
felakasztgatni a bűnözőket, aminek következtében egy idő után
átnevezték a helyet Hangtownnak. Placerville akkoriban
kevésbé volt színes, viszont sokkal csendesebb volt.

Jane már harmincöt kilométerrel korábban kihajtott a
viharból, és a benzinkútnál a hóláncot is levetette. Most keresett
egy motelt, készpénzben kifizetett egy éjszakát, és felvitte az
összes csomagját a szobájába. A titánötvözet táska, amelyben
kétszáz tízezer, egykor Simon Yegg tulajdonát képező dollár
volt, nem látszott ki a négy rövid lábon álló szekrény alól, ahova
becsúsztatta.

Elsétált a legközelebbi boltba, odament a szendvicsespulthoz,
és rendelt két marhasültes szendvicset provolone sajttal és
mustárral.

A nagydarab nő, aki a szendvicseket készítette és csomagolta,
érzékeny volt mások hangulatára.

– Hosszú napja volt, drágám?
– Jobb is volt már.
– Biztos nem pasigond.
– Már nem.
– Egy ilyen csinos lány miatt a pasiknak kellene

szomorkodniuk.
– Az is előfordult már.
Az alkoholrészlegen keresett egy Belvedere vodkát, és azt is a



kosarába rakta.
A motelben megtöltött egy jégkockás vödröt az automatából,

és vett két diétás kólát.
A szobájában levette Elizabeth Bennet parókáját. Az

orrkarikáját elveszítette valahol. De ez nem számított. Anabel
ezzel a külsővel látta, és valószínűleg el is mentette a felvételt,
ami azt jelentette, hogy nem maradhat Liz.

Levetkőzött, és megvizsgálta a sebét. Nem volt csúnya. Egy
kevés alvadt vér tapadt csak rá, és kiesett az egyik varrata. De a
sebe szépen gyógyult, és még mindig rengeteg antibiotikuma
volt.

Lezuhanyozott, és csak bugyit meg pólót vett magára. Kevert
egy vodkás kólát, és leült az ágyra, hogy megegye a
szendvicseit; az egyiket teljesen, a másikból csak a húst és a
sajtot.

Tévé is volt a szobában, de ő nem vágyott rá.
Az éjjeliszekrényen egy odacsavarozott rádiós óra kínált

alternatívát. Addig tekergette, amíg rá nem lelt egy Mariah
Carey-összefoglalóra. Az a szenzációs hangi Az I Don’t Wanna Cry
és az Emotions. Utána az Always Be My Baby, a Love Takes Time, a
Hero és a többi.

A zene fel tudja emelni és porig tudja sújtani az embert –
néha ugyanaz a dal.

Miután végzett az evéssel, és amikor eléggé nyugodtnak
érezte magát hozzá, fel akarta hívni az eldobható telefont,
amelyet Gavinnél és Jessie-nél hagyott.

Éppen a második vodkájával végzett, amikor megszólalt a
sajátja. Kikapcsolta a rádiót, felkapta a készüléket, és fogadta a
hívást. Travis szólt bele:

– Mami?
Bármi is történt, az benne volt ebben az egyetlen szóban, mert

mióta pár hónappal korábban elmenekültek virginiai
otthonukból, a fiú csak anyának szólította, mintha megértette
volna, hogy gyorsan fel kell nőnie. És egyébként is ismerte
annyira, hogy két szótagból is rájöjjön mindenre. Lerakta a lábát
a földre, és felegyenesedett.

– Mi a baj, kicsim?
– Gavin bácsi és Jessie néni elmentek bevásárolni, és nem



jöttek vissza.

29.

PLACERVILLE A POKOL TORNÁCÁNAK TŰNT,
mivel Travis a Borrego-völgyben volt. A motelszoba zárkának,
amelyben nyugtalanul járkált fel-alá, céltalanul, olyan
fájdalommal a mellkasában, mintha egy tövises inda szorítaná a
szívét, és a kínok démona táplálkozna az agyából.

Jane tudott Gavin unokatestvéréről, az excentrikus zseniről,
aki a világvégére készülődött, de nem volt őrült. Jóváhagyta a
birtokát mint búvóhelyet. Ámbátor nem hitte, hogy egyszer
eljön ez a pillanat.

Travis ott biztonságban lesz egy ideig. Egy rövid ideig. Két napig.
Talán háromig.

Kivéve, ha Gavint és Jessie-t beoltották. Akkor el fogják mondani,
hol van.

De nem oltották be őket. Ők nem hagynák, hogy foglyul ejtsék őket.
Tudják, hogy ez mit jelentene: nanohálós rabszolgaságot.

Biztos, hogy meghaltak. Éppen annyira a szíve részei voltak,
mint az izmok, és most meghaltak. Reggel talán szerepelni fog a
hírekben a haláluk, valami kitalált történet arról, hogy mi lett
velük.

Nem bírta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy ő a felelős a
halálukért. Igen, tisztában voltak a dolog kockázataival, ehhez
kétség sem fér. Ezt a háborút a sajátjuknak is érezték, és
mindenkiének, aki szereti a szabadságot, és akinek van elég
tapasztalata ahhoz, hogy tudja, milyen engesztelhetetlen a
gonosz. Ha meg tudták volna most szólítani arról a titokzatos
helyről, amelyről egy ember sem ismeri a teljes igazságot,
biztosan felmentették volna a felelősség alól, Jane bánatát mégis
átjárta a lelkiismeret-furdalás.

Felöltözött, kiment, mélyen belélegezte a hűvös éjszakát, és
remegett a tettvágytól. Az ég éppen olyan borús volt, mint



amikor megérkezett.
Nem volt az a vodkamennyiség, amely segíthetett volna neki

elaludni.
Most azonnal Borrego Springsbe akart menni. De az lett

volna a legrosszabb, amit tehet, ha Travishez rohan. Muszáj
aludnia valamennyit, hogy odaérjen. Várni fogják, és kimerülten
könnyedén elkaphatnák. Meg kell terveznie, hogy juthat be
észrevétlenül a völgybe, és jöhet ki onnan. Amíg
sorozatgyilkosok után nyomozott, és az óta, hogy őt magát is
gyilkosnak titulálták, amellett pedig árulónak is, úgy sikerült
életben maradnia, hogy megőrizte a hidegvérét. Ám ez… ez a
türelme és a józan esze végsőkig feszített próbatétele. Most már
nemcsak a saját, hanem a fia élete is azon múlt, hogy képes-e
felülkerekedni heves érzelmein.

Ennek ellenére közelebb akart kerülni Travishez, ha csak egy
kicsivel is, és még valamire vágyott. A csillagokra.

Visszament a szobájába, vastagon kifestette a szemét és a
száját, és felkapta a kócos, fekete parókát, mert ez volt a
leggyorsabb megoldás. A kinézetét már ismerik, Elizabeth
Bennet nevét viszont nem; még egy alkalommal használhatja.

Levitte a csomagjait az autóhoz, bezárta a szobát, majd
elautózott Sacramentóba, utána pedig Stocktonba.

30.

A KIMERÜLTSÉGE SZINTE KÉZZELFOGHATÓ
VOLT, ott ült a nyakában, vastag köpenye lehúzta a vállát.
Mindig eljön az a pillanat, amikor a vasakarat és a szív
eltökéltsége már nem kompenzálja az izmok fáradtságát. Jane
előtt elmosódott a világ az álmosságtól, és ha az úton maradt
volna, önmagára és másokra is csak veszélyt jelentett volna.

Éjjel 23:50-kor, Stockton közelében visszavonultak a felhők.
Még délebbre, ahol az utolsó foszlányaik is eltűntek, Jane
lekanyarodott a Lathrop nevű kis településre, hogy kivegyen
egy szobát éjszakára.



De előtte megállt az út szélén a városka peremén, kiszállt a
kocsiból, és sétált pár lépést a mezőn. Az ég tele volt apró
napokkal örök sötétségében, melyet csak a fényük világított
meg. A legközelebbi nap, amely a Földet melegítette fel, már
órákkal azelőtt lebukott a látóhatár alá. Amikor ismét felkel, egy
csodálatos világot fog elárasztani fényével, egy olyan mély és
összetett természeti szépségekkel teli világot, amelyben a tiszta
szívűek értelmet látnak, és tudni akarják a forrását. Az
éjszakában és a hajnali fényben férfiak és nők írtak dallamokat,
verseket és regényeket, kutattak gyógyszerek után, vívtak
háborúkat a gonosz erői ellen, dolgoztak keményen és
becsületesen, neveltek gyermekeket, szerettek, törődtek,
reménykedtek. Az a lyuk a földben, a kegyetlenségeknek és a
szörnyűségeknek e múzeuma nem a végső igazság, mint azt
Anabel állította. Az az „igazság” kizárólag azoknak a
téveszméje, akik számára az élet nem több a hatalomért
folytatott harcnál; akik vagy nem látták a világ szépségét és
csodáit, vagy nem voltak hajlandóak észrevenni őket; akik nem
akartak válaszokat találni önmagukon kívül; akik azért éltek,
hogy uralkodjanak, hogy megmondják másoknak, mit
csináljanak és gondoljanak, és miben higgyenek; és akik
örömmel eltaposták azokat, akik nem engedelmeskedtek. Bár
elkerülhetetlen volt, hogy a technológiai fejlődés előbb-utóbb
megadja nekik azt az abszolút hatalmat, amire vágynak, mégis
ellen kell nekik állni. Ha abban az első pillanatban, amikor az
univerzum megszületett, és a csillagokban felragyogott a fény,
minden máris a zsarnokság és a rabszolgaság felé mutatott
volna, Jane akkor sem lett volna hajlandó hagyni, hogy rá és a
gyermekére is ez várjon. Ha arra kényszerítenék, hogy vérben
gázoljon anélkül, hogy valaha is barátságos partokra érhetne,
akkor is élete végéig keresné őket. S ha pokollá akarják
változtatni a világot, ő megjáratja velük a poklot azzal, hogy
ajtót nyit nekik.

De most jöjjön a motelszoba! A párna. A kimerültség, a bánat,
a nyugalom és a hála. Az azonnali elalvás. És a másnapi
napfelkelte után az a sok csoda és szörnyűség.
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{1} János 10:10 (Új fordítású Biblia).
{2} Edgar Allan Poe: Álomország (Babits Mihály fordítása).
{3} T. S. Eliot: Az üresek (Vas István fordítása).
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