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Cora Gundersun, az általános iskola tanár mindenkivel
kedves, és mindenki szereti őt. Mégis megöli magát, de
előtte még brutálisan lemészárol egy csomó embert.

Amikor előkerül Cora felkavaró naplója, mindenki arra
gondol, hogy a nő őrült volt. Egyedül Jane Hawk tudja, mi
az igazság.

Jane-nek a férje is megmagyarázhatatlan módon lett
öngyilkos - Jane ekkor kezdett nyomozni, először FBI
ügynökként, de aztán menekülnie kellett. Kilép a szervezet
kötelékéből, és egymagában dacol nagyhatalmú ellenfeleivel,
akiknek titkos összeesküvése szörnyű veszélybe sodorná
Amerikát.

Csak Jane Hawk, az államok legkeresettebb szökevénye
számolhatja fel a mestertervet, amely romlásba dönti az
országot.
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Ezt a könyvet Richard Hellernek ajánlom:
kősziklámnak a viharos időkben, barátomnak majdnem
harminc éve, ügyvédemnek és bölcs tanácsadómnak, aki
tudja, hogy a legértékesebb kincs négy lábon jár.



 

„Nem tudják a játékszabályokat, vagy legalábbis nem
törődnek velük…”

LEWIS CARROLL:
Alice Csodaországban (Kosztolányi Dezső fordítása)

„[A kaptárban] a méhek nem dolgoznak, csak sötétségben;
a gondolat nem működik, csak némaságban;
az erény ugyanígy nem működik, csak titokban.”

THOMAS CARLYLE: Sartor Resartus



ELSŐ RÉSZ

HAWK ÚTJA

1.

CORA GUNDERSUN ANÉLKÜL SÉTÁLT VÉGIG az
égő tűzön, hogy megperzselődött volna, és fehér ruhája sem
kapott lángra. Nem félt, inkább furcsán lelkes volt, és a
közönségnek leesett az álla elképedésében; a döbbenet a lángok
fényével együtt villogott az arcukon. Nem ijedten, hanem
bámulattal telt hangon kiáltottak oda a lánynak, sőt, némi
tisztelettel, úgyhogy Cora egyszerre érzett lelkesedést és
meghatottságot, amiért sebezhetetlenné vált.

Dixie, a hosszú szőrű, sárgásvörös tacskó ébresztette fel
Corát azzal, hogy megnyalta a kezét. A kutya nem tartotta
tiszteletben az álmokat, még ezt sem, amelyet a gazdija
zsinórban a harmadik napja élvezhetett, és amelyről részletesen
beszámolt Dixie-nek. Eljött a hajnal, a reggeli és az első séta
ideje, amelyek fontosabbak voltak Dixie-nek bármiféle álomnál.

Cora negyvenéves volt, madárszerű és fürge. Miközben a
kiskutya letotyogott a tologatós fellépőn, ami lehetővé tette,
hogy fel- és lemásszon az ágyból, Cora felugrott, hogy
köszöntse a napot. Bebújt szőrmével bélelt, bokáig érő
csizmájába, amelyet télen papucs gyanánt viselt, és pizsamában
követte a riszáló tacskót a házban.

Közvetlenül az előtt, hogy belépett a konyhába, hirtelen az
az előérzet hasított belé, hogy egy idegen férfi fogja várni az
ebédlőasztal mellett, és valami rettenetes dolog fog történni.

Persze senki sem várta. És ő soha nem volt különösebben
ijedezős típus. Megrótta magát, amiért halálra rémült a
semmitől.

Miközben elővette a friss vizet és a kutyaeledelt kis
társának, az aranyszínű, bolyhos farok izgatottan sepregette a



padlót.
Mire előkészítette és bekapcsolta a kávéfőzőt, Dixie már

végzett is a reggelivel, és odaállt a hátsó ajtóhoz, ahol
vakkantott egyet.

Cora lekapott egy kabátot az akasztóról, és magára húzta.
– Lássuk, hogy a hasad kiürítése is megy-e olyan gyorsan,

mint a teletömése. Odakint hidegebb van, mint Hadész
celláiban, édesem, úgyhogy ne tötymörögj!

Miközben a ház melegéből kilépett a tornácra, a lehelete úgy
gomolygott, mintha egy szellemrajt űztek volna ki a testéből.
Cora megállt a lépcső tetején, hogy szemmel tarthassa a drága
kis Dixie Belle-t a biztonság kedvéért, hátha éjszaka besurrant az
udvarba egy harciasabb mosómedve.

Előző hajnalban több mint harminc centi tél végi hó hullott
le. S mivel nem fújt a szél, a fenyőfák még mindig
hermelinstólásan sorakoztak mindenütt. Cora ellapátolta a
havat egy kis területen a hátsó kertben, hogy Dixie-nek ne
kelljen mély hóban gázolnia.

A tacskóknak érzékeny orruk van. Dixie Belle elengedte a
füle mellett a gazdája kérését, hogy ne tötymörögjön, és orrát a
földre szorítva fel-alá rohangált a kis tisztáson, hogy felderítse,
milyen állatok látogatták meg éjszaka.

Szerda. Iskolanap.
Bár Cora két hete nem dolgozott, még mindig úgy érezte,

mintha sietnie kellene, hogy felkészüljön az óráira. Két évvel
ezelőtt megkapta „Az Év Minnesotai Tanára” címet. Nagyon
szerette a hatodikosait, akik rettentően hiányoztak neki.

De a váratlanul jelentkező, öt-hat órás migrének
ellehetetlenítették a munkáját, s ezeket néha kizárólag általa
érzett rossz szagok is kísérték. A fejfájásai lassan reagáltak a
gyógyszerekre – a zolmitriptánra és egy Soma nevű
izomlazítóra. Cora régebben nem volt betegeskedő típus, és
nagyon unta már a bezártságot.

Dixie Belle végre elvégezte a dolgát, és két kis barna hurkát
hagyott maga után, amelyeket Cora később, miután
megfagytak, össze fog szedni egy nejlonzacskóval.

Amikor követte a tacskót a házba, meglátott egy férfit a
konyhaasztalánál. Kávét iszogatott, amellyel szemtelenül



kiszolgálta önmagát. Kötött sapkát viselt. Bundás bélésű
dzsekije kicipzárazva lógott rajta. Arca hosszúkás volt, vonásai
élesek, hideg, kék tekintete egyenes.

Még mielőtt Cora megfordulhatott volna, hogy
kimeneküljön, a behatoló azt mondta:

– Játssz velem mandzsúriait!
– Jó, rendben – válaszolta Cora, mert a férfi már nem tűnt

veszélyesnek. Végtére is, ismerték egymást. Ez egy rendes fickó
volt. Legalább kétszer meglátogatta az előző héten. Nagyon
rendes embernek tűnt.

– Tegnap is álmodtál? – kérdezte a rendes ember.
– Igen.
– Tűzről álmodtál?
– Igen.
– Jó álom volt, Cora?
A nő elmosolyodott, és bólintott.
– Egy csodálatos, csodálatos séta volt a perzselő tűzön, és

egyáltalán nem éreztem félelmet!
– Ma éjszaka is erről fogsz álmodni – jelentette ki a férfi.
Cora elmosolyodott, és kettőt tapsolt.
– Remek! Olyan csodás ez az álom! Kicsit olyan, mint amit

kislány koromban álmodtam néha… amelyikben repültem, mint
egy madár. Csak repültem, és nem féltem attól, hogy lezuhanok.

– Holnap nagy nap lesz, Cora.
– Tényleg? Mi fog történni?
– Amikor reggel felébredsz, tudni fogod. Én nem jövök

vissza többet. Bármilyen fontos is a feladat, nincs szükséged
hozzá közvetlen segítségre. – Ezzel végzett a kávéjával, Cora elé
csúsztatta a csészét, felállt, és az asztal alá tolta a székét. – Auf
Wiedersehen, te ostoba, vézna ribanc.

– Viszontlátásra! – válaszolta Cora.
Villogó, cikázó fényeket látott maga előtt, amiket a migrén

jelentkezése előtt szokott. Lehunyta a szemét, és máris rettegni
kezdett a fájdalomtól. De az aura elmúlt. A fejfájás nem
következett be.

Amikor kinyitotta a szemét, az üres csésze ott állt előtte az
asztalon, az alján egy kis kávémaradékkal. Cora felállt, hogy
töltsön magának egy újabb adagot.



2.

JANE HAWK EGY MÁRCIUSI VASÁRNAP
délutánon önvédelemből és komoly vívódások közepette
megölte egy drága barátját és mentorát.

Három nappal később, szerdán, amikor az éjszakai égboltot
olyan fényes csillagok díszítették, hogy még a Los Angelestől
északra lévő San Gabriel-völgy közvilágítása sem tudta
elhalványítani őket, gyalogszerrel megközelített egy házat,
amelyet korábban az autójából megfigyelt. Volt nála egy nagy
sporttáska, terhelő jellegű tartalommal. A dzsekije alatti
válltokban egy lopott .45-ös Colt pihent, amelyet az ország
egyik legjobb fegyverműhelyében alakítottak egyedire.

Ez a környék a káosz korában is nyugodt volt, egy csendes
zug a nagy ricsajban. Perui borsfák susogtak, és pálmalevelek
zizegtek halkan a jázminillatú levegőben. A szellő emellett némi
dögszagot is hozott magával az egyik csatornából, talán néhány
megmérgezett patkányét, amelyek a sötétbe menekültek
meghalni.

Az „ELADÓ” tábla a kiszemelt ház előtt, a nyírásra éhező
gyep, az ingatlanos kulcsdoboza a bejárati ajtó kilincsén és a
behúzott függönyök arra utaltak, hogy a ház üres lehet. A
biztonsági rendszer nagy valószínűséggel ki lett kapcsolva, mert
semmi ellopható nem maradt az ingatlanban, és mert a riasztó
megnehezítette volna a reménybeli vevők körbevezetését.

Az épület mögötti teraszon sem voltak bútorok. A
medencében fekete víz hullámzott klórszagot lehelve, tükröt
tartva a fogyó holdnak.

A ház hátulját stukkós díszfal és néhány babérbokor takarta
el a szomszédok elől. Jane-t még nappal sem vették volna észre.

Egy feketepiacról származó LockAid zárfeltörő pisztollyal,
amelyet csak a rendfenntartó szervek munkatársai
használhatnak legálisan, kinyitotta a hátsó ajtó zárját. Utána
visszarakta az eszközt a táskájába, belökte az ajtót, és
hallgatózva megállt a sötétbe boruló konyha előtt.

A ház alaprajzának biztos ismeretében átlépett a küszöbön,
behúzta maga mögött az ajtót, és visszazárta a reteszt. A



táskájából kihalászott egy két üzemmódba állítható LED-es
zseblámpát, a leghalványabb erősségre állította, és a fényénél
megszemlélte az elegáns konyhát a fényes, fehér szekrényeivel,
a fekete márványpultjaival és a rozsdamentesacél eszközeivel.
Egyetlen edényt sem látott. Egy árva márkás porcelánt sem
csodálhatott meg a felső üveges vitrinekben.

A tágas szobák, amelyek mellett elhaladt, olyan sötétek és
üresek voltak, mint a koporsók. Bár az összes függöny be volt
húzva, Jane a padlóra irányította a zseblámpáját, és továbbra is a
legkisebb fokozaton hagyta.

A fal közelében maradt, ahol kisebb volt a valószínűsége,
hogy nyikorogni kezdenek a lépcsőfokok, de azok még így is
jelezték, hogy megindult felfelé.

Bár csak a ház elejére volt szüksége, az egész emeletet
bejárta, hogy meggyőződjön arról, egyedül van. Egy felső
középosztálybeli otthonban járt egy jó környéken, ahol minden
hálószobához saját fürdőszoba is dukált, s mégis, az üres
helyiségek láttán átjárta a lelkét az agglomerációk
hanyatlásának és a társadalmi szétesésnek a hangulata.

De talán nem is a sötét, hideg szobák keltettek benne ilyen
érzéseket. Valójában már egy hete rossz előérzete volt, az óta,
hogy megtudta, mit terveznek a technológiai csodák új
világának legnagyobb hatalmú emberei a felebarátaik számára.

Lerakta a sporttáskáját az utcára néző hálószoba ablaka
mellé, kikapcsolta a zseblámpát, és széthúzta a függönyöket.
Nem a közvetlenül vele szemben lévő házat figyelte, hanem a
mellette lévőt, a craftsman építészeti stílus egyik remekét.

Abban Lawrence Hannafin lakott, aki márciusban özvegyült
meg. Neki és a néhai feleségének nem voltak gyermekeik. Bár
még csak negyvennyolc éves volt – huszonegy évvel idősebb
Jane-nél –, Hannafin nagy valószínűséggel egyedül lehetett.

Jane nem tudta, hogy a férfi a potenciális szövetségese-e.
Valószínűbbnek tartotta, hogy egy jellemtelen, gyáva alak, aki
halálra ijed majd a kihívástól, amelyet ő elé fog tárni. A
korszellem a gyávaságot bátorította.

Csak az ellensége ne legyen.
Jane hét évig dolgozott az FBI ügynökeként a Kritikus

Incidensek Gyorsreagálású Csoportjánál, leggyakrabban a 3. és



4. Viselkedéselemző Egységet érintő ügyekben, amelyek tömeg-
és sorozatgyilkosokra specializálódtak. A munkája során csupán
kétszer kellett embert ölnie, egy elég reménytelen helyzetben,
egy elszigetelt farmon. Ezzel szemben az előző héten, mialatt
fizetés nélküli szabadságon volt, három embert ölt meg
önvédelemből. Renegát ügynökké vált, és mostanra elege lett
már a gyilkosságokból.

Abban reménykedett, hogy ha Lawrence Hannafin nem is
bizonyul olyan bátornak és megalkuvást nem ismerőnek, mint
amilyen a híre, akkor legalább anélkül fogja elutasítani, hogy
ráuszítaná az igazságszolgáltatást. Ő nem reménykedhet
igazságszolgáltatásban. Nem lesz védőügyvédje. Nem lesz
tárgyalása. Mindazt tekintetbe véve, amit bizonyos nagy
hatalmú emberekről tudott, a legtöbb, amiben reménykedhetett,
egy tarkólövés volt. Azoknak a fickóknak sokkal rosszabb
dolgokhoz is megvannak az eszközeik, képesek lennének
megtörni őt, elvenni az emlékeit, megfosztani a szabad
akaratától, és engedelmes jámborságra kényszeríteni.

3.

JANE LEVETTE A DZSEKIJÉT és a fegyvertokját, s
aludt egy kicsit – nem túl jól – a padlón, pisztolyával a keze
ügyében. Párna gyanánt az emeleti folyosón lévő ablak
ülőpárnáit használta, takarója viszont nem volt.

Álmában árnyékok és forrás nélküli ezüstös kék fények
között menekült rosszindulatú próbababák elől, amelyek egykor
ugyanolyan emberek voltak, mint ő, de valaki vadászatra
programozta őket, és a szemükben immár semmilyen érzés nem
csillogott.

A karórája ébresztője egy órával hajnal előtt keltette fel.
A neszesszerjében fogkrém és fogkefe is volt. A

fürdőszobában lerakta a halvány fokozatra állított zseblámpát
egy sarokba, és a saját üres tekintetű szellemképét bámulva a
tükörben megpróbálta lesikálni magáról az álmában érzett
rettegést.



A hálószoba ablakánál pár centire elhúzta egymástól a
függönyöket, és a Hannafin-házat kezdte figyelni egy apró, de
erős távcsővel. Mentolos lehelete átmenetileg bepárásította az
ablaküveget.

Lawrence Hannafin a Facebook-oldala szerint minden
hajnalban egy órát kocogott. Az egyik emeleti szoba ablaka
felragyogott, és pár perccel később halvány fény öntötte el a
lenti előszobát is. A férfi fejpántban, sortban és futócipőben
lépett ki az ajtón, miközben a keleti égbolton felragyogott a nap
első rózsaszín sugara.

Jane a távcsövön át nézte, ahogy a célpontja bezárja az ajtót,
utána pedig becsatolja a kulcsát az egyik zsebébe.

A lány előző nap még az autójából figyelte meg Hannafint.
A férfi háromsaroknyit futott dél felé, utána kelet felé fordult,
ahol istállók voltak, és lovaglóösvényeken kocogott az alacsony,
bozótos dombok között. Hatvanhét percet töltött távol. Ennek az
időnek a töredéke alatt is meg lehet oldani, amit én el akarok végezni,
gondolta Jane.

4.

ÚJABB MINNESOTAI reggel köszöntött be. A
betonszürke, kemény ég mocskos jégpáncélként borult a
városra. Hópelyhek repkedtek elszórtan a mozdulatlan
levegőben, mintha egy kitörni készülő hóvihar összeszorított
fogai közül szöktek volna ki.

Cora Gundersun pizsamában és szőrmebélésű
bokacsizmájában reggelit készített: parmezánnal megszórt fehér
pirítóskenyeret, rántottát és Nueske márkájú bacont, a világ
legjobb baconjét sütötte melléjük vékonyra, ropogósra, ízesre.

Az asztalnál újságot olvasott evés közben. Időről időre letört
egy kis darab bacont Dixie Belle-nek, aki türelmesen várakozott
a széke mellett, és minden egyes falatot az öröm és a hála
vinnyogásaival fogadott.

Cora ismét arról álmodott, hogy sértetlenül sétálgat a
tűzben, miközben a nézők a sebezhetetlenségét csodálják. Ez az



álom boldogsággal töltötte el, és olyan tisztának érezte magát,
mintha a lángok Isten szeretetének a tüzéből származtak volna.

Már több mint negyvennyolc órája nem volt migrénje,
hosszabb ideje, mint bármikor az óta, hogy a fejfájásai
elkezdődtek. Kezdett abban reménykedni, hogy
megmagyarázhatatlan betegségének talán vége szakad.

Mivel még órákat kellett elütnie, mielőtt lezuhanyozik,
felöltözik, és behajt a városba, hogy elvégezze, amit el kell
végeznie, a konyhaasztal mellett kinyitotta a naplóját, amelyet
pár hete kezdett írni. A kézírása majdnem olyan rendezett volt,
mint a gépi nyomtatás, és dőlt betűs sorai megszakítás nélkül
áradtak.

Egy órával később lerakta a tollat, becsukta a naplót, és
sütött még egy kis Nueske bacont, hátha most ehet ilyesmit
utoljára. Ez furcsa gondolatnak tűnt. A Nueske már évtizedek
óta gyártja híres baconszalonnáját, és semmi oka nem volt azt
feltételezni, hogy a vállalat csődbe fog menni. Igen, a gazdaság
válságban van, sok cég megadta magát, de a Nueske örökké élni
fog. Ennek ellenére azért megette a bacont
paradicsomszeletekkel és még egy kis vajas pirítóssal. Most is
megosztotta Dixie Belle-lel.

5.

JANE NEM KELT ÁT egyenesen az üres háztól
Hannafinék lakhelyéhez. A sporttáskával a vállán elsétált a
sarokig, majd a következő háztömb feléig, utána átment az utca
túloldalára, és északról közelítette meg az ingatlant, amivel
jelentősen lecsökkentette annak esélyét, hogy bárki nyomon
tudja követni a mozgását egy ablakból.

A ház téglával szegélyezett kőlépcsői egy nagy tornácra
vezettek, amelynek mindkét oldalán bimbózó lilaakác omlott le
a farácsról, takarást kínálva az esetleges betörőknek.

Jane háromszor megnyomta a csengőt. Nem jött válasz.
Bedugta a LockAid vékony, rugalmas nyelvét a zárba, és

háromszor meghúzta az elsütőbillentyűjét, amitől az összes kis
tű egy vonalba állt.



Odabent, mielőtt bezárta volna az ajtót maga mögött,
bekiabált a némaságba:

– Hahó? Van itthon valaki?
Mivel semmi zajt nem hallott, továbbment.
A bútorok és a belsőépítészet elegánsan össze voltak

hangolva egymással. Palaszürke kandallók kerámiacsempe
burkolattal. Slickley-stílusú bútordarabok földszínekben játszó
kárpittal. Bohókás lámpák. Perzsaszőnyegek.

A jó környék, a nagy ház és a lakberendezési stílus
kétségeket ébresztett benne afelől, hogy Hannafin tényleg
tisztességes újságíró. A férfi napilapoknak dolgozott, és ezekben
az időkben, amikor a legtöbb újság olyan karcsú, mint az
anorexiás kamaszok, és a nyomtatott sajtó haldoklik, még a
legnagyobb Los Angeles-i lapok sem lehettek képesek magas
fizetéseket biztosítani. A nagy pénzeket a tévés tudósítók
kapták, akiknek a legtöbbje pont annyira értett a
riporterkedéshez, mint az űrutazáshoz.

Ugyanakkor Hannafin fél tucat tényfeltáró könyvet is írt,
amelyek közül három több hetet töltött a bestsellerlista alsó
harmadában. Ezek komoly, gondosan megszerkesztett munkák
voltak. És lehet, hogy a férfi a lakásába fektette az értük járó
jogdíjakat.

Jane előző nap egy pasadenai könyvtári számítógép
segítségével feltörte Hannafin telefonszolgáltatójának az
adatbázisát, és kiderült, hogy a férfinak nemcsak mobilja van,
hanem vonalas telefonja is, ami megkönnyítette a terve
következő lépését. Csak azért tudott behatolni a
telefonszolgáltató rendszerébe, mert ismert egy kiskaput,
amelyet az FBI egyik informatikusa, Vikram Rangnekar nyitott
meg. Vikram kedves, jó humorú srác volt – továbbá képes arra,
hogy megkerülje a jogi útvesztőket, amikor az igazgatója vagy
az igazságügyi minisztérium erre utasította. Emellett plátóian
rajongott Jane-ért, mielőtt a lány szabadságra ment, noha akkor
még férjnél volt, olyan távol a szabad piactól, amennyire csak
lehetett. Ő maga szabály követő ügynökként soha nem
folyamodott illegális módszerekhez, de kíváncsi volt arra, hogy
miket csinál az igazságügy korrupt belső köre, és hagyta, hogy
Vikram eldicsekedjen a mágiájával minden egyes alkalommal,



valahányszor a férfi megpróbálta őt lenyűgözni.
Visszatekintve kicsit úgy tűnt, mintha megérezte volna,

hogy mindjárt vége a jó világnak, hogy hamarosan
elkeseredetten fog menekülni, és minden trükkre szüksége lesz.

A telefontársaság adatai szerint a konyhai fali telefon mellett
még három asztali készülék volt a Hannafin-házban: egy a
hálószobában, egy a nappaliban és egy a dolgozószobában. Jane
a konyhában kezdte a munkát, és a hálószobában fejezte be. A
telefonok műanyag borítását egy apró csillagfejű csavarhúzóval
távolította el, és elhelyezett a készülékekben egy kétfunkciós
chipet, amely távvezérlésű továbbítóként és hagyományos
vonalas poloskaként is tudott működni. Ehhez a munkához alig
tizenkilenc percre volt szüksége.

Ha a hálószoba nagy gardróbhelyisége nem lett volna
alkalmas a céljaira, másikat keresett volna. De pont
megfelelőnek tűnt. Egyetlen zsanéros ajtaja volt, kulcsos zárral,
amely nem volt bezárva, és amelyre talán azért volt szükség,
mert odabent egy kis fali széf is rejtőzött, vagy mert a néhai Mrs.
Hannafinnak akadt néhány értékesebb ékszere. A gardrób
belsejéből nem lehetett kinyitni. Egy fellépő is várakozott
odafent, valószínűleg a magasabb polcok miatt.

Hannafinnak rengeteg márkás ruhája volt: Brunello
Cucinelli öltönyök, egy készlet Charvet nyakkendő, St. Croix
pulóverekkel teli fiókok. Jane eldugott egy kalapácsot a pulcsik
közé, és tett egy csavarhúzót az egyik kék hajszálcsíkos zakó
zsebébe.

További tíz percet töltött azzal, hogy fiókokat nyitogatott ki
különböző szobákban, nem valami konkrét dolgot keresve, csak
információkat gyűjtve.

Ha a bejárati ajtón át távozna a házból, a billenőzár a helyére
ugrana, a retesz viszont nem. És amikor Hannafin visszatérne,
észrevenné, hogy az ajtó nincs bezárva, és tudná, hogy valaki
járt odabent a távollétében.

Jane a mosókonyha ajtaján át távozott, amely a garázzsal
kötötte össze a házat, és amelyről a férfi talán könnyebben
elhiszi majd, hogy elfelejtette bezárni.

A garázs oldalajtaján nem volt retesz. Ezt Jane egyszerűen
csak behúzta maga mögött.



6.

MIUTÁN VISSZATÉRT az üres, eladó házba, Jane a
délelőtti napfényt kihasználva felkapcsolta a lámpákat a
hálószobában.

Mint az néha előfordult vele az utóbbi időben, nem azt az
arcot látta a tükörben, amelyikre számított. Mindazok után,
amin keresztülment az utolsó néhány hónapban, úgy érezte,
nagyon megviselte a rettegés, a gyász és az aggodalom. Bár a
haja rövidebb és vörösesbarnább lett, sokban hasonlított a
korábbi énjére, arra a friss, tiszta tekintetű, fiatalos huszonhét
éves lányra. Feldolgozhatatlannak tűnt számára, hogy a férje
halott, az egyetlen gyermeke veszélyben forog, és egy
rejtekhelyen kellett elbújtatnia, az ő arcán és szemében még
sincs semmi nyoma a veszteségnek és a szorongásnak.

A sporttáskában többek között egy hosszú, szőke paróka is
volt. Jane a fejére illesztette, rögzítette, kifésülte, és egy kék
hajgumival lófarokba fogta. Felhúzott rá egy baseballsapkát is,
amelyen semmilyen lógó vagy szlogen nem szerepelt.
Farmernadrágjában, pulóverében és a dzsekijében, amely
eltakarta a válltokot és a pisztolyát, jellegtelennek tűnt,
csakhogy az elmúlt napok során a média gondoskodott arról,
hogy mindenki éppen olyan jól ismerje az arcát, mint bármelyik
televíziós sztárét.

További lépéseket is tehetett volna azért, hogy álcázza
magát, de azt akarta, hogy Lawrence Hannafin egy pillanatra se
kételkedjen a kilétében.

A hálószoba ablakánál várakozott. A futó az órája szerint
hatvankét perccel az után tért vissza, hogy elindult hajnali
testedzésére.

A férfi a nevének és a hírnevének köszönhetően otthonról is
dolgozhatott bármikor. Ennek ellenére valószínűsíthetőnek tűnt,
hogy a kocogástól megizzadva be fog vonulni a zuhanyzóba,
inkább előbb, mint utóbb. Jane tíz percig várakozott, mielőtt
elindult meglátogatni.



7.

HANNAFIN MÁR EGY ÉVE özvegy volt, de még
mindig nem alkalmazkodott teljesen az egyedülléthez. Amikor
hazatért, mint most is, megszokásból gyakran felkiabált
Sakurának. Az ezt követő csendben a nő hiányától letörten
ácsorgott pár pillanatig mozdulatlanul.

Néha az az irracionális kérdés is felmerül benne, hogy a
felesége vajon tényleg meghalt-e. Ő éppen egy másik államban
járt munkaügyben, amikor Sakura egészségi krízise
bekövetkezett. Mivel képtelen volt elviselni a holttestének a
látványát, a hamvasztást választotta. Ennek
következményeképpen gyakran hátranéz a válla felett abban a
meggyőződésben, hogy a felesége ott áll mögötte elevenen és
mosolyogva.

Sakura. Ez a név azt jelenti japánul, hogy „cseresznyevirág’’.
Illett az asszony finom szépségéhez, még ha határozott
természetéhez nem is annyira…

Hannafin más ember volt, mielőtt a nő megjelent az
életében. Sakura olyan intelligens volt, olyan gyengéd. Kedves,
de folyamatos biztatása megadta a férfinak a szükséges
magabiztosságot ahhoz, hogy megírja azokat a könyveket,
amelyeknek a megírásáról korábban csak beszélt. Az
újságírókhoz képest ő furcsán zárkózott volt, ám a nő
kicsalogatta őt a „teknőspáncéljából”, ahogy elnevezte azt a
boldogtalan állapotot, amelyben leledzett, és megnyitotta előtte
az új élmények világát. Hannafin korábban éppen olyan
közömbös volt a ruhák, mint a jó borok iránt, Sakura viszont
addig finomította az ízlését, amíg ő maga is jóképű és
nagyvilági nem akart lenni, hogy a felesége büszke lehessen rá.

A felesége halála után a férfi elrakta az összes olyan
fényképet, amelyen ők ketten szerepeltek, és amelyeket a nő
ezüstkeretbe foglalt, és szeretettel szétrakosgatott a házban.
Ezek a fotók kísértették, csakúgy, mint maga a nő a legtöbb
álmában.

– Sakura, Sakura, Sakura! – suttogta a ház néma levegőjébe,
majd felment zuhanyozni.



A nő rendszeresen kocogott, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő
is vele tartson, hogy egyformán fittek maradjanak, és ennek
köszönhetően együtt öregedhessenek meg. Eleinte lehetetlennek
tűnt nélküle futni, a bevett útvonaluk minden sarkán emlékek
kísértették. De árulásnak érezte volna, ha felhagy a futással,
mintha Sakura tényleg ott állna az úton, képtelenül arra, hogy
visszaérjen az eleveneknek ebbe a házába, de arra várva, hogy
ellenőrizhesse, a férje jól van-e, és tartja-e azt a napirendet,
amelyet ő talált ki kettejüknek.

Amikor Hannafin megemlítette ezeket a dolgokat az
újságnál, néha szemtől szemben szentimentálisnak nevezték – a
háta mögött meg érzelgősnek és még rosszabb dolgoknak –,
mert egy modern újságíró szívében nem lehet helyük az
érzelmeknek, kivéve, ha a politikához van közük. Ennek
ellenére…

A fürdőszobában olyan forró vizet eresztett, amilyet csak el
tudott még viselni. Sakura miatt nem hagyományos szappant
használt, ami kiszárítja a bőrt, hanem egy „You Are Amazing”
fantázianevű tusfürdőt. A samponja tojásos-konyakos volt, a
kondicionálója argánolajos. Amikor Sakura még élt, mindez
szélsőségesen kislányosnak tűnt számára, de mostanra az egész
az élete részévé vált. Emlékezett azokra az időkre, amikor
együtt zuhanyoztak, és még mindig hallotta a fülében azt a
kedves kis kuncogást, amellyel Sakura ezt a meghitt, intim
együttlétet kezelte.

Amikor kilépett a zuhany alól, hogy megtörülközzön, a
fürdőszobai tükör csupa pára volt, a tükörképe pedig homályos
és valami oknál fogva felkavaró, mintha nem is ő lenne az a
felhő, amely utánozza minden egyes mozdulatát, hanem
valamiféle túlvilági lény az üveg mögött. Ha megtörölné a
tükröt, akkor csíkosan száradna meg. Inkább hagyja, hogy
magától elpárologjon róla a nedvesség, és meztelenül besétál a
hálószobába.

Az egyik karosszékben egy lenyűgözően csinos nő ült. Bár
csak egy pár kopott Rockport cipő, egy farmernadrág és egy
noname pulóver volt rajta márkátlan dzsekivel, úgy nézett ki,
mint aki a Vogue lapjairól lépett le. Éppen olyan letaglózó volt,
mint a Black Ópium parfüm reklámjában a modell, csak szőke,



nem pedig sötét hajú.
Hannafin pár pillanatig döbbenten állt, és félig-meddig

biztosra vette, hogy valami baja van az agyának, hogy
hallucinál.

A nő a fürdőköpenyre mutatott, amelyet az ő szekrényéből
vett ki, és az ágyra terített.

– Vegye fel azt, és üljön le! Beszélnünk kell.
8.

MIUTÁN AZ UTOLSÓ SZELET baconnel is végzett,
Cora Gundersun döbbenten ébredt rá, hogy a teljes félkilós
csomagot megette, azt a pár falatot leszámítva, amit a
kutyájának adott. Úgy gondolta, szégyellnie kellene magát a
falánkságáért, sőt, illene fizikailag is rosszul lennie, de egyiket
sem érezte. Sőt, ez az önkényeztetés valahol jogosnak tűnt
számára, bár azt nem tudta volna megmondani, hogy miért.

Evés után általában azonnal el szokta mosogatni az
edényeket és az evőeszközöket, majd elrakta őket. De ebben az
esetben úgy volt vele, hogy a mosogatással csak feleslegesen
pazarolná a drága idejét. A tányérját és a használt villát az
asztalon hagyta, s a tűzhelyen lévő zsíros serpenyővel sem
foglalkozott.

Miközben az ujjait nyalogatta, a figyelme a naplóra
terelődött, amelybe korábban olyan szorgalmasan jegyzetelt.
Sehogyan nem tudta felidézni, miről szólhatott a legutóbbi
bejegyzése. Döbbenten félretolta a tányérját, és maga elé húzta a
füzetet – de mielőtt kinyitotta volna, tétovázott.

Amikor majdnem húsz évvel korábban lediplomázott az
egyetemen, abban reménykedett, hogy sikeres író lesz, jelentős
regények szerzője. Ez a nagy becsvágy visszatekintve csak
gyerekes fantáziálgatásnak tűnt. Az élet néha egy könyörtelen
gépezet, amely éppen olyan hatékonyan préseli semmivé az
álmokat, mint a roncstelepek hidraulikus présgépe a leselejtezett
autókat. Corának pénzt kellett keresnie, és miután tanítani
kezdett, évről évre egyre erőtlenebbé vált a publikálási vágya.

Bár most nem tudta felidézni, hogy mit is írt nem sokkal
korábban a füzetébe, ez az emlékezetkiesés nem töltötte el



aggodalommal, nem kavarta fel a korai Alzheimerrel
kapcsolatos félelmeit. Inkább arra a vékony kis hangra
hallgatott, amely azt súgta, hogy csak nyomasztaná az írása
minősége, s hogy ez a fehér folt a memóriájában nem más, mint
Cora Gundersunnak, az éleslátó kritikusnak a műve, aki meg
akarja kímélni Cora Gundersunt, az írót annak a felismerésétől,
hogy az írásából hiányzik a kifinomultság és a szellem.

Úgyhogy félretolta a füzetet anélkül, hogy belenézett volna.
Lepillantott Dixie Belle-re; a kutya ott ült az ebédlőszék

mellett. A tacskó a gazdáját bámulta azokkal a gyönyörű,
felemás szemeivel, a halványkék és a sötétbarna kis golyóval
édes, rézvörös pofácskájában.

A kutyák általánosságban – nem csak Dixie – néha olyan
szerető aggodalommal és gyengéd sajnálkozással néznek az
emberekre, mintha nemcsak a legmélyebb félelmeikkel és
reményeikkel lennének tisztában, hanem az élet és a sors
minden titkával is, és azt kívánnák, hogy bár tudnának beszélni,
és képesek lennének vigaszt nyújtani mindannak a sok
ismeretnek a másokkal való megosztásával, aminek a
birtokában vannak.

Dixie most is ilyen arckifejezéssel nézte Corát, ami nagyon
meghatotta őt. Elárasztotta az ok nélküli szomorúság, továbbá
az az egzisztenciális rettegés is, amelyet már nagyon jól ismert.
Lenyúlt, hogy megsimogassa a kutya fejét. Amikor Dixie
megnyalta a kezét, Corának könnyek homályosították el a
látását.

Azt kérdezte:
– Mi bajom lehet, kicsikém? Valami baj van velem…
Az a nyugodt, vékony kis hang a fejében azt mondta, hogy

ne aggódjon, hogy készüljön fel az előtte álló eseménydús
napra.

Cora könnyei felszáradtak.
A sütő digitális óralapján ott világítottak a számok – délelőtt

10:31 volt.
Még maradt másfél órája, mielőtt be kell autóznia a városba.

Ennek a rengeteg időnek a gondolata érthetetlenül idegessé
tette, mintha el kéne foglalnia magát, nehogy arra gondoljon…
Mire is?



Remegett a keze, miközben kinyitotta a naplóját egy üres
lapnál, és megfogta a tollat – de amikor írni kezdett, a reszketés
elmúlt. Mintegy transzban vetette papírra egyik sor gondosan
megfogalmazott prózát a másik után, soha vissza sem nézve az
utoljára leírt szavakra; azon sem gondolkozott, hogy miről fog
írni, csak elütötte vele az idejét, hogy lecsillapítsa az idegeit.

Dixie a hátsó lábára állt, és a mellső tappancsait Cora
székére téve nyafogni kezdett, hogy kikövetelje magának a
figyelmét.

– Nyugodj meg! – mondta a nő a kutyájának. – Nyugodj
meg! Ne aggódj! Ne aggódj! Készülj fel az előtted álló
eseményteli napra!

9.

LAWRENCE HANNAFIN DÖBBENETE piruló
szégyenné változott, miközben a fürdőköpenyt meztelen teste
elé kapta. Mire magára tekerte, és bekötötte az övet, sikerült
eléggé visszanyernie a lelki egyensúlyát ahhoz, hogy
szemrehányó hangon megkérdezze:

– Ki maga?
Jane hangja magabiztos volt, de a legkevésbé sem fenyegető.
– Nyugodjon meg! Üljön le!
A férfi megszokott határozottsága gyorsan visszatért.
– Hogy jutott be ide? Ez betörés!
– Birtokháborítás – javította ki Jane. Félrehúzta a dzsekijét,

hogy megvillantsa a fegyverét. – Üljön le, Hannafin!
A férfi némi habozás után kelletlenül a másik fotelhoz lépett,

amely a lányéval szembe volt fordítva.
– Az ágyra – utasította Jane, mert nem akarta, hogy túl közel

legyen hozzá.
A férfi jádezöld szeme hűvösen, számítóan csillogott, de

amennyiben azt fontolgatta, hogy rátámad a behatolóra, sikerült
legyőznie ezt a késztetését. Leült az ágy szélére.

– Nincs készpénz a házban.
– Úgy nézek ki, mint egy betörő?
Nem tudom, mi maga.



– De azt igen, hogy ki vagyok.
A férfi összehúzta a szemöldökét.
– Még nem találkoztunk.
Jane levette a baseballsapkát, és várt.
Hannafin szeme pár másodperc múlva nagyra kerekedett.
– Maga FBI-ügynök. Vagy az volt. Az a renegát ügynök,

akire most vadásznak. Jane Hawk.
– És mi a véleménye erről? – kérdezte a lány.
– Miről?
– Arról a rengeteg hülyeségről rólam a tévében meg az

újságokban.
A férfi még az adott körülmények között is gyorsan felvette

az oknyomozó újságíró ismerős szerepét.
– Mit akar, mi legyen róla a véleményem?
– Elhiszi?
– Ha mindent elhinnék, amit a hírekben látok, akkor nem

újságíró lennék, hanem idióta.
– Elhiszi, hogy tényleg megöltem azt a két embert a múlt

héten? Azt az undorító hackert meg a menő Beverly Hills-i
ügyvédet?

– Ha azt mondja, hogy nem maga volt, akkor lehet, hogy
nem maga volt. Győzzön meg!

– De, mindkettőt én öltem meg – felelte Jane. – És egy
Nathan Silverman nevű férfit is, azért, hogy véget vessek a
szenvedéseinek. Ő a főnököm volt az FBI-nál, továbbá
jóbarátom és mentorom is, de erről biztosan nem hallott. Ezt
nem akarják a hírekben látni.

– Kik nem akarják?
– Az FBI bizonyos munkatársai. Az igazságügyi

minisztérium. Lenne egy sztorim a maga számára. Egy
szenzációs történet.

Hannafin pillantása éppen olyan kifürkészhetetlen volt,
mint egy Buddha-szoboré. Némi elgondolkozó hallgatás után a
férfi azt felelte:

– Hozok egy tollat és egy füzetet, és mondja el nekem!
– Maradjon a helyén. Egyelőre csak beszélgetni fogunk.

Utána talán lehet szó arról a tollról és a füzetről.
Hannafin haja még mindig nedves volt. Vízcseppek



csorogtak le a homlokán, a halántékán. Vagy vízcseppek, vagy
izzadságcseppek.

A férfi Jane szemébe nézett, és némi szünet után
megkérdezte:

– Miért pont én?
– Nem bízom túl sok újságíróban. Az a néhány, akikben

megbíztam volna ebből a nemzedékből, váratlanul meghalt.
Maga viszont él.

– Csak ez szól mellettem, hogy élek?
– Írt egy cikket David James Michaelről.
– A szilícium-völgyi milliárdosról.
David Michael örökölte a milliárdjait, nem a Szilícium-

völgyben szerezte őket. Utána viszont újabb milliárdokat
keresett adatbányászattal, biotechnológiával, nagyjából
mindennel, amibe befektetett.

Jane folytatta:
– Az a cikk objektívnak tűnt.
– Igyekszem mindig az lenni.
– De volt egy kis epés felhangja.
Hannafin vállat vont.
– Az a fickó filantróp, progresszív, két lábbal a földön álló

valaki, okos és elbűvölő. Nekem mégsem volt szimpatikus.
Semmit nem találtam, ami ellene szólt volna. Semmi okom nem
volt arra gyanakodni, hogy nem egészen az, akinek tűnik.
Csakhogy egy jó riporternek… megérzései is vannak.

Jane azt felelte:
– David Michael többek között egy Menlo Park-i

kutatólétesítménybe is befektetett, a Shenneck Technologyba.
Utána ő és Shenneck közösen létrehoztak egy Far Horizons
nevű biotech startupot.

Hannafin várt, de amikor Jane nem folytatta, azt mondta:
– Shenneck és a felesége, Inga meghaltak egy lakástűzben a

Napa-völgyi hétvégi házukban múlt vasárnap.
– Nem. Lelőtték őket. A tűz csak a fedősztori.
Bármilyen összeszedett is valaki, jelét adja valahogyan a

félelmének, csakúgy, mint a pókerben, ha nagyon ideges lesz:
tikkelni kezd a szeme, váratlanul lüktetni kezd egy ér a
halántékán, ismételten megnyalja az ajkát, vagy ilyesmi.



Hannafinon semmi nem látszott. A férfi csak annyit kérdezett:
– Őket is maga ölte meg?
– Nem. De megérdemelték a halált.
– Szóval maga bíróság és esküdtszék egy személyben?
– Engem nem lehet megvásárolni, mint egy bírót, vagy

bolonddá tenni, mint az esküdtszék tagjait. Egyébként is,
Bertold Shennecknek és a feleségének azért kellett meghalnia,
mert a Far Horizons, vagyis az okos és elbűvölő David Michael
már nem vette hasznukat.

A férfi egy pillanatra a szemébe meredt, mintha ki tudná
olvasni az igazságot a pupillája méretéből vagy az írisze kék
csíkjaiból. Utána váratlanul felpattant.

– A fenébe is, szükségem van egy papírra és egy tollira.
Jane elővette a .45-ösét a kabátja alól.
– Üljön vissza!
Hannafin állva maradt.
– Nem bízhatom mindezt az emlékezetemre.
– Én pedig magában nem bízhatok – válaszolta Jane. – Még

nem. Üljön vissza!
Hannafin vonakodva visszatelepedett az ágyra. A jelek

szerint nem izgatta fel túlzottan a pisztoly. Az arcán
végigszaladó gyöngyök inkább vízcseppek lehettek, mint
izzadságcseppek.

– Tudja, mi történt a férjemmel – folytatta Jane.
– A hírek tele vannak a sztorival. Kitüntetett

tengerészgyalogos volt. És nagyjából négy hónappal ezelőtt
öngyilkosságot követett e],

– Nem. Meggyilkolták.
– Kicsoda?
– Bertold Shenneck, David James Michael, az összes seggfej,

akinek köze van a Far Horizonshoz. Azt tudja, mik azok a nano-
gépezetek?

A váratlan témaváltás meglepte Hannafint.
– A nanotechnológia? Mikroszkopikus gépezetek, amelyek

alig néhány molekulából állnak. Helyenként a való világban is
lehet alkalmazni őket, de leginkább a tudományos fantasztikum
birodalmába tartoznak.

– A tudományos tényekébe – javította ki Jane. – Bertold



Shenneck olyan nanogépezeteket talált fel, amelyeket a vérbe
lehet fecskendezni egy szérummal. Több százezer, az agyat
megfertőző, elképesztően kicsi részecskéről van szó, amelyek
önmaguktól összeállnak egy nagyobb hálózattá, miután a
hajszálerek falán át bejutnak az agy szövetekbe.

– Nagyobb hálózattá? – futott végig kétkedés a férfi arcán,
szarkalábakat húzva a szeme sarkába. – Milyen nagyobb
hálózattá?

– Egy irányítómechanizmussá.

10.

AMENNYIBEN LAWRENCE HANNAFIN úgy
gondolta is, hogy Jane üldözési mániás sült bolond, ennek
semmi jelét nem adta. Csak ült az ágya szélén, még a
fürdőköpenyben is méltóságteljesnek tűnt, kezét lazán a
combján tartva. Figyelmesen hallgatta a lány szavait.

Jane azzal folytatta:
– Az Egyesült Államokban elkövetett öngyilkosságok

aránya a közelmúltig tizenkettő volt százezer főre. Az elmúlt
nagyjából egy évben ez tizenötre nőtt.

– Tegyük fel, hogy igaza van, és megnőtt a számuk. És
akkor? Most nehéz idők járnak. Gazdasági válság van,
társadalmi krízis.

– Csakhogy a növekedést leginkább sikeres nők és férfiak
öngyilkossága adja ki, akik legnagyobbrészt boldog
házasságban éltek, és nem szenvedtek depresszióban.
Katonáké… mint Nick, a férjem. Újságíróék, tudósoké,
orvosoké, ügyvédeké, rendőröké, tanároké, közgazdászoké.
Ezek a fanatikusok azokat az embereket próbálják kiiktatni,
akikről a számítógépes modelljük azt mondja, hogy rossz
irányba terelik a civilizációt.

– Kinek a számítógépes modellje?
– Shennecké. David Michaelé. A Far Horizonsé. Azoké a

szemétládáké, akik velük egy csapatban játszanak. Az ő
számítógépes modelljük.



– És hogyan iktatják ki az embereket?
Nem érti, hogy miről beszélek? – vedlette le Jane egy kicsit

titkos ügynöki higgadtságát. – Nanotechnológiás
irányítómechanizmusokkal. Önösszerakó
agyimplantátumokkal. Amit beinjektálnak…

Hannafin félbeszakította.
– Miért hagyná bárki, hogy ilyesmit injektáljanak belé?
Jane ingerülten felpattant a karosszékből, odébb sétált

Hanafintól, majd rámeredt, miközben a pisztollyal hanyagul a
padlóra célzott a lába mellett.

– Természetesen nem tudnak róla. Így vagy úgy, de
benyugtatózzák őket előtte. Utána álmukban kapják meg az
injekciót. A konferenciákon, amelyekre meghívják őket. Utazás
közben, amikor távol vannak az otthonuktól, egyedül vannak,
és kiszolgáltatottak. Az irányítómechanizmus az injekció után
pár órával összeáll az agyukban, és utána meg is feledkeznek az
egészről.

Hannafin olyan kifürkészhetetlen arccal meredt rá, mint egy
sor hieroglifa egy fáraó sírkamrájának a falán. Nem lehetett
tudni, hogy az emberiség sorsát megjósoló, rég várt
prófétanőnek tartja-e lányt, vagy egy őrültnek, aki összekeveri a
valóságot a lázálmaival. Talán csak megpróbálta feldolgozni a
hallottakat. Vagy a közeli éjjeliszekrény fiókjában lévő
revolverre gondolt, amit Jane korábban megtalált.

Végül azt felelte:
– És utána ezeket az embereket, akiket beinjekcióztak…

irányítani kezdik? – Nem tudta elnyomni a hangjában csengő
kétkedést. – Úgy érti, mintha robotok lennének? Vagy zombik?

– Ez nem ilyen egyszerű – vágta rá Jane türelmetlenül. – Ők
nem tudják, hogy irányítás alatt állnak. De néhány héttel,
esetleg néhány hónappal később megkapják az utasítást, hogy
öljék meg magukat, és nem tudnak ellenállni neki. Rengeteg
dokumentációt mutathatok erről. Furcsa búcsúleveleket.
Bizonyítékokat arra, hogy legalább két állam főügyésze benne
van az ügy eltussolásában. Beszéltem egy orvos szakértővel, aki
látta a nano-gépezetekből álló hálózatot a négy agylebenyen
boncolás közben… – Rengeteg információt kellett átadnia, és el
akarta nyerni Hannafin bizalmát. De amikor túl gyorsan beszélt,



kevésbé volt meggyőző. Még ő is hallotta, hogy úgy hangzik,
mintha összevissza locsogna. Majdnem elrakta a pisztolyát,
hogy megnyugtassa a férfit, de utána elvetette ezt az ötletet.
Hannafin nagydarab ember volt, jó kondiban. Ha arra került
volna a sor, Jane el tudott volna vele bánni, azonban nem látta
indokoltnak, hogy támadásra provokálja, amennyiben akár
mikroszkopikus esélye is van annak, hogy az újságíró
megpróbálkozik ezzel. Mély levegőt vett, és higgadtabban
folytatta: – A számítógépes modelljük minden egyes
nemzedékben azonosít egy kritikus mennyiségű amerikait, akik
az elméletük szerint rossz irányba terelik a kultúrát, a szakadék
szélére lökik a veszélyes ötleteikkel.

– A számítógépes modelleket megfelelő tervezéssel
bármilyen eredmény kiadására be lehet programozni.

– Nekem mondja? De a számítógépes modell megadja a
feljogosítottság illúzióját. Ez a kritikus szám szerintük a
kétszáztízezer. Azt mondják, egy nemzedék huszonöt évet
jelent. Úgyhogy a számítógép szerint ha évente kiiktatnak
nyolcezer-négyszáz megfelelő embert, akkor tökéletes lesz a
világ, csupa béke és harmónia.

– Ez őrültség.
– Nem vette még észre, hogy az őrültség az új normalitás?
– Veszélyes ötletek? Mi számít veszélyes ötletnek?
– Ezt nem részletezték. De ők felismerik az ilyet, ha látják.
– Embereket akarnak megölni, hogy megmentsék a világot?
– Embereket öltek meg. Rengeteget. Embereket ölni a világ

megmentése érdekében… miért olyan nehéz ezt elhinni? Ez a
mintázat egyidős a történelemmel.

Lehet, hogy Hannafinak mozgásra volt szüksége ahhoz,
hogy megeméssze az információkat, hogy megbirkózzon az őt
ért sokkal. Ismét talpra állt, de minden látható agresszió nélkül,
és az éjjeliszekrény felé sem mozdult, ahol a pisztolya volt. Jane
közelebb oldalazott a szoba ajtajához, miközben a férfi
eltávolodott tőle, és az egyik ablak mellé lépett. Ott megállt, az
utcára meredve, és egyik kezével az arca alját masszírozta,
mintha most ébredt volna fel, és le akarná törölni magáról az
álom pókhálóját.

Majd megszólalt:



– Maga elég népszerű találat az Országos Bűnügyi
Nyilvántartó Rendszer weboldalán. Fotókkal. Az összes
amerikai államra kiterjedő körözési paranccsal. Azt mondják,
hogy komoly veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, és lopott
nemzetvédelmi titkok vannak a birtokában.

– Hazudnak. Kell az évszázad sztorija, vagy nem?
– Az ország összes rendvédelmise használja ezt a rendszert.
– Nem kell felhívnia a figyelmemet arra, hogy elég rosszul

áll a szénám.
Az FBI elől senki sem tud túl hosszan elrejtőzni. És a

nemzetvédelem elől sem. Főleg manapság, amikor már
mindenhol kamerák vannak, drónok, és az összes autó
folyamatosan közvetíti a helyzetét GPS-jeladóval.

– Én tudom, hogy ez hogy működik, és azt is, hogyan nem.
Hannafin visszafordult az ablaktól, hogy ránézzen.
– Maga a világ ellen, hogy megbosszulja a férje elvesztését.
– Ez nem a bosszúról szól, hanem a neve tisztára mosásáról.
– És mi a különbség? Ráadásul egy gyerek is van a képben.

A fia. Travis, ugye? Hány éves is? Öt? Én semmibe nem fogok
belemenni, ami kockára teszi egy kisfiú életét.

– Ő most van veszélyben, Hannafin. Amikor nem voltam
hajlandó felhagyni a nyomozással Nick halála és a többi
öngyilkosság ügyében, azok a szemétládák megfenyegettek,
hogy megölik Travist. Hogy megerőszakolják, és utána ölik
meg. Úgyhogy menekülőre fogtam vele együtt.

És most biztonságban van?
– Egyelőre igen. Jó kezekben van. Viszont ha azt akarom,

hogy biztonságban is maradjon, a nyilvánosság elé kell tárnom
ezt az összeesküvést. Vannak bizonyítékaim. Mentések
Shenneck fájljairól, az agyi implantátumok terveinek összes
változata, az irányítómechanizmus. A kísérleteivel kapcsolatos
feljegyzések. Ampullák, amelyekben befecskendezésre váró
irányítómechanizmusok vannak. Csak nem tudom, kiben
bízhatok az FBI-nál, a rendőrségnél, bárhol. Azt szeretném, ha
maga közzétenné ezt a sztorit. Bizonyítékaim vannak rá. De
nem merem őket olyanokkal megosztani, akik esetleg elveszik
tőlem, és aztán elpusztítják ezeket a bizonyítékokat.

– Maga a törvény elől menekül. Ha segítek magának



ahelyett, hogy átadnám a hatóságoknak, azzal a bűnsegédje
leszek.

– Magát védi az újságírói titoktartás joga.
– Kizárólag akkor, ha biztosítják nekem. S ha mindaz, amit

elmondott, nem hazugság. Ha maga igazi.
Jane arca felforrósodott a frusztrációtól, a hangja pedig

élesebbé vált.
– Ezek nem csak arra használják a nanoimplantátumokat,

hogy kiiktassák azokat, akik nem tetszenek nekik. Más
felhasználási területek is vannak, amelyektől rosszul lesz, ha
mesélek róluk. Meg fog rémülni, és rosszul lesz… Ez a
szabadságról szól, Hannafin, a magáéról éppen annyira, mint az
enyémről. Arról, hogy a jövő reményt vagy rabszolgaságot fog-e
hozni. – A férfi tekintete Jane-re siklott az utcáról. A lány azzal
folytatta: – Amikor bejött a zuhanyzóból, mintha úgy láttam
volna, hogy vannak tökei. De lehet, hogy csak dekorációs
célokat szolgálnak.

Hannafin ökölbe szorította a kezét az oldala mellett, ami azt
is jelezhette, hogy elfojtott harag lángolt fel benne, és meg akarja
ütni Jane-t – vagy azt, hogy frusztrálja, hogy nem tud olyan
félelmet nem ismerő újságíró lenni, mint fiatalkorában.

A lány a vállán lévő tokból kivett egy hangtompítót, és
felcsavarta a fegyvere csövére.

– Lépjen odébb az ablak elől! – Amikor a férfi nem mozdult,
rákiabált: – Most! és két kézre fogta a Coltot. A testtartása és a
hangtompító meggyőzte az újságírót arról, hogy jobb, ha
engedelmeskedik. – Lépjen be a gardróbba! – utasította Jane.

Hannafin elsápadt.
– Ezt hogy érti?
– Nyugi! Csak időt akarok adni a gondolkodásra.
– Meg fog ölni.
– Ne beszéljen hülyeségeket! Bezárom a gardróbba, és

hagyom, hogy elgondolkozzon azon, amit mondtam. –
Hannafin zuhanyozás előtt kirakta a tárcáját és a kulcscsomóját
az éjjeliszekrényre. Az egyik kulcsa immár a gardrób zárjában
volt. A férfi vonakodott belépni a kis kamrába. – Nincs más
választása – közölte vele Jane. – Menjen a gardrób végébe, és
üljön le a földre!



– Mennyi időre fog bezárni?
Keresse meg azt a kalapácsot és csavarhúzót, amiket

korábban rejtettem el odabent. A segítségükkel csavarozza le a
zsanérokat, és feszítse fel az ajtót. Olyan tizenöt-húsz perc alatt
ki fog tudni szabadulni. De nem hagyhatom, hogy lássa, milyen
autóval hajtok el innen.

Hannafin megkönnyebbült, hogy mégsem a gardrób lesz a
koporsója, és átlépte a küszöbét, majd leült a padlóra.

– Tényleg van itt egy kalapács és egy csavarhúzó?
– Tényleg. Sajnálom, hogy ilyen körülmények között kellett

meglátogatnom. De mostanában vékony kötélen táncolok, és
nem hagyhatom, hogy bárki lelökjön róla. Most háromnegyed
kilenc van. Délben telefonálok. Remélem, úgy dönt, hogy segít
nekem, és ha nem áll készen arra, hogy a világ elé tárjon egy
olyan sztorit, amely miatt démonok serege veszi magát
üldözőbe, csak szóljon. Én nem akarom olyasvalakiével
összekötni a sorsomat, aki félúton visszafordulhat.

Időt sem hagyott a válaszra, csak rácsukta az ajtót, bezárta,
és benne hagyta a kulcsot.

Hallotta, hogy a férfi azonnal kutakodni kezd odabent a
kalapács és a csavarhúzó után.

Jane külön-külön a helyére tette a pisztolyát és a
hangtompítót. Felkapta a sporttáskáját, és lesietett. Kifelé menet
úgy becsapta a bejárati ajtót, hogy a férfi mindenképpen
meghallja.

Az előző éjszaka fényes csillagmezője és a hajnal derengése
után a San Gabriel-völgy fölé boruló sötétkék boltív most éppen
egy sereg északnyugat felől közeledő viharfelhőnek adta át a
helyét. Az énekesmadarak már be is bújtak közeli kalabafák
sűrű levelei közé, ahonnan trillázva próbálták megnyugtatni
egymást, de a varjak még mindig az égen köröztek, mint a vihar
baljós előhírnökei.

11.

LÉGVONALBAN TÖBB MINT kétezer-ötszáz



kilométerre Los Angelestől, Minnesotában Cora Gundersun
sütőjének digitális órája 11:02-t mutatott, amikor a nő becsukta a
naplóját. A lázas írásrohamnak ezt az újabb megnyilvánulását
sem találta kevésbé rejtélyesnek, mint az előzőt. Nem tudta,
milyen szavakat hagyott azokon az oldalakon, és miért érzett
késztetést arra, hogy papírra vesse őket, vagy hogy miért nem
merte utólag visszaolvasni a szöveget.

Az a vékony hang a fejében nyugalomra intette. Minden
rendben lesz. Több mint két nap migrén nélkül. A következő hétre
minden bizonnyal visszatérhet a hatodikosaihoz, a
gyermekekhez, akiket majdnem annyira szeret, mintha a sajátjai
lennének.

Eljött Dixie Belle késő délelőtti jutalomfalatkájának és a
második sétájának az ideje. A kiskutya, tekintetbe véve az általa
korábban elfogyasztott bacondarabkákat, csak két kicsi érme
alakú kekszet kapott a megszokott négy helyett. És láthatóan
meg is értette a döntés jogosságát, mert nem kunyerált többet, és
nem is nyafogott, hanem egyszerűen a hátsó ajtóhoz tipegett a
linóleumon kocogó körmökkel.

Cora, miközben magára kapta a kabátját, azt mondta:
– Te jóságos ég, Dixie, nézz csak rám, még mindig

pizsamában vagyok, pedig mindjárt eltelik a délelőtt! Ha nem
mehetek vissza hamarosan tanítani, reménytelenül ellustulok.

Az idő nem sokat melegedett hajnal óta. A fagyos égbolt
alacsonynak és elnehezültnek tűnt, semmilyen jelét nem adta a
korábban jósolt viharnak néhány fehér hópelyhen kívül,
amelyek a mozdulatlan levegőben szállingóztak lefelé.

Miután Dixie kipisilte magát, nem igyekezett vissza a házba,
hanem a tornácon ácsorgó Corára meredt. A tacskóknak nincs
szükségük túl sok testmozgásra, és Dixie különösen gyűlölte a
hosszú sétákat vagy a megszokottnál több szabadban töltött
időt. Ő az első reggeli sétáját leszámítva mindig be szokott
iszkolni a házba, amint elvégezte a dolgát. Most viszont úgy
kellett becsalogatni, és habozva sétált haza, szinte mintha nem
lenne biztos abban, hogy a gazdája tényleg az ő gazdája, mintha
egyszeriben mind Cora, mind a ház idegennek tűnne a számára.

Pár perccel később Cora lezuhanyozott, és a törülközővel
átdörzsölte a haját. Nem lett volna értelme hajszárítót és hajkefét



használnia. Göndör tincsei minden formára alakítási kísérletnek
ellenálltak. Cora semmilyen illúziót nem táplált a
megjelenésével kapcsolatban, és már régen megbékélt azzal a
ténnyel, hogy soha nem fognak utánafordulni a tekintetek. De
legalább kellemes és prezentálható külsővel rendelkezett, ami
több annál, mint amit néhány balszerencsésebb ember
elmondhat magáról.

Bár nem ez volt az évszaknak leginkább megfelelő
ruhadarab, egy háromnegyedes ujjú, fehér műselyem-krepp
ruhát vett magára, amelynek a felső része nagyjából alakra volt
szabva, és magasan záródott, a szoknyája pedig csípőtől lefelé
rakott volt. Az összes ruhája közül egyedül ebben érezte néha
magát csinosnak. Mivel a magas sarkú egyáltalán nem állt jól
neki, fehér edzőcipőt vett hozzá.

Csak a cipő felvétele után ébredt rá, hogy pont ezt az
összeállítást szokta viselni a tűzjáró álmában is, amely előző
éjszaka ismét meglepte, zsinórban immár hatodszorra. Amellett,
hogy ebben az öltözékben már-már vonzónak látta magát, most
már a sebezhetetlenségnek az a hangulata is segítette, amely
olyan csodálatossá tette az álmát.

Bár Dixie Belle általában az ágyon fekve nézte végig a
gazdija öltözködését, ezúttal az ágy alá bújt, csak a fejét és
hosszú füleit dugta ki a steppelt ágytakaró alól.

Cora azt mondta:
– Nagyon vicces egy kiskutya vagy te, Dixie kisasszony.

Néha olyan lükén tudsz viselkedni.

12.

KILENCKOR FELMERÜLT annak az enyhe
kockázata, hogy egy ingatlanügynök esetleg klienseket hoz a
házba. Bár az ilyen hétköznapokon a legtöbb dolgozó vásárló öt
utánra időzítette az efféle programokat.

De ha megjelent volna egy ügynök az ügyfeleivel, Jane-nek
akkor sem kellett volna fegyvert fognia rájuk. A legnagyobb
hálószoba gardróbjának a plafonjáról egy csapóajtó vezetett a



padlásra, lehajtható létrával, amelyet a lány a biztonság
kedvéért előre le is hajtott. Az volt a terve, hogy amint hangokat
hall odalentről, felvonul a pókok és ászkák birodalmába, és
felhúzza maga után a létrát.

Miután visszatért a hálószobába, elővett egy kompakt kis
rádiót a sporttáskából, és bedugta a konnektorba az ablak alatt,
ahonnan korábban megfigyelte a Hannafin-házat. Ez a
különleges eszköz, amelyben erősítő és felvevő is volt, a
kereskedelmi csatornák hullámsávja alatt működött, és arra a
ritkán használt frekvenciára volt állítva, amelyen a férfi
telefonkészülékeibe rejtett jeltovábbítók közvetítettek.

Jane-nek csak akkor lesz szüksége erre a rádióra, ha az
újságíró a vonalas készülékek valamelyikét használja arra, hogy
felhívjon valakit. De ha beszélnie kell bárkivel kettejük déli
találkozója előtt, akkor nagy valószínűséggel az okostelefonját
fogja használni. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a
mobiltelefonos beszélgetéseket nagyon nehéz lehallgatni. És
valóban nehéz az ilyesmi, bár nem minden körülmények között,
és nem olyankor, ha a lehallgatásra készülő személy megtette a
szükséges előkészületeket.

Jane elővett a sporttáskából egy eldobható mobiltelefont,
annak a háromnak az egyikét, amelyek pillanatnyilag a
birtokában voltak, és amelyeket hetekkel korábban vásárolt
nagy áruházakban. A mobil mikrofonja mellé egy
beprogramozott, bármiféle hangkód reprodukálására képes
elektronikus síp volt ragasztva, nagyjából akkora, mint egy
töltény.

Jane széthúzta a függönyöket tizenöt centire, hogy belásson
az újságíró rezidenciájába, majd beütötte a férfi vonalas számát
az eldobható mobilba. Megnyomta a KÜLDÉS gombot, és egy
pillanattal később beindította az elektromos sípot.

A négy asztali készülékbe ültetett chipnek két funkciója volt:
egyrészt le lehetett hallgatni velük a telefonbeszélgetéseket,
mint a hagyományos poloskákkal, másrészt általános
jeltovábbítóként is üzemeltek. Az elektromos síp által kiadott
hangkód beindította a jeltovábbítót, amely leállította az újságíró
telefonjainak a csörgését, és ezzel egy időben bekapcsolta a
mikrofonokat, valamint a telefonvonalon át továbbítani kezdte a



házban hallható hangokat Jane-nek.
A másik ház konyhájában, nappalijában és

dolgozószobájában lévő készülékek egyelőre csak némaságot
sugároztak, ami azt jelentette, hogy Jane tisztán hallotta, mi
történik a hálószobában. A kalapács kopogása a csavarhúzó
nyelén, majd a csavarok csikorgása a zsanérban megerősítette,
hogy a férfi megtalálta a gardróbban eldugott szerszámokat.

Nem sokkal ezután megzördült az ajtó a keretében, ahogy
az újságíró megpróbálta kifeszíteni. Utána hirtelen csend
következett, majd halk átkozódás; a férfi rádöbbent, hogy bár a
zsanérokat a csavarok nélkül immár szét lehet feszíteni, az ajtó
csak pár centire fog kimozdulni a helyéről, mert a zár nyelve
még fogva tartja.

Jane ezért látta el egy strapabíró csavarhúzóval és egy
nehéz, karmos acélkalapáccsal könnyebb eszközök helyett. A
szilárd ajtólap elmozdításához vagy befelé kell feszítenie az
egészet a zsanéroknál, vagy be kell ásnia a fában a zárig, ami
fáradságos munka lenne.

Ő azt mondta neki, hogy tizenöt-húsz percen belül ki tud
szabadulni, de ez hazugság volt. Nagyjából egy órára lesz majd
szüksége ahhoz, hogy kijusson a gardróbból. Jane azt szerette
volna, ha bőven elegendő idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy
elgondolkozzon az ajánlatán, mielőtt telefonközeibe kerül. És
abban reménykedett, hogy a férfi kimerültségében is rádöbben,
hogy a rövidke kapcsolatuk minden egyes perce alatt több
lépéssel előtte járt – és ez mindig is így lesz.

13.

CORA ÖT ÉVVEL KORÁBBAN elvégzett egy
tanfolyamot Dixie Belle-lel, amelynek során az állat hivatalos
terápiás kutyává vált. Azóta mindennap magával vitte a legjobb
barátját az iskolába. A tanítványai különböző speciális nevelési
igényű gyerekekből álltak, változatos fejlődési nehézségekkel és
az érzelmi problémák széles skálájával. Miss Dixie ápolt
bundájával, érzelmes tekintetével és eleven személyiségével



hősiesen végezte a dolgát az osztályteremben: hagyta, hogy
simogassák, ölelgessék és piszkálják, miközben válogatás nélkül
megnyugtatta a gyermekeket, eloszlatta a félelmeiket, és ezzel
segített nekik összpontosítani.

Cora tényleg mindenhova magával vitte Dixie-t.
A kutya megállt a konyha melletti kis mosókonyhában az

akasztó alatt, amelyről nyakörvek és pórázok lógtak le. A farkát
csóválta, és várakozón bámult fel a gazdijára. Bár a természet
nem igazán hozta lázba, az iskolát és a Ford Expeditionnel
megtett utakat imádta.

Cora levett egy piros nyakörvet és a hozzá illő pórázt.
Letérdelt, hogy felöltöztesse a tacskót… és azon kapta magát,
hogy túlságosan remeg a keze ahhoz, hogy összeillessze, majd
összekapcsolja a nyakörv két végét.

Magával kell vinnie a kutyát. Tisztában volt azzal, hogy
magával kell vinnie a drága kis Dixie-t. Megértette, hogy az,
hogy a kutya is vele lesz, valamilyen szempontból fontos
részletnek számít, annak a portrénak egy jelentős eleme lesz,
amit aznap festeni készül magáról. De a keze nem
engedelmeskedett: a csat legyőzte az akaratát.

A kutya felvinnyogott, és behátrált az ajtón a konyhába, ahol
megállt, és csak nézte a gazdiját. Még a farkát sem csóválta.

– Nem tudom – hallotta meg Cora a saját hangját. – Nem
tudom… nem vagyok biztos benne. Nem tudom biztosan, hogy
mit kellene csinálnom.

Az a vékony kis hang – amelyet a megérzései és a
lelkiismerete megtestesüléseként azonosított – egészen addig
nem volt hallható, inkább olyannak tűnt, mintha szöveges
üzeneteket kapna, meggyőző mondatokká összeálló fénylő
szavakat az agya egyik sötét zugának képernyőjén. De ezeket az
üzeneteket immár egy csábító férfihang kezdte a fülébe
suttogni.

Nem késlekedhetsz! Mozogj, mozogj, mozogj! Tedd meg, amire
születtél! Íróként elkerült a hírnév, de ha most megteszed azt, amiért
megszülettél, híres leszel! Rajongani fognak érted.

Cora annak a késztetésnek ellen tudott állni, hogy magával
vigye a kutyát, ennek a hangnak viszont nem. Sőt, teljesen
magával ragadta a vágy, hogy engedelmeskedjen a



lelkiismeretének, megérzéseinek, vagy bármi is legyen az –
Isten? –, ami megszólította, és megtöltötte a szívét annak a
beteljesülésnek az ígéretével, amely oly sokáig meg volt tőle
tagadva.

Miután visszatette a nyakörvet és a pórázt a helyére, a
kézremegése is megszűnt.

Azt mondta Dixie-nek:
– Anyuci nem lesz távol sokáig, édesem. Légy jó kiskutya!

Anyuci hamarosan hazajön.
Kinyitotta a mosókonyha és a garázs közötti ajtót, és kilépett

a1 hideg huzatba. Elfelejtette felvenni a kabátját. Tétovázott egy
kicsit, de nem késlekedhetett. Mozognia, mozognia, mozognia
kellett.

– Szeretlek, Dixie, annyira szeretlek! – mondta, mire a kutya
felnyifogott, ő pedig kilépett a garázsba, és becsukta maga
mögött az ajtót.

Nem fáradt a neonlámpák felkapcsolásával, hanem
egyenesen a hófehér Ford Expedition ajtajához lépett, amely
halványan csillogott az egyetlen kocsibeállóban.

Beült a volán mögé, beindította a motort, és a távirányítóval
kinyitotta a nagy garázsajtót.

Amikor a szegmentált ajtó zörögve megindult felfelé, téli
derengés öntötte el a garázst, amely olyannak tűnt Cora
számára, mint az a filmekben látott ragyogás, ami a csodás
dolgok beköszöntőt előzi meg, például egy tündér keresztanya
vagy egy jóindulatú földönkívüli érkezését, esetleg egy
mennyből jövő hírnökét.

Az ő csendes, hétköznapi életében ritkán történt bármilyen
nagy jelentőségű dolog, úgyhogy nagyon fellelkesült a
gondolatra, hogy talán egy dicsőséges pillanat következik.

Enyhe benzinszagot érzett, úgyhogy hátrafordult, hogy
bekukucskáljon az autó végébe. A hátsó ülést lehajtották. A
megnövelt raktérben tizenöt élénkvörös, kétgallonos tartály
sorakozott három sorban. Előző este az összesről lecsavarta a
kupakot, és befőttesgumival rögzített dupla celofánréteggel
zárta le a nyílásukat.

Már elfelejtette, hogy elvégezte ezeket az előkészületeket. De
most eszébe jutott minden, és nem is döbbent meg. Végignézett



a tartályokon, és tudta, hogy büszkének kell lennie arra, amit itt
elvégzett, mert a csábító férfihang megdicsérte, és arról beszélt,
aminek a végrehajtására megszületett.

Az első utasülésen egy nagy fémlábas állt, amelyben Cora
sok levest és ragut főzött az elmúlt évek során. A lábas alján
olyan nedves, zöld szivacstéglák sorakoztak, amilyeneket a
virágkötők használnak alapul a műveikhez. Ezeket egy
kertészboltban szerezte be. Az oázisok közül két marék hosszú
szárú gyufa meredt felfelé, csokronként tíz darab, amelyeket két
befőttesgumi tartott össze, az egyik a fejük alatt, a másik a
száruk alsó végén. A lábas mellett egy kis öngyújtó hevert.

Cora arra gondolt, hogy a gyufák úgy néznek ki, mintha
mágikus, hervadt virágcsokrok lennének, amelyeket a megfelelő
varázsigével élénk színű csokorrá lehet változtatni.

A benzineskannák között kétszáz gyufafej volt, amelyeket
levágott a szárukról.

Miután kihajtott a szürke külvilágba, nem fáradt azzal, hogy
felemelje a távirányítót, és becsukja maga mögött a garázsajtót.
Az a bűbájos hang azt mondta, hogy az időzítés a legfontosabb,
és Cora már nagyon kíváncsi volt arra, hogy ez miért van így.

Mire a kocsifelhajtó végéhez ért, a fűtés melegétől eltűnt a
libabőr a karjáról, és nem is volt szüksége kabátra.

Jobbra kanyarodott a kétsávos, aszfaltozott mellékúton, és a
város felé indult.

14.

JANE, MIKÖZBEN AZ ÜRES HÁZBAN várakozott
az eldobható telefonon át hallgatózva, érdekesnek találta, hogy
Lawrence Hannafin az alatt a negyvenhét perc alatt, amíg
kiszabadította magát a gardróbból, egyszer sem kiabált
segítségért.

A ház középső részében található gardróbnak nem voltak
ablakai, és az újságíró talán tudta, hogy a lakhelye olyan jól le
van szigetelve, hogy úgysem hallaná meg senki. De az is lehet,
hogy máris eldöntötte: erre a sztorira nem mondhat nemet,



bármilyen kockázattal jár is ez, és ezért nem akart segítséget
hívni, és elmagyarázni, hogy ki zárta be.

Jane engedélyezett magának egy kis reményt.
A távoli gardróbajtó egy utolsó csattanással kitárult, vagy

még nagyobb valószínűséggel a hálószoba padlójára zuhant,
amit Hannafin heves és egyre hangosabb zihálása követett,
miközben a férfi átszelte a szobát, és az éjjeliszekrényen lévő
telefon közelébe ért, de utána a lélegzetvétele ismét lehalkult,
amikor a jelek szerint bement a fürdőszobába, nyitva hagyva
maga mögött az ajtót.

Egy új hang hallatszott, és beletelt pár pillanatba, amíg Jane
rájött, hogy valószínűleg a folyó vízé a csapból. Hannafin
biztosan megszomjazott a megpróbáltatásai során, vagy egy kis
hideg vizet akart locsolni az arcába.

Egy perccel később elzárta a vizet, és azonosíthatatlan zajok
halk sorozata következett, majd egy csattanás, és a vizelés
összetéveszthetetlen hangja. A csattanást valószínűleg a vécé
fedele produkálhatta, amikor nekicsapódott a tartálynak.

Nagyon úgy tűnt, hogy a férfi nem fárad a kézmosással.
Visszatért a fürdőszobából. A zihálása közelsége és az

ágyrugók nyikordulása alapján leülhetett az ágy szélére,
kartávolságra a telefontól és a mikrofonjától.

Ha felveszi a kagylót, hogy felhívjon valakit, Jane-nek
azonnal le kell állítania a jeltovábbítót, hogy a férfi vonalat
kapjon. Ezen a ponton a telefonba telepített kétfunkciós chip
egyszerű poloskává változna, és a lány az ablakpárkányon álló
rádión hallgathatná végig és rögzíthetné a beszélgetést.

De Hannafin mintha csak le akarta volna nyugtatni magát,
egy sor mély lélegzetet vett lassan. Ez a jelek szerint nem
működhetett, mert nem bírta magába fojtani a dühét, amely egy
sor színes és fantáziadús trágárság formájában tört ki belőle.

Utána valószínűleg bekapcsolhatta az okostelefonját, mert a
telefonszolgáltatója jellegzetes üdvözlőzenéje hangzott fel. A
jelek szerint úgy gondolta, hogy egy mobilhívás
lenyomozhatatlanabb és biztonságosabb lesz, mintha a
vonalason beszélne.

Jane abban reménykedett, hogy nem fog megkeresni senkit,
hogy megvárja, amíg ő délben megcsörgeti, ahogy ígérte. De az



is lehet, hogy csak egy ártatlan beszélgetést akar lebonyolítani,
például hogy lemondjon egy találkozót, vagy valami ilyesmi.
Ugyanakkor a lány sokkal nagyobb esélyét látta annak, hogy
csalódnia kell a férfiban.

De nem hallotta a számbillentyűk jellegzetes csipogását,
csak egy halk mordulást:

– Az az őrült, vérbajos ribanc… Igen, van tököm, és nem
csak díszítésül szolgál. – Jane úgy érezte, sejti, kiről beszélhet. A
következő zajt talán egy kinyíló fiók csaphatta. – Ha még
egyszer belém kötsz, te ribanc, az egyiket egyenesen a melled
közé teszem…

Lehet, hogy a revolvert vette elő az éjjeliszekrényéből.
Azután nagyjából egy percen keresztül a férfi valami

olyasmivel foglalatoskodott, amit Jane nem tudott azonosítani,
mert csak halk zörgéseket hallott.

Utána egy sor csippanás hangzott fel, ami telefonhívásra
utalt.

Hannafin a jelek szerint kihangosította a készülékét, mert a
második kicsengés után egy nő hangja szólalt meg:

– Woodbine, Kravitz, Larkin és Benedetto.
Egy ügyvédi iroda.
Hannafin azt mondta:
– Randall Larkint kérném.
– Egy pillanat.
Egy másik női hang:
– Randall Larkin irodája.
– Lawrence Hannafin keresi Randyt.
– Éppen vonalban van, Mr. Hannafin.
– Tartom.
– Lehet, hogy hosszú beszélgetés lesz.
– Suttogjon be hozzá! Szóljon neki, hogy ez sürgős! Élet-

halál kérdése.
Jane az üres ház ablakánál állva, fülén az eldobható

telefonnal, arra várva, hogy Randall Larkin fogadja az újságíró
hívását, az acélszürke viharfelhőket bámulta, amelyek átvették
az uralmat az égbolt felett, és baljós, sötét mozdulatlanságot
hoztak Glendorából Pasadenába és mindenhova a kettő között.



15.

CORA GUNDERSUN VIDÉKI környezetben élt,
széles, hullámzó mezők és fenyőerdők között. A réteket most
szűzhó borította, amelytől az örökzöldek is úgy néztek ki, mint
a karácsonyi képeslapokon. A kis mellékutat alaposan
megtisztították, és most olyan feketén kanyargott a
menyasszonyian fehér tájban, mint egy selyemszmoking.

Úgy tűnt, a fehér a nap színe: a tájé, amelyen Cora végig-
hajtott, a járműé, amelyet vezetett, a rajta lévő ruháé és a ködé,
amely beborította a memóriáját, és elrejtette előle a saját
szándékait. De ez a mentális felhő nem zavarta, sőt, kicsit meg is
nyugtatta így, hogy a kutyája az otthona biztonságában maradt,
ő pedig kellemes melegben siklott végig a téli tündérmesetájon.
A túl sok gondolkozástól való megszabadulás áldásnak tűnt.
Corának egész életében egymást kergették a fejében a
gondolatai, s ezalatt több regényt is megírt, amelyeket soha nem
mert megmutatni sem ügynöknek, sem kiadónak. Közben új
pedagógiai technikákon is agyalt, amelyekkel jobban
kapcsolódhatna a gondjaira bízott speciális nevelési igényű
gyermekekhez, és az iskolatanácsnál is lobbizott azért, hogy
megfelelőbb módon gondoskodjanak végre ezekről a
kislányokról és a kisfiúkról, akiket nagyon sokan csak zavaró
tényezőknek tekintettek, púpnak a társadalom hátán. Most
viszont csak a táj szépsége és békéje járt a fejében, miközben
végighajtott rajta, és az a belső hang, amely szerette őt, és
beteljesülést ígért neki.

A városba vezető út fél óráig fog tartani, ha nem lépi túl a
megengedett sebességet. És nem szabad túllépnie. Még soha
nem büntették meg gyorshajtásért, sem más közlekedési
szabálysértésért. Mindig is csendes büszkeséget érzett azért,
hogy képes a hazája corpus jurisa szerint élni egy olyan korban,
amikor mintha mindenki semmibe vette volna a törvényeket.
Valami oknál fogva, amit nem értett – vagy amit nem kellett
értenie –, tudta, hogy ezen a napon különösen tiszteletben kell
tartania a szabályokat, és nem szabad kockáztatnia, hogy
megállítsa egy közlekedési rendőr.



Huszonöt perccel az indulása után hirtelen kitört a
megfagyott égboltba zárt vihar. Szédítő mennyiségű hó hullott
le a láthatatlan égből. Cora az ablakokkal körülvett egyterűben
mintha lebegni kezdett volna a tájban, mintha kifordítottak
volna körülötte egy hógömböt, és most világszerte tél venné
körül, amelyben a gömb hótól védett belsejéből gyönyörködhet.

Az a csodálatos belső hang arra biztatta, hogy tekintsen jó
előjelként erre a hóesésre. A vihar éppen úgy nem tudja fehérre
festeni göndör haját, vagy kihűteni a testét, ahogy az álmaiban
szereplő tűz sem tudott kárt tenni benne. Ez egy olyan ómen,
amely megerősíti a ráruházott sebezhetetlenséget, az abszolút
védettséget a forró és a hideg dolgokkal, az éles és tompa
dolgokkal, az összes halandó erővel szemben.

Cora beért a külvárosba. A Fitzgerald sugárút elején állt
meg, azon a hosszú és könnyű úton, amelynek a vége T
elágazást képzett a Main Streettel. Megfogta az öngyújtót, és
kipróbálta, hogy működik-e. Ha valami oknál fogva elromlott
volna, arra az esetre elhelyezett egy másikat a kesztyűtartóban.
De működött.

16.

AZ ÉG EGYRE SÖTÉTEBBNEK és fekélyesebbnek 
tűnt; a Hannafin-rezidencia a craftsman stílusú díszítéseivel
kezdett olyanná válni, mint egy elátkozott ház egy
tündérmesében; az üres ház ablakának üvegén megjelent Jane
szellemképe, amint a fülére szorítja a mobilt…

Randall Larkin a Woodbine, Kravitz, Larkin és Benedettótól
végre fogadta Lawrence Hannafin hívását.

– Élet-halál kérdése? Ajánlom, Larry, hogy tényleg az
legyen, ha már kénytelen voltam lerakni egy nagyobb
ügyfelemet, aki nem szokott hozzá ehhez a bánásmódhoz.

– Ez egy biztonságos vonal, ugye?
– Igen, igen. Naponta kétszer ellenőrizzük. Ki vagy

hangosítva?
Ne izgulj emiatt! Egyedül vagyok, és öltözködöm. Átkozott



legyek, ha még egyszer sikerül meztelenül elkapnia.
– Kinek?
Volt egy látogatóm. Az özvegy, az az ötcsillagos ribanc, akit

Napában láttak utoljára.
Jane azt hitte, hogy Larkin hallgatása annak jele lehet, hogy

nem tudja azonnal értelmezni az újságíró leírását. Valójában
viszont csak a döbbenet csendje volt.

Utána harag és hitetlenség kúszott a hangjába:
– Szent szar! Ez tényleg nem semmi. Egyszerűen

becsengetett hozzád?
– Kijövök a zuhany alól, erre ott ül, és fegyvert tol az

arcomba.
– De nem tudhatja.
– Nem tudja – helyeselt Hannafin. – Nem tudja.
– Honnan az ördögből tudhat rólad?
– Nem tud – ismételte meg Hannafin. – Azt akarja, hogy

bízzak benne. Azt akarja, hogy tegyem közzé a sztorit. Mindent
kipakolt.

– És most hol van?
– Nem tudom. Azt mondta, hogy gondolkozzak a dolgon, és

majd jelentkezik, ha eleget gondolkoztam, utána pedig bezárt a
gardróbszobába, hogy ne követhessem, és ne láthassam, mivel
hajt el. Ki kellett tömöm onnan. Az a ribanc csak egy kalapácsot
meg egy csavarhúzót hagyott nekem. Nagyon szeretném
meztelenül látni, és megmutatni neki, mire lehet még használni
azt a csavarhúzót.

– Ne borulj ki ezen!
– Nem borultam ki.
– Úgy beszélsz, mint aki kiborult.
– Mondtam, hogy nem. Ez egy lehetőség.
– Egy elképesztő lehetőség – helyeselt Larkin.
– Szerintem már nem barna a haja. Hosszú, szőke parókát

visel, amitől úgy néz ki, mint az elején, mielőtt mindez
elkezdődött. Csak azért lehetett rajta, mert nem akarta, hogy
tudjam, milyen színűre festette, és milyenre vágta a haját, hogy
ne egyezzen a körözési fotóival.

– Mit érdekel engem a haja? – kérdezte Larkin.
– Én újságíró vagyok. Figyelek a részletekre. Csak mondom.



Mindenesetre délben jelentkezni fog. Akkor be tudjuk majd
mérni?

– Eldobható telefont fog használni. De talán megvan a módja
annak is.

– Mondd meg a lemezlovasunknak, hogy összekötötte ezzel
a dologgal. A csaj azt hiszi, hogy én egy képmutató seggfejnek
tartom.

Jane kikövetkeztette, hogy a „lemezlovas” a DJ szinonimája
lehet, vagyis David James Michael két keresztnevének a
rövidítésére utal, az elbűvölő milliárdosénak, akinek a teljes
neve három keresztnévből áll. Talán az a kis epésség Hannafin
róla szóló cikkében szándékos volt, hogy ne tűnjön úgy, mintha
a pénzember zsebében lenne.

– Először is – válaszolta Larkin – szólok az NSA-
ügynökünknek, hogy húzzon bele. Délig már nincs sok időnk.
Nem tudom, hogy menni fog-e.

– Tételezzük fel, hogy sikerül kiiktatnunk – válaszolta az
újságíró. – Akkor sokkal hamarabb elő kell lépnem
főszerkesztővé.

– Mindent a maga idejében.
– Menj a fenébe! Elvárok némi hálát.
– Erre most nincs időm.
– Elvárok némi hálát, Randy.
– Alig egy év alatt elfelejtetted, mit tettünk már érted?
– Az ígéret szép szó, és én ígéretet kaptam erre.
– Biztos vagyok benne, hogy megkapod a nagyobb asztalt.

De most várakozz nyugodtan!
– Számíthatsz rá – felelte Hannafin, majd bontotta a vonalat.
Az újságíró vonalas készülékében lévő mikrofon

továbbította a zörejt, amikor az okostelefont lerakta az
éjjeliszekrényre.

Jane hallotta, hogy a férfi mozgolódik. Biztosan az
öltözködést fejezi be.

Főszerkesztővé fogják kinevezni… de hol? Az újságnál, amelynek
dolgozik? Ha David James Michael akár csak résztulajdonosa
annak a lapnak vagy a cégnek, amely birtokolja, akkor ezt az
érdekeltségét mélyen elrejthette.

Szóval Hannafin csak egy kismalac, ami az orrát mélyen D.



J. Michael vályújában tartja; egy újabb megvásárolható ember a
megvásárolható emberek világában. Jane nem fűzött hozzá túl
sok reményt, de az újságírók terén pillanatnyilag ő volt az
egyetlen potenciális jelöltje.

Ha a depresszió opció lett volna, akkor talán vett volna egy
üveg vodkát, és bejelentkezett volna álnéven egy motelba, hogy
pár napra megszökjön ebből a háborúból. Csakhogy gyönyörű
kisfiának, Travisnek folyamatosan veszélyben forgott az élete, és
a férje emlékét is bemocskolta az öngyilkosságnak álcázott
gyilkosság. Jane apja, az ünnepelt zongorista pedig tovább
folytatta sikeres turnéját, abban reménykedve, hogy a tőle már
régóta elidegenedett lánya, akiből hírhedt bűnöző vált, vagy
börtönbe kerül, vagy meghal, mielőtt bosszút állhatna azért,
amit ő az édesanyjával tett tizenkilenc évvel ezelőtt. Jane-nek
nem volt ideje depresszióba süllyedni. Egyetlen perce sem volt
rá.

És hajlama sem. A depresszió azoknak az elkeseredett
embereknek való, akik úgy gondolják, hogy az életnek nincs
értelme, Jane azonban tudta, hogy az életnek inkább túl sok
értelme van ahhoz, hogy feldolgozható legyen, hogy minden
pillanata tele van értelemmel – dugig van tömve értelemmel. És
ennek az értelemnek egy része olyan tiszta és mérgező, mint egy
tű a nyakba, egy másik része pedig olyan örömteli, hogy az
embert szinte a madarak közé emeli felszabadult szíve, bár az
élet legmélyebb értelme jóval az ő megismerési képességeinek a
határain túl rejtőzött látensen és rejtélyesen.

Miközben az ablak mellett állva bámulta a túloldalon lévő
házat, azon gondolkozott, hogyan tudna a legügyesebben némi
értelmet csempészni Lawrence Hannafin életébe úgy, hogy az
újságírónak javára szolgáljon az ajándéka: hogy tisztán lássa
eddigi nyomorúságos életét, és abban reménykedhessen, hogy
javíthat rajta, amikor végre felismeri, hogy a jelenlegi helyzete
ebben az univerzumban rosszabb, mint egy csótányé, amely
vakon rohangál a fénytelen csatornában.

17.



A BUJKÁLÓ ÉGBOLT olyan pelyheket hullajtott
magából, mintha virágfejek lennének, úgy szirmozta be a napot,
mint milliónyi szegfű; Cora Gundersun hófehérbe öltözve,
fejében kellemesen fehér köddel; a hosszú szárú, hatékonyan
csokorba kötött gyufák kifehéredett fája…

Az öngyújtó lángja fellobbantotta az első adag kék
gyufafejet, amelyek pattogó-suhogó hangot adva váltak
miniatűr fáklyává. Cora eldobta az öngyújtót, és rátaposott az
Expedition gázpedáljára, miközben lefelé indult, a Main Street-i
kereszteződést véve célba.

A Fitzgerald végén, a Main túloldalán állt a történelmi
Veblen Hotel épülete, amelyet 1886-ban építettek, és azóta
háromszor újítottak fel, legutóbb az előző évben. Az étterme a
szálloda földszintjének az utca felé eső felét foglalta el, és
hatalmas ablakokkal büszkélkedhetett, amelyek ebben a
pillanatban a hóval borított festői kisváros látképét
közvetítették.

Cora, miközben a kereszteződés felé közeledett, amely egy
hosszú háztömbnyire volt a Main Streettől, bal kezével a
kormányt tartotta, a jobbal pedig kirántotta az égő gyufaköteget
a nedves virágkötészeti oázisból. Ezzel gyújtotta meg a másik
köteget, majd az elsőt hátradobta az Expedition csomagterébe,
ahol az lángra lobbantott néhányat a benzineskannák között
szétszórt gyufafejek közül.

A járműben terjengő foszforszag nem szerepelt Cora tűzjáró
álmaiban, de nem találta zavarónak. A sebezhetetlenség
illataként gondolt rá. Az a higgadt, vékony kis hang azt mondta
neki, hogy lélegezzen mélyeket, hogy megóvja magát az égés
minden kockázatától, hogy ismét azzá a csodálatos alakká
váljon, aki bámulatot vált ki a közönségéből.

A mögötte lévő csomagtérben szinte azonnal lángra kapott a
szőnyeg. Az enyhe füst nem volt olyan vonzó, mint az égő
gyufák foszforszaga, de persze ez sem fog ártani neki.

Miközben a város felé tartott, a tizenöt tartályban lévő
benzinre hatással volt az egyterű mozgása; a folyadék ott
hullámzott a fémedényekben, némi hőt termelve, amitől kicsit
megnőtt a térfogata, és ennek következtében feldudorodtak a
celofánborítások a kannák nyílásán. Némelyik fel is fúvódott,



mintha kis lufi volna, a többi pedig részben kiszabadult a
befőttesgumija alól. Illékony pára csapódott le rajtuk, csepegett
ki az apró réseken, és csorgott le a tartályok oldalán, nem nagy
mennyiség, éppen hogy csak egy kevés, összesen talán pár
milliliter.

Mire Cora odaért a Fitzgerald utolsó szakaszára, s gyorsítani
kezdett a Main és a történelmi Veblen Hotel felé, az éhes lángok
felkúsztak a tartályok oldalán, rátaláltak a celofánborításokra, és
felfalták őket. Amikor a tanárnő a második csokor gyufát is
maga mögé dobta, meghallotta a szisszenő hangot, amellyel az
egyik tartály benzinje szívta magába a tüzet, majd a következő
is, de mivel a tartályok két helyen szellőztek, és a gyorsan
emelkedő hőmérséklet még nem volt elég nagy ahhoz, hogy
katasztrofális tágulást okozzon, egyelőre nem következett be a
robbanás, csak hangos lángok csaptak fel.

A visszapillantóban látszott a lángnyelvek kaleidoszkopikus
szépsége, és Cora észrevette, hogy a járókelők megállnak, s
rámutatnak, döbbenten konstatálva, hogy a tűzjárásból
tűzvezetésre váltott. A meglepődésük örömmel töltötte el a
tanárnőt, aki felnevetett, kicsit sem tartva a hirtelen bűzössé vált
levegőtől, mert most is az maradt, ami mindig is volt: tűzálló.
Ennek az elképesztő történetnek egyszerre lehetett a szerzője és
a főhőse, és bár a levegő váratlanul annyira kiszáradt és
felforrósodott, hogy egy pillanat alatt cserepessé vált az ajka és
az orra nyálkahártyája is, nem félt, mert az a kedves belső hang,
amely őt biztatta, csak Isten hangja lehetett, aki megvigasztalta
és megvédte Sidrákot a kemencében. Sidrák, Misák és
Abednégó egyetlen hajszáluk megperzselődése nélkül élték túl a
király tüzes kemencéjének a büntetését, úgyhogy ő is ép bőrrel
fogja megúszni ezt a próbatételt, a bámészkodók csodálata és
elismerő ujjongásai közepette.

Amikor a lángok már a sofőrülés támláját nyalogatták, és
bekúsztak a két első ülés közé, miközben a füst is
előregomolygott, Cora Gundersun átélt egyetlen rettenetes
pillanatot az egyébiránt dicsőséges kalandja során. Észrevett egy
pórázon vezetett kutyát, amely a járdán álldogált a gazdájával.
Bár egy golden retrieverről volt szó, nem pedig egy hosszú
szőrű tacskóról, eszébe jutott Dixie Belle, aki egyedül maradt a



házban, és annyira áthatotta a vágyakozás az édes Dixie után,
hogy egy pillanatra kitisztult az elméje, és ráébredt a helyzete
szörnyűségére. De a vékony kis hang suttogva megnyugtatta, és
féktelen örömöt csempészett a félelme helyébe: Cora
eksztatikusán felkiáltott, amikor a lángok a műszerfalról
átterjedtek a szoknyája szegélyére.

Mikor a hőség kirobbantotta a jármű hátsó ablakát, és a füst
nagy része távozott a lyukon keresztül, a lángok hátracsaptak a
műszerfalról, és Cora göndör haját kezdték nyalogatni. A nő
tövig nyomta a gázpedált. Annak a megszelídíthetetlen nőnek
az életörömével, aki az általa írt legjobb történet főhősnője volt,
eleresztett egy diadalkiáltást, miközben a kereszteződés felé
száguldott.

A fehér Expedition átszelte a szürke hályognál is szürkébb
égből kristály-Niagaraként zuhogó hópelyhek áradatát. Cora
pedig, éppen olyan fehéren, mint álmában, az egyetlen olyan
ruháját viselve, amelyben valamennyire csinosnak érezte magát,
berobbant a szálloda üvegfalán, ahol a hatalmas üvegtáblák az
ebédelő vendégekre zuhantak, s az asztalokat, székeket és
edényeket mind félreseperte grandiózus belépője. Aztán végre
bekövetkeztek a robbanások, amelyek megszabadították Cora
Gundersunt ennek a világnak a terheitől. A jármű nagyot
zökkenve megállt, és égő benzinhullámokat hányt a hatalmas
terembe, amelyekkel még a biztonsági szolgálat hat
alkalmazottja sem tudott mit kezdeni, mert őket is ugyanúgy
magukba fojtották, mint a kormányzót, aki a fővárosból érkezett
ebbe a kisvárosba, hogy megünnepelje a történelmi szálloda
újranyitását.

18.

JANE A KEZE ÜGYÉBEN tartotta az eldobható
mobil- telefont. ALawrence Hannafin asztali készülékeibe rejtett
jeltovábbítók még mindig közvetítették hozzá mindazt, amit a
férfi mondott a házának abban a négy helyiségében, ahol a
telefonok voltak.

Az eladó ház hálószobájában Jane levette a parókáját,



berakta egy műanyag zacskóba, és visszatette a sporttáskába.
Hannafinnak igaza volt, amikor arra gyanakodott, hogy már
nem szőke, és nem is barna. Ráadásul vörös haját nem hagyta
egyenesen, hanem begöndörítette annyira, hogy optikailag egy
kicsit megváltoztassa az arcvonásait a körözési fotóihoz képest.

A korábbi életében, mielőtt menekülésre kényszerült, szinte
soha nem sminkelte magát, nem volt rá szüksége; de újabban
olyan idők jártak, amikor az alapozó, a szemhéjpúder és a rúzs
biztosították számára az anonimitás illúzióját, talán még be is
csapták egy kicsit ezen a téren. De most úgy döntött, nem
sminkel. Visszavette a baseballsapkát, amit sima üveglencsés,
szarukeretes szemüveggel egészített ki.

Visszament a hálószoba ablakához, és miközben arra várt,
hogy kiderüljön, miről számol be Randall Larkin, amikor
visszahívja Hannafint, fejben újra lejátszotta a két férfi korábbi
beszélgetését. Az ügyvéd két olyan dolgot is mondott, amelyek
felkeltették az érdeklődését.

„Szólok az NSA-ügynökünknek, hogy húzzon bele. Délig már
nincs sok időnk.”

Az NSA csak a National Security Agency, a
nemzetbiztonság lehet. A néhai Bertold Shenneck
nanogépezetes agyimplantátumát a hatalomittas szemétládák
olyan széles köre tartotta Szent Grálnak, hogy a tudós David
James Michaellel összefogva képes volt egy nagyon széles körű,
a magánszektort és az állami hivatalnokokat is magában foglaló
összeesküvést megszervezni, amelynek a résztvevői együtt
korrumpálták az FBI, az állambiztonság, az igazságügyi
minisztérium és az NSA kulcsfiguráit. Legalábbis ezekkel
kezdték. A józan ész azt súgta, hogy a CIA, az IRS és talán az
államrendszer összes szintje érintett egészen mindebben a
legfőbb végrehajtókig és a legfelsőbb bíróságig, s mindegyikben
ott figyelnek az utópisztikus zsarnokoknak ezek az elmebeteg
képviselői.

A szövetségi kormány rendfenntartó, illetve nemzetvédelmi
részlegei és hivatalai közül egyértelműen az NSA a legtitkosabb
és a legerősebb. Százezer négyzetméteres utah-i
adatközpontjából az összes telefonhívást, SMS-t és egyéb típusú
digitális kommunikációt le tudja hallgatni, el tudja tárolni, s



metaadatszinten elemezni tudja terrorista cselekmények,
valamint a nemzetbiztonságot más módon veszélyeztető
aktivitások után kutatva.

Az NSA viszont nem szokta valós időben elolvasni az
üzeneteket, vagy meghallgatni a telefonhívásokat, és még
később is csak nagyon kis töredéküket vizsgálja meg: azt, amit
egy kereső- program kiemel, és megjelöl. Ha Larkinnak és a
társainak van egy szövetségesük az NSA-nél, elég magas
poszton ahhoz, hogy segítsen bemérni Jane eldobható
telefonjának a helyzetét – vagyis a lányét is, amikor ő délben
felhívja Lawrence Hannafint, az azt jelenti, hogy az NSA
állítólagos nagyvárosi légi megfigyelései tényleg léteznek.

Az FBI köreiben már négy évvel korábban arról pletykáltak,
hogy az NSA a nagyvárosokban speciális megfigyelő
repülőgépeket tart készenlétben, amelyek pár perccel a parancs
után a levegőbe tudnak emelkedni. Amikor alacsony
magasságban szállnak, ami azért egy legalább nyolcvan
kilométer átmérőjű körzet megfigyelését lehetővé teszi, ezek a
gépek állítólag képesek kihalászni a mobiltelefonok jelét a
telekommunikációs forgalom óceánjából. Sőt, a fedélzeten
dolgozó elemző be tudja programozni, hogy az algoritmus csak
az aktuális krízissel kapcsolatos szavakra keressen – például
azoknak a terroristáknak a nevére, akiket meg akarnak találni,
vagy a célpont nevére, amely ellen egy terrorista sejt éppen
támadást készül elkövetni.

Ebben az esetben a légi keresőcsapat minden bizonnyal
megkapná Hannafin okostelefonjának és vonalas készülékeinek
a számát, úgyhogy azokra állva várhatnák Jane hívását, hogy
utána visszakeressék az eldobható mobil helyzetét, akár egy
park egyik padján üldögél, akár egy autóban kocsikázik.

De ez nem számított. Jane már tudta, hogy Lawrence
Hannafin nem tartozik a becsületes újságírók közé. Nem
szándékozott felhívni őt délben.

Ugyanakkor Hannafin jóvoltából megtudta, hogy az
ügyvéd, Larkin David James Michael üzlettársa, még az is lehet,
hogy a milliárdos belső köreinek a tagja. Ez egy friss nyom volt.
Egy forrás.

Ha nem talál olyan újságírót, aki közzétenné a sztorit, akkor



közvetlenül D. J. Michaelt kell megcéloznia. Egy olyan embert,
aki ilyen gazdag, nehéz lesz sarokba szorítani. Biztosan nagyon
jó a biztonsági szolgálata. Ha a Facebook alapítója, Mark
Zuckerberg valóban tizenhat erősen felfegyverzett testőrrel
veszi körül magát minden pillanatban, ahogy azt beszélik, akkor
D. J. Michael minden bizonnyal még többel.

A vagyonuk nagyjából egyforma lehetett, csak Michaelnek
több rejtegetnivalója akadt. És a férfi azt is tudta, hogy ő már
végzett Bertold Shenneckkel és egy ügyvéddel, William
Overtonnal, akik közeli ismerősei voltak. És meghaltak. S bár
gyakorlatilag az ország összes rendfenntartó szerve Jane-t
kereste, neki egyelőre még sikerült szabadlábon maradnia, hogy
folytassa a vadászatot.

A második érdekes dolog, amit Randall Larkin a
Hannafinnal folytatott beszélgetése során mondott, némi
gondolkodást igényeli, de Jane biztosra vette, hogy sikerült
megfejtenie. Amikor az újságíró követelni kezdte, hogy
nevezzék ki főszerkesztőnek, amikor kijelentette, hogy elvárja a
hálát, amiért kiszolgáltatta nekik Jane-t, Larkin elég homályosan
válaszolt neki.

„Alig egy év alatt elfelejtetted, mit tettünk már érted?”
Sakura, aki tizenhét évig volt Lawrence Hannafin felesége,

egy évvel korábban halt meg.
Bár Jane nem ismerte a részleteket, a nő valamiféle egészségi

krízisbe került.
Hannafin nem volt a közelében, amikor megtörtént.

Elutazott munkaügyben.
Olyan barátokkal, mint Randall Larkin és D. J. Michael, nem

kellett megkockáztatnia, hogy vér tapadjon a kezére.

19.

A JELADÓK PÁR PERCIG csak csendet közvetítettek
Hannafin házából.

Amikor ismét zaj támadt, Jane tányérok csörgését és
evőeszközök csörömpölését hallotta, majd talán egy serpenyő



koccanását a gázrózsán, úgyhogy azt feltételezte, hogy a férfi
kiment a konyhába reggelizni. A kávéfőző, amely a falra
erősített telefonkészülék közelében állt, jellegzetes hangon
bugyogni kezdett.

Odakint kicsit alábbhagyott a forgalom. A gyerekek beértek
az iskolába, a szüleik a munkahelyükre.

Los Angelesre és környékére ritkán borult olyan baljóslatúan
az égbolt, mint ezen a napon, amikor az egymásba gyűrődő
felhők szürkéje feketévé sötétült a ráncoknál. Virginiában, ahol
Jane még Nickkel élt, és ahol Travis megszületett, a viharokat
általában drámai égbolt jelezte előre, de errefelé még a rossz idő
is laza volt, nagyon ritkán fordult elő villámlás vagy
mennydörgés.

Olyan öt perccel az után, hogy az újságíró belépett a
konyhába, és húsz perccel az után, hogy Larkin véget vetett az
előző beszélgetésnek, az ügyvéd visszatelefonált. Hannafin
okostelefonjának a csengőhangja Elton John Don’t Let the Sun Go
Down on Me című számának első pár taktusából állt.

A férfi fogadta a hívást.
– Igen?
– A levegőben vannak – mondta Larkin. – Ha korábban hív,

akkor is figyelik a frekvenciákat, és fel lesznek készülve rá.
– És miután bemértétek?
– Úgy gondoljuk, valószínűleg a környéken marad, amíg

nem beszél veled. Húsz percen belül hat földi egység várakozik
majd a harminc kilométeres körzetedben.

– És az időjárás?
– Megint ki vagy hangosítva? Ez idegesítő.
– Ne legyél már ilyen betoji! Szükségem van a kezemre.

Reggelit készítek, és egy vas is van a pulton a biztonság
kedvéért.

– Egy vas? Milyen vas?
– Vas, stukker… egy pisztoly. Ha ismét meg akar lepni, a

cickói közé nyomom.
– Telefonálni fog, ahogy mondta. Nem fogja megkockáztatni

a visszatérést, amíg meg nem győződik arról, hogy tényleg
segítesz neki.

– Erről nem tudhatod, hogy mi az ördögöt fog tenni. Nem



kiszámíthatóbb egy földrengésnél. Mindegy. Szóval mi van az
időjárással?

– Mi van vele? – kérdezte Larkin.
– Ha kitör a vihar, nem ragadnak a földön a repülőink?
– Nem, nem. Talán csak akkor, ha túlságosan feltámad a

szél, de olyat nem jósoltak. Amikor felhív, tartsd vonalban,
amilyen hosszan csak tudod, tegyél úgy, mintha ingadoznál, de
hajlanál a dologra, érd el, hogy győzködni kezdjen!

– Ha megérzi, hogy csak az időt húzom, akkor tudni fogja,
hogy miért, és lerakja. A szexi és az ostoba általában együtt
járnak, de ebben az esetben nem.

– Te újságíró vagy, a mellébeszélés mestere. Használd az
adottságaidat! Mi ez a zaj?

– A tojást verem fel az omletthez.
– Nem fenékig tejfel özvegynek lenni, mi?
– Az alternatívánál még mindig jobb. Ez a ribanc egy életre

leszoktatja az embert a nőkről.
– Tedd túl magad a hisztérikus rohamodon, mielőtt felhív!

Bármilyen ravasznak képzeled is magad, ki fogja hallani a
hangodból.

– Te csak ne aggódj miattam! Amikor a földi egységek
megtalálják, remélem, végleg elintézik.

– Csak tartsd vonalban! – javasolta Larkin. – És ne égesd oda
a pirítóst!

Az ügyvéd megszakította a hívást. Amikor Hannafin úgy
gondolta, hogy már senki nem hallja, azt mondta:

– Nyald ki, te dögkeselyű!

20.

JANE, KEZÉBEN A SPORTTÁSKÁVAL, szemén a
szarukeretes szemüveggel, a baseballsapka alól kigöndörödő
vörös hajával dél felé indult, el az eladó háztól és Hannafin
lakhelyétől, be a borús, terhes délelőttbe.

A vihar továbbra sem engedte ki magából az esőt, de
időközben elfújta a mozdulatlanságot. A reszkető pálmalevelek



éles szegélyei suttogásokat borotváltak le egymásról; ha a szellő
széllé erősödik, hangosan zörögni fognak.

Amikor Jane elhaladt egy csatornafedél mellett, beejtette az
eldobható telefont a rácsai közé, és csak annyi időre lassított le,
hogy tanúja lehessen a készülék placcsanásának a bűzös, halott
patkányos sötétségben.

Lesétált másfél háztömböt, és a sarkon kelet felé fordult.
Fekete Ford Escape-je ott parkolt a perui borsfák zokogó,
csipkés ágai alatt.

Az autót az Egyesült Államokban lopták el, és a mexikói
Nogalesban alakították át jelentős mértékben: új alvázszámot
kapott, átfestették, majd átadták egy engedély nélküli gépjármű-
kereskedőnek a határ túloldalán, az arizonai Nogalesban. A
kereskedő egy sor feltűnésmentes pajtából bonyolította le az
adásvételeit egy korábbi lótelep területén, és nem fogadott el
sem csekket, sem bankkártyát. Továbbá nem lehetett nála hitelre
vásárolni. Jane átadott neki egy nagyobb adag készpénzt, amit
rossz emberektől vett el Új-Mexikóban.

Az autóból kiműtötték a GPS-t és a helyzetjeladót, úgyhogy
az Escape-et műholddal sem lehetett nyomon követni.

Jane egyelőre végzett a San Gabriel-völggyel, bár Lawrence
Hannafinnal még nem. A férfi nem érdemelt túl sok figyelmet
tőle, tekintve, hogy mennyivel nagyobb halak is voltak nála, de
közéjük tartozott, azok közé a szociopaták közé, akiket D. J.
Michael és a néhai Bertold Shenneck szervezett be, és ezért meg
kell fizetnie, inkább előbb, mint utóbb.

Nyugat felé indult, a San Fernando-völgy felé, ami
valamivel lepusztultabb volt, mint a San Gabriel. A hanyatlás
nem látszott egyértelműen az összes városon, ráadásul a táj
helyenként rusztikus jelleget öltött. De néha nagyon nyersen
nyilvánult meg, annak a rothadásnak és elkeseredettségnek a
formájában, ami az egész országot átjárta.

Egy olyan környéken, amelyet egyelőre megkímélt az idő
vasfoga, Jane megállt egy szendvicsesnél, és elvitelre rendelt,
nem csupán az új frizurájára és szemüvegére építve az álcáját,
hanem olyan modorra is, amelyet senki nem kötne össze egy
szökevénnyel. Nem hajtotta le a fejét, nem húzta a sapka
ellenzőjét az arcába, nem kerülte a szemkontaktust, hanem



szélesen rámosolygott mindenkire, vidáman csevegett a
fickóval, aki felvette a rendelését, és leguggolt, hogy
elbeszélgessen egy cuki kislánnyal, aki az anyukájával
várakozott a rendelésükre. Ő maga nem volt texasi, de Nick ott
született és nőtt fel, és Jane elég időt töltött a szüleivel ahhoz,
hogy utánozni tudja a kiejtésüket, ami egyáltalán nem
hasonlított a tévében hallható hangjára.

Miközben a kocsijában ülve megebédelt, három villám szelte
át az égboltot gyors egymásutánban, s a fák, az épületek és a
forgalom mintha megremegtek volna a fényükben. A
mennydörgés olyan benyomást keltett, mintha az egész
földkéreg megrepedt volna valamiféle kataklizmától. Az eső
trópusi lelkesedéssel kezdett zuhogni. A Ford ablakai mögött
elhomályosult a világ, és Jane nagyon örült, hogy eltűnhet szem
elől.

21.

A KERTI TÖRPÉK HŐSIESEN tűrték az esőt. A
resedai egyszintes, ranch stílusú ház szépen karban volt tartva.
A fehér fakerítés kapuján azt hirdette egy zöld fémtábla cirádás
fehér betűkkel, hogy Nagypapa és Nagymama otthona. Hat
kerti törpe állt a kertben, egy elgondolkozónak tűnő trió, és
másik három, amelyek tánc közben dermedtek meg. Egy
madárfürdő is volt odabent, és egy százhúsz centi magas
szélmalom. A bejárati ajtó felett az Isten áldja ezt a házat felirat
húzódott.

Mindez csak álca volt, a tulajdonos elterelő hadművelete. Ha
ezeknek az embereknek lettek volna valaha unokáik,
valószínűleg megették volna őket.

A földhivatali feljegyzések szerint a tulajdonosokat John és
Judy White-nak hívták, és bár a házban éltek, Pete és Lois
Jonesnak nevezték magukat. Isten tudja, mi lehetett az igazi
nevük – bár talán még ő sem.

Szír menekültek voltak, akik valószínűleg soha nem voltak
szírek. Hamis papírokkal fogadták be őket az Egyesült



Államokba, amiket később megsemmisítettek. Elvben
Bostonban éltek a rokonaik támogatásával, de ezek a rokonok
nem léteztek, bár Boston igen.

Jane felsétált a fedett tornácra, összecsukta az esernyőjét,
nekitámasztotta egy kaspónak, és megnyomta a csengőt.

Lois nyitott ajtót, egy ötvenes, fekete hajú, buja megjelenésű
nő túl szűk rózsaszín pulóverben. Zöld körömlakk. Hat
szőlőszem méretű gyémántgyűrű. Sötét szemek, és olyan
tekintet, amellyel egy halat is ki lehetett volna belezni.

A szája sarkában ott lógott a cigaretta, miközben megszólalt.
Az akcentusa inkább kelet-európainak tűnt, mint közel-
keletinek. Azt mondta:

– Korán jött.
– Még sok dolgom lesz. Abban reménykedtem, hogy már

elkészült a rendelésem.
– Csuromvizes.
– Esik az eső. Sajnálom.
– Semmi baj, drágaságom. Jöjjön be!
A ház bűzlött a dohányfüsttől.
– Üljön le, üljön le! – mondta Lois. – Beszélek Pete-tel.
A kék kanapén egy kövér, fehér macska feküdt. Rámeredt

Jane-re; viperaszeme olyan színű volt, mint a tojássárgája.
Jane letelepedett a La-Z-Boy heverő peremére.
A ház belseje nem emlékeztetett a kívül látható Norman

Rockwell-stílusra, de semmi szokatlan sem tűnt fel odabent,
amíg az ember hátra nem vonult abba a nagy helyiségbe, ahol
Pete láncdohányzott, miközben antik nyomdagépek,
lézernyomtatók és laminálógépek segítségével mindenféle
tökéletes hamis iratot gyártott.

Jane-t a nogalesi feketepiaci autókereskedő ajánlotta be
ezekhez az emberekhez, Enrique de Soto, akitől a Ford Escape-
et vette. Csak azért ismerte a férfit, mert még FBI-ügynök
korában összeakadt vele egyszer, amikor egy Marcus Paul
Headsman nevű sorozatgyilkos után nyomozott, aki a
vezetéknevéhez illően stílszerűen emberi fejeket gyűjtött.
Headsman eltulajdonította Enrique egyik lopott kocsiját – az
igazságosság apró megnyilvánulása egy olyan társadalomban,
amely évről évre egyre kevesebb igazságot szolgáltat –, és a



letartóztatása után azzal próbált jó pontokat szerezni, hogy
beköpte a kocsik orgazdáját.

Több bűnöző van, mint ahányan kergetik őket. A zsaruk
világában is éppen olyan fontos a triázsrendszer betartása, mint
a kórházak sürgősségi ügyeletein, amikor túl sok sebesültet kell
ellátni. Mint az nagyon gyakran előfordult, azok a tisztviselők,
akiknek szóltak Enriquéről, túl voltak terhelve, és sokkal
nagyobb halakat kergettek az orgazdánál. Úgyhogy a férfi
aktáját egyszerűen elsüllyesztették egy fiókba valami ahhoz
hasonló címkével, hogy „Majd ha piros hó esik”. Ott aztán
addig sárgult és repedezett volna, amíg egy-két évtizeddel
később ki nem dobják, hogy helyet csináljanak a legújabb olyan
ügyeknek, amelyeknek a kinyomozására senkinek nincs ideje.

Jane két nappal korábban látogatott el Loishoz és Pete-hez.
A páros többek között jó minőségű parókákat is árusított
többféle színben és fazonban, továbbá színezett kontaktlencsék
széles választékát kínálták, új hamis rendszámtáblákat, és olyan
fotókat, amelyeket új jogosítványokon lehet használni.

Egy másik fehér macska is megjelent, és a hátát felpúposítva
rásziszegett Jane-re. Ennek a szeme olyan zöld volt, mint
boszorkány üstjében a varázsfőzet.

Jane felállt a kanapéról, és átült egy nagy bőrfotelba, a
macska pedig felugrott a helyére.

Bár a lánynak egy egész sor hamis jogosítványa volt, már
nem tudta hasznukat venni. Különböző nevek és különböző
államok szerepeltek rajtuk, de mindegyiken az ő arcképe még
azelőttről, hogy körözni kezdték a tévében is.

Amikor Lois visszatért, egy kis barna boríték volt nála, és
egy műanyag zacskó öt parókával, mindegyik jogosítványhoz
eggyel-eggyel.

Jane kivette a laminált igazolványokat a tasakból, és
végignézte őket. Hat darab. Különböző nevekre szóltak. Az
egyiken egy olyan fénykép volt, amely úgy ábrázolta őt,
ahogyan abban a pillanatban nézett ki, öt másikon pedig
parókás.

Pete tudta, hogy a gépjármű-felügyelet vacak kameráival
készült fotók szinte soha nem emlékeztetnek az alanyaikra, és
rendszerint nem túl hízelgők. Sikerült leutánoznia jellegzetesen



túlvilágított stílusokat, és olyanra igazította Jane arckifejezéseit,
hogy ne legyenek túl abszurdak, csak egy kicsit esetlenek.
Ezekről a fényképekről senki nem mondta volna meg, hogy a
renegát FBI-ügynökről készültek, és a homályosságuk lehetővé
tette, hogy Jane szükség esetén kicsinosítsa vagy elcsúfítsa
magát anélkül, hogy eltűnne a hasonlósága a fényképpel.

De az volt a legjobb, hogy Pete egy olyan ügyes hackerrel
dolgozott együtt, aki az ország bármelyik gépjármű-
nyilvántartó rendszerébe be tudott hatolni, hogy elhelyezzen
benne egy legálisnak tűnő feljegyzést az adott iratokról arra az
esetre, ha a lányt megállítanák a közlekedési rendőrök
gyorshajtásért vagy valamilyen más okból.

Jane előre fizetett, és miközben visszacsúsztatta a hat
okmányt a borítékba, azt mondta:

– Ezek minden pénzt megérnek, de a parókák árazása
felháborító.

Lois kifújt egy füstkarikát.
– A jó kereskedő ügyesen felárazza a kiegészítő termékeket.

Mi senkinek nem adunk engedményt semmiből, édesem.
Jane nagyon szívesen letartóztatta volna őket, ha módjában

állt volna – és ha nem lett volna szüksége a segítségükre ahhoz,
hogy ő maga szabadlábon maradjon.

Azt kérdezte:
– Jó nagy utat megtettek Szíriából, mi?
– Szíria egy pöcegödör. További szép napot!

22.

CSÜTÖRTÖK ESTE FÉL HÉTRE, öt órával a
merénylet után enyhült a hóesés, és kigyulladtak az utcai
lámpák. Az ideiglenes munkareflektorok fényében a félig
beomlott és kiégett Veblen Hotelból kifelé szivárgó füst
koromfeketéből fehérré és ritkássá enyészett, mintha a tűzben
elhunytak szellemei próbálnának szabadulni az épületből. A
vihar végén kövérebbre hízott hópelyhek szállingóztak lefelé
lassan, a sírgödörbe vetett virágok ünnepélyességével.



Luther Tillman seriff a Fitzgerald és a Main sarkán állt, a
robbanás helyszínéhez képest a túloldalon, kezét hőszigetelt
egyenruhája kabátjának a zsebébe dugva.
Sárkányfüstfújtatásainak ritmusa és sebessége időnként
megváltozott, ahogy a hangulata haragosból szomorúvá, majd
ismét haragossá vált. Hálás volt azért, hogy a szállodával
szomszédos épületek kisebb károkat szenvedtek, mint várható
lett volna, de ez csekély vigasz volt a pusztítás mértékét
tekintve. Az azonosított halálos áldozatok száma pillanatnyilag
negyvenkettőnél tartott a kormányzót és a választókerület
kongresszusi képviselőjét is beleértve, ám ez a szám minden
bizonnyal még magasabbra fog emelkedni, miközben átkutatják
a romokat.

Tillman frusztráltan ácsorgott ott, miután először az állami
rendőrség lökdöste félre, utána valamivel agresszívabban az FBI
minneapolisi irodájának emberei, majd végül a quanticói
specialisták, nagyrészt az 1. viselkedéselemző részlegtől, akik a
terrorcselekményekkel, a gyújtogatásokkal és a bombázásokkal
foglalkoztak. Nem gyűlölte őket. Nekik megfelelő tudás és
erőforrás állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy alaposabban
kivizsgálják ezt az ügyet, mint amire egy megyei seriff képes lett
volna. És az áldozatok egyike kongresszusi képviselő volt,
vagyis ez szövetségi bűnténnyé nőtte ki magát. Ugyanakkor az
ő körzetében voltak, és a halottak nagy részét személyesen is
ismerte. Fájt a szíve, és a szomorúságát csak még nyomasztóbbá
tette, hogy hasznavehetetlennek érezte magát.

A hideg és az esti levegőben időnként megjelenő bűzös
füstszag ellenére a városlakók odagyűltek nézelődni és a
halottakat gyászolni. Azokat, akik túl közel mentek, Luther
emberei udvariasan megkérték, hogy húzódjanak hátrébb egy
kicsit, és türelmesen elbeszélgettek azokkal is, akik a
szeretteikért aggódtak. Azonban nem sok egyebet tudtak tenni a
magasabb poszton szolgáló kollégáik jelenlétében.

Luther felkeltette a nézelődők figyelmét, mert százkilencven
centi magas volt, ötvenegy éves kora ellenére is szálegyenes
maradt, fiatalkorában a helyi középiskola amerikaifoci-sztárja
volt, és feketébb bőrrel dicsekedhetett bárkinél Minnesotában,
ahol a népességnek alig öt százaléka volt afroamerikai. Büszke



volt arra, hogy négyszer is megválasztották megyei seriffnek.
De nem a bukáshoz vezető típusú büszkeség töltötte el, hanem
az, amely alázatot és felelősségtudatot vált ki azok iránt, akik
megtisztelték ezzel az állással.

Egyébként is, a felesége, Rebecca, akit huszonhat évvel
korábban vett el, már akkor felismerte az arroganciát bárkiben,
amikor az még csak egy önelégült mosolyban nyilvánult meg, és
ilyenkor egyetlen pillantással vagy pár szerető szóval
megfeddte érte a férjét. Luther igyekezett mindig szem előtt
tartani, hogy a tettei az asszony és a gyermekeik megítélésére is
hatással vannak, ezért is gyötrődött amiatt, hogy a felsőbb
hatalmak olyan kevés tennivalót hagytak neki egy olyan
pillanatban, amikor a helyiek – teljesen jogosan – nagyon sokat
várnának tőle.

Amiatt is aggódott, hogy a nyomozás túl gyorsan egyetlen
személyre kezdett összpontosulni: Cora Gundersunra. Húsz éve
ismerte Corát. Az a nő képtelen lett volna egy ennyire erőszakos
cselekedetre.

Csakhogy… Valamennyi emberi lény talány, mindenki
titkos folyosók és rejtett szobák útvesztője. Soha senki nem
ismer igazából senkit, és nem tudhatjuk pontosan másokról,
hogy mire képesek. Talán csak a házastársunkat leszámítva. De
őt sem mindig.

Cora csodákat tett a speciális nevelési igényű gyermekekkel,
és soha senki nem szólhatott rá egyetlen rossz szót sem. Ennek
ellenére, bár Luther egyáltalán nem akarta elhinni, hogy
gonoszságnak vagy az őrületnek akár csírája is lakozott volna az
asszonyban, túlságosan zsaru volt ahhoz, hogy ezt teljességgel
kizárhassa.

A kocsiból nem sok maradt, csak eltorzult acéldarabok és
olvadt üveggyapot, Corából pedig még kevesebb, annyira, hogy
egyértelműen csupán a DNS-éből tudták őt azonosítani. Több
tanú is, aki jól ismerte, határozottan állította, hogy ő vezette az
égő Expeditiont, és hogy mintha nevetett volna, miközben
felgyorsított. Azt is mondták, hogy senki más nem tartózkodott
a járműben.

Az FBI a városon kívül álló házát is átkutatta. Luther ebben
a pillanatban semmi egyebet nem tehetett, mint hogy figyeli az



eseményeket, és közben úgy érezhette, hogy láb alatt van.
18:42-kor, miután átkelt az úton, hogy beszéljen a megyei

tűzoltókapitánnyal, inkább azért, hogy csináljon valamit,
mintsem azért, hogy információkat szerezzen, megszólalt a
telefonja.

A hívó, Rob Stassen az a kollégája volt, akit Luther Cora
házához osztott be, hogy segítsen a szövetségieknek.

– Főnök, ha nincs odaát túl sok dolgod, akkor talán jobb
lenne, ha idejönnél.

– Ebben a pillanatban – válaszolta Luther – csak az
különböztet meg egy téli álmot alvó medvétől, hogy nekem
nincs barlangom. Mi történik ott?

– Semmi. Csak annyi, hogy… eltűntek.
– Kik tűntek el?
– Az FBI-osok.
A szövetségi nyomozók felállítottak egy ideiglenes

főhadiszállást a Main Streeten található könyvtárban,
félsaroknyira a Veblen Hoteltól. Onnan egy négyfős csapat
indult el Cora Gundersun háza felé 15:30-kor. További két
különleges ügynök, akik később érkeztek Quanticóból, 16:30-kor
követte őket.

A ház nem számított bűnügyi helyszínnek, de kénytelenek
voltak azt feltételezni, hogy ott ment végbe a tervezés, és ott
történtek az előkészületek. Az ingatlan első, felületes
átfésülésének is – ha olyan alaposan csinálják, amennyire egy
ilyen eset fontossága megköveteli – legalább éjfélig el kellett
volna tartania.

Miközben Luther lepillantott hóval borított csizmájára, és
megmozgatta hideg lábujjait, nehogy megmerevedjenek,
elfordult a tűzoltóparancsnoktól, és lehalkította a hangját,
amikor ismét beleszólt a telefonba.

– És nem mondták, mikor mennek vissza?
– Nem hinném, hogy visszajönnének – felelte Rob Stassen.
Luthernek azt súgta valami – már egy ideje –, hogy néhány

FBI-ügynök egy kicsit furcsának tűnik. Páran már-már
felkavaróan közönyösen viselkedtek, mintha semmilyen
hatással nem lennének rájuk a körülöttük látható szörnyűségek.
Persze egy nyomozónak illik összeszedettnek maradnia, és akár



a legerősebb érzelmeit is elfojtania. Ugyanakkor még a
legprofibbakat is, azokat, akiket már megedzettek a sötét
tapasztalatok, meg szokták rázni és indítani az ilyen helyszínek;
és bár nem mindig fejezik ki a zaklatottságukat és az
együttérzésüket szavakkal, vagy engednek szabad folyást a
könnyeiknek, az érzelmeiket általában le lehet olvasni az
arcukról. De az itteni arcok közül legalább négy – nőké és
férfiaké egyaránt – közömbös betonálarcot viselt, mintha a
szemük mögött található agyuk képtelen lenne felismerni a
törmelékek közt élettelenül fekvő szétszaggatott, megégett,
összetört áldozatokban a hozzájuk hasonló embert.

– Most egyedül vagyok itt – folytatta Rob Stassen. – És
valami bűzlik. Jobb lenne, ha idejönnél, és körülnéznél egy
kicsit.

23.

A KÖNYVTÁR CSENDES VOLT ÍGY, a délután
végén, a mennyezetlámpáknak csak minden második sora égett,
talán takarékosságból; a sokrétegű, magas ablakok mögül nem
igazán világított be az esőáztatta nap szürkesége.

Rengeteg sor könyvekkel megrakott polc volt odabent, bár
kevesebb, mint pár évtizeddel korábban, mert több helyet
kaptak a DVD-k és egy mesesarok a gyerekeknek – illetve a
nagyterem végében néhány számítógépes munkaállomás,
amelyeket a látogatók használhattak.

Az okostelefonok, elektronikus tabletek és laptopok egyedi
azonosítóval rendelkeznek, amelyeket a hatóságok valós időben
le tudnak követni. Ezért Jane Hawk mindig könyvtári
számítógépeket használt, amelyeken inkognitóban internetezett,
mióta eltűnt a világ szeme elől. De még így is tartania kellett
attól, hogy amennyiben a keresőszavai tartalmazzák bizonyos
emberek nevét vagy más dolgokat, amelyekről az üldözői
tudják, hogy érdeklik őt. David James Michael nevét, a Far
Horizons vállalatot, a nanogépezeteket, agyi implantátumokat
és egyebeket –, akkor az beindít pár vészjelzést azokon a
weboldalakon, ahol az ellenségei csapdákat helyeztek el, és így
lenyomozhatják, hol van éppen. Ezért rövidre fogta a



könyvtárlátogatásait.
Egyedül volt a számítógépek között, és abban reménykedett,

hogy ez a magány kitart az ott-tartózkodása végéig.
Két, az érdeklődésére számot tartó személy. Az első Randall

Larkin, az ügyvéd. Amikor nem hívta fel délben Lawrence
Hannafint, valószínűleg arra jutottak, hogy elgondolkozott, és
úgy döntött, nem bízik meg az újságíróban. Nem tudhatják,
hogy lehallgatta őket.

Mivel még soha nem viselt szemüveget, a vastag keretű
kellék kezdte zavarni. Megfájdult tőle az orrnyerge. A jobb szára
kidörzsölte a bőrét a füle mögött. De hamarosan elvonulhat
éjszakára, és leveheti.

Az ügyvédi irodának – a Woodbine, Kravitz, Larkin és
Benedettónak – egy Santa Monica sugárúti címen volt a
székhelye Beverly Hillsben. Randall Larkin neve számos helyre
elvezetett. Jane szorgosan beírta az izgalmasabb részleteket a
jegyzetfüzeiébe, és hamarosan minden információ a birtokában
volt, amit szeretett volna.

Mielőtt rátért volna a másik illetőre, és miután lopva
végigpillantott a termen, hogy meggyőződjön arról, senki sincs
a közelében, levette a szemüveget, és megdörzsölte a kis
mélyedéseket az orrán.

Amikor kinyitotta a szemét, és visszavette a szemüveget,
észrevette, hogy egy nő figyeli nem egészen öt méterről, egy
polcsor másik végéről enyhe csodálkozással. A harmincas évei
közepén járhatott. Gumitalpú cipő, homokszínű szoknya, fehér
blúz. Volt nála egy taligányi könyv, éppen a köteteket
rakosgatta vissza a helyükre.

Jane rámosolygott, a nő visszamosolygott rá, majd Jane
szenvtelenséget tettetve visszanézett a számítógépe
képernyőjére. A periferiális látómezejéből nyomon követte a
könyvtárost, miközben sietve információkat próbált gyűjteni
Sakura Hannafin egy évvel korábbi haláláról, és meg is találta,
amire szüksége volt.

– Elnézést – szólította meg a könyvtáros. Közelebb lépett
hozzá, a könyveskocsija már üres volt. – Biztos vagyok benne,
hogy már találkoztunk, de fogalmam sincs, hogy hol.

Jane azt felelte erős texasi akcentussal:



– Átkozott legyek, ha nem ez volt az első gondolatom,
amikor megláttam magát. Nem járt valaha Dallas környékén?

– Nem. Csak Kaliforniában.
– Egy barátomnál húztam meg magam az Oakdale

sugárúton, pár sarokra a Saticoytól, amíg nem találok saját
lakást. Ismeri az Oakdale-t?

– Az Wirtnetkában van?
– Úgy bizony.
A könyvtáros megrázta a fejét.
– Én Canoga Parkban lakom.
– A szomszédban. Lehet, hogy ugyanabban a

szupermarketben vásárolunk.
– Nem, én nem oda járok.
Jane összehúzta a szemöldökét, és megborzongott.
– Hé, nem lehet, hogy, mondjuk, az előző életünkben

ismertük egymást?
– Hát, engem mindig is nagyon vonzott az ókori Egyiptom,

a fáraókkal, a szfinxekkel meg minden. Lehet, hogy egykor ott
éltem.

– Talán ez lehet, csajszi! Én, maga és Tutanhamon.
Mosolyt cseréltek, és Jane visszanézett a képernyőjére,

mintha lenne még dolga.
A könyvtáros odébb tolta az üres kocsiját. Lehet, hogy vissza

is pillantott rá. Jane csak a szeme sarkából figyelte.
Amint a nő eltűnt a szeme elől a polcok útvesztőjében, a pult

felé tartva, Jane kikapcsolta a gépet, és felkapta nagy
kézitáskáját meg az esernyőjét. Mivel nem szívesen távozott
volna a főbejáraton keresztül, sietős léptekkel odamasírozott az
ajtóhoz, amely felett a Mosdó felirat állt.

Az ajtó mögött egy folyosó várta, mennyezetén kerek
neonlámpákkal, amelyeknek a fénye megcsillant a halványkék
linóleumon. A folyosó közelebbi végén lévő ajtó felett a Kijárat
felirat égett vörös betűkkel.

Jane kilépett az esőbe, és egy kis parkolóban találta magát,
amely talán a könyvtár dolgozóinak volt fenntartva.

A Ford Escape-je két sarokkal odébb parkolt, egy
lakónegyedben. Pont ezért nem hagyta soha annak a
könyvtárnak a közelében, ahol éppen kutakodott. Ha



megszerzik az autója leírását, akkor sorsára kell hagynia, lopnia
kell egy másikat, és el kell mennie az arizonai Nogalesba, hogy
kialkudjon valamilyen cserét Enrique de Sotónál. De a pokol
összes ördöge – vagy legalábbis a megbízottaik – őt kereste,
úgyhogy nem volt ideje Nogalesra.

Anélkül, hogy megállt volna kinyitni az esernyőt, átsietett
két parkoló autó között. Miközben végiggázolt a tócsás
sikátoron, egy férfihangot hallott maga mögül.

– Hé, maga!
Odanézett, és egy egyenruhás alakot látott. Nem zsaru volt. zöld-

fekete uniformist viselt, a derekán pisztollyal. Talán biztonsági őr
lehetett. Manapság már a könyvtárakban is fegyveres biztonságiak
dolgoznak? Naná, valószínűleg még a templomokban is fegyveres
biztonsági őrök tartanak rendet.

A sikátor túloldalán boltok és éttermek sorakoztak. Jane
végigrohant a hátsó ajtók és hulladékkonténerek mellett. Az őr
rákiabált. Aztán elindult utána.

24.

ÚJABB HÓRÉTEGEK LEPTÉK BE a régieket, a táj
békésen aludt a rétegek alatt, dimbes-dombosan, mint az
álmodók alakja a takaróban. A téliesre porcukrozott fák, a fekete
berkenyék, a csíkos kérgű juharok, a szürke nyárfák
csontvázszerű ágai, és a vastagon behavazott, az éjszakában
inkább feketének, mint fehérnek, de zöldnek semmiképpen sem
tűnő örökzöldek monokrómmá tették a hómezők kísérteties
fényében játszó tájat.

Luther Tillman egyedül indult útnak a szolgálati
terepjárójában, és minden egyes megtett kilométerrel egyre
jobban megerősödött a meggyőződése, hogy a Veblen Hotelban
végrehajtott tömeggyilkosság nem egy önmagában álló,
elszigetelt őrültség, hanem valaminek a kezdete. A mind ez
idáig csodálatos élete boldogsága és élvezetei vékony jégre
kerültek.

Így, hogy nem égett fény az ablakaiban, Cora Gundersun



egyszintes, fehér deszkás háza a késő téli hólepelben nem egy
csapásra bukkant elő, hanem fokozatosan rajzolódott ki a
reflektor fényében. Luther felkanyarodott a kocsifelhajtóra,
amelyről nem lapátolták el a havat, megkerülte a házat, és Rob
Stassen dzsipje mögött parkolt le. Kikapcsolta a lámpákat és a
motort.

A kipufogóból egy kis füst jött ki, és kikristályosodott a
levegőben, amikor Rob kiszállt a járműből, és becsukta az ajtaját.

Miközben Luther megindult a beosztottja felé, Cora hosszú
szőrű tacskója felugrott a vezetőülésre, és komor érdeklődéssel
meredt ki az ablakon.

– Dixie nem vacsorázott – jegyezte meg a seriff.
– Erre is gondoltam. – Rob harminchat éves volt, és tíz évet

húzott le a haditengerészetnél, mielőtt elege lett a külföldi
kikötőkből, és hazatért, hogy otthon segítsen fenntartani a békét.

– Megtaláltam a szárazeledelét. Úgy kellett rábeszélnem,
hogy egyen belőle. De még akkor sem evett sokat. Reszket és
vinnyog szegénykém. Mintha tudná.

– A kutyák tudni szokták – helyeselt Luther.
– Pont Cora, a minnesotai „Év Tanára”. Elszorul az ember

torka.
Miközben csikorgó léptekkel a hátsó tornác felé tartottak a

hóban, Luther azt mondta:
– Vagy így, vagy úgy, de ez a mai Cora nem az a Cora volt,

akit mi ismertünk.
– Úgy érted, hogy agydaganata volt, vagy ilyesmi?
– Soha nem fogjuk megtudni. Nem maradt belőle elég a

boncoláshoz.
A tornác lépcsőiről valaki leseperte a havat. Miközben

felsétáltak, Luther megkérdezte:
– Nincs rendőrségi pecsét az ajtón, se kordon?
– Eleinte szabályszerűen csináltak mindent, amíg az a

Hendrickson nevű fickó meg nem jelent. Utána fülüket-farkukat
behúzva kotródtak el innen.

– Milyen Hendrickson?
– Booth Hendrickson az igazságügyi minisztériumból.

Biztosan megcsattogtatta az ostorát, de nem tudom, miért.
Az FBI csak félig-meddig önálló hivatal, az igazságügyi



minisztérium ellenőrzése alatt működik.
– Névjegykártyát kapott tőle? – kérdezte Luther.
– Azt mondta, onnan jött. Lehet, hogy így is volt. Túl

harvardos vagy yale-és volt, ha engem kérdezel. De az
igazolványa elég valódinak tűnt, és a quanticói ügynökök is
ismerték.

– Mit mondott nekik? Miért állította le őket?
– Nem kötötték az orromra, főnök. Hendrickson számára én

csak egy sarki rendőr voltam. A ház zárva. Elvitte a kulcsot,
úgyhogy ha szerinted is körül kéne néznünk, akkor be kell
törnünk az ajtót, vagy keresnünk kell egy nyitva hagyott
ablakot.

Luther azt felelte:
– Cora elrejtett egy kulcsot arra az esetre, ha kizárná magát.
Felkapta a hosszú nyelű, merev cirokfejes seprűt, ami a

falnak volt támasztva, és leporolta a havat a csizmájáról.
– Már így is elég csúnyán összejárták, főnök.
– Nem kell még nekünk is rontanunk a helyzeten, Robbie.
Rob Stassen is használatba vette a seprűt, miközben Luther

kitapogatta a kulcsot a fenti párkányon. Kinyitotta az ajtót, és
felkapcsolta a lámpát.

Hatalmas felfordulás a konyhában. Olvadt hó a linóleumon.
A sáros lábnyomdarabok úgy nyüzsögtek egymáson, mint
valami antik mozaik paródiája. A szekrényajtók nyitva. A
szemetes tartalmát valaki kifordította a padlóra, végigment
rajta, majd otthagyta.

Az asztalon, a hűtőajtón, a szekrényeken fekete
ujjlenyomatvevő por foltjai. Biztosan a Coráétól eltérő
ujjlenyomatokra vadásztak, hátha volt bűntársa is. A laborosok
egyszerűen csak levették, és a földre vagy a pultra dobálták a
gumikesztyűiket a munka végeztével.

– Ez olyannak tűnik, mint az általad ismert FBI munkája? –
kérdezte Luther.

– Teljesen szétdúlták a helyszínt. Ezek nem a filmekből
ismert FBI-ügynökök.

– Lehet, hogy már nagyon régen nem azok. Begyűjteni
akarták a bizonyítékokat, vagy megsemmisíteni őket?

– Egek, te most komolyan feltetted ezt a kérdést?



Luther megállt az ebédlőasztal mellett, és nézegetni kezdett
egy nyitva hagyott vastag spirálfüzetet.

– Ez Coráé. Nem ismerek senki mást, akinek akár feleilyen
rendezett lenne a kézírása.

– Az ember azt hinné, géppel írta – jegyezte meg a
helyettese.

Ehhez a bejegyzéshez a nő csak a lapok első oldalát
használta.

A hátsó oldaluk üresen maradt.
Jobboldalt azt írta a lap tetejére: „Éjszaka néha éjszaka néha

éjszaka néha…” Mintha valami félautista állapotban ült volna ott,
és a gondolatai úgy elakadtak volna, akár a lemezjátszó tűje egy
öreg bakeliten. Ugyanezek a szavak töltötték be egyik sort a
másik után.

Luther lapozott egyet, majd még egyet, még egyet, és még
egyet; mindenhol ugyanezt találta, amíg oda nem ért, ahol Cora
folytatta a gondolatot, amelyet annyira ki szeretett volna fejezni:
„Éjszaka néha teljesen felébredek, teljesen felébredek, teljesen
felébredek…”

Cora hat oldalon keresztül ugyanezt a pár szót írta le újra és
újra, amelyek kísérteties egyformasággal ismétlődtek.

Amikor Luther nyolc oldallal később új anyagot talált, Rob
Stassen, aki ott állt mellette, azt mondta:

– Megfagyott a vér az ereimben.

25.

MIKÖZBEN AZ ALKONYAT sebesen sűrűsödött a
felhők mögött, amelyek időközben ellőtték az összes
tűzijátékukat, a nyomasztó vihar borongós fénybe borította a
San Fernando-völgyet. Jane, nyomában a felfegyverzett
biztonsági őrrel, végiggázolt a sikátor közepén kialakult
mélyedésben zubogó vízen. Egy konténer mögött meglátott egy
ajtót, amelyen a Valentino Ristorante / Házhoz szállítás felirat
szerepelt, megpróbált benyitni rajta, és sikerrel járt.

Az ajtó mögött egy körülbelül hat méter széles és három méter



hosszú előszoba terült el. Betonpadló és betonfalak. Üres fémpolcok
jobbra és balra. Egy belső ajtó, amely valószínűleg a konyhába vezet, a
levegőben fokhagymaillat. Valószínűleg még nem nyitottak ki a
vacsorához, de a személyzet már a helyszínen van, és az előkészületeket
végzi.

Jane balra lépett, lerakta a retiküljét, és a falhoz simult. Az
ajtó felé lendült, majd becsapódott.

Ha az üldözője nem egy magáncégnél maszekoló rendőr, és
ha nem a hadseregnél szolgált korábban, csak egy önjelölt hős,
akinek sikerült fegyvertartási engedélyt szereznie, akkor
valószínűleg nagyon lelkesen igyekszik majd bizonyítani. Túl
nagy hévvel, de nem elég gyakorlattal fog berobbanni az ajtón,
azt feltételezve, hogy Jane megpróbál kiszökni az étterem
utcafrontja felé.

Ha tényleg amatőr lesz, akkor abban reménykedett, hogy
nem fegyverrel a kézben fog rátörni. Néhány ilyen zöldfülű
imád pisztolyt rántani, néhány viszont retteg a saját stukkerétől.

A kilincs megzördült, az ajtókeret szigetelőcsíkjának alsó
fele sziszegő hanggal végigcsúszott a küszöbön, és az ajtó Jane-
től távolodva kinyílt, majd eső fröccsent be az előtérbe, és már
ott is állt a férfi, alig két lépésre a lánytól. De csak akkor vette
észre, hogy nem egyedül van, amikor Jane megnyomta a
kioldógombot, és a másodperc törtrésze alatt az arcába nyitotta
az esernyőjét.

Az üldözője meglepetten felkiáltott; talán nem ébredt rá
azonnal, hogy mi támadta meg. Amilyen fekete és váratlan volt
az esernyő, akár a halál megtestesülésének is hihette, amely
csattogó szárnyakkal próbálja magához ölelni. Oldalra
tántorodott, és elesett.

Jane félredobta az esernyőt, és akkora erővel taposott az
ágyékába, hogy a pasas azt kívánja, bárcsak sterilizálták volna.

– Ne akard, hogy még nagyobb kárt tegyek benned –
mondta, a lábát a „családi ékszereken” tartva. Azonban nem
kellett aggódnia; a férfit minden erejétől megfosztotta a tökön
rúgás. Jane lehajolt, kitépte az ellenfele pisztolyát a tokjából, és
ráfogta, miközben az ajtó becsapódott. – Maradj a padlón! Vedd
le a nadrágod!

A fickó falfehér volt a rémülettől, és úgy zihált fájdalmában,



hogy Jane-nek meg kellett ismételnie az utasítást, mielőtt
engedelmeskedni kezdett volna neki – de nem szándékosan
húzta az időt.

Miközben lerázta magáról a nadrágot, kinyílt a belső ajtó, és
egy római nemes arcvonásaival megáldott középkorú férfi jelent
meg a küszöbön fehér ruhában és szakácssapkában,
valószínűleg azért, mert meghallotta a zajt. Az arckifejezése
olyan volt, mintha égő kanócú dinamitot nyomtak volna a
kezébe.

Amikor hátrálni kezdett, Jane ráirányította a pisztolyát.
– Maradjon, ahol van, vagy golyót kap!
– Kérem, ne, én ápolom az anyámat! – könyörgött a férfi,

magasba emelve a kezét, és a testével nyitva tartva a belső ajtót.
Hátul, a padlón az őr küszködve próbálta áthúzni a cipőjét

az esőáztatta nadrágján, amit Jane akár nevetségesnek is
találhatott volna, ha nem kellett volna amiatt aggódnia, hogy az
Egyiptom- rajongó könyvtáros időközben kihívta a rendőrséget.

A szakácsnak azt mondta:
– Fogja meg az esernyőt, és csukja össze!
A férfi engedelmeskedett, a biztonsági őr pedig végre

megszabadult a nadrágjától.
– Dobja az esernyőt arra a kézitáskára a padlón! Eszébe se

jusson hozzám vágni!
A pasas valószínűleg célba dobó bajnok lehetett, mert az

esernyő egyenesen a táskára zuhant.
Az őrnek Jane azt mondta:
– Le az alsóval!
– Jézusom, ne kényszerítsen erre!
– Tudod, ki vagyok? – követelt magyarázatot a lány.
– Igen, igen, tudom.
– Akkor azt is tudod, hogy bármi kitelik tőlem. A

meztelenség vagy a halál. Választhatsz. De gyorsan! – A pasas
lerázta magáról a bokszert. – Kelj fel! – A férfi fintorgott,
sziszegve vette a levegőt összeszorított fogai között, és a
fémpolcba kapaszkodott, hogy talpra tudjon állni.
Felegyenesedni sem volt képes.

– Fogd meg a nadrágodat és az alsódat! – utasította Jane. –
Nyisd ki az ajtót, és dobd ki a ruhákat az utca közepére!



A pasas engedelmeskedett, és amikor Jane azt mondta neki,
hogy álljon a szakács mellé, akkor is hallgatott rá, bár eközben
igen meggyőző őszinteséggel tudatta a lánnyal, hogy mennyire
gyűlöli.

Jane kitámasztotta a testével az ajtót, nehogy becsapódjon,
azt mondta:

– Mindjárt megszakad a szívem! – Majd a bal kezével
felkapta a kézitáskáját és az esernyőjét. – Szakács úr, csak nem
braciola illatát érzem?

– Az a ma esti különleges ajánlatunk.
– Bárcsak itt maradhatnék megkóstolni.
Jane ezzel kislisszolt az ajtón, bedobta a biztonsági őr

piszlolyát a konténerbe, és futásnak eredt a zuhogó esőben, ami
hidegebbnek tűnt, mint két perccel korábban. Rövid távolléte
alatt feltámadt a szél, és úgy huhogott a sikátorban, mint egy
fantomcsorda, amely ijedtében vágtatni kezdett.

26.

A HALOTT NŐ KONYHÁJA. Kihűlt, viaszos
baconzsír a tűzhelyen lévő serpenyőben. Sápadt gumikesztyűk,
amelyeket az FBI-ügynökök dobáltak le a széktámlákra, a
konyhapultra és a padlóra; olyanok, mintha egy távoli óceánból
érthetetlen módon idekerült tengerirózsa-maradványok
lennének. Az asztalon egy piszkos tányér és evőeszközök,
amelyeket egy rendkívül rendszeretőnek ismert nő hagyott ott.
És a napló, amelyben több ezerszer ismétlődnek bizonyos
frázisok és mellékmondatok: Cora megszállott vágyának
bizonyítékai, hogy közvetítsen egy olyan állapotot vagy
élményt, amely megijesztette és nyomasztotta.

„Éjszaka néha teljesen felébredek…”
Luther Tillman seriffnek ötöt kellett lapoznia, hogy

megtalálja a mondat folytatását, és Rob Stassen ekkor közölte
vele azt, hogy „megfagyott a vér az ereiben”.

A lapon az állt: „Éjszaka néha teljesen felébredek, és úgy érzem,
hogy egy pók mászkál a koponyámban…”

Luther azt mondta:
– Az FBI biztosan végigbogarászta az egészet. Csak nem



olyan inkompetensek, hogy ne vegyék észre!
– De akkor magukkal vitték volna – ellenkezett Rob. – Ha ez

nem kulcsfontosságú bizonyíték, akkor micsoda?
Az FBI eljárásmódja megmagyarázhatatlan volt. Luthert

mégis inkább azok a szörnyűségek foglalkoztatták, amiket ott
találtak, és elszomorította Cora mentális zavarának a
kézzelfogható, papírra vetett bizonyítéka.

Még hármat kellett lapoznia, hogy ráleljen arra a részre, ahol
Corának sikerült folytatnia a mondatot:

„Éjszaka néha teljesen felébredek, és úgy érzem, hogy egy pók
mászkál a koponyámban, és beszél hozzám…”

Két oldallal hátrébb újabb szavak következtek, és három
oldallal azután is, majd négy oldallal később, amíg a kézzel írt
szöveg véget nem ért. Az utána lévő oldalak üresek voltak.

Luther hangosan felolvasta a befejezett szöveget:
– „Éjszaka néha teljesen felébredek, és úgy érzem, hogy egy

pók mászkál a koponyámban, és beszél hozzám, gonoszul
suttog. Szerintem petéket rak az agytekervényeimbe. Azt
mondja, hogy aludjak, úgyhogy alszom. Akár napokra is meg
szoktam feledkezni a pókról. Utána egyszer csak ismét teljesen
felébredek éjszaka, és érzem, ahogy mászkál, érzem, ahogy
kinyomja a petéit az agyamba, és a pók ilyenkor azt mondja,
hogy: »Felejts el!« Ez a pók lesz a halálom.”

A hűtőszekrény kompresszora bekapcsolt, mire Luther
összerezzenve felpillantott.

– Szegény Cora – mondta Rob Stassen. – Ez furcsán hangzik
így kimondva, ha arra gondolunk, hogy mit tett ma. De Isten a
tanúnk, hogy tényleg beteg volt. Most mi legyen, főnök?

Luther becsukta a naplót, a hóna alá vágta, és azt mondta:
– Most fenekestül felforgatjuk ezt a házat, és kiderítjük,

miről nem gondolta még az FBI, hogy fontos lehet.

27.

JANE-NEK EGY NAGYON EGYSZERŰ motelra lett
volna szüksége, ahol anonimitást remélhet, de csótányok nélkül;



ahol azt mondhatja, hogy nincs bankkártyája, és készpénzzel
fizethet úgy, hogy nem kelt gyanút.

Az egész San Fernando-völgyben túl forróvá vált a talaj a
lába alatt a biztonsági őrös kaland után. Kerülte a forgalmas
autópályákat, ahol a kocsik folyama az eső okozta baleseteket
kerülgette. Nyugat felé indult, a Woodlands Hills irányába, és a
27-és állami autópályán elkanyarodott a Santa Monica-hegység
felé, hogy lemenjen a tengerparti autópályára.

A Will Rogers Állami Strand zárva volt. A parkolóba vezető
utat is elzárták egy lánccal. A talaj az út mindkét oldalán túl
göröngyösnek tűnt, Jane-nek mégis sikerült az Escape-pel
megkerülnie az akadályt. Lekapcsolta a fényszórókat, és lassan
becsorgott a parkolóba a parti köd gomolygó pászmái között.

Egy épület körvonalai bontakoztak ki a ködből, a nyilvános
vécéé. Jane odatolatott az ereszéhez, és a sporttáskájával együtt
kiszállt a kocsiból, majd kivette a csomagtartóból az egyik
bőröndjét és a parókákkal teli zacskót.

Hallotta, ahogy az óceán újra és újra megostromolja a partot,
de a megtörő hullámokat nem látta a ködtől.

Biztosan vannak kamerák a bejáratnál, vagy itt, a mosdók előtt,
vagy mindkét helyen. De ebben az időben nem lesz túl tiszta a felvétel.
És Jane-nek egyébként sem állt szándékában megrongálni
semmit, és ezzel okot adni arra, hogy később megnézzék ennek
a kihalt órának a felvételeit.

A LockAid zárfeltörő pisztoly legyőzte a női mosdót
vigyázó reteszt. Jane odabent csak a csapok felett kapcsolta fel a
lámpákat. A levegőnek fertőtlenítőszaga volt, enyhe
vizeletaromával.

Kinyitotta a bőröndöt a két csap közötti pulton, és kivette
belőle azt az ötvenliteres szemeteszsákot, amit akkor használt,
ha útközben ruházatot kellett váltania. Félretette a
baseballsapkáját, és levette a dzsekijét meg a válltokját. Kibújt a
pulóveréből és a farmernadrágjából, és ezeket is begyűrte a
zsákba az átázott kabáttal együtt. Kibújt a cipőjéből, de a nedves
zokniját nem vette le, mert semmi kedve nem volt mezítláb
rálépni a mocskos padlóra. Miután száraz farmert, száraz
pulóvert és új dzsekit húzott magára, ismét bekötötte átázott
cipőjét.



A rendőrség immár tud a vörös hajáról. Az eső kimosta
belőle, hullámokat, de hamarosan ismét át kell majd festenie.

A parókák közül, amelyeket a resedai álszírektől kapott, egy
összevissza vágott hollófekete darabot választott ki, a punk
stílus elegáns Vogue-változatát. A sűrű haj annak ellenére, hogy
egy kerti törpékkel őrzött házból került hozzá, ahol mindenki
lánc- dohányzott, tiszta volt, és illatos, talán azért, mert a
rózsaszín pulóveres Lois egy erre elkülönített hűtőszekrényben
tartotta a parókákat.

Jane feltűzte a saját haját, felvette a parókát, gyorsan
kifésülte, megszemlélte a tükörképét, és hitelesnek találta az új
önmagát. Még egy kis visszafogott kék szemhéjfesték és némi rúzs. A
szarukeretes szemüveget és a baseballsapkát félre kellett tennie
egy későbbi inkarnációjának. A jobb orrcimpájára felrakott egy
hamis orrpiercinget, egy ezüstkígyót egyetlen apró
rubinszemmel.

A hat jogosítvány közül kiválasztotta azt, amelyiknek a
fotója egyezett az új frizurájával – immár Elizabeth Bennet volt a
kaliforniai Del Marból –, és berakta a tárcájába.

A zsebében lévő dolgok közül, amelyeket öltözködés előtt
kipakolt a pultra, egy zsírkőbe faragott kámeát rakott vissza
utoljára. Egy medál egyik fele volt az, amit a kisfia, Travis talált,
miközben Jane barátai bújtatták vidéken. A gyermek úgy érezte,
hogy a női profil az anyjára emlékeztet, ezért szerencsét hoz.
Jane sehogy sem látta a hasonlóságot. Ennek ellenére elfogadta
az ajándékot, és megígérte a gyereknek, hogy mindig magánál
tartja a medált, hátha megvédi őt, és segíti abban, hogy
visszatérhessen hozzá. Most is megcsókolta a kámeát, úgy,
ahogy a vallási jelképeket vagy a rózsafüzéren lógó keresztet
szokták, és egy pillanatra az öklébe szorította, mielőtt bedugta a
farmernadrágja zsebébe.

Mivel a Ford fara az eresz alatt volt, sikerült mindent
anélkül visszapakolnia a csomagtartójába, hogy elázott volna,
majd a sofőrülés ajtajához rohant. Tíz perc érkezéstől indulásig.

Bízott benne, hogy a rázós nap után sikerül épségben
megúsznia az éjszakát. De úgy sejtette, másnap komoly
kihívásokkal kell szembenéznie Amerika legkeresettebb
bűnözőjeként, főleg, ha azt is tekintetbe veszi, mik a tervei



Randall Larkinnal kapcsolatban.

28.

HA CORA GUNDERSUN SZERÉNY házának
tartalma és állapota bármit is elárult a gazdájáról, az az volt,
hogy apró örömökkel teli egyszerű életet élt. Imádta a
kiskutyáját, Dixie Belle-t, akinek számos játékot és színes kis
pulóvert is vett, és közös életüket féltucatnyi fotóalbumban
dokumentálta. Szívesen hímzett falvédőket, előfizetett a
keresztény Guidepostsra, és az egyik falát a kedvenc tanítványai
bekeretezett fényképeivel borította.

Bár már meghalt, és a titkai megtartásához való jogát erősen
csorbította az is, amit a Veblen Hotel vendégeivel tett, Luther
seriff mégis bűntudatot érzett, amiért indiszkrét módon
nyitogatják a fiókjait és feltúrják a szekrényeit Rob Stassennel az
egész házban. Corának kevés holmija volt, nem is vágyott
többre, és a szerénysége mindenről lerítt, amit csak maguk körül
láttak.

Nem találtak több annyira különös bizonyítékot, mint az
asztalon heverő napló – bár a hálószobában további harminc
spirálfüzet is volt, de más jellegű tartalommal. Az egyik falat a
padlótól a plafonig könyvespolcok borították. A magasabb
polcokon kemény és puha fedeles regények sorakoztak, de a
legalsón A4-és méretű, háromszáz oldalas füzetek, tele Cora
precíz kézírásával. Luther megvizsgált néhányat, Rob átlapozta
a többit, és mindketten ugyanarra a következtetésre jutottak: a
tanárnő az elmúlt két évtizedben rengeteg novellát és regényt írt
elképesztő ütemben.

– A kéziratokat nem szokás legépelni? – merengett Rob.
– Lehet, hogy valaki más gépelte le őket helyette.
– Kiadott bármit is valaha?
– Nem hallottam róla – böngészte az egyik füzetet Luther.
– Ez a sok visszautasítás nehéz lehetett.
– Elképzelhető, hogy nem utasították vissza.
– Mi? Szerinted álnéven publikált?



– Lehet, hogy soha meg sem próbált kiadatni semmit.
Rob elolvasott pár sort, majd lemondóan megcsóválta a fejét.
– Az biztos, hogy nem ő Louis L’Amour.
Luthert megragadta egy novella első bekezdése, és azon

kapta magát, hogy folytatni akarja.
– Lehet, hogy nem Louis L’Amour, de azért valami.

29.

EGY MOTEL MANHATTAN BEACHBEN, távolabb
a homoktól; kopott berendezés, gödrös franciaágy, de tisztaság
és rovarmentesség, legalábbis amíg le nem kapcsolódik a lámpa.
Az éjszakai eső úgy sustorgott, mint egy nyugtalan lakosság
tízezer hangja, a süvöltő szél pedig lázas forradalmárnak tűnt,
aki cselekvésre szítja őket, miközben időről időre megzörgette a
közeli fémereszt, és a falhoz csapott egy rosszul rögzített
spalettát a túloldali kihalt épületen. Újabb szendvicsek elvitelre,
fehérjében gazdagok. Kóla vodkával.

Jane evés közben átnézte a Sakura Hannafin haláláról és
életéről készített jegyzeteit, továbbá mindazt, amit Randall
Larkinról, Lawrence Hannafin barátjáról tudott meg. Aki csak
kapcsolatban állt David Michael milliárdossal, a csalárdság
tükörlabirintusában élt, amelyben mindegyikük rengeteg
tükörképpel rendelkezett, de ezek egyike sem hasonlított a
többire; a társadalmi és politikai elitről volt szó, akiknek a titkos
élete – a valódi élete – a csatornában zajlott. Ha Jane gyűlölete
méreggé vált volna, mind belehaltak volna.

A második vodkás kólájával a kezében bekapcsolta a tévét,
hogy megnézze, mit kínálnak a csatornák a róla szóló
bejátszások mellett – és ekkor hallott először a minnesotai
incidensről, amelynek a veszteséglistája immár negyvenhat
halottnál tartott.

Egy közkedveltségnek örvendő tanárnő, aki
tömeggyilkosságot követett el, méghozzá nem Allah nevében –
az eset magán viselte a nanogépezetek által beprogramozott
öngyilkos merényletek minden ismérvét. Cora Gundersun „Az



Év Tanára” volt Minnesota államban. Lehet, hogy az
összeesküvők számítógépes modellje róla is azt állapította meg,
hogy valami aprósággal általuk helytelenített irányba fogja
lökni a civilizációt. És az áldozatai között egy reformer hírében
álló kormányzó és kongresszusi képviselő is volt.

A kiiktatandó személyek listáját az összeesküvők „Hamlet-
lista” néven emlegették – ezt Jane attól a két férfitól tudta meg,
akikkel az előző héten végzett önvédelemből. Egyikük az önzést
társadalmi jótéteményként beállító politikusok önelégültségével
magyarázta el neki, hogy ha valaki még Shakespeare
drámájának első felvonásában megölte volna Hamletet, akkor a
végére többen életben maradtak volna. És a jelek szerint
mindketten őszintén hittek abban, hogy ez a sekélyes irodalmi
értelmezés jó indok évente nyolcezer-négyszáz ember
meggyilkolására.

Ők olyan értelmiségiek voltak, akik számára fontosabbak
voltak az eszmék, mint az emberek. Az önjelölt értelmiségieknél
nincs veszélyesebb élőlény a Földön. Csak az a baj, hogy az
összes értelmiségi önjelöltként kezdi, mielőtt mások is felismerik
a képességeiket, és bölcs tanácsokért kezdenek fordulni
hozzájuk. Nekik nem kell vizsgákon átmenniük, hogy
meggyőződjenek a zsenialitásukról, nem kell egyetemi bizottság
elé állniuk, hogy papírt kapjanak róla. Értelmiségi
megmondóemberré válni könnyebb, mint fodrászengedélyt
szerezni.

Jane undorodva kikapcsolta a tévét. A riporterek komor
arckifejezése, kimért hangja és nagy megindultsága
kiszámítottnak tűnt; úgy érezte, hogy a lelkük mélyén, ahol az
örök gyermek és a hüllőtudatosság olvad egymásba, mindegyik
ujjong, amiért műsorban lehet, mert egy ekkora tragédia kelt
szenzációt, s ezáltal ők is a történelem részesének képzelhetik
magukat.

Jane parókátlanul, pólóban és bugyiban fejezte be az italát az
ágyban ülve, és az esőt, a perlekedő szelet meg a forgalom zaját
hallgatta. Lehunyta a szemét, és maga előtt látta a kisfiát, amint
a barátai házában alszik, ahol senki nem találja meg, a két
németjuhász társaságában; elképzelte, amint az egyik kutya a
gyermek ágyában pihen, ahogy az ókori Európa nőstény farkasa



vigyázhatott Romulusra, hogy a fiú később megalapíthassa
Rómát.

30.

AZNAP ESTE VALAMIVEL tizenegy után, amikor Rebecca
és Jolie már odafent aludtak, Lu ther Tillman seriff levetett
cipővel, de egyenruhában ült a konyhaasztalnál, Cora
Gundersun soron következő novellájába merülve. Az első kettő
elegánsan volt megírva. Lehet, hogy ez a harmadik még azoknál
is jobb lesz. A próza időnként felcsendült a fejében, és amikor
hangosan felolvasott belőle, úgy is nagyon dallamosnak tűnt.

Nagyon meglepődött a tanárnő hosszan rejtegetett titkán,
azon, hogy képes volt harminc vastag spirálfüzetet megtölteni
olyan minőségi tartalommal, amit bármelyik kiadó rögtön
publikált volna, de a jelek szerint mégsem szólt soha senkinek
az írásairól. Bármilyen nyitott személyiségnek tűnt is,
bármennyire belefolyt a közösség életébe, egy másik élete is
volt: a lázas alkotásé kettesben Dixie Belle-lel, előtte pedig a
korábbi kutyájával, aminek során egy egész világot létrehozott
eleven szereplőkkel, hogy benépesítsék a magányát.

Mintha csak Luther hangosan kimondta volna a nevét, Dixie
felvinnyogott, és felnézett az ágyáról, amelyet áthoztak Cora
házából, és a konyha sarkába raktak.

– Menj vissza aludni, apróság! – mondta a férfi, mire az állat
felsóhajtott, és lehajtotta a fejét.

Luther tíz füzetet vitt haza, illetve azt, amelyikbe Cora
megszállottan jegyzetelt a paranoid meggyőződéséről, hogy egy
pók rak petéket az agyában. Reggel vissza kell majd mennie a
házba, és össze kell szednie a többi füzetet is. Nem értette,
hogyan lehetett képes egy nő ilyen érzékenyen írni, majd
behajtani egy pokolgéppé alakított autóval a Veblen Hotelba.
Olyan emberként, aki úgy gondolta, hogy minden bűntett egy
elfajzott növekmény, amelynek a gyökereit fel lehet deríteni,
biztosra vette, hogy ezekben a jegyzettömbökben meg fogja
találni valahol a nő mentális kiegyensúlyozatlanságának az első
jeleit, azt a pontot, amikor a paranoiája elkezdődött; és talán
nemcsak az idejét, hanem a miértjét is.



A közeli konyhapulton töltődő okostelefonja 23:48-kor
megszólalt. Luther megfordult, lekapta a készüléket, és fogadta
a hívást. Az őrs egyik tagja, Lonny Burke, aki a városon kívül
járőrözött aznap éjjel, arról tájékoztatta, hogy Cora Gundersun
háza lángokban áll, és hogy egyértelműen gyújtogatásról lehet
szó.

30.

LUTHER TILLMAN SZÁMÁRA ez többnek tűnt egy
gyenge bosszúnál, amit valamelyik hotelbeli áldozat rokona
követhetett el.

Miután a zsindely a gerendák, a födémváz, a csapok, a
lambéria, az ajtók, a szekrények és a bútorok porrá égtek, és a
szél szárnyán elszálltak az éjszakába, a betontömb továbbra is
foszforeszkáló fényt bocsátott ki magából, mintha a hold
világítaná be, de a hold a felhők mögött bujkált. Azt a halvány
ragyogást a maradványhő okozta, ami még mindig olyan erős
volt, hogy az ablaküvegek csillogó tócsákban hevertek a
betonon, enyhén hullámozva, a fémtárgyak pedig – a sütő, a
hűtőszekrény és a főzőedények, de még a kályha is – félig
megolvadt masszává roskadtak, és túlvilágian izzottak.

A hó a ház ötméteres körzetében gőzzé és vízzé változott, a
fagyos talaj pedig sárrá. Valamivel távolabb hamuréteg és
koromcsíkok feketítették be a téli leplet. A ház előtt két öreg
selyemfenyő állt kopaszon, göcsörtösen és kormosan füstölögve,
mintha ősi totemek lennének, és a körülöttük lévő talaj tele volt
szórva elszenesedett ágaikkal.

A tűzoltók már az előtt vereséget szenvedtek, hogy
megérkeztek volna; nem tehettek mást, mint hogy végignézték,
amíg a tűzvész elemészti önmagát. De még mindig ott voltak,
mintha babonásan attól tartanának, hogy egy ilyen
természetfeletti módon heves tűz bármelyik pillanatban
újjáéledhet annak ellenére, hogy már minden éghetőt
elpusztított.

Odakint, ahol a kocsifelhajtó találkozott az aszfaltúttal, egy



üzenet várakozott a gyújtogatótól a postaládának támasztva,
fehér betűkkel egy furnérlemezen: Égj el a pokolban, te gyilkos
ribanc!

Vance Saunders, aki évekkel korábban egy anyahajó
tűzvédelmi felelőse volt, azt mondta, hogy ezt a tüzet nem
hétköznapi gyújtóanyag táplálta.

– Az sem lángolt volna így, ha valaki benzinnel itatta volna
át a házat – magyarázta Luthernek. – Olyan, mintha napalmot
dobtak volna rá.

Miután a tűzoltók elmentek, Lonny Burke odasétált
Lutherrel a kocsijukhoz.

– Ha nyitunk egy aktát, akkor mindenki, aki bárkit is ismert
a hotelbeli áldozatok közül, gyanúsítottá válik.

– Bárki tette is ezt, nem helyi lakos volt – szögezte le Luther.
Lonny döbbenten visszakérdezett:
– Akkor ki?
Luther felidézte, hogyan állította le az ügyről az FBI-t az a

férfi az igazságügyi minisztériumtól, hogyan zárta rövidre a
nyomozást, és azt mondta:

– Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni… és talán nem is
kell megtudnunk.

Miután Lonny visszatért járőrözni, Luther lassan
hazavezetett az északi éjszakában, ahol tiszta időben néha
megbűvölten figyelhette az aurora borealist. Tudta, hogy azok a
színes fénypászmák csak a légkör felső rétegét ostromló
naprészecskék, amelyeket a Föld mágneses ereje eltérített, a
látványuk mégis mindig ámulattal töltötte el. Van olyan, hogy
az ember ismeri valaminek a tudományos magyarázatát, és
mégis misztikusnak és rejtélyesnek találja a látványát, annyira,
hogy egészen kicsinek és sebezhetőnek érzi magát tőle.

Még csak félúton járt hazafelé, amikor felhívta Rob Stassent,
akivel korábban átkutatta Cora Gundersun házát. Amikor Rob,
aki még nem feküdt le, felvette a telefont, Luther annyit
mondott:

– Én vagyok az.
Robbie azt felelte tele szájjal:
– Igen, főnök. Csak valami hülyeséget nézek a tévében.
– Abrakolsz?



– Doritost eszem guacamoléval.
– Figyelj, beszéltél arról bárkinek, hogy mit találtunk

Coránál?
– Kijelentkeztem, hazajöttem, összeestem. Nem beszéltem

senkivel.
– Egyáltalán senkivel? Ez nagyon fontos.
– Senkivel. Talán csak önmagammal.
– És Melanie-val?
– Éppen Idahóban van, az anyjánál, nem emlékszel?
– De, most már igen. Cora háza ma este porig égett.
– Miért nem vagyok meglepve? Az emberek olyan ostobák.

Szükséged van rám?
– Nincs. Arra lenne szükségem, hogy senkinek ne szólj arról,

hogy korábban bent jártunk a házban. Senkinek. És egy szót se
az ott talált füzetekről!

– Értettem.
– Halál komolyan mondom, Robbie.
– Hallom, főnök. Kicsit meg is ijedtem.
– Akkor jó. És ez a beszélgetés nem történt meg.
– Milyen beszélgetés?
Luther bontotta a vonalat.
Minél közelebb ért a házához, annál gyorsabban vezetett,

bár egészen addig nem ébredt rá, hogy arra számított, valami
szörnyűség történt az otthonával és a családjával, amíg haza
nem ért, és mindent rendben nem talált.

32.

JANE NICKRŐL ÁLMODOTT, élete nagy
szerelméről, s az álma szép volt, és színes, szokatlanul eleven. A
férje keze a nyakán volt, a mellén, csókot nyomott csupasz
vállára, arca ragyogott egy ismeretlen hely borostyánszínű
derengésében és a hullámzó árnyékaiban, és Jane-t nem vágy,
hanem biztonságérzet töltötte el a férfi karjai között.

De amikor Nick megszólalt, csalódnia kellett: a szavai nem a
szerelméé és a szeretőjéé voltak, hanem azé a gyűlöletes férfié,



aki két hónappal korábban elbűvölte Travist, majd telefonon
megfenyegette Jane-t: „Csodálatosan barátságos gyermek, és olyan
fiatal. Pusztán a vicc kedvéért is elszállíthatnánk a kölyköt valami
harmadik világbeli kígyóverembe. Átadhatnánk az ISIS-nek vagy a
Boko Haramnak.” Nick gyengéd érintése erőszakossá változott, és
amikor Jane megpróbált elhúzódni tőle, szorítani kezdte.
„Azoknak a szemétládáknak egy része odaát éppen olyan rettenetesen
szereti a kisfiúkat is, mint a kislányokat.” A szempár már nem Nické
volt, hanem egy jéghideg viperáé. „Akár tíz-tizenegy éves koráig is
cserélgethetik egymás között, amíg valamelyik barbár rá nem un, és le
nem vágja azt a szép kis fejét.”

Jane verejtékben úszva ébredt, és nem tudott elég gyorsan
világosságot teremteni; először az egyik kislámpával vacakolt
hosszan, utána a másikkal. Bár egyedül volt, elővette a pisztolyt
a másik párna alól, amelyen Nick fejének kellett volna lennie, ha
még élt volna, és együtt lettek volna.

A digitális óra szerint hajnali 4:08 volt.
Jane tudta, hogy nem lesz képes visszaaludni.
A szél a világ valamelyik másik részébe űzte az esőt. Még a

forgalom hangja sem hallatszott, és egy pisszenés sem a
szomszéd szobából; Dél-Kalifornia méhkasa a hajnalt várva
elcsitult.

Jane-t nem az ébresztette fel, hogy az álma rémálommá
változott, hanem egy rádöbbenés, amely ébren nem tudatosult
benne, csak álmában. Nick intelligens, erős akaratú ember volt,
mély kötelességtudattal a családja iránt. De amikor a
számítógépes modell a Hamlet-listára tette, miután valamikor
beleinjektálták az irányítómechanizmust, mégis öngyilkos lett.

Mi lett volna, ha ehelyett gyilkosságra és öngyilkosságra
programozzák be, mint azt a minnesotai nőt? Mi lett volna, ha
Nicknek meg kellett volna ölnie a feleségét és a gyermekét, mielőtt
magával is végez?

De ezen a lehetőségen nem volt hajlandó tovább kérődzni.
A pisztollyal a kezében felpattant a nyikorgó ágyról, és úgy

ment végig a szobán, mintha mindenütt rejtett csapdákra
gyanakodna. A fürdőszobában felkapcsolta a lámpát, félrehúzta
a vízköves zuhanyzófüggönyt, mert biztos volt ugyan abban,



hogy senki sincs mögötte, de muszáj volt a saját szemével is
meggyőződnie erről. A laminált mosdópultra tette a fegyverét,
csutkáig tekerte a hideg vizet, alá tartotta a kezét, majd
belenyomta a tenyerébe az arcát, mintha ezzel lemoshatná
gyötrő kérdéseit.

Miközben nézte, ahogy az átlátszó cseppek a csorba
porcelánra hullanak az arcáról, nagyon is könnyen el tudta
képzelni, hogy vércseppek.

Az a baj a „Mi lett volna, ha…?” játékkal, hogy ha az ember
egyszer belekezd, nem tudja csak úgy abbahagyni. Bármelyik
„Mi lett volna, ha…?” két másikat növeszt.

Mi lesz, ha valamikor a jövőben őt is elkapják, és beoltják az
irányítómechanizmussal? Mi lesz, ha azt mondják neki, hogy
menjen vissza a kisfiához, ölje meg, utána pedig önmagát is?
Vagy mi lesz, ha azt mondják, hogy csak őt ölje meg, önmagát
ne, hogy utána kénytelen legyen azzal a tudattal leélni az életét,
hogy mit tett a karjába rohanó gyermekével?

Eddig azt hitte, tisztában van a kockázatokkal. De a költők
és a bölcsek szerint a pokolnak számos bugyra van, és ő most
megpillantott egy minden eddiginél mélyebbet.

33.

LUTHER TILLMAN SERIFFNEK soha nem volt
szüksége arra, hogy átaludja az éjszakát, és türelme sem lett
volna ehhez. Ehelyett négy-öt órával is elboldogult, vagy
időnként hattal. Igen, az alvás pihentető volt számára,
ugyanakkor olyannak is tűnt, mintha ízelítő lenne a halálból,
amikor arra ébredt, hogy a világ órákig ment tovább nélküle,
ahogy egy szép napon örökké menni fog. Ha minden kötél
szakadt, egy egész éjszakát kibírt alvás nélkül. És ez az éjszaka
is ilyennek ígérkezett.

Pénteken hajnali 1:10-kor, miután visszatért Cora
Gundersun házának romjai közül, kávét főzött, és kirakott egy
tálca vajas kekszet a konyhaasztalra. Leült, és tovább olvasgatta
a tanárnő írásait. Cora művei nemcsak lenyűgözték, de



bepillantást is nyújtottak neki a nő gondolkodásmódjának
komplexitásába és a szíve jóságába. Eddig azt hitte, hogy
nagyon jól ismeri, de most kiderült, hogy alig volt róla bármi
fogalma. Úgy érezte, mintha egy tükörsima felszínű, térdig érő
tóba gyalogolt volna bele, és élettől nyüzsgő leírhatatlan
mélységeket fedezett volna fel benne.

Ám annak nem jött rá a nyitjára, hogy Cora miért tette, amit
tett. Sőt, a művei szépségeit ismerve még nehezebb volt felfogni
a cselekedetei rútságát, úgyhogy Luther nem sokkal hajnali fél
öt után félretette a novellákat, és visszatért a naplóhoz,
amelyben a nő olyan elszántsággal próbálta kiadni magából azt
a pár mondatot a koponyájában mászkáló pókról.

Amikor ő és Robbie Stassen még a tanárnő konyhájában
nézegették ezeket a szavakat, az ismétléseken csak átfutottak,
mert azok Cora precíz kézírása miatt a szemet álomba ringató
látványt nyújtottak, az új frázisok viszont élénk kontraszttal
hívták fel a figyelmet a jelenlétükre. De most alaposabban is
átvizsgálta az oldalakat, sorról sorra, isten tudja, mi után
kutatva.

A jutalma az „iron” szó lett az „egy” helyén: „iron pók mászkál a
koponyámban…”.

Azt hitte volna, hogy ez nem jelent semmit, egyszerű
figyelmetlenség, csakhogy húsz sorral később ismét megjelent
ez a szó ugyanazon a helyen, majd később egy teljesen másik
frázisban is – „és beszél hozzám, iron suttog” –, ahol a „gonoszul”
szó helyére került.

A jó zsaru mindig mintázatokat keres a nyomozás során,
valamint a mintázatok hiányát ott, ahol mintázatoknak kellene
lenniük, és eközben gyakran, mint ahogy most is, sokatmondó
nyomokat talál.

Miután Luther húsz olyan helyen megtalálta az „iron” szót,
ahol semmi keresnivalója nem volt, a „Furnace” is megjelent a
„suttog” helyén, majd „az agyamban” helyén is.

A „Furnace” tizenkilencszer fordult elő, mielőtt egy
harmadik új kifejezést is talált az ismétlések között.

Az „akár napokra is” átváltozott „a tónál napokra is”
kifejezéssé. Ugyanez a helyettesítés tizenegy oldalon



huszonkétszer fordult elő.
Bár Luther sorról sorra végigolvasta a napló hátralévő

részét, ezeken kívül semmi érdekeset nem talált.
Iron Furnace tónál.
Cora erőlködése, hogy kifejezze azt a bizarr félelmét,

miszerint egy pók petézik az agyába, egy olyan nő művének
tűnt, aki önmaga is döbbenten áll az egyre erősebb paranoiája
előtt, talán szégyelli is, és aki nemcsak a képzeletbeli póktól fél,
hanem a pók létezésében való egyéni meggyőződésétől is,
melyről valahol legbelül egy része tudhatta, hogy irracionális.

A hely nevének beillesztése az ismétlések közé más ügy volt,
olyasmi, mintha aközben, hogy a tudatossága a pókról akarna
nyilatkozni, a tudatalattija egy olyan hely nevét próbálta volna
közzétenni, amelyre vagy nem emlékezett, vagy nem akart
emlékezni.

Luther, miután mindezt megtalálta, még mindig nem tudta,
hogy mi mit jelent, vagy hogy miképpen találhatná meg a
kapcsolatot a nő paranoid félelmei és a hotel ellen intézett
merénylet között.

De amúgy sem lett volna értelme a nyomozásnak ebben az
ügyben. Az elkövető meghalt. Nem volt szüksége arra, hogy
átmeneti elmezavarra hivatkozhasson a büntetése enyhítése
érdekében. A seriffnek nem kellett előkészülnie a tárgyalásra.

Ugyanakkor elengedni sem tudta a dolgot az FBI
házkutatásának felületessége miatt, amiatt, mert az igazságügyi
minisztérium egy képviselője elküldte onnan a helyszínelőket,
és – nem utolsósorban – amiatt sem, mert valaki bosszúból
felgyújtotta a házat, és mindent elpusztított, ami benne volt,
majd megpróbálta az áldozatok helyi hozzátartozóira terelni a
gyanút.

Luther azért állt rendőrnek, mert hitt az
igazságszolgáltatásban. Egy kulturált társadalom nem maradhat
fenn enélkül. Ha az igazságszolgáltatás meggyengül, az erősek
elkezdenek vadászni a gyengékre. Ha az igazságszolgáltatás
összeomlik, akkor beköszönt a barbarizmus, és az utcákat annyi
vér önti el, hogy amellett a Biblia minden apokalipszisa és az
összes horrorfilm naiv gyermeki álmodozásnak fog tűnni. Ő
már régóta aggodalommal figyelte, ahogy a korrupt vezetők



egyre merészebben lopnak és küzdenek a hatalomért, ahogy a
korrupció az ilyesmire korábban immunis szervezetekre is
átterjed.

Két lánya volt. Felesége is volt. Nem fordíthatott hátat ennek
az ügynek pusztán azért, mert a felsőbb hatalmak kivették a
kezéből, és azért sem, mert az igazság kiderítése lehetetlennek
tűnt. A reménytelenségre hivatkozva meghátrálni színtiszta
gyávaság lett volna.

Bement a dolgozószobájába, és kinyitotta a mahagóni
fegyverszekrényt. A töltények számára fenntartott három alsó
polc egyike üres volt. Oda rakta Cora Gundersun füzeteit,
bezárta a szekrényt, és zsebre vágta a kulcsát.

5:50-kor, miközben a számítógépe előtt ült, és a kentuckyi
Iron Furnace nevű városról olvasgatott, Rebecca lépett be hozzá
pizsamában és köpenyben. Hátulról megölelte a férjét, és egy
csókot nyomott a feje búbjára.

– Egész éjjel fent voltál?
– Nem tudtam volna aludni.
– Semmit se tehettél volna.
– Egy feleségnek ezt kell mondania.
– Főleg, ha így is van. De most fel kell készülnöd erre a

rettenetes napra.
– Az FBI nem hagyja, hogy bármit csináljak a

forgalomirányításon kívül.
– Ma színpadra fognak hívni.
– Nem tudom, miért tennék.
– A tegnapi hóesés megakadályozta a légi közlekedést.

Tegnap este csak a helyi és az állami média jelent meg. Ma
reggel viszont az egész világ a városban lesz, és a
washingtoniak a te arcodat akarják majd szerepeltetni, hátha
valamikor majd szükség lesz valakire, akit megtehetnek
bűnbaknak.

Luther kikapcsolta a számítógépét, felállt a székből, átölelte
a felségét, és azt mondta:

– Mi történt azzal a Hamupipőkével, akit feleségül vettem,
hogy hirtelen ilyen cinikus lett?

– Ez nem hirtelen történt – javította ki a felesége.
– Nem, azt hiszem, tényleg nem.



– Ne hagyd, hogy kihasználjanak, Luther!
A férje megcsókolta a homlokát.
– Nem fogom.
– Ha hagyod, megteszik. Ha rengeteg sarat dobálnak rád,

hogy kiáshassák magukat a gödörből… nos, nekünk akkor is itt
kell élnünk.

– Errefelé ismernek engem, sárdobálás ide vagy oda.
– Júdea népe is ismerte Jézust, és mégis mi lett vele?
– Asszony, én nem vagyok Jézus.
– Pont erre céloztam.
– Hunyd le a szemed, gyönyörűm! – Luther megcsókolta a

felesége bal szemhéját, majd a jobbat is.
A nő a mellkasára hajtotta a fejét.
– De neked még mindig a Hamupipőkéd vagyok.
Csak ölelték egymást, miközben az ablak mögött fény

derengett fel a komor, gomolygó égbolton, és jelezte az új nap
eljövetelét.

34.

JANE AUTÓKÁZÁS KÖZBEN látta meg őket egy
Beverly Hills-i lakónegyedben, Wilshire-től délre. A két fiú talán
olyan tizenhat éves lehetett. Kopott, szakadt, de foltozott
farmernadrág volt rajtuk, azonban olyan stílusosan kidolgozott
és jól szabott darabok, hogy inkább márkás üzletekből
származhattak, semmint turkálóból. Mindketten vintage
zenekaros pólót húztak a farmer fölé. Egyikük úgy viselte a
vállán fekete farmer- dzsekijét, mint egy köpenyt, a másik egy
szürke sildes sapkát leszámítva fittyet hányt a reggeli hűvösre.
Gördeszka volt náluk. Mindketten dohányoztak, noha
Kaliforniában huszonegy éves korra emelték a dohányzás
korhatárát. Egyiküknél sem volt táska vagy tankönyv, és
megalapozott feltételezésnek tűnt, hogy nem az iskolába
készülve indultak el ilyen korán, hanem annak az elkerülésére.

Jane két sarokkal tovább ment, bekanyarodott egy
mellékutcába, leparkolt, majd visszasétált, és megállt a fiúk



útjában egy fa alatt. A Vogue-punk stílusú fekete parókáját
viselte sötétkék rúzzsal és az orrkarikával. De bármi is lett volna
rajta, úgy vonzotta volna a tekintetüket, mint a mágnes, mert a
kamaszodó fiúk és az akármilyen korú férfiak mindig
megnézték, vagy lopva, vagy arcátlanul. Jane soha nem jött
zavarba az érdeklődésüktől, bár türelmetlenül és gyakran
megvetően reagált rá – amíg egy quanticói oktató meg nem
győzte, hogy a kinézete nagy előnyt biztosít neki más
ügynökökkel szemben, hogy a figyelemelterelő hatása értékes
erőforrás.

Amikor a fiúk közelebb értek hozzá, észrevette, hogy az
egyikük egy Guns N’ Roses-os cilinderes-koponyás pólót visel, a
másik pedig a ZZ Top vakító reflektoros autós darabját az
Eliminator turnéjukról. Mindkét felső kopottnak és
agyonmosottnak tűnt, ráadásul Jane kételkedett abban, hogy
bármelyik kölyök hallotta volna a két zenekar valamelyikét
valaha.

– Srácok, tényleg olyan rosszak vagytok, amilyennek
tűntök? – kérdezte tőlük.

A fiúk megálltak, és ránéztek. ZZ vigyorgott, Guns pedig
pókerarcot vágott, de egyikük sem válaszolt, mert a menőség
egyik alaptörvénye, hogy a hallgatás hatalom.

De Jane jobban ismerte ezt a játékot, mint ők. Állta a
tekintetüket, és olyan komor arcot vágott, mint egy kegyetlen
istennő, aki azt várja, hogy bárányt áldozzanak neki az oltáron.

A fák ágai között átszűrődő napsugarak arany fénybe és lila
árnyékokba borították őket, és bár a várost korán felébresztették
a pénz harsonái, körülöttük egyelőre olyan csend honolt, mint
egy iowai búzamezőn.

ZZ beleszívott a cigarettájába, és az orrán át fújta ki a füstöt,
mintha sárkánygénekről szeretne bizonyosságot adni, majd
megszólalt. Megbillentette a sildes sapkáját, és azt kérdezte a
barátjától:

– Ebből is kurvanegyed lett?
Jane Gunsot szólította meg:
– Miért lógsz vele? Mert kiveri neked?
ZZ vigyora vicsorgássá változott.
– Ribanc.



Jane továbbra is a másikhoz beszélt:
– Érzékeny fiúnak tűnik. Én szeretem az érzékeny fiúkat.
ZZ már kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, de a társa

rászólt:
– Fogd be! Ki fog belezni a nyelvével.
Minden legalább kétfős férfitársaságban van egy alfahím, és

ebben az esetben Guns volt az.
– Mit akarsz? – kérdezte.
Jane azt felelte:
– Csak annyi telik tőletek, hogy lógtok az iskolából, és

zugdohányoztok… vagy tökeitek is vannak?
Guns a jelek szerint arra jutott, hogy a cigaretta megszűnt a

lázadás szimbólumának lenni, és modorossággá vált. Eldobta a
csikket, és eltaposta.

– Ha el akarsz adni valamit, add elő.
Jane-nek ott lógott a vállán a nyitott táska. A lány kivett

belőle négy darab százdollárost, de egyelőre nem nyújtotta át
nekik.

– Ezer dollár fejenként. Kétszáz most. Még kétszáz, ha
megjelentek a helyszínen. Hatszáz akkor, ha elvégeztétek a
munkát.

– Milyen munkát?
ZZ nem tudott ellenállni a kísértésnek.
– Fizet nekünk azért, hogy megcsináljuk, haver.
Guns elfintorodott, Jane viszont azt válaszolta:
– Én nem veszek olyan tűzijátékot, ami még becsomagolva

felrobban.
Guns rászólt a társára:
– Legyél udvarias a hölggyel! – Jane-től ismét megkérdezte:
– Milyen munkát?
– Bírósági kézbesítő vagyok – hazudta a lány. – Tudjátok,

hogy ez mit jelent?
ZZ megpróbálta összekaparni a maradék méltóságát, és azt

felelte:
– Hozzávágja az emberekhez az idézéseket, hogy

megjelenjenek a bíróságon.
Jane mézédes mosolyt villantott rá.
– Hát mégis otthon van valaki azok között a fülek között! –



Elmondta nekik, mire lenne szüksége, és hol. – Ez a szemétláda,
akit be kéne idéznem, nagyon cseles. Nem tudom, pontosan
mikor fog felbukkanni, úgyhogy az lesz a dolog legnehezebb
része, hogy talán olyan fél órán át ott kell lófrálnotok. De
lófrálásból szerintem osztályelsők vagytok.

Két kezével átnyújtott kétszer kétszáz dollárt, és ZZ kikapta
belőle a sajátját.

Guns habozott egy kicsit.
– Ezer dollár szinte semmiért?
– Egy százmillió dolláros perről van szó – hazudta Jane. –

Kétezer dollár aprópénz.
– Ez a fickó, akit be kell idézni… a maffia tagja, vagy mi?
– Én kemény csaj vagyok – válaszolta Jane. – Az én

szakmámban muszáj annak lennem. De nem vagyok seggfej.
Nem tennék ki két kölyköt a maffia bosszújának. Ez a pasas egy
uncsi könyvelő, egy gyáva féreg, egy kasszás, akinek ragadnak
az ujjai, ennyi.

Guns végig a szemébe nézett, miközben beszélt, és miután
meggyőződött arról, hogy hihet neki, elvette a pénzt.

Lehet, hogy a két srác nem fog megjelenni, hanem
egyszerűen lelépnek a pénzzel, de erre nem sok esély volt. Jane
pont olyan jól átlátott Gunson, ahogy a fiú gondolta, hogy átlát
rajta. Már akkor tudta, hogy nyert ügye van, amikor
visszavágott ZZ-nek a tűzijátékos beszólással. A legtöbb
kamaszhoz hasonlóan Guns is szinte szétrobbant az önérzettől,
ugyanakkor szükségét érezte annak, hogy bizonyítson a világ
előtt. És persze a saját hormonjai áldozata is volt. Bár semmi
esélye nem volt Jane-nél, nem tudott volna a tükörbe nézni, ha
nem bizonyítja be neki, hogy képes végigcsinálni a dolgot, mert
a lelépés egyenértékű lett volna a korai magömléssel.

Ledobták a gördeszkákat, és bal lábbal hajtani kezdték
magukat a járdán. ZZ Gunsot követte, és átugrattak azon a
részen, ahol a járda megrepedt egy kitüremkedő gyökér miatt.
A levegőbe emelkedtek, a deszkájuk szinte a lábukhoz tapadt,
kecsesen szálltak, majd nagyot csattanva visszatértek az
aszfaltra, jottányit sem veszítve az egyensúlyukból.

Jane addig figyelte őket, amíg el nem tűntek a szeme elől a
sarkon, majd egy másik útvonalon sétált el a meló helyszínére,



ahol találkozója volt velük.

35.

MIUTÁN LUTHER TILLMAN lezuhanyozott, és
megborotválkozott, majd felvette az egyenruháját, Rebecca
belépett a hálószobába, és azt mondta, hogy egy bizonyos Mr.
Booth Hendrickson az igazságügyi minisztériumból odalent
várja a dolgozószobájában. Ez volt az a férfi, aki Rob Stassen
szerint elküldte az FBI embereit Cora házából, mielőtt végeztek
volna a munkájukkal.

Bármilyen információt kapott is róluk, Luther igyekezett
nem elítélni az embereket, mielőtt találkozott volna velük, és
mindig adott nekik időt arra, hogy bizonyítsanak. De amikor
besétált a dolgozószobájába, és Hendrickson felállt a bőr
karosszékéből, hogy üdvözölje, szinte azonnal úgy érezte, hogy
ebben az emberben nem szabad megbíznia.

– Tillman seriff – mondta a látogató egy szükségesnél
erősebb kézfogás kíséretében, amely pár pillanattal tovább
tartott a kelleténél. – Kérem, fogadja őszinte részvétemet a
barátai és szomszédai elvesztéséért. Ez egy rettenetes ügy.
Borzalmas időket élünk.

Bár Hendrickson olyan méretre szabott fekete öltönyt viselt,
amely egy megyei seriff egyhavi fizetésébe kerülhetett, még az
öltözéke sem tudta leplezni, hogy csontos alkat, esetlenül
összerakva. Eleganciára törekedett ugyan, de a testtartása, a
gesztusai és a mimikája begyakoroltnak tűnt, mintha tükör előtt
tanulta volna a kecsességet és az udvariasságot.

– „Az Év Tanára” – folytatta –, nagyszerű eredményekkel…
Senkinek soha egyetlen rossz szava sem volt róla… most meg ez
a szörnyűség. Lehet, hogy tévedek, de úgy emlékszem,
Shakespeare írta, hogy: „Mit nem rejt az ember szíve, / Még ha
angyal is a színe…”{1}

– Biztosan Shakespeare volt az, ha maga mondja – felelte
Luther. – Ami Cora Gundersunt illeti, bármilyen elmebaj
kerítette is hatalmába a végén, sok-sok évig ő hasonlított



leginkább az angyalokra mindazok közül, akiket ezen a világon
ismerhetünk.

– Igen, ebben biztos vagyok, tekintve, hogy mindenki
milyen sokra tartotta a tegnapi nap előtt. Akár agydaganata
volt, akár pszichiátriai rendellenessége, az a nő mindenképpen
az áldozatok közé tartozhatott, és nem lehetett felelős a tetteiért.
Én lennék az utolsó, aki követ vet rá.

Hendrickson arca hosszúkás és karvalyszerű volt, mákos
haját hosszúra hagyta, és hátrafésülte, talán azért, hogy
kihangsúlyozza magas homlokát.

– Kérem, foglaljon helyet – mondta Luther. Ahelyett, hogy a
vendége melletti karosszékbe ült volna, besétált az asztala
mögé, hogy egy kis távolságot teremtsen közöttük.

Hendrickson visszaült a helyére, lesimította a bal
nadrágszára gyűrődését az öle és a térde között, megigazította a
zakóját, és komor, enyhén színpadias pillantással felnézett.

– Szomorú, nehéz nap áll előttünk, seriff. – Miközben Luther
közelebb húzta a székét az asztalhoz, észrevette, hogy néhány,
gemkapoccsal összefogott gépelt papír hever előtte.

– Ez meg mi?
– Egy kormányzó és egy kongresszusi képviselő tragikus

körülmények között meghalt – válaszolta Hendrickson. – Az
embereknek megnyugtató szavakra lenne szükségük.

– Negyvennégy másik ember is elhunyt.
– Igen, és ez még rosszabbá teszi a helyzetet… Azok az

emberek biztonságban érezték magukat egy kormányzó és egy
kongresszusi képviselő társaságában, méghozzá az
óvintézkedésekre való tekintettel teljes joggal, de egyáltalán
nem voltak biztonságban. Most, hogy világszerte egyre több a
terrorcselekmény, az embereknek szükségük van a tudatra,
hogy a vezetőik keményen és állhatatosan küzdenek ez ellen.

– Cora Gundersun nem terrorista volt – jelentette ki Luther.
– Valóban nem. Egyetlen magára valamit is adó személy

sem tenne olyan kijelentést, hogy Miss Gundersun
dzsihadistaként követte el a tettét. Ez ostoba feltételezés lenne.
De mindig vannak pletykák. Mindig, mindig. A közösségi
média tele van paranoiásokkal. És egyébként is, ebben az
országban vannak olyan csoportok, amelyeknek még egy ilyen



tragédia is csak újabb ürügyet szolgáltat a demagógiára.
Az igazságügyis pasas a jelek szerint New England-i

előkelőségnek szerette volna beállítani magát, olyasvalakinek,
akinek a családja nemzedékeken át a köz önzetlen szolgálatának
áldozta életét. De volt benne valami, ami szerényebb
származásról árulkodott; a kisugárzása egy opportunista
képmutatót idézett, aki annyira elégedett a saját alakításával,
hogy óhatatlanul is túljátssza egy kicsit.

Luther ellenszenve sebesen váltott át egy még annál is
epésebb érzelembe. Megkocogtatta az előtte heverő lapokat, és
ismét megkérdezte:

– Mi ez?
– Ma reggel sajtótájékoztató lesz, utána pedig egy sor egyéni

találkozó riporterekkel. Az ilyen fájdalmas eseményeknél az az
igazságügyi minisztérium irányelve, hogy a helyi, állami és
szövetségi hatóságok azonos hangnemben nyilatkozzanak, mert
ez megnyugtató hatással van az emberekre.

Luthernek nem tetszett az a hanghordozás, ahogy
Hendrickson az „emberekről” beszélt; úgy tűnt, mintha tudatlan
gyermekeknek vagy ostoba bolondoknak tekintené őket.

Végigfutotta a gépelt oldalakat, és azt felelte:
– Ez biztosan nem lehet az, amire gondolok. Ugye nem egy

nyilatkozatot kaptam, amit szóról szóra fel kell olvasnom a sajtó
tájékoztatón?

– Nagyon gondosan van megfogalmazva. Az az ember
állította össze, aki a főügyész és az elnökhelyettes beszédeit is írja,
és a maga szájába adta a nap leghatásosabb kijelentéseit. Az
egész országot le fogja nyűgözni.

Ha az ember kimutatja a haragját, azt nem lehet
visszacsinálni, úgyhogy Luther higgadt maradt.

– Sajnálom, nem bírnék mikrofon elé állni, és ezt felolvasni.
A részlegemet a nyomozás közelébe sem engedték.

Talán csak azért, mert a karosszéke öt centivel alacsonyabb
volt a seriff székénél, de Booth Hendrickson felállt, és az
ablakhoz lépett. Pár pillanatig csupán kifelé bámult, arra várva,
hogy a csend visszakozást vált ki a seriffből. Amikor ez nem
következett be, ismét a vendéglátója felé fordult, úgy, ahogy egy
ügyész pillantana alig leplezett megvetéssel a vádlottra egy régi



brit filmben, amelyben Charles Laughton játssza a bírót.
– Ha nincs meg magában az együttműködés szikrája sem,

Tillman seriff, akkor attól tartok, hogy nem kap szót ezen a
sajtókonferencián.

– Igen, értem. Akkor nem kapok szót.
– Őszintén remélem, nem arra készül, hogy egyéni

sajtónyilatkozatokat tegyen.
– Semmi okom erre, Mr. Hendrickson. Keveset tudok, és

semmibe sem lettem beavatva. Nem vagyok hajlandó bolondot
csinálni magamból, legalábbis tudatosan.

Hendrickson az asztalhoz lépett, és magához vette a
szöveget. Ujjai sápadtak voltak, és simák, körmei gondosan
manikűrözöttek.

– Azt kívánom, bárcsak másképp állna a dolgokhoz, de úgy
érzem, sikerült egy mindkettőnket kielégítő kompromisszumra
jutnunk.

– Megegyeztünk valamiben – javította ki Luther, miközben
felállt a székéből. – Hadd kísérjem ki, Mr. Hendrickson.

A bejárati ajtó előtt Hendrickson kilépett a tornácra, és a
vendéglátója szemébe nézett.

– Seriff, biztos vagyok abban, hogy a részlege egy-két, talán
akár féltucatnyi projektre is kap szövetségi támogatást.

– Amiért mindennap hálát adunk – válaszolta Luther. Úgy
mosolygott, mintha kihívást intézne az igazságügyis ellen, hogy
mosolyogjon vissza rá.

Hendrickson komor arccal elfordult, és elegáns öltönye alatt
szokatlanul madárijesztő-szerű alkatával elindult lefelé a
lépcsőn, de nem a kukoricamezőre, hogy elijessze a vijjogó
madarakat, hanem a sajtótájékoztatóra, ahol másfajta dolgokkal
készült megetetni az arra érdemeseket.

– Csak egy kérdés! – szólt utána Luther. A férfi megállt, és
hátrafordította a fejét. – A megyei tűzoltóparancsnok
azonosította már azt a segédanyagot, amellyel lángra
lobbantották Cora Gundersun házát?

– Benzin volt. Egy nagy adag benzin.
– Ezt a tűzoltóparancsnok mondta?
– Ezt fogja mondani a sajtótájékoztatón.
– Az egy elég jófajta tűz volt, nagyon intenzív – jegyezte



meg Luther.
– Igen – válaszolta Hendrickson. – Igen, az volt.

36.

A BEVERLY HILLS-I NÉGYSZINTES épületnek –
amelyet a Woodbine, Kravitz, Larkin és Benedetto ügyvédi
iroda birtokolt és foglalt el – igazából hat szintje volt, ha a
kétszintes mélygarázst is beleszámolja az ember. A garázsba
csak az épület mögötti sikátorból lehetett bemenni. Mivel az egy
sáv csak egyirányú forgalmat tett lehetővé, Jane Hawk pontosan
tudta, merről fog érkezni Randall Larkin.

Szívesebben lepte volna meg a házában. De amikor előző
nap utánanyomozott a könyvtári számítógépen, kiderült
számára, hogy a második feleségével, Diamantával él, és hogy a
Los Angeles Magazine-nak a „sztárpárról” szóló behízelgő cikke
szerint egy ezerkétszáz négyzetméteres házban laknak három
bentlakó háztartási alkalmazottal és két dobermannal. A feleség,
a három alkalmazott és a két őrző-védő kutya ellehetetlenítette a
betörést.

Ugyanabban a cikkben az is szerepelt, hogy Larkin pacsirta
típus, és büszke arra, hogy reggel hatra már letudja az egyórás
edzését a házi edzőtermében. Hétre pedig a Beverly Hills-i
irodája íróasztalánál ül. Szívesen hangoztatta a saját, igen
szellemesnek vélt mottóját: „Aki korán kel, az nemcsak aranyat lel,
hanem egy egész kincseskamrát.”

Guns és ZZ ott várták, ahol a sikátor a főutcába torkollt,
nagyjából kétharmad háztömbnyire a Woodbine
irodaépületétől. Abban az épületben, amely előtt elfoglalták a
helyüket, egy olyan étterem működött, ahol nem szolgáltak fel
reggelit, ezért nem kellett attól tartaniuk, hogy elzavarják őket
előle. Jane átadott mindkét kölyöknek kétszáz dollárt, mert
eléggé megbízott a saját ítélőképességében ahhoz, hogy
magukra hagyja őket, amíg bemegy a sikátorba.

A kis utcában nem találkozott a más nagyvárosok
sikátoraiban megszokott szeméttel, nem heverésztek



hajléktalanok mocskos és szakadt zacskók között, nem voltak
kormosak a falak, és graffitik sem éktelenkedtek rajtuk, csak
tiszta konténerek álltak egy sorban teljesen zárt fedéllel, bűz
nélkül.

A nagy, szegmensekből álló garázskapu, amely az ügyvédek
föld alatti garázsába vezetett, rozsdamentes acélból készült. Jane
elmosódott tükörképe úgy mozgott a lapján, mint egy baljós
szellem, egy önmagát kísértő lélek, amely elől nem tud
megszökni. A mikrohullámú vevő érme nagyságú lencséje a
kapukeret bal felső sarkában azt jelentette, hogy az ajtó
távirányítással működik.

A sikátor túlsó oldalán egy keskeny szervizbeálló húzódott,
éppen hogy csak elég széles egy kézikocsihoz. Jane belépett az
árnyékába, a karórájára nézett, és abban reménykedett, hogy
Larkin tényleg olyan korán megjelenik az aranyért, mint ahogy
dicsekedni szokott vele.

Egy repülőgép szállt odafent nagyon magasan, a hajtóművei
dübörgése átszelte a délelőttöt. Valamivel alacsonyabban egy
rendőrségi légi jármű haladt el fölötte, nem Jane-t kereste, talán
egyszerűen csak járőrözött. Ezen a korai órán nagyon gyér volt a
forgalom az utakon, és a viszonylagos csendben Jane három
gépkocsit hallott egymás után a sikátorban, amelyek jobbról
balra hajtottak el előtte, és amelyek egyikét sem előzte meg
Guns és ZZ figyelmeztetése, hogy az autó márkája és sofőrje
egyezik a megadott leírással.

Jane még a könyvtári számítógépen belépett az állami
gépjármű-nyilvántartási adatbázisba az FBI jelszavával, és
megtudta, hogy négy autó szerepel benne Larkin nevén a
Beverly Hills-i lakcímén. A legolcsóbbat, egy Ford Explorert
valószínűleg a háztartási munkákat ellátó pár használta. Guns
és ZZ a másik három kocsi valamelyikének felbukkanását
lesték, és az ügyvéd személyleírását is megkapták.

Amikor kezdett úgy tűnni, hogy hamarosan beindulnak az
események, Jane kivett a kézitáskájából egy kis szóróflakont,
amelyet egy drogériában szerzett be. Az a kloroform volt benne,
amivel egy másik fickót is leszedett még az előző héten.
Acetonból vonta ki klórmészreakcióval; az előbbit egy
művészkellék- boltban vásárolta, az utóbbit egy takarítószer-



üzletben. Egy motelszobában rendezte be a laboratóriumát.
Most szorosan tartotta a flakont a bal kezében, a kézitáskáját
pedig a jobban.

Halványszürke sportdzsekije alatt zafírkék selyemblúzt
viselt. A felső két gombját kigombolta, hogy amikor majd
előrehajol, Larkin gondolatai mindenképpen elkalandozzanak
pár pillanatra. Rengeteg olyan fényképet látott róla a neten,
amelyeken az első vagy a második feleségével jelent meg
különféle társasági eseményeken. Amennyiben a szellemi
képességeikért és a személyiségük miatt vette őket el, ezek csak
a második és harmadik helyen szerepelhettek a kritériumok
listáján, mert mindkét nő dekoltázsa túl látványos volt ahhoz,
hogy azt véletlen egybeesésnek lehessen tekinteni.

Guns és ZZ huhogni kezdtek a sikátor túlsó végén.
Egy erős autómotor rekedtes dorombolása verődött vissza a

szűk átjáró falairól.
Amikor Jane meghallotta, hogy a motor kicsit lelassul, és

ebből úgy sejtette, a jármű éppen bekanyarodni készül az
acélkapuhoz, kirobbant a kis szervizbeállóból a sikátorba,
egyenesen egy fekete Mercedes S600 útjába, nem úgy, mintha
menekülne valaki elől, ami esetleg riadalmat kelthetett volna a
férfiban, hanem mintha egy fontos megbeszélésre sietne.

A nagy gépjármű féke megcsikordult, mire Jane elejtette a
táskáját, mintha megijedt volna, és szándékosan nekiütközött az
első lökhárítónak. Utána eltolta magát a kocsitól, és a sofőrülés
ablakához tántorodott, miközben a férfi látómezője alatt átrakta
a kloroformos flakont a bal kezéből a jobba. Előrehajolt, hogy a
szemébe nézzen, meglepődést tettetett, és amikor megszólalt,
elég hangosan beszélt ahhoz, hogy túlkiabálja az ablaküveget és
az esetleges zenét.

– Istenem, Randy Larkin! Te vagy az, Randy?
A férfi nem ismerhette fel az aznapi külsejével, és azt sem

tudhatta, hogy a szökésben lévő Jane Hawk értesült a
létezéséről, amikor Lawrence Hannafin felhívta. Nem volt oka
azt feltételezni, hogy ez a véletlen találkozás arcátlan támadás is
lehet. Miközben Jane bekukucskált hozzá, Larkin tekintete a nő
selyembe csomagolt mellére tévedt, és a látvány meggyőzte
arról, hogy biztosan ismeri ezt a csajt, csak átmeneti



memóriazavarban szenved.
A sikátor túlsó végén Guns és ZZ kirúgták egy konténer

kerekei alól a faékeket, és odébb lökték az étterem falától, majd
oldalra fordították, hogy elbarikádozzák a sikátorba vezető utat.

A Mercedes ablaka zümmögve leereszkedett, miközben
Larkinnak végül sikerült elszakítania a tekintetét a mellekről, át
a kék, telt ajkakra, a rubinszemű, kígyó alakú orrpiercingre és
Jane áthatóan kék szemére, amely egyes férfiak szerint a
legelőnyösebb vonása volt. A nő egzotikus megjelenése
kamaszosan erotikus fantáziákat keltett benne életre, és azt
kérdezte:

– Jól van, drága?
Jane erre megemelte a kloroformos flakont, és egyenesen

belefújt vele a nyitott szájába.
Larkin szeme kifordult, a feje jobbra billent, majd az egész

teste a kormányra omlott aléltan.
Jobb lába lecsusszant a fékről, és a Mercedes gurulni

kezdett. Jane benyúlt az ablakon, erősen jobbra tekerte a
kormányt, és az autó mellett gyalogolt, amíg az neki nem ment a
garázs rozsdamentesacél kapujának. Az ütközés nem volt elég
erős ahhoz, hogy a légzsákok aktiválódjanak.

Jane zsebre dugta a flakont, és kinyitotta a kocsi ajtaját. A
gördeszkák zörgése az aszfalton megerősítette, hogy Guns és
ZZ tartják a szavukat. Miközben felé közeledtek, Jane még egy
gombot kioldott a blúzán, és felkészült a művelet legnehezebb
lépésére.

37.

A FIÚK TRÜKKÖS lábmozdulatokkal felpattintották
a gördeszkákat az aszfaltról, elkapták őket, és az utolsó pár
métert gyalogosan, sietve tették meg. Az arcuk ragyogott az
izgalomtól és a büszkeségtől, amiért egyetlen baki nélkül
teljesítették a feladatukat. Amikor kifulladva a kocsihoz értek, és
meglátták a sofőr ernyedt testét, váratlan aggodalom árnyékolta
be az arcukat.



– Ennek meg mi baja van, mi történt? – kérdezte Guns.
Jane feléjük fordult, hogy lássák a blúzát, amelyből szinte

kibuggyant a melle, hátha ettől arra a következtetésre jutnak,
hogy Larkin esetleg erőszakoskodni kezdett vele az ablak
mögül, bármilyen logikátlan legyen is ez – bár végül is azt
hisznek, amit akarnak, amíg kellőképpen összezavarja őket a
helyzet.

– Segítsetek nekem átrakni az utasülésre! – mondta,
miközben úgy tett, mintha még a fiúknál is jobban ki lenne
fulladva.

– De mi történt vele? – kérdezte Guns.
– Epilepsziás – hazudta Jane. – Félig-meddig számítottam is

erre. Magához fog térni. Menjetek a másik ajtóhoz, és segítsetek
megmozdítani, hogy ki tudjam húzni a kocsit a sikátor
közepéről!

ZZ, a saját érzelmei bábja a nő hangjából kicsengő sürgetés
hatására lerakta a gördeszkáját, és sietve megkerülte hátulról az
autót.

Guns ott maradt, ahol volt.
– Lehet, hogy mentőre lenne szüksége.
– Nincs. Csak epilepsziás rohamot kapott.
Gyorsan kellett cselekedniük, villámsebesen, mert minden

egyes másodpercnyi késlekedés megnövelte annak esélyét, hogy
valaki arra jár, és az egész dugába dől.

Miközben ZZ kinyitotta az utasülés ajtaját, Jane behajolt a
kocsiba, és tolni kezdte az ügyvédet, a fiú áthúzta a férfit az
elválasztó elemen keresztül a másik oldalra, majd áttuszkolták a
lábait is oda.

A kloroform nagyon illékony, de még nem párolgott el
teljesen Larkin arcáról.

– Mi van a száján és az orrán? – kérdezte ZZ.
Jane nem válaszolt. Nyitva hagyta a sofőrülés ajtaját,

megkerülte a kocsit, félretolta ZZ-t, megszabadította Larkint a
mobiltelefonjától, és becsatolta a biztonsági övét. A
kabátzsebéből elővett egy textil zsebkendőt, és az ügyvéd arcára
borította, hogy lelassítsa a kloroform párolgását.

– Úgy néz ki, mintha meghalt volna – csatlakozott hozzájuk
Guns is a szedán jobb oldalán.



– Nem halt meg, csak epilepsziás rohama volt. – Jane
becsapta az ajtót, a fiúk felé fordult, és kivette a pisztolyát a
dzsekije alatt lévő tokból. A srácok dermedten hátrahőköltek,
gördeszkás kecsességük hirtelen a váratlan rémület
esetlenségének adta át a helyét. Kezüket tehetetlenül védekező
mozdulattal a magasba emelték, majd a hasukra és a
mellkasukra szorították, mintha ezekkel a mágikus gesztusokkal
kivédhetnék a pisztolygolyókat. – A menőség meg fog titeket
ölni – mondta nekik Jane. – A menőség, a lázadás, a leszarás
mind ostobaság, sekélyesség, zsákutca. – Bal kezével lecsapta
ZZ fejéről a sildes sapkát, mire a fiú majdnem térdre esett
ijedtében. – Nézzetek csak magatokra azzal a menő pólótokkal,
a szakadt farmerotokkal meg a hányaveti modorotokkal!
Mindez most mit sem ér, hajszálnyira vagytok attól, hogy a
nadrágotokba vizeljetek. Ha nem tanultok ebből, ha nem jön
meg az eszetek, akkor harmincéves korotokra megkeseredtek,
elveszettek lesztek, és megöregedtek. Adjátok vissza a pénzem!

– De te… te jössz nekünk hatszázzal – válaszolta ZZ.
Ez kezdett túl sok időt felemészteni, azonban Jane számára

éppen olyan fontos volt, mint az, hogy elkapja Randall Larkint,
és megléphessen vele. Azért kellett megtennie, hogy a sötétség
és a fény között húzódó vékony határvonal jó oldalán
maradhasson.

– Adjátok vissza a pénzem, vagy akkor fogom elvenni
tőletek, hogy amikor már véresen hevertek az aszfalton!

– Nem ölnél meg minket – jelentette ki Guns.
– De megnyomorítanálak – hazudta Jane. – Talán pont erre

lenne szükségetek ahhoz, hogy kitisztuljon egy kicsit a fejetek. –
Kinyújtotta a bal kezét. – Ide a pénzt! – A két fiú remegve adta
át a fejenként négyszáz dollárt. – Azért árusítják nektek a
menőséget, hogy ostobák maradjatok, hogy a kezükben
tarthassanak titeket. Ebben a pillanatban ti vagytok a
legostobább faszfejek, akiket valaha láttam. Fogjátok a
deszkátokat, tűnjetek el innen, és az isten szerelmére, jöjjön meg
az eszetek!

A fiúk elhátráltak, felkapták a gördeszkájukat, és a sikátor
vége felé kezdtek szaladni, amit korábban eltorlaszoltak a
konténerrel. Semmivel nem lettek gazdagabbak, talán csak egy



kicsit bölcsebbek, de valószínűleg egyik sem.
Jane bedobta Larkin telefonját egy csatornába, felkapta a

kézitáskáját a földről, és a helyére tette a pisztolyát. Beült az
S600-as volánja mögé, és behúzta az ajtaját.

Megfogta az ügyvéd ernyedt kezét, számolni kezdte a
pulzusát. Megfelelőnek találta. Kivette a zsebéből a kloroformos
flakont, és óvatosan bespriccelte vele az arcán lévő zsebkendőt.

A motor még mindig járt. Jane rükvercbe kapcsolt, és
eltolatott a rozsdamentesacél garázsajtótól.

A sikátor végén megállt, hogy begombolja a blúzát, és
felvegyen egy napszemüveget. Utána kikanyarodott az útra.

Ezen a péntek délelőttön ő sem tűnt másnak a napfényben
csillogó autók forgatagában, csak egy gazdag nőnek, aki drága
Mercedesszel kocsikázik, miközben a férje ott szunyókál
mellette az utasülésben, a naptól egy zsebkendővel védve az
arcát, talán útban egy közös luxusnyaralásra, magazinlapokra
illő élettel, tengernyi pénzben lubickolva, tökéletesen
gondtalanul.



MÁSODIK RÉSZ

POLIMORF VÍRUS

1.

A VÖRÖSBEGYEK a nyári hónapok alatt önállóak, de
télen rajokban élnek. Azon a péntek reggelen, amikor Booth
Hendrickson elhajtott, miközben Luther a háza nyitott ajtajából
figyelte, legalább negyven-ötven vörösbegy repült ki egyszerre
a fenyőerdő rejtekéből – kecsesen verdeső szárnyakkal, rövid
suhanásokkal, íves landolásokkal –, hogy az időjárás-változást
kihasználva olyan fűcsomókat keressenek, amelyekről a szél
lefújta a havat, hátha ott magokat találhatnak.

Csiripelve érkeztek, magas trilláik édesen csengtek az ember
fülében. Luther figyelte, ahogy leszállnak az ígéretesebb
foltokon; sötét tollú fejük, szürkésfekete szárnyuk és vörös színű
begyük élénken ragyogott a havas tájban. A látványuk pár
pillanatra felvidította, de utána valamilyen
megfogalmazhatatlan okból baljós borzongás fogta el, és félteni
kezdte ezeket a madarakat, az összes madarat, a természet
egészét, önmagát, a feleségét és a gyermekeit.

Miután visszatért a dolgozószobájába, felhívta Gunnar
Torvalt, a helyettesét, és egy hétre átadta neki a részleg
vezetését.

– A tegnapi események ellenére nincs túl sok dolgunk,
Gunnar. Nem a forgószélben hagylak magadra. A szövetségiek
semennyit nem engednek át az ügyből. Ha jól értelmezem a
szándékaikat, minél hamarabb fel akarják göngyölíteni az ügyet,
szinte úgy, mintha csak valami félreértés lett volna, és senki
nem halt volna meg, legkevésbé egy kormányzó.

– Mi a céljuk ezzel? – kérdezte Gunnar.
– Nem tudom, hogy van-e bármi céljuk – válaszolta Luther,



mert már abban sem volt biztos, hogy nem hallgatják le a
telefonját. – Számukra ez csak egy gyorsan lezárandó ügy, és
nem akarják a szükségesnél tovább idegesíteni vele az
embereket, amikor amúgy is olyan sok minden történik
manapság.

– Nem tudom, mennyire kéne gyorsan lezárni. Nem hiszem
el, hogy Cora képes lett volna ilyesmire. Nem hiszem el, hogy
megtette.

– Pedig így volt – biztosította Luther. – Ő követte el, de nem
volt önmaga, amikor megcsinálta. És ennél többet soha nem
fogunk kideríteni az egészről.

– Mi történt a házával?
– Leégett.
– Nem egyszerűen csak leégett.
– Leégett – ismételte meg Luther –, és ezt is átvették a

szövetségiek. A jövő héten nem lesz más dolgunk, mint
parkolási bírságokat osztogatni, és hegyi beszédeket tartani
azoknak, akik átslisszolnak a piroson.

Miután lerakta, felment az emeletre, levette az egyenruháját,
és civilbe öltözött. Cora egyik barátnőjéhez készült, hogy
feltegyen neki pár kérdést, és nem akarta, hogy az érdeklődése
hivatalosnak tűnjön.

Amikor visszament a földszintre, a konyhában fahéjillat
szállt, és a cukormáz már hűlni is kezdett.

Rebecca a tésztát nyújtotta a diós táskákhoz, pekándiós
táskákhoz és pisztáciás táskákhoz.

– Jobban el kell foglalnom magam, mint máskor, hogy ne
csak a hotel járjon a fejemben.

– Úgy látom, mostantól életünk végéig csonthéjasokat
fogunk enni.

– Azért csináltam sokat, hogy másoknak is vihessek belőle.
Ha simán csak a részvétemet vinném, azonnal összeomlanék.
De ha ételt is viszek, akkor nem csupán arról fog szólni a
látogatásom, hogy mikor lesz a temetés.

Dixie Belle, Cora hosszú szőrű tacskója ott ült Rebecca
mellett, és úgy bámult fel rá, mintha az édességek kizárólag neki
készülnének.

– Összetört a szíve – mondta Rebecca. – Csak akkor hajlandó



enni, ha kézből etetem, és ok nélkül vonyít.
– Idővel megszeret majd téged.
– Tudom, de most nem ért semmit, és szomorú.
– Kiveszem ezt a hetet – felelte a férje. – Később segíthetek

majd a látogatások idején.
– Ma csak sütni fogok. Holnap készülök körbemenni. De

örülnék, ha lenne kire támaszkodnom.
– Hol van Jolie? – A kisebbik lányuk végzős volt a helyi

középiskolában. – Azt hittem, rendkívüli iskolaszünetet
rendeltek el.

– Az iskola pszichológusok segítségét kérte, hogy a gyerekek
meg tudjanak birkózni a történtekkel.

– Jolie megbirkózásra született – jegyezte meg az apa. –
Tegnap nagyon ügyes volt.

– Ő jól van. Csak kíváncsi, hogy mit fognak mondani a
terapeuták.

– Semmi olyat, ami segítene annyit, mint amit Jolie mond
nekik. – Luther kinyitotta az előszobába vezető ajtót. –
Elmegyek egy időre. Kell valami a piacról?

– Kigondolom, amíg felöltözöl.
Luther pár perccel később már súlyos kabátban, csizmában

és kesztyűben jelent meg az előszoba ajtajában.
– Talán mégsem olyan jó ötlet, hogy Twyla Bostonban éljen.
Rebecca megfordult, és összehúzta a szemöldökét.
– Másodéves az egyetemen, rengeteg új barátja van. Mire

gondolsz?
– A nagyvárosok mostanában nem jó helyek. Erre

Philadelphia a legjobb bizonyíték.
Tizenkét nappal korábban néhány ISIS-szel kapcsolatban

álló terrorista üzemanyaggal feltöltött repülőgépekkel csapódott
be a philadelphiai autópálya négy sávjába a reggeli dugóban,
amitől az út másfél kilométere lángok és felrobbanó autók,
furgonok és tartálykocsik tüzes tengerévé vált az összedőlő
hidak között. Több száz munkába tartó ember meghalt, és több
száz másik egész életére megrokkant vagy traumatizálódott.

– Saint Paulban és Saint Cloudban is éppen olyan jó
egyetemek vannak, mint Bostonban – jegyezte meg Luther.

– És honnan tudod, hogy Saint Paul biztonságosabb



Bostonnál?
– Minél nagyobb és híresebb egy város, annál nagyobb a

kockázat. Vegasban már fogadásokat is lehet kötni rájuk.
– Twyla ezt megfutamodásnak nevezné.
– Valószínűleg igen.
– Ha tegnap itthon lett volna, és a Veblenbe ment volna

ebédelni, úgy érezted volna, nem is lehet nagyobb biztonságban.
– Ez igaz – ismerte be a férje. – De Boston olyan átkozottul

messze van.
2.

DIAMANTA LARKIN A MEDENCÉRE NÉZŐ
ebédlőben ült. A medencébe Aphrodité öntötte a vizet a vágy
kelyhéből. A nő nem azért ivott egy Mimosát, mielőtt
felszolgálták neki a reggelit, mert szüksége volt a narancslében
található C-vitaminra vagy a pezsgőben lévő alkoholra, hanem
mert már kitapasztalta, hogy ezzel tudja a leghatékonyabban
elűzni a férje ízét a szájából.

Már majdnem öt éve volt Randall felesége. Semmiféle
kétséget nem volt afelől, hogy a házassága addig fog tartani,
ameddig csak kívánja, vagyis addig, amíg D. J. Michael hasznát
veszi a férjének. Huszonhat éves volt, tizennyolc évvel fiatalabb
Randallnél; a szépség, az ész és a heves ambíciók tökéletes
egyvelegét testesítette meg. Pontosan tudta, mitől sikeres a
házassága: attól, hogy szexuális értelemben azt jelenti a férje
számára, amit egy tornádó az útjában heverő tájnak. Okos volt,
és művelt, úgyhogy Randallnek soha nem kellett szégyenkeznie
miatta, ráadásul minden visszafogottság nélkül hízelgett a
férjének, aki képtelen volt megkülönböztetni a talpnyalást az
őszinte elismeréstől, és ő sem vágyott kevésbé mohón a
hatalomra, mint a férfi.

Ráadásul az előtt, hogy D. J. megrendezte kettejük
romantikus megismerkedését – Randy tudta nélkül – a
milliárdos többtucatnyi lány közül választotta ki a leendő Mrs.
Larkint. Azért Diamanta mellett döntött, mert egy számítógépes
teszt szerint a lány pszichológiai profilja száztizenkét pontból
százháromban egyezett Randalléval.



A másik dolog, amiről a férje nem tudott, az volt, hogy D. J.
egyik számítógépes zsenije egy olyan applikációt telepített a
telefonjára, amit Randy nem lát, de amely lehetővé teszi
Diamanta számára, hogy nyomon kövesse, hol jár, akár be van
kapcsolva a készülék, akár nem. Ezt a saját telefonjáról, de
bármelyik számítógépről is megteheti.

Most arra számított, hogy a férje 7:15-re az irodájában lesz,
ahogy szokott. De amikor 7:41-kor ellenőrizte, kiderült, hogy
Randy a mobilja szerint a Beverly Hills-i irodája mögötti
sikátorban van. Ennek a rendszernek a GPS-helymeghatározása
rendkívül precíz; a képernyő a kis utcát mutatta egy térképen,
amelyen egy apró, vörös, pattanásszerű pötty jelezte Randy
helyzetét.

Diamanta arra számított, hogy a pötty idővel behatol az
irodaépületbe, ahogy a férje behajt a mélygarázsba, azonban
egyik perc telt el a másik után anélkül, hogy megmozdult volna.

3.

JANE HAWK abban a meggyőződésben, hogy
szüksége lesz rá, két nappal korábban kinézett egy helyet, ahol
végrehajthat egy komolyabb beavatkozást, amelynek révén
megleckéztethet valakit – illetve információkat húzhat ki belőle
–, aki belekeveredett ebbe a vérgőzös társaságba, és józan eszét
vesztette a kegyetlenkedéstől. Egy izolált, behatolás ellen
biztosított helyiségre volt szüksége, ráadásul olyanra, ahova a
kiszűrődő hangok nem csalogathatnak oda érdeklődőket.

Ezen a helyen Kalifornia arany múltja és esetlegesen sötét
jövője összefonódott a jelen káoszában. Az egykor élettől
nyüzsgő gyárak kockaépületei legnagyobbrészt üresen
tátongtak. Drótkerítések dőltek befelé kilazulva, eltorzulva és
színes hulladékkal teledobálva – műanyag
csomagolóanyagokkal, összetépett, megsárgult újságpapírokkal,
olyan mocskos rongyokkal, amelyekkel mintha még fáraókat
mumifikáltak volna régen, használt óvszerekkel és törött
injekciós tűkkel. A parkolók, amelyekben egykor három



műszaknyi munkás autói váltották egymást, mostanra
felrepedeztek, kátyússá váltak, és kiürültek, és a gyomok úgy
burjánzottak elő a réseikből, mint valami földben élő kraken
vagy más legendás szörnyeteg haja, aki ott alszik az aszfalt alatt,
amíg el nem jön az ideje, hogy felkeljen, és dúlni kezdjen.

Az általa kiválasztott épület sötéten meredezett ezen a
fényes hajnalon: kéthektárnyi betontömb és rozsdás fémfal, tele
madárürülékkel. Olyan tizenkét méter magas lehetett. A falak
háromnegyedénél egy sor egyszer egyméteres ablak fordította
vak szemét a nap felé, üvegüket az idő homályosította opálosra.

A létesítmény kapuját lánccal és lakattal rögzítették. Jane
viszont két nappal korábban átnyisszantotta a lakat pántját egy
csavarvágóval.

Miközben az eszméletlen Randall Larkin lélegzete szabályos
ütemben emelgette az arcán lévő kendőt, Jane eltávolította a
láncot, és félretolta a kaput. Behajtott, kiszállt a kocsiból, és
becsukta a kaput.

A gyár háta mögé gurult, oda, ahol odakintről nem lehetett
kiszúrni a Mercedest. Mivel az épület áramellátását már
kikapcsolták, nem tudta a kamion méretű garázskaput kinyitni.

Húsz méterrel odébb, a drótkerítés mögött egy olyan
vízfolyás terült el, amelyet a dél-kaliforniaiak „folyónak”
neveznek: egy széles betoncsatorna, amely az áradások
megelőzésére szolgál. Az év legnagyobb részében száraz
maradt, de most a sok eső miatt sebesen és veszedelmesen áradt
benne a víz.

Amikor kiszállt az autóból, Jane olyannak hallotta a lefelé
zúgó víz hangját, mint egy apokaliptikus vécélehúzást, mintha a
világ összes mocska – de vele együtt minden ártatlansága is –
rohanna le a csatornába az idők végezetén.

Kivett a táskájából egy zseblámpát, és egy gyalogosajtón át
behatolt az épületbe.

A főterem hatalmas volt, az épület egyik falától a másikig és
a mennyezetéig tartott. A mocskos ablakoknak köszönhetően
több fény táncolt a gerendák között, mint amennyi lejutott a
padlóig, bár az összes felső és alsó sarok homályba burkolózott.

Akár csődbe ment, akár más miatt szűnt meg ez a
vállalkozás, korábbi tulajdonosai nem igazán törődtek az épület



későbbi felhasználóival – akik, mint azóta kiderült, nem
léteztek. Rengeteg szemetet hagytak maguk után: két sor üres
hordót, amelyek némelyike feldőlt; törött faládákat; furcsa alakú
forgácslapokat; drótokból összeálló, modern szobrokra
emlékeztető képződményeket; üres üdítősdobozokat, törött
sörösüvegeket és nagy mennyiségű papírhulladékot.

Jane a korábbi látogatása alkalmával két hordót a szoba
közepére tolt, és egy enyhén meghajlott furnérlapot helyezett
rájuk asztallap gyanánt. A rögtönzött állványon egy
kerozinlámpa és egy üzemanyagtartály állt, amelyeket egy
túraboltban vásárolt.

A lámpás mellé tette a zseblámpáját.
A táskájából kivett egy ezüst díszvarrással hímzett fekete

selyemkesztyűt, amelyet az előző heti álcájához vásárolt
kiegészítőként, és a kezére húzta.

A lámpás kanóca meggyújtás után kísérteties, fehér fénnyel
égett, nagyjából háromméteres sugárban bevilágítva a
környékét.

Az asztalon négy vizespalack és négy műanyag kutyatál is
várakozott.

Jane korábban eltakarította a szemét nagy részét a
munkaterület környékéről. Az asztalon kívül csak két
összehajtható, alumíniumvázas szék maradt ott, kék hálós
ülőrésszel és támlával. Ezeket egy használtbútor-boltban
szerezte be.

Az ajtó mellett platós kézikocsi állt, másfél méter hosszú és
kilencven centi széles, amit szintén használtan vett. Most kitolta
az autóhoz.

Amikor az utasajtóhoz ért, Randall Larkin már érthetetlen
dolgokat motyogott, és majdnem lecsúszott az ülésről. Jane
függőleges helyzetbe tolta, és a táskájából elővarázsolt
kábelkötözővel összekötötte a csuklóját és a bokáját.

Bedugta a karját a férfi hóna alá, kirángatta a testét az
autóból, és a kocsira birkózta, amelyről csak a lábfeje lógott le.

A zsebkendő lecsúszott Larkin arcáról. Jane visszarakta, és
óvatosan befújta kloroformmal.

A gyár ajtajához tolta a kocsit, majd egy pillanatra
megtorpant, hogy elővegye a zsebéből a zsírkő kámeát. Az erős



reggeli fényben jól megnézte magának a medálon látható
vonásokat. A kerítés mögötti folyó ezernyi nyelven beszélt
egyszerre, csobogott, locsogott, szitkozódott és sziszegett, de
Jane meg sem hallotta. És a medált sem látta élesen a kisfia
arcától, amely a lelki szemei elé tolakodott; csak az édes kis
Travis, Nick tükörképe járt a fejében, szerelmük záloga, amelybe
minden reményét belesűrítette.

Pár pillanat múlva zsebre vágta a medált. Betolta az
ügyvédet a gyár épületébe, és becsukta maguk mögött az ajtót.

4.

AMIKOR A RANDALLT jelző pötty öt perccel
később sem ment beljebb a sikátorból, Diamanta az ebédlőben
lévő vonalas készülékről felhívta a férje iPhone-ját. A készülék
ötször csörgött, majd hangpostára váltott.

Utána az iroda számát hívta, az asztali készülékéét, nem a
titkárnőjéét. Ezt a számot alig öten-hatan ismerték, és Randall
mindig fogadta a hívásokat, ha bent volt. De ezt is a hangposta
vette fel.

Diamanta nem volt ijedős típus, s nem is létezett túl sok
olyan dolog a világban, amitől félt volna, minekutána ő abban
hitt, hogy bármilyen akadályt képes legyőzni, és abban, hogy
éppen olyan lenyűgöző lesz a jövője, mint ő maga.

Ezért amikor Holmes, a komornyikjuk felszolgálta neki a
rántottát füstölt lazaccal és vajon párolt kelbimbóval, amit
Elizabeth, a felesége, egyben a szakácsnőjük készített, leült
reggelizni. Azt mondogatta magának, hogy Randall vagy
elejtette a telefonját a sikátorban anélkül, hogy észrevette volna,
vagy talán a karbantartók vezetőjével beszélget, aki – igen, ó,
tényleg – a garázsajtót próbálja megjavítani, amely már
korábban is beadta egyszer-két- szer a kulcsot.

De a reggelije felénél, a pislogó helyzetjelzőt figyelve
meggondolta magát. Nem, valami nincs rendben.



5.

JANE TÍZ PERCCEL AZ UTÁN, hogy beszállította az
ügyvédet a gyárépületbe, visszatért a Mercedeshez, kezében egy
betontéglával.

Az autóban GPS is volt, amelynek a segítségével nyomon
lehetett követni a jármű helyzetét. A Woodbine, Kravitz, Larkin
és Benedetto kevésbé korán kelő munkatársai rá fognak jönni
előbb-utóbb, hogy a hármas számú névadó partnerük nem
jelent meg az első megbeszélésén. Ha feltesszük, hogy
Woodbine, Kravitz vagy Benedetto, esetleg mindegyikük David
James Michael, a milliárdos csápja, vagyis hogy nekik is éppen
úgy eltökélt szándékuk, hogy jobbá teszik a világot a Hamlet-
listán szereplők eliminálásával, mint Randall Larkinnak, és ha
feltesszük, hogy tudnak Jane előző napi látogatásáról Lawrence
Hannafinnál, illetve arról is, hogy elmulasztotta őt délben
felhívni, és ha feltesszük, hogy nem olyan ostobák, mint
amilyen gonoszak, akkor legalább egyikük le fogja vonni a
következtetést, hogy a szökevény lehallgatta a Hannafin-Larkin-
beszélgetést, és most, ezen a derűs napon elrabolta a társukat,
aki úton volt az aranyért, illetve a teljes kincseskamráért. Ők
soha nem fordulnának a rendőrséghez. De nem is lenne
szükségük a rendőrségre. A kapcsolataik még az FBI-ra, a
nemzetbiztonságra és az NSA-re is kiterjednek. Azonnali
körözést fognak kiadni a Mercedesre.

Két nappal korábban, amikor átvágta a lakatot a főkapun,
Jane két függőleges rést is nyitott a gyár mögötti drótkerítésben
egymáshoz képest párhuzamosan, két és fél méter távolságra.
Továbbá alul is elbánt a dróttal, vagyis ezt a két és fél méter
széles szakaszt már csak felül tartotta a vasrúd, két méterrel a
talajtól.

Most beült a Mercedes volánja mögé, és bekapcsolta a
motorját. Szembefordította az autót a drótkerítés sérült részével,
és hat méterre tőle lefékezett. Az automata váltó Parkolás
funkciója a váltó végén volt, a műszerfal jobb oldalán. A
kéziféket ebben a járműben egy elektromos karral lehetett
bekapcsolni, amely a kormánytól balra, közvetlenül a fényszóró



kapcsológombja alatt volt. Jane parkoló üzemmódban hagyta a
kocsit, behúzott kézifékkel, járó motorral és nyitott ajtóval.

Odavitte az épület mellé lerakott betontégláját, és rárakta a
gázpedálra. A motor, a német technika mesterműve felbőgött,
de az autó nem volt sebességbe rakva, és a fék is tartott.

Jane behajolt a nyitott ajtón, és előremenetbe állította a
sebességváltót. Az S600-as megremegett, mint egy izgatott
paripa, de a kézifék még tartott.

Jane emlékeztette magát arra, hogy gyorsnak kell lennie, ha
nem akarja elveszíteni a karját, és beakasztotta az ujját a kézifék
kapcsolója alá, kioldotta, majd ugyanazzal a mozdulattal hátra-
ugrott.

A Mercedes bőgő motorral nekiindult. A lendülettől
becsapódott az ajtaja. A lökhárító bőven elegendő sebességgel
ért a drótkerítéshez ahhoz, hogy kitépje, és a nehéz gépjármű
áttörjön rajta. A drótszakasz zörögve végigkarcolta a
kétségkívül féltve óvott karosszériafényezést, azonban nem
csapódott hozzá elég erővel ahhoz, hogy betörje a szélvédőt. A
kocsi alig másfél méterrel később már a csatorna pereméhez is
ért, és eltűnt szem elől.

Jane még éppen idejében lépett oda a visszacsapódó
kerítéshez ahhoz, hogy lássa, amint a Mercedes lefelé indul a
harminc méter széles csatornához vezető meredek
betonvályúban. A betontégla valószínűleg a gázpedálon
maradhatott, mert a kocsi továbbra is gyorsult. Lebukfencezett a
folyó falán, egy-két másodpercig lefelé repült, majd alvázzal
lefelé a vízre csapódott.

Az összes ablaka fel volt húzva, úgyhogy arra lehetett
számítani, hogy egy darabig még lebegni fog. Ez a precíz, jól
szigetelt jármű csak a szellőzőnyílásain át tudja beengedni a
vizet, de ott is olyan lassan, hogy kilométereket fog megtenni
lefelé a folyón, mielőtt akár félig elsüllyed, és az ár ereje még
utána is továbbsodorja majd.

Jane végignézte, ahogy a szedán a hullámokon ringatózik,
szinte vidáman csónakázva, mintha vakációzni indulna. Eszébe
jutott, hogy be kellett volna kapcsolnia a rádiót, hogy valami
stílszerűen könnyed popzenét állítson be rajta.

A csatorna másik oldalán, valamivel feljebb, alacsony,



bozótos dombok sorakoztak egymás mögött tavaszias zöldbe
öltözve. Jane nem tartotta valószínűnek, hogy egy túrázó vagy
csavargó pont felé nézett volna az alatt az öt-hat másodperc
alatt, amíg átküldte a Mercedest a kerítésen, egyenesen be a
folyóba. Ha valaki mégis meglátta volna, honnan érkezett a
kocsi, azt valószínűleg sokkal jobban érdekelte volna az, hogy
merre tart, és minden bizonnyal erről az információról számolt
volna be inkább másoknak, attól tartva, hogy életveszélyben
lévő utasok lehetnek benne.

A drótkerítés kiszakított szakasza halkan nyikorgott, amíg
ismét mozdulatlanná nem vált, majd úgy lógott tovább a helyén,
mintha oda lenne hegesztve.

Jane visszatért az elhagyott gyárépületbe.

6.

JASON ALAN DRUCKLOW, akinek harminckilenc
államra szólt a magándetektív-engedélye, élete nagy részét
ellenzékkutatással töltötte a két nagy párt számára. Az volt a
feladata, hogy felderítse a különböző kormányzók, szenátorok
és kongresszusi képviselők legmocskosabb titkait, bármit a
házasságon kívüli kapcsolatoktól kezdve egészen az olyan
gyermekkori – vagy, ha már itt tartunk, akár felnőttkori –
vétkekig, mint például a kisállatok kínzása.

Ez a munka fiatalkorában és később is egyaránt lelkesítő
kihívásnak tűnt számára. Drucklow a hírnevek tönkretételének
mesterévé vált, akár mélyen eldugott igazságok felfedéséről,
akár hamis bizonyítékok kreálásáról volt szó.

De negyvenéves korára kiégett. Már nem nyújtott
kielégülést számára annak a bebizonyítása, hogy valamelyik
politikus kenőpénzt fogadott el egy szaúdi hercegtől, vagy a
történelmi bizonyítékok hamisítása annak bizonyítására, hogy
valamelyik jelölt apja a Ku Klux Klán vezetője volt, és máglyán
égetett el színes bőrűeket. Az unalma olyan átható életuntsággá
vált, hogy időnként az ágyból sem bírt felkelni, és úgy érezte,
búcsút mondhat a karrierjének. Ám egy hozzá hasonlóan



tehetséges embert mindig megtalálnak az új lehetőségek.
A jelenben eszelősen sokat keresett abból, hogy egy magát

Marshall Ackermannek nevező férfinak dolgozott. Ackerman a
Jobb Jövő Önkéntesei nevű nonprofit szervezet alkalmazásában
állt. Jason Drucklow a kutatásai során arra a következtetésre
jutott, hogy a Jobb Jövő Önkéntesei vagy David James Michael
érdekeltségei közé tartozik, vagy nem. Ez a felfedezés
megnyugtatta afelől, hogy mindig meg fogja kapni a pénzét,
ugyanakkor elriasztotta attól, hogy mélyebben beleássa magát a
szervezet belső felépítésébe, nehogy ő is máglyán végezze,
mármint képletesen értve.

Ezen a péntek reggelen titkosított e-mailt kapott
Ackermantől, aki azt akarta tőle, hogy határozza meg Randall
Larkin pontos helyzetét, mivel a felesége képtelen őt elérni.

Jason a Beverly Hills-i Wilshire sugárút egyik patinás
épületének luxuslakosztályában élt és dolgozott, nem messze a
Woodbine, Kravitz, Larkin és Benedetto ügyvédi irodától. Nem
fizetett érte bérleti díjat. Emellett a számítógépeit, a nyomtatóit,
a szkennereit és az otthoni irodája további csúcstechnológiás
készülékeit sem a saját pénzén kellett beszereznie.

Amerika – és nem csak Amerika – nagyvárosaiban a
forgalmi és köztéri kamerák vigyáznak az emberek
biztonságára, továbbá rögzítik az előttük folyó tevékenységeket.
Jason belépett az NSA programjába, amely az ország szinte
összes köztéri kamerájának a videófelvételeit koordinálta,
lehetővé téve, hogy bárhonnan bárhova átugorhasson egyik
parttól a másikig, és élőben megtekintse, hol mi folyik éppen.

Nagyjából másfél perc alatt sikerült kiderítenie, hogy
Beverly Hillsben nincsenek köztéri kamerák Randall Larkin
ügyvédi irodája mögött. A sikátorral párhuzamos főutakon
viszont vannak, és egy kis szerencsével akár azt is rögzíthették,
ahogy az ügyvéd aznap reggel megérkezik a munkahelyére.

7.

A MÉG MINDIG ESZMÉLETLEN Randall Larkin ott



ült az egyik kinyitható széken. A keze és a bokája már nem volt
összekötve. Az alkarját kábelkötöző szíjazta a szék karfájához, a
vádliját pedig a lábához, hogy ne tudjon felállni.

Jane a másik széken várakozott, nagyjából két méterről
tartotta szemmel a foglyát.

A kerozinlámpa halkan felszisszent, amikor a porított
üzemanyag egy kis adagja átjutott a szelepen a kanócba.

Larkin lassan kezdte visszanyerni az eszméletét. Fejét
előrehajtotta, felszínesen vette a levegőt, és értelmetlen
szótagokat motyogott, miközben nyálcsík csorgott le a szája
sarkából, és csöpögött az álláról középszürke öltönyének
nadrágszárára. Kétszer is eldúdolt hamisan egy rövidke
dallamot, de Jane nem ismerte fel, hogy mi lehet az. Ujjai úgy
simogatták a szék alumínium karfáit, mintha élvezetét lelte
volna a tapintásukban.

Valamivel később felemelte a fejét, kinyitotta a szemét, és
ostobán pislogni kezdett. A lámpás izzó fehér kanócára
hunyorított, és csak utána vette észre Jane-t. Összehúzta a
szemöldökét, cuppantott egyet, és azt mondta, „Álom!”, majd
lehunyta a szemét.

Pár perccel később, amikor felemelte a fejét, és ismét
felnézett, már tudta, hogy nem álmodik.

– Maga… Ki maga?
– Próbálja meg kitalálni! – javasolta a lány.
Amikor a férfi fel akarta emelni a kezét, hogy letörölje a

nyálat az arcáról, akkor vette észre, hogy le van kötözve.
Rángatni kezdte a béklyóit, rugdosni próbált a lábával. A széke
hangosan zörgött a betonpadlón.

Amikor ismét Jane-re pillantott, élesebb volt a tekintete,
mint korábban.

– A sikátor… A lány a sikátorban. Mit csinálsz itt?
Jane lassan válaszolt, hangjában színlelt aggodalommal:
– Talán inkább azon kellene elgondolkoznod, hogy te mit

csinálsz itt.
– Ismerjük mi egymást? Nem is ismerlek téged.
– Még nem találkoztunk, de ismersz.
– Mi ez, valami rejtvény? Ne titokzatoskodj! Mi a fenének

titokzatoskodsz?



– A parókát nem ismered – magyarázta Jane türelmesen. – A
parókát, a szemfestéket, a kék rúzst és az orrkarikát.

Az ügyvéd pár pillanatig értetlenül nézett, majd tágra nyílt a
szeme a rádöbbenéstől. Szokatlanul világosbarna szeme volt,
szinte bézs, sötétebb sugarakkal.

– Jane Hawk – állapította meg.
– Á! Szóval már majdnem teljesen visszatértél

álomországból.
A férfi ismét nekifeszült a kábelkötözőknek.
– Hogy kerültem ide? Mit tettél velem? Furcsán édes ízt

érzek a számban.
– Kloroform.
Az ügyvéd nyelve egyik fogáról a másikra szaladt,

miközben ezen a szón gondolkozott.
– Neked elment az eszed! Te egy eszelős hülye vagy!
Jane elmosolyodott, és megrázta a fejét.
– Szerintem nem.
– Ez emberrablás.
– Az is.
– Az emberrablásért életfogytiglan jár.
– Ne aggódj már értem annyira, Randall! Eleve gyilkosságért

köröznek. – Randall Larkin időközben teljesen visszaváltozott
önmagává. A tekintetéből pontosan kiolvasható volt, ahogy az
elméje sorra felméri a helyzete minden aspektusát. Végignézett
az asztal hordólábain, a rajta lévő vizespalackokon, a
kutyatálakon, a lámpáson és az üzemanyagtartályon. Felbámult
a kosztól csak halványan világító ablakokra. Megfordította a
fejét, és megszemlélte a sötétséget is, amelynek a közepén csak
ők ketten ültek egy fénykörben egymással szemben, mintegy az
időn és a téren kívül lebegve. Jane megismételte az ügyvéd
utolsó általa hallott szavait, amiket Lawrence Hannafinnak
mondott: – Ne égesd oda a pirítóst!

A férfi először nem értette, majd ráébredt, hogy a
fogvatartója kihallgatta a beszélgetésüket.

– A fenébe!
– Abba, bizony – válaszolta Jane empatikusan.
Az ügyvéd magára öltötte tárgyalótermi, félelmet nem

ismerő arcát, amellyel minden bizonnyal számtalan tanút



halálra rémített már.
– Én nem félek tőled.
– Tudom – nyugtázta Jane –, de fogsz.
– Már így is mindent tudsz, amire szükséged van.
– Mindent azért nem.
– Még ha szóra bírnál is, márpedig nem fogsz, akkor sem

tudnék semmi olyat elmondani neked, amiről eddig ne
értesültél volna. – Jane csak nézte, de nem válaszolt. A
kerozinlámpa felszisszent. A férfi talán olyan egy perccel később
ismét megszólalt: – Bocs, de rajtam nem fog a hallgatás.

– Nem ez a célom a hallgatással. Csak arra várok, hogy
eszedbe jusson a következő legnyilvánvalóbb dolog, amit a saját
megnyugtatásodra fogsz használni.

A férfi úgy tett, mintha jobban érdekelné a gyárépület, mint
a lány. Hunyorogva körülnézett a félhomályban.

– Hol vagyunk?
– Egy helyen.
– Meg fognak találni minket.
– A mobilodat eldobtam. A Mercedesed pedig már

kilométerekre jár innen, és az óceán felé tutajozik.
– Tutajozik? Ezt hogy érted? – Jane megvonta a vállát. Újabb

egypercnyi hallgatás után a férfi azt mondta: – Te nem is
gyilkoltál meg senkit. Úgy hallottam, az a kettő, akikkel
végeztél, előbb rántott fegyvert. Vagyis önvédelem volt.

– Meg is van… – nyugtázta Jane. – …A következő
nyilvánvaló dolog, amivel megpróbálod megnyugtatni
önmagadat.

– Te egy renegát ügynök vagy, kérges lelkű, de képtelen
lennél hidegvérrel megölni egy védtelen embert.

– Tényleg így gondolod? – kérdezte Jane egy olyan mosoly
kíséretében, amelyet Da Vinci soha nem festett volna le.

Ez a hallgatása figyelmes volt, a férfié pedig önelégült.
Larkin szólalt meg előbb:
– Attól az átkozott kloroformtól fáj a fejem.
– Akkor jó. – A kerozinlámpa úgy sziszegett, mintha minden

fény el akarna tűnni a világról, hogy örök sötétség burkolja
magába őket, de utána ismét elcsendesedett. Jane azt mondta:

Ha most azonnal kiloccsantanám az agyadat, az sem lenne



gyilkosság. Az is önvédelem lenne. És tudod, miért? – Az
ügyvéd nem ment bele a játékba. Csak nézett, és várt. – A
kollégáid megfenyegették a kisfiamat. Nem hallottál erről?
Megfenyegettek, hogy megölik. Megölik, de előbb
megerőszakolják. Azt mondták, elküldik szexrabszolgának az
ISIS-nek vagy a Boko Haramnak. Sőt, mindkettőnket
elküldenek, őt is, és engem is. – Látta, hogy a férfi erről még
nem értesült eddig, és azt is, hogy a friss információ hatására
kezdi átértékelni a helyzetében rejlő lehetőségeket. – Milyen
márkájú ez az öltöny? – tudakolta tőle.

Az ügyvéd a témaváltástól döbbenten visszakérdezett:
– Öltöny?
– Ez is Brunello Cucinelli, mint azok, amik Larry Hannafin

szekrényében voltak?
– Mi? Nem.
– Akkor milyen márkájú?
– Miért csinálod ezt?
– Engem minden érdekel, ami veled kapcsolatos, Randy.

Milyen márkájú öltöny ez?
– Csak egy öltöny.
Jane felpattant a székből, a foglya felé lépett, vicsorogni

kezdett, és olyan hangosan kiabált rá az áldozatára, hogy a
szavai visszaverődtek a falakról és a gerendás mennyezetről.

– Milyen márkájú öltönyt viselsz, te seggfej?
Az ügyvéd ijedten összerezzent, és talán félni kezdett attól,

hogy Jane elfojtott dühét egy ilyen lényegtelen apróság fogja
kiszabadítani a palackból, mint az öltönye.

– Zegna. Ermenegildo Zegna. Nem számít.
– Mennyibe került?
– Az öltöny? Nem tudom. Talán olyan négyezer dollárba.
– És a nyakkendő?
– A nyakkendő?
Jane fölétornyosult, lehajolt hozzá. Adott neki egy pofont,

majd még egyet, teljes erejéből, akkorát, hogy fájni kezdett tőle a
keze.

– Igen, a kibaszott nyakkendő. – A férfi már olyan régen
hozzászokott ahhoz, hogy az ő kezében van az irányítás, hogy
mintha csak most ébredt volna rá arra: ezúttal nem számíthat a



tárgyaló- termi illemszabályok betartására, és nem is
manipulálhatja a beszélgetést becsapós megfogalmazásokkal. Itt
Jane volt az, aki feltette a kérdéseket. Ő ezúttal a tanú szerepét
töltötte be, a lány viszont a felperesét és az ügyészét egy
személyben. – Mennyibe került az a kibaszott nyakkendő,
Randy?

Az ügyvéd vállat vont, és úgy tett, mintha közömbös
megvetést váltana ki belőle ez a ruhatárával kapcsolatos
megszállottság.

– Talán olyan kétszáz dollárba.
– Mesélj az ingedről! És nagyon ajánlom, hogy tudd az árát.
A dadogás elárulta a fogoly valódi idegállapotát.
– P-P-Paul Smith. Paul Smith, London.
– Mi a helyzet a cipőddel?
– Armando Cabral.
– Igazi piperkőc vagy, nemdebár?
– Tudok öltözködni, ennyi.
– Tekintélyt parancsolónak neveznéd az öltönyödet?
– Nem igazán.
Jane azt felelte:
– A jelenlegi helyzetedre való tekintettel én sem.
Visszatért a székébe. Leült, és tovább figyelte a foglyát.
A férfi arckifejezése nem változott, de két szemében izzott a

düh. Az opálos fényben nem látszott az arcán a harag pírja,
olyan sápadtnak tűnt, mint a kiszáradt sóstavak a holdfényben,
szemhéja éppen hogy csak szürkéllett, ajka vértelen rózsaszín
lett. Dühös volt ugyan, de végre a megfelelő mértékben meg is
ijedt.

– A jelenlegi feleségedet Diamantának hívják.
– Őt hagyd ki ebből!
Jane megemelte a szemöldökét.
– Miért tenném? Ti sem hagytátok ki a férjemet.
– Ő nem tud semmit.
– Hát, ez valószínűleg hazugság. – A lány oldalra billentette

a fejét, és érdeklődve méregetni kezdte az áldozatát egy futó fél-
mosoly kíséretében, mintha éppen olyan viccesnek találná őt,
mint amilyen taszítónak. – A feleséged, Diamanta – folytatta
bizalmaskodóra halkított hangon – tud az Aspasiáról?



A pillanatnyi döbbent csend elárulta az ügyvéd
meglepődését:

– Az valami drog, vagy ilyesmi? Én nem foglalkozom
drogokkal.

Ő és a többi összeesküvő pontosan tudták, hogy Jane
tisztában van az agyi implantátumok létezésével és a Hamlet-
listával, és hogy Bertold Shenneck halálának napján magához
vette a tudós kutatási anyagait tartalmazó adattárolókat,
továbbá néhány ampullányi bevetésre kész
irányítómechanizmust is. De arról fogalmuk sem lehetett, hogy
a technológia másik kegyetlen és perverz felhasználási módjáról
is értesült: az Aspasiáról.

– Randy, Randy, Randy. Most már valamivel jobban
ismersz. Tudod, hogy én felkészülve szoktam érkezni az ilyen
fontos tárgyalásokra.

A férfi semmit nem válaszolt.
– Milyen gyakran jársz az Aspasiába, Randy? Havonta

egyszer? Hetente egyszer? Mennyire extrémek a legtitkosabb
vágyaid?

Szinte olvasott az ügyvéd gondolataiban. Larkin bőre még
jobban elsápadt, szeme lázasan csillogni kezdett, és üvegessé
vált, mert valami belső vízió vonta magára a figyelmét, keze
már nem hevert ernyedten a szék karfáján, hanem úgy szorította
az alumíniumot, mintha egy meredek emelkedőn felfelé
araszoló hullámvasúton ülne: ezek az apró jelek éppen olyan
egyértelműen elárulták a szorongását és a bűntudatát, mintha
krétával írta volna fel őket egy táblára.

8.

A SIKÁTOR MELLETTI UTAK felvételeinek
végignézése előtt, ami időrabló feladatnak ígérkezett, Jason
Drucklow megkérte barátnőjét és asszisztensét, Cammy
Newtont, hogy siessen a helyszínre, és keresse meg Randy
Larkin GPS-jeladós telefonját.

– Rendben! Rajta vagyok! – válaszolta Cammy.



Az ilyen körökben a Drucklow-Newton-féle kapcsolatok
szokatlanok. A nő csak két évvel fiatalabb a férfinál, és nagyon
tiszteli. A párja is annyira odáig van érte, hogy néha úgy érzi,
mintha ismét tizenhárom éves lenne, csupa kamaszos rajongás
és romantikus érzelgés, vagyis olyasmi, amit egykor kigúnyolt
másokban.

Amikor három évvel korábban megismerkedtek, a nő
pedikűrösként dolgozott egy szépségszalonban, ahol
lábkörmöket vágott és festett, és olyan problémákkal
foglalkozott, mint a bőrkeményedések vagy a visszataszító
lábgomba. Most úgy érezte magát, ahogy Hamupipőke érezné,
ha nem egy herceg vette volna le a lábáról, hanem James Bond.

– Hiányozni fogsz! – kiabálta hátra, miközben az ajtó felé
tartott, noha a távolléte alig egyórásnak ígérkezett.

9.

HAZEL SYVERTSEN A VÁROS PEREMÉN lakott,
egy fehér viktoriánus házban, amelyet mézeskalács formájú
gipszöntvények, faragott oromdíszek és két nagy, olaszos
félköríves ablakfülke ékesített. A háza éppen olyan frivol volt,
amilyen gyakorlatias a tulajdonosa.

Luther Tillman seriff felsétált a lépcsőn a díszes tornácra,
kicsatolta a hótaposóját, kivette belőle cipős lábát, és
becsengetett.

Még egyszer csengetnie kellett, hogy Hazel megjelenjen
fűzős bakancsában, szürke sziklamászó nadrágjában és kék
flanelingében, amelynek az ingujját feltűrte. Az öltözéke
ellenére éppen olyan nőies volt, mint bármelyik férfi
szenvedélyének a tárgya azokban a regényekben, amelyek
akkor születtek, amikor a háza épült.

– Levette a csizmáját – szólalt meg –, vagyis hosszan akar
faggatni. Kávé nélkül kell kibírnia, a dolgozószobámban. Éppen
egy üveggel foglalkozom, és nem vagyok hajlandó abbahagyni.

– Elfogadom a feltételeit, hölgyem.
– Ne hölgyezzen már! Attól még öregebbnek érzem magam,



mint amilyen vagyok.
A hatvanhat éves Hazel egy évvel korábban vonult

nyugdíjba. Az egyetem elvégzése után húsz évig szolgált a
seregben, ahonnan őrmesterként szerelt le, majd hazatért, és
huszonnégy éven át igazgatóként dolgozott egy
középiskolában. Három alkalommal ment férjhez, kétszer
katonákhoz; az első csatában halt meg, második helikopter-
balesetben. A harmadik férje állítása szerint egy semmirekellő
volt; azt követően vált el tőle, hogy elkergette a házából egy
vadászpuskával, amelyről a férfi azt hitte, hogy meg van töltve.
Aztán visszavette a lánykori nevét.

A dolgozószobáját utólag építették hozzá a ház végéhez. A
helyiség közepén lévő munkaasztalhoz hozzá volt erősítve egy
másfél méterszer kilencven centis színesüveg ablak kerete. A
ház asszonya az óta készített ablakokat megrendelésre, hogy
hazatért a seregből; a munkáit a megye számos lakóházán,
kirakatán és templomán meg lehetett tekinteni.

A minta ott lógott a falon egy kartonra rajzolva
életnagyságban, és az ablak egyharmada már elkészült: vörösök,
kékek, sárgák és lilák világítottak rajta színesen.

– Ez egy absztrakt. Gyönyörű, de maga utálja az absztraktot.
– Tegnap kezdtem bele. Az éjszaka nagy részét

végigdolgoztam. A tegnapi nap ihlette. Ugyanis arra jutottam,
hogy a világ elvesztette a formáját és a koherenciáját, és őrült
absztrakttá változott. Ez az új valóság.

– Vagyis Coráról szól.
– Naná, hogy Coráról. Gyönyörű lesz, csupa élet. Az lesz a

neve, hogy Cora, és ha bármelyik seggfej kifogást emel az ellen,
hogy az általános iskolában helyezzem el, az elmehet a fenébe.

Miközben Hazel előre kivágott üvegdarabokat kezdett
válogatni az ólomkeretbe, Luther azt mondta:

– Nem hivatalos minőségben jöttem.
– Észrevettem, hogy nincs magán egyenruha.
– Az FBI befagyasztotta az ügyet a részlegem számára.

Úgyhogy csak barátként vagyok itt. Maga jobban ismerte Corát
bárkinél. Nem mesélt véletlenül valamikor egy Iron Furnace
nevű helyről?

Hazel olyan undorodó arccal pillantott fel a munkájáról,



mintha Luther azt kérdezte volna, hogy nem mesélt-e Cora
valamikor egy Auschwitz nevű helyről.

– Az az a hely… Azon a helyen történt vele valami.

10.

AZ ÜRES GYÁRÉPÜLET hideg levegőjébe időnként
árnyalatnyi penészillat keveredett, továbbá a vizelet sokkal
áthatóbb, ám ugyanolyan illékony bűze. Odakint, a
lámpafényen túli sötétségben valami megzörrent, mintha huzat
támadt volna, azonban a levegő mozdulatlan maradt.

A székéhez kötözött Randall Larkin a hang felé fordította a
fejét, de, bár egyértelműen kíváncsi volt a forrására, nem
kérdezett semmit.

Jane tudta, hogy a sorsára hagyott iratok, halott akták és
penészes brosúrák, a csődbe ment vállalkozás sorsára hagyott
írásos történelme a patkányok otthonává vált, amelyek
beleásták magukat, megrágcsálták, felöklendezték, és alagutakat
fúrtak bele. Csakhogy még nem állt készen arra, hogy ezt az
információt Larkinnal is megossza.

– Mit akarsz tőlem? – kérdezte a férfi. – Szerinted mit
tudhatnál meg, amit még nem derítettél ki?

A lány elengedte a kérdést a füle mellett, és előrehajolt a
székében.

– Jártál már a dark weben, Randy? Nem a mély webre
gondolok. Ott gyakorlatilag semmilyen bizarr dolog sincs.
Ellátogattál a sötét webre valaha?

– Semmit nem tudok semmilyen mély webről vagy sötét
Webről.

Jane csak mosolygott ezen az átlátszó hazugságon.
– A sötét webre nem lehet a bevett keresőmotorokon át

bejutni. Az ottani weboldalak címe értelmetlen betű- és
szimbólumhalmazokból áll, senki nem tudná véletlenül
begépelni őket. Még megjegyezni sem lehet semelyiket, olyan
összetettek. Létezik egy bizonyos negyvennégy karakter
hosszúságú cím. Ahhoz, hogy megkapja az ember, egy nagyon



exkluzív klub tagjává kell válnia… vagy meghívót kell kapnia
oda valakitől. Ha begépeled azt a negyvennégy karaktert,
Randy, akkor egy fekete hátterű honlapra jutsz, amelyen
egyetlen szó áll fehér betűkkel. Aspasia. – A férfi lehunyta a
szemét, és lehajtotta a fejét, mintha fárasztónak tartaná ezt az
egészet, vagy talán félne felnézni. – Utána az a szöveg
következik, hogy: „Gyönyörű lányok. Nagyon engedelmesek.
Nincs túl extrém vágy.” Most már emlékszel? – Larkin továbbra
is a hallgatás védelmébe menekült. – Majd azzal folytatódik –
mondta tovább Jane –, hogy: „Engedetlenségre képtelen lányok.

A tartós hallgatás garantálva.” Menő, mi? A belépő
háromezer dollárba kerül, Randy, de ez nem túl nagy ár, ha az
ember extrém vágyakkal bír, és az öltönyei négyezer dollárnál is
többet kóstálnak. Csak az csatlakozhat, akit egy már létező tag
meghív. És te minden jel szerint annyira közel állsz David James
Michaelhez, hogy azt kell feltételeznem, már az alapító tagok
között szerepeltél. – Úgy tűnt, Larkin „együtt nem működési”
stratégiája hamarosan nem bizonyul elegendőnek. Jane folytatta:
– Vannak Aspasiák Los Angelesben, San Franciscóban, New
Yorkban és Washingtonban. Én a Los Angeles-iben jártam.

A férfi kinyitotta a szemét.
– Az nem…
– Nem lehetséges? – kérdezte Jane. – Nem fogom arra

pazarolni az időt, hogy elmagyarázzam, hogyan jutottam be.
Egy háromhektáros, fallal körülvett birtokon van, nem igaz?
Dehogynem. Te jó ég, Randy, az egy palota! Több tízmilliót
költhettek rá. És olyan ízléses! Hát nem? Kicsit sem tűnik
bordélyháznak. Tele van csodás régiségekkel, menő
perzsaszőnyegekkel, több négyzetkilométernyi márvánnyal.
Érted, ha besétál oda egy kanos fiú az extrém vágyaival, tisztára
kifinomultnak és különlegesnek érezheti magát, semmi
lelkifurdalása nem lesz, vagy ilyesmi… – Jane felállt. Miközben
Larkin széke mögé lépett, azt mondta: – És azok a lányok,
Randy! Lélegzetelállítóan gyönyörűek. Úgy értem, a Victoria’s
Secret katalógusa leharcolt utcalányok gyűjteményének tűnne
mellettük. – A férfi mindent bevetett, hogy hátrafordíthassa a
fejét, és rá tudjon nézni. Jane belemarkolt a hajába, megcsavarta,
és a mellkasa felé nyomta a fejét. – A székemet nézd! Ne merj



máshova nézni, csak a székemre!
Larkin összeszedte minden pimaszságát, még ha a

bátorságát nem is sikerült.
– Ezért meg fogsz halni.
– Hát, mindenkinek ez a sorsa, nem? Egyikünk sem

szabadul erről a világról élve. Bár egyesek korábban eltávoznak,
mint mások. – Elengedte az ügyvéd haját, és kesztyűs kezével
megpaskolta a vállát, szinte szeretetteljesen. – Azok a
szuperszexi lányok azért olyan íiberengedelmesek, és azért
képtelenek az engedetlenségre, mert egy nanogépezetet, egy
agyi irányítómechanizmust fecskendeztek beléjük. Hát nem
olyan az egész, mint egy remek sci-fi, Randy?

Ebből elég – szólalt meg a férfi. – Te nem…
Jane addig csavarta a bal fülét, amíg az ügyvédből ki nem

szökött egy vékony kis sikoly.
Jobb engedelmesnek lenni – jegyezte meg. –

Engedetlenségre képtelennek. – Várt pár pillanatot, hogy a
foglya összeszedhesse magát. Utána így szólt: – Igen, remek sci-
fi lenne belőle. És elmondom, mi az egészben a legmenőbb.
Ezek a lányok elbűvölőek, vidámnak tűnnek, minden vágyat
teljesíteni akarnak, és azért nem fognak elmenni az Aspasiából,
azért maradnak ott örökre, mert az implantátumuk különbözik
az öngyilkosokétól. Ezek az implantátumok nemcsak agymosást
végeznek rajtuk, hanem tükörsimára csiszolják az elméjüket,
kimossák belőle az összes emléküket, kilúgozzák a
személyiségüket, és egy újat hoznak létre helyette. Sehogyan
nem lehet visszahozni a régi énjüket. Ez egy egyirányú utca.
Érted, bárkinek a lányát mindenki játékszerévé lehet változtatni,
ami a világ legmenőbb dolga, nem gondolod? – Úgy érezte,
hogy a férfi remeg, de olyan szorosan markolta a karfát, hogy
nem tudta teljes bizonyossággal megállapítani. Végighúzta egy
ujját a tarkóján, mire az ügyvéd ijedten felkiáltott, mintha egy
kés pengéjének vélte volna. Jane leeresztette a száját ahhoz a
füléhez, amelyiket nem csavarta meg, és azt suttogta: Nem is
annyira a szexről szól az egész, mint inkább a hatalomról, ugye,
Randy? A totális hatalomról a lányok felett.

– Nem tudom – válaszolta a férfi elkeseredetten.
– Nem tudod? Ilyen mélyen nem gondoltál még bele, mi? –



Jane a vállára tette a kezét, és masszírozni kezdte, mintha oldani
akarná benne a feszültséget. – Te szoktad bántani a lányokat,
Randy? Azt élvezed, ahogy szenvednek?

– Nem. A fenébe, dehogy! Ez egyáltalán nem erről szól.
– Olyan dolgokat szeretsz velük csinálni, amiket a nem

beprogramozott lányok megalázónak tartanának? És néha túl
messzire mész, és meg is ölöd valamelyiket, Randy?

– Ez őrültség. Hülyeség. Te nem vagy normális.
Jane tovább gyúrta a vállizmait.
– Mert aznap éjjel, amikor ott jártam, láttam egy olyan lányt,

akit valamelyik vendég megfojtott. Tudod, a totális
engedelmesség. A pasas valószínűleg aközben csinálta, amikor
elélvezett. Tudom, hogy nem te voltál az, de te nem így akarnád
időzíteni?

– Istenem – motyogta az ügyvéd a felindultságtól erőtlen
hangon. – Istenem!

– Azt hiszed, ő meghallgatna még téged, Randy? Szerintem
Istent már nem érdekled. Szóval, arra jutottam, hogy ti, az elit
nem öldösitek a lányokat rutinszerűen. Az komoly személyzeti
problémákat okozna. Vagyis valószínűleg csak esetenként
fordul elő ilyesmi, amikor valamelyikőtök tényleg az univerzum
urának érzi magát.

– Én nem vagyok angyal, de teljesen rossz úton jársz. Senkit
nem tudnék megölni.

– Nem, te másokat bérelsz fel, hogy megtegyék. Sakura
Hannafin allergiás volt a darázscsípésre. Nagyon. Miközben a
férje, Larry, az újságíró történetesen éppen munkaügyi úton járt
egy másik államban, te vajon kit béreltél fel, hogy darazsakat
csempésszen Sakura Hannafin autójába?

– Ezt nem mondhatod komolyan… Az véletlenül történt,
természetes módon. A darazsak maguktól mentek be a kocsiba.
Senki nem csempészte oda őket. Alaptalan feltételezés, hogy a
világ összes balsorsáról én tehetnék.

– Valószínűleg azt hitte, hogy az anafilaxiás készlete a
kesztyűtartóban van – folytatta Jane. Az epinefrininjekciói és a
folyékony Benadrylja is. A kesztyűtartó tárva-nyitva volt,
amikor a bevásárlóközpont biztonsági őrei rátaláltak, miután
belehalt az anafilaxiás sokkba. Egy darázs az arcán ült, két



másik a kocsiban repkedett. Sakura mindig magával vitte a
készletét. Aznap biztosan csak megfeledkezett róla. Mindnyájan
megfeledkezünk időnként dolgokról, nem igaz, Randy?

11.

NEM EGÉSZEN TÍZ PERCCEL az után, hogy
elrohant a lakásból, Cammy Newton felhívta Jason Drucklow-t
az ügyvédi iroda mögül. A férfi hátratolta magát a számítógépe
elől, amelyen éppen az archivált forgalmi felvételeket próbálta
végignézni, és a másik munkaállomás felé fordult. Azon a
képernyőn, a sikátor Google Maps-ábrázolásán még mindig
villogott Randall Larkin vörös pöttye. Mellette pedig egy másik,
egy kék, amely Cammy hollétét jelezte.

– Semmi nincs itt, szívem! Nyoma sincs Larkinnak és a
Mercedesének. És mobiltelefont sem látok sehol.

– Majdnem rajta állsz, édesem. Tegyél pár lépést nyugat felé.
Oké. Most olyan két lépést jobbra. Nem, az túl sok. Vissza balra!
– A két villogó pötty átfedte egymást. – Ott.

– Valami csatornarácson állok, esetleg valami
szellőzőnyíláson. Az áramszolgáltató neve van belevésve.

Jason azt felelte:
– Beleejtette a telefont a csatornába.
– Vagy ő, vagy valaki más – javította ki Cammy.

12.

LUTHER TILMAN annyit már tudott, hogy Iron
Furnace egy kisváros Kentuckyban, az Iron Furnace-tó mellett.
Hatszázan lakták. A legtöbb lakosa az ottani százszobás,
ötcsillagos szuperdrága üdülőben dolgozott. Mindezt az
interneten derítette ki. De azt még mindig nem tudta, hogy Cora
Gundersun miért ékelte be ezt a három szót – a jelek szerint
tudattalanul – a furcsa naplóbejegyzései kényszeres
ismételgetéseibe.

Hazel Syvertsen végigsimított egy piros körön, egy kék



félholdon, majd végül egy sárga könnycseppet választott ki a
mintába.

– Corát meghívták egy konferenciára, amit az Iron Furnace
Lake Resortban tartottak. Négy nap, öt éjszaka, minden költség
fedezve. Annyira örült neki.

– Milyen konferencia volt ez?
– A speciális nevelési igényű gyerekek oktatásáról szólt.

Elvben részben konferenciának szánták, részben pedig
jutalomnak azok számára, akiket egyszer vagy többször „Az Év
Tanárának” választott egy város vagy állam.

– És ez mikor volt?
– Tavaly augusztusban. Az iskolaév kezdete előtt.
– Ki rendezte a konferenciát?
– Egy jótékonysági alapítvány. Azt hiszem, talán Seeding

Alapítványnak hívták? Nem. Seedlingnek. A Seedling
Alapítvány.

– És egyedül ment oda?
Hazel, miközben a helyére forrasztotta a könnycseppet az

ólommal, azt válaszolta:
– Vendéget is vihetett volna, valamelyik barátnőjét… Ami

megbonyolította volna a dolgokat, ha a konferencia valamelyik
vendége a nagy Ő-nek bizonyul… Végtére is, az összes
résztvevő ugyanabban a szakmában dolgozott, és ugyanúgy
szerették azokat a gyerekeket, akikről a világ már lemondott.
Lehet, hogy maga nem tudja ezt elképzelni, de Cora
borzasztóan romantikus volt. Úgy gondolta, hogy mindenkinek
megvan a maga párja, csak ki kell várni, hogy a sors összehozza
vele. Az, hogy egyedül ment el Kentuckyba, olyan volt, mintha
adna egy kis kezdőrúgást a sorsnak.

Luther, aki Cora több novelláját és az egyik regénye egy
részletét is elolvasta, tudta, hogy a nő megrögzött romantikus
volt, aki túlzásba vitt szentimentalizmus nélkül volt képes a
reményről és az emberi szív jóságáról írni, sőt, talán kicsit még
szomorkásán is. De nem szándékozott beszámolni Hazelnek
azokról a füzetekről, amelyeket valaki hamuvá akart égetni
minden mással együtt Cora házában.

– És találkozott ezzel a férfival a konferencián?
– Találkozott egy-két férfival, akik szimpatikusak voltak



neki, de senkivel, akitől, hogy őt idézzem, cigánykereket hányt
volna a szíve.

– Korábban azt mondta, hogy történt valami azon a helyen.
Hazel kicsit letette a munkát, és mintha a kompozíció

befejezett részének a formáit és színeit kezdte volna nézegetni,
noha valójában az emlékei ablakán kukucskált be.

– Ezt nem tudom jól megfogalmazni, Luther… Cora
valahogy megváltozott az Iron Furnace után. Csendesebb lett.
Kevesebbet nevetett bugyutaságokon. Úgy értem, az életnek
azokon az abszurd dolgain, amelyeket mindnyájan átélünk.
Miután hazaért, eleinte lelkesen mesélt a konferenciáról… de
furcsamód homályosan, nagyon kevés konkrét részletet említve,
ami egyáltalán nem vallott rá. Corának volt szeme a részletekre.
Amikor olyan dolgokról mesélt, amelyek vele történtek, azokat
mindig nagyon színesen adta elő. Kentuckyt viszont egy-két
nappal később már egy szóval sem említette. Amikor nagy
ritkán felhoztam, csak legyintett, mintha azt mondaná, hogy
igen, szép hely volt, de egyéb tekintetben nagy csalódás.

– Lehet, hogy tényleg találkozott ott valakivel – vetette fel
Luther –, valakivel, aki különlegesnek tűnt számára, és ez az
illető így vagy úgy megbántotta.

– Igen, ez bennem is felmerült. De nem hinném, hogy erről
lett volna szó.

Hazel otthagyta a munkaasztalt, egy ablakhoz lépett, és
kibámult a hóval lepett udvarára meg a lucfenyők dermedt
csoportjára és a kis tobozaikra.

Luther elég tapasztalatot szerzett már a rendőrségnél ahhoz,
hogy felismerje, mikor mondana el egy tanú többet is, ha nem
tartaná vissza a barátja iránti lojalitás vagy a szégyen, vagy
bármilyen olyan érzelem, kétség, amely képes gúzsba kötni az
ember nyelvét. A vallatási technikák inkább csütörtököt szoktak
mondani, mint nem, amikor ezt az utolsó gyöngyszemet kell
kifeszegetni, és mindig jobb hagyni, hogy a dilemmák között
vergődő ember magától döntse el, mi etikus, és mi nem.

Hazel anélkül, hogy felé fordult volna, azt mondta:
– Miután visszajött Kentuckyból, néhányszor meglátogattam

Corát, és néha azon kaptam, hogy szinte transzban ül, a
gondolataiba merülve. Az arckifejezése… nos, csak úgy tudok



fogalmazni, hogy… űzött volt. Kétszer-háromszor is meg kellett
ismételnem a nevét, mire észrevett. Úgy éreztem, talán fél
valamitől, de nem akar róla beszélni.

Egy pók szőtte a hálóját az agyában, gondolta Luther, és rakott
petéket az agytekervényeibe.

Hazel egy kis hallgatás után azzal folytatta:
– Lehet, hogy ki kellett volna húznom belőle, miről van szó.

Jobban kellett volna aggódnom. Jobb barátnak kellett volna
lennem.

– Magát fikarcnyi felelősség sem terheli azért, ami a Veblen
Hotelban történt.

Hazel a seriff felé fordult.
– Tudom, Luther. Tudom. És mégis úgy érzem, hogy

tennem kellett volna valamit.

13.

JANE VISSZAÜLT a székébe, amit közelebb húzott
Randall Larkinhoz, majd a kézitáskáját is maga mellé vette, és
úgy helyezkedett el, hogy a térdük szinte összeért. Melegen
elmosolyodott, előrehajolt, és megnyugtatóan megpaskolta az
ügyvéd bal kezét.

– Hogy érzed magad, kölyök? – A férfi nem tudta hova tenni
a lányt. A lelkében vegyes érzelmek kavarogtak: a harag, a
félelem, a bűntudat és az értetlenség zavarba ejtő keveréke,
miközben egyre csökkent benne a remény arra nézve, hogy
sikerülni fog bármiféle biztonságba navigálnia innen. Némán ült
a helyén, nem könyörgött, nem szellemeskedett, nem talált ki
kétségbeesett hazugságokat. – Jól vagy? – ismételte meg a
kérdést Jane.

– Még hosszú nap áll előttünk. Szeretném, ha itt lennél
lélekben. Most tiszta fejre van szükségünk, Randy. Hagyjuk a
régi hülyeségeket, a tudatlanság megjátszását, az elkerülést, a
manipulációt!

Az ügyvéd nagyon is jól el tudta képzelni, hogyan
szerezhetett Jane információkat az Aspasiáról. Az viszont



láthatóan megrázta, hogy arról is tud: neki köze van Sakura
Hannafin halálához. Úgy tűnt, elfelejtette már, mit mondott
Lawrence Hannafinnak, amikor a lány lehallgatta őket. Mikor az
újságíró erőltetni kezdte a főszerkesztői kinevezését, és arra
célozgatott, hogy hálával tartoznak neki, Larkin azt válaszolta:
„Alig egy év alatt elfelejtetted, mit tettünk már érted?”

Sakura egy évvel korábban halt meg.
Larkin számára Jane többé vált egy inkvizítornál, többé egy

ellenfélnél, akit be lehet csapni szavakkal, vagy kiiktatni
erőszakkal, mely utóbbival kapcsolatban nem lettek volna
fenntartásai. De a fogvatartója bizonyos értelemben mágikus
lénynek kezdett tűnni számára, misztikus forrásokkal és
módszerekkel. És ha az embernek egy mágikus lénnyel van
dolga, soha nem tudhatja, mire számíthat, milyen bűbájt fognak
bocsátani rá, vagy milyen rettenetes varázslatot vetnek be ellene
a következő pillanatban.

Jane azzal folytatta:
– Annak a cégnek, amelyik David James Michael hivatalos

képviseletében eljárhat mind az üzleti, mind a személyes jogi
ügyeiben, New Yorkban van a székhelye. Te tudod ennek a
cégnek a nevét?

Larkin habozott, mert nem értette, milyen csapda lehet
elrejtve ebben az ártatlannak tűnő kérdésben. Az esélyeit
latolgatta olyan súlyosan lecsüngő szemhéjakkal, mint egy ősi
törzs krokodilistene. Végül azt felelte:

– Forsythe, Hammersmith, Aimes és Carroway.
– Nagyon jó. Tökéletes válasz. – Jane nem volt biztos abban,

hogy a következő dolog, amit mondani fog, igaz lesz, de
megvolt benne a képesség arra, hogy kettőnél nagyobb
számokat is összeadjon. – Ha ez a ti összeesküvésetek olyan
egyértelmű és racionális lenne, mint a maffia felépítése, akkor
téged D. J. Michael titkos consiglieréjeként ismernének, akként
az emberként, akihez ő jogi tanácsokért fordul a legfontosabb
ügyeiben.

– De mi nem egy ilyen spagettizabáló banda vagyunk –
felelte Larkin, aki a jelek szerint még az adott körülmények
között sem volt képes levetkőzni a sznobságát.

– Igen, ezzel tisztában vagyok. A ti szövetségetek a civilizált



hatalomkereskedőknek és a világtörténelem legzseniálisabb
elméinek az egyesülése.

– Csak azért gúnyolódsz rajta, mert nem érted.
– Akár értem, akár nem, most erősítetted meg, hogy te vagy

D. J. titkos consiglierének az ekvivalense. – A férfi kinyitotta a
száját, hogy tiltakozni kezdjen, majd felidézte sértett
megjegyzését a spagettizabáló bandákról, és úgy döntött, belátja
a hibáját.

– Azt akarom, hogy áruld el nekem, hol és hogyan nyílik a
legnagyobb esélyem arra, hogy kijátsszam D. J. biztonsági
óvintézkedéseit, és a közelébe férkőzhessek.

– Az lehetetlen.
– Tudni akarom, mik a védelme gyenge pontjai.
– Nincsenek ilyenek.
– Mindig vannak.
– Az ő esetében nincsenek.
– Ha egy kicsit elgondolkozol, be fogod látni, hogy igazam

van. – Ezzel Jane az ölébe vette a táskáját, és kihalászott belőle
egy elektromos sokkolót. – Tudod, mi ez, Randy?

– Igen. És akkor mi van?
Keménykedik. Menősködik. Nem ereszkedik le odáig, hogy akár

csak ránézzen az eszközre, nem hatja meg a fenyegetés.
– Az első ötletem az volt, hogy ezzel foglak megdolgozni.

Még két pótakkumulátort is hoztam. Te súlyokat emelgetsz az
otthoni edzőtermedben. Saját személyi trénered van. Fizikailag
formában vagy, de a lelked mélye gyenge. Ebben a vattába
csomagolt életedben nem igazán tapasztalhattad meg a
fájdalmat. Szerintem elég lenne olyan száz sokkolás ezzel, és
inkább mindent elmondanál nekem, amit tudni akarok, mint
hogy még százat el kelljen viselned.

– Tegyél csak próbára!
– Még az is előfordulhat. – Jane visszatette a sokkolót a

kézitáskájába. – De, amennyiben lehetséges, szeretném
megkímélni magam a kínzómester szerepétől.

Larkin kicsit kihúzta magát a székében, és felszegte az állát,
észre sem véve, hogy elnyom egy elégedett félmosolyt, ami
nagyon nem illik ahhoz a pókerarchoz, amelyet addig
igyekezett vágni. Azt hitte, hogy a fogvatartója beismerte:



erkölcsi fenntartások korlátozzák abban, amit tenni fog.
– Nem, nem erről van szó – szólalt meg Jane, mintha csak

olvasna a gondolataiban. – A kínzás fáradságától szeretném
megkímélni magam. Te ellen fogsz állni, még ha csak azért is,
hogy bebizonyítsd, hogy legalább nyomokban van gerinced.
Muszáj lesz magadhoz térítselek, de ismét el fogsz ájulni.
Hányni fogsz, és bevizelsz. Én a kínzás mocskos intimitását
szeretném elkerülni, mert már így is undorodom tőled. – A
mosolynak a halvány árnyéka sem maradt meg Larkin arcán.
Jane elővett a kézitáskájából egy kis nejlontasakot, és
megmutatta az ügyvédnek, hogy egy négybe vágott virsli van
benne. Belenyúlt a tasakba, és a gyárépület különböző pontjaira
dobta a húsdarabokat, olyan helyekre, ahol mocskos
papírkupacok rejtőztek a homályban. Egy kis gyanakvó csendet
követően hirtelen zörgést hallottak a kártevőktől nyüzsgő
sötétségből, territoriális vitába bonyolódó riválisok magas
visítását, egy olyan faj neszeit, amely soha nem képes teljesen
kielégíteni az étvágyát. A kaparászó lábacskák nyomán átható
vizelet-, penész- és pézsmaszag kezdett áradni a fészkekből. –
Ez a hely tele van velük. Évek óta nem zaklatta őket senki.
Lehet, hogy már nem is tudják, hogy illene félniük az
emberektől. – Larkin a sötétség felé fordította a fejét. Miközben a
mozgolódás alábbhagyott, Jane előrehajolt, és megpaskolta a
kábelkötözőt Larkin bal csuklóján. – Ez egy olyan szerkezet,
amit szorosabbra lehet húzni, de nem lehet meglazítani. Nagyon
erős, kifejezetten szakításálló műanyagból készült. Csak levágni
lehet, viszont nálad semmi sincs, amivel ezt megpróbálhatnád. –
Az ügyvédnek akadt még annyi akaratereje, hogy az arca
kifejezéstelen maradjon. Jane elővett a táskájából egy tekercs
gézt. – Ezzel fogom betömni a szádat. – Felmutatott egy
szigetelőszalagot.

– És ezzel fogom körbetekerni a fejedet a szádnál, hogy
rögzítsem. – Visszarakta őket a kézitáskájába. – Látod azokat a
kutyatálakat az asztalon? – A férfi tekintete a jelzett irányba
vándorolt.

– A padlóra fogom tenni őket a patkányfészkek közelében.
A négy palack vizet kitöltöm beléjük. Amikor ezek a
szerencsétlenek megszomjaznak, egészen a pincébe le kell



szaladniuk, ahol a víz összegyűlik eső után. Csakhogy az
mocskos, állott víz. Ők viszont a frisset szeretik. De az nem sima
víz. – Larkin tekintete visszavándorolt Jane arcára. A teste, az
arca, világosbarna szeme olyan mozdulatlan volt, mintha
megállt volna az idő, mintha egy olyan kimerevített életképbe
került volna, amelyben a fizika törvényei már nem játszanak
semmilyen szerepet. – A vízben egy vény nélkül kapható
étvágyfokozó van, amit régen csak orvos írhatott fel. A
rákbetegek és mások esetében, akiknek nincs étvágyuk, nagyon
hatékonynak bizonyult. A gyógyszergyár, amelyik kifejlesztette
ezt a szert, patkányokon tesztelte. A kis nyavalyások
egyértelműen farkaséhesekké váltak tőle. Két órára lesz
szükségük ivás után azzal a koncentrációval, amelyet
elkészítettem. És az a két óra nagyon izgalmasnak bizonyul
majd számodra, egyetlen unalmas pillanata sem lesz.

Ha meleg napjuk lett volna, akkor Jane nem lehetett volna
biztos a dolgában, azonban enyhe idő volt, és a gyárépület is
hűvös maradt, úgyhogy a Larkin falfehér homlokán megjelenő
ezernyi apró cseppre csak egy magyarázat létezhetett.

A férfi levonta az egyetlen következtetést, amelyet
megengedhetett magának.

– Soha nem tennél ilyet. Nem lennél rá képes. Erre nem.
Ez… embertelen lenne.

Jane maga is meglepődött a saját nevetésén, ami őszinte volt,
de olyan cinikus, hogy felkavarta.

– Édesem, te tényleg nem vagy semmi… Ti üresre
radírozzátok ártatlan lányok elméjét, elveszitek az emlékeiket és
a reményeiket, és arra programozzátok őket, hogy rettenetes
megaláztatások sorozatát viseljék el. Azokat, akikkel nem
értetek egyet, öngyilkos robotokká változtatjátok valami idióta
számítógépes modellre alapozva. Azzal fenyegetőztök, hogy
ötéves kisfiúkat fogtok megerőszakolni és megölni, az én ötéves
kisfiamat… És mindezek után azt hiszed, hogy van bármi
alapod embertelennek nevezni engem? – Félig felemelkedett a
székéből, és Larkin fölé hajolt. A férfi megpróbált elhúzódni,
valószínűleg azt hitte, hogy Jane bántani akarja. De a lány csak
megcsipkedte az arcát, nem is túl erősen, hanem mintegy
perverz szeretettel. – Randy, én nem tudok veletek ringbe



szállni, ha embertelenségben kell versenyezni. Te rengeteget
taníthatnál nekem, viszont semmit nem tanulhatnál tőlem a
témában. – Ezzel visszaült, és megtörölte a szemét, mintha a
nevetéstől csordult volna ki a könnye. A kerozinlámpa halkan
felszisszent, a vékony kis fojtott cincogások váratlan bankettről
árulkodtak, és olyannak tűntek, mint egy betörő léptei alatt
megnyikorduló deszkák hangja félálomban. Jane Larkin felé
hajolt, és azt mondta: – Több mint két hónapja szökésben
vagyok. Az ország összes rendfenntartó szervének a körözési
listáján szerepelek. Megszámlálni sem tudnám azoknak a
számát, akik azonnal lelőnének, ha meglátnának. Nálam
elkeseredettebb ember nem létezik, Randy. És ha nem mondod
el, hogyan juthatok David James Michael közelébe, hogy
leszámoljak vele, akkor a patkányokkal foglak elintéztetni,
méghozzá abban a tudatban, hogy egyedül az ördög ítélne el
ezért, mert csak ő szeretné, hogy tovább élj, és folytasd, amit
eddig csináltál.

14.

JASON DRUCKLOW bevetette magát egy titkos
kiskapun át az NSA szinte végtelenül hatalmas kincsestárába, az
archivált telefonbeszélgetések, SMS-ek, e-mailek és videók
akváriumba zárt óceánjába. Mélytengeri búvárként bukott le a
zavaros rétegeken át, a kisebb-nagyobb titkok korallzátonyai
között az elsüllyedt csodák felfedezésre váró kincseihez,
amelyek között talán maga a teremtés titka is ott lapult
valamelyik vízzel telt üregben; de a férfi pillanatnyilag csak egy
hétköznapi közlekedési videófelvételt keresett.

Az egyik állandó utcai kamera, amelyiken Larkin autója
szerepelhetett, a sikátor keleti végén lévő, a jelek szerint
meghibásodott. Egyáltalán nem közvetítette élőben a
legendásan elegáns Beverly Hills valós idejű történéseit, csak a
fekete semmit.

Amikor Jason rákeresett az archivált felvételekre, először
aznap reggel hét óránál kezdte a kutatást. Utána visszaugrott fél



hétre, majd hatra. De a kamera akkor sem rögzített semmit.
Egészen hajnali ötig vissza kellett mennie ahhoz, hogy
megtekinthesse az észak-déli irányú főutat.

Hajnali ötkor még olyan egy óra maradt napfelkeltéig. A
kivilágított sugárút némaságba burkolózva töltötte az éjszaka
maradékát. Egy útmosó autó vékony vízréteget fröcskölt az
aszfaltra, amelyről az lemosta a száraz leveleket és a szemetet.
Egy kiszállítóautó robogott el északról dél felé. Utána egy
járőrkocsi, ugyanabba az irányba.

Jason addig tekerte előre, amíg 5:11-kor váratlanul meg nem
jelent egy gyalogos a képben, majd egy fehér villanás, amit csak
a sötétség követett. A férfi visszatekert ahhoz a pillanathoz,
amikor az alak feltűnt a sikátor bejáratánál, és onnantól normál
sebességre állította a lejátszást.

Lámpafényben minden életlenebbnek tűnik, mint
napfényben, de Jason meglehetősen biztosra vette, hogy egy nőt
lát. A nő mindkét karját felemelte, ám csak a torkolattűz
árulkodott arról, hogy egy lőfegyvert fogott meg két kézzel. A
villanás után azonnal elsötétült a képernyő. Az illető rendkívül
jó céllövő lehetett. Jason lépést tartott a világ eseményeivel,
úgyhogy egyből megsejtette, kivel van dolga.

Rákeresett a sikátor nyugati végénél lévő kamera
felvételeire, és hamarosan megtudta, hogy a nő azt a kamerát is
szétlőtte – nem egészen három perccel a keleti előtt. A második
esetben valamivel jobb a megvilágítás, és a fegyvercső hossza
arról árulkodik, hogy hangtompító van rajta.

Soha nem fogják megtudni, mikor érkezett meg Randall
Larkin a sikátor keleti végéhez a Mercedesével, vagy hogy
mikor távozott a nyugatiból. Igen nagy a valószínűsége, hogy
Jane Hawk rabolta el az ügyvédet.

Jasont lelkesítette a hajsza, az, hogy a nő menekül, ő pedig a
lakása kényelméből üldözheti. Nem kételkedett abban, hogy
hamarosan meg fogja találni a Mercedest, az emberrablót és az
elrabolt személyt is.

15.



A VÍZ ÚGY CSILLOGOTT a kerozinlámpa fényében,
mint valami mágikus elixír, és a műanyag palackok csiszolt
gyémántként szikráztak.

Jane felkapta az egyik palackot a rögtönzött asztalról, és
odavitte a székéhez kötözött Randall Larkinhoz. Lecsavarta a
kupakját, és azt mondta:

– Idd meg a felét!
A férfi űzötten csillogó tekintete, sápadtsága és erős

verejtékezése egyértelműen arra utalt, hogy már nem hisz a saját
sebezhetetlenségében, de még képtelen lemondani arról a
színjátékról, hogy egy gondok felett álló társadalmi réteg tagja.
Megjátszott higgadtsággal azt felelte:

– Nem vagyok szomjas.
– És mi köze ennek bármihez?
– Nem fogom meginni. Benne van az az izé.
– És pontosan ezért kell meginnod, Randy. Azt akarom,

hogy erezd az étvágyfokozó hatékonyságát, és megtapasztald,
milyen őrülten éhesek lesznek azok a patkányok.

– Nem kényszeríthetsz.
– Ne legyél ilyen szánalmas! Elmondom a lehetőségeidet.

Vagy szépen megiszol fél üveg vizet, amíg én tartom neked,
vagy meglőlek a sokkolóval, te felkiáltasz fájdalmadban, én
pedig bedugom a szádba az üveget, rászorítom az állkapcsodat,
és egyenesen beléd öntöm, mire nem lesz más választásod, mint
nagyon gyorsan nyeldekelni, vagy megfulladni. Már így is
éppen elég rossz helyzetben vagy, ügyvédkém. Miért rontanál
még rajta? – Odatartotta az üveget, lassan megdöntötte, Larkin
pedig ritmikusan nyelni kezdte a vizet. Fél palack lement a
torkán, alig egykét csepp csorgott le az állán. Jane visszacsavarta
a kupakot, és a másik három mellé rakta a palackot. Utána
visszaült a székbe, ismét olyan közel, hogy a térde majdnem
Larkinéhoz ért. A férfit láthatóan zavarta, hogy a lány belóg az
intim zónájába. Jane ismét megszólalt: – D. J. Michaelnek van
egy birtoka Palo Altóban, egy lakása San Franciscóban, egy
háromhektáros nyaralója a ne- vadai Tahoe-tó mellett, még egy
lakása New Yorkban, és talán további ingatlanai is, amelyekről
nem tudok. Azt akarom, hogy számolj be az összes lakhelye
részleteiről, az alaprajzukról, a biztonsági óvintézkedésekről.



Van egy listám.
Kizárt, hogy a közelébe tudnál kerülni.
– Nem azt várom, hogy elmondd, szerinted mik a sebezhető

pontjai. Azt amúgy sem tudnád. Te nem ezekre vagy
kihegyezve. Én viszont igen. Ha eleget mesélsz, észre fogom
venni a lyukakat a kerítésben.

Miközben Jane kivett a táskájából egy füzetet és egy tollat,
Larkin végre lemászott képzeletbeli olimposzi trónszékéről,
magára húzta az önsajnálat koldusköpenyét, és a tekintete
elhomályosult az elveszett státusza felett érzett bánattól.

– Akár beszélek, akár nem, halott ember vagyok.
– A második eshetőséggel kapcsolatban igazad van. De ha

ennek vége, visszamehetsz, és hazudhatsz arról, hogy mit
mondtál el nekem. Hős voltál, nem igaz? Csak félrevezető
információkat csepegtettél. Utána pedig megszöktél.

Larkin erre megborzongott, bár a gyárépület időközben egy
kicsit felmelegedett.

– Te nem ismered ezeket az embereket. Ezek a világot
akarják megváltoztatni, és magasabbra kapaszkodtak, mint
amiről bárki álmodni mert volna valaha. És mivel nagyon sokat
veszíthetnek, sőt, mindent, el fognak taposni, el fognak ásni, és
levizelik a síromat. – A vége felé már nyál fröcskölt a szájából
minden egyes szónál. – Ők tudják, hogy te milyen vagy, és
engem is ismernek… Ennyit a bizalomról. Mostantól kezdve
csak hulladék leszek számukra. Ezek az emberek nem ismernek
irgalmat.

– „Ezek az emberek”? Randy, nem hallod, mit beszélsz? Te
is közéjük tartozol.

– Ezek után nem fogok. – A visszatartott könnyek vörösre
égették az ügyvéd szemét, és lehet, hogy az izzadsága éppen
olyan hideg volt, mint amilyen savanyú. Olyan szagot árasztott,
mint a romlott sós hús.

Nem volt elég jó színész ahhoz, hogy eltitkolja, mennyire
megrendült a magabiztossága. Olyan szánalmasan hunyorgott
fel a magasban húzódó mocskos ablakokra, mint egy elütött
kutya, mintha soha többé nem láthatná meg a nap fényét, majd
lehunyta a szemét, lehajtotta a fejét, és reszketni kezdett a
székben.



De Jane-nek nem állt érdekében, hogy elcsüggedjen. Sajnos
túllőtt a célon, úgyhogy most nyújtania kellett a férfi számára
egy kis erőtlen reménysugarat, azért erőtlent, mert Larkin nem
hitt volna a menekülés semmilyen lehetőségében sem.

– Ajánlok neked egy kiutat. Nanokirály már nem lehetsz, és
nem tehetsz meg többé bármit az engedelmes aspasiai
lányokkal, azokkal a szerencsétlen rabszolgákkal. De az életed
folytatódhat.

Az ügyvéd hosszan hallgatott, s végül felnézett.
– Mire gondolsz?
– Ha most elmondanám, ha meglátnád a kibúvót a

helyzetedből, akkor ismét manipulálni kezdenél. És úgy nem
kapnám meg tőled, amit akarok. Ez csak akkor működhet, ha
mindent elmondasz nekem D. J. Michaelről, és miután
végeztünk, amennyiben minden szavadat elhiszem, te is
megkapod, amit akarsz.

Ezzel Jane kinyitotta a jegyzetfüzetét. Bekapcsolta a golyós-
tollát.

Amikor D. J. Palo Altó-i házáról kezdte kérdezgetni Larkint,
az ügyvéd válaszolt, és amit mondott, az elég hihetőnek tűnt.

Amikor a San Franciscó-i lakás került sorra, amely a D. J.
tulajdonában álló tízemeletes épület teljes kilencedik emeletét
elfoglalta, a férfi azt mondta:

– Az a legbiztosabb menedéke. Ott érzi magát a legnagyobb
biztonságban. És nem véletlenül. Abban az épületben soha senki
nem tudná elkapni. Ha ott próbálkozol, hamarosan a kukacok
fognak lakmározni belőled.

Amikor elmagyarázta, mi vár ott a hívatlan látogatókra, Jane
biztosra vette, hogy igazat mond, mert azt a borzalmat képtelen
lett volna magától kitalálni.

16.

JANE HAWK NEM LŐHETTE LE az összes köztéri
kamerát a megye minden nagyobb közlekedési
csomópontjában. Jason Drucklow tudta, hogy ha minden kötél



szakad, ellenőrizheti az olyan forgalmasabb utak felvételeit,
mint a Wilshire és a Santa Monica sugárút, továbbá a
legközelebbi autópálya-felhajtókét is, mert valamelyiknél csak
fel fog bukkanni Larkin S600-as Mercedese. De ez nagyon
időrabló lett volna.

Sokkal jobb ötletnek tűnt az a lehetőség, hogy belenézzen az
NSA rendszámnyilvántartási adatbázisába, amelyben a
rendőrautók és más hatósági járművek rendszámfelismerő
szkennere által rögzített információkat tárolták. Csak annyi
dolga volt, hogy megadja Larkin luxusautójának a rendszámát,
és kijelöljön egy adott időintervallumot – mondjuk, reggel 7:00
és 8:00 között. Ha a Mercedes elhaladt egy rendszámolvasó előtt
– márpedig nagy valószínűséggel többel is találkozott –, akkor
megtudhatja a rendszámfelismerés pontos helyét és idejét, azt,
hogy az autó állt-e, vagy mozgásban volt, és azt is, hogy
merrefelé haladt, bár a végső úti célja kiderülésében egyelőre
nem reménykedhetett.

És az volt a legjobb az egészben, hogy a rendszám
birtokában a jármű forgalmi engedélyére is rákereshetett, ezáltal
pedig az egyedi jeladó-azonosítójára, amellyel a műholdak
azonosítják és lokalizálják a Mercedest.

Cammy Newton pont ekkor tért haza Jason kedvenc
pékségéből, ahova még beugrott a feladat teljesítése után.

– Szénhidrátőrület! – jelentette ki, miután felpattintotta a
süteményesdoboz tetejét, s megmutatta a benne rejlő briósokat
és cukros fánkokat, Jason kedvenceit.

– Mindjárt megtalálom a Mercedest – válaszolta a párja,
miközben olyan intenzitással szegezte a tekintetét a monitorra,
mint egy szerencsejáték-függő nagymama a Las Vegas-i félkarú
rablóra.

Cammy rátette az egyik brióst a dobozban lévő szalvétára,
és csendben lerakta a süteményt az asztalra, Jason jobb keze
közelébe. Ő maga nem kezdett el enni, hanem helyet foglalt a
másik székben, és gyermeki rajongással bámulta a férfit.

Jason néha zavarba szokott jönni az imádatától, és általában
tisztában volt azzal, hogy nem szolgált rá, de mindig örült a
hősöknek kijáró istenítésnek.

– Long Beach – szólalt meg végül. – Az autó Long Beachben



van, a kikötő közelében.
– Remek – válaszolta Cammy.
– Egy pillanaton belül megkapom a pontos helyzetét is.
– Menő – vágta rá Cammy. – Te bomba jó vagy.
– Nem is.
– Dehogynem. Te vagy a legbombasztikusabb.
– Hát, talán csak egy egészen kicsi bomba.
– A legbombasztikusabb! – erősködött Cammy.
– Bumm – válaszolta Jason, mire a nő felnevetett, ahogy

számított rá.

17.

RANDY RÁJÖTT valamire. Miközben mindent
kiadott magából ennek az önhitt ribancnak, amit D. J.
Michaelről tudott, új hajnal virradt az elméjében, és olyan
lelkesedés ébredt benne, amit alig bírt eltitkolni.

Arra döbbent rá, hogy az elitnek ez a szövetsége kudarcot
fog vallani, le fog bukni, és vagy bíróság elé fog állni, vagy
áldozatul esik a felháborodott és rettegő tömegeknek, ami olyan
eszelős dühvel fog bosszút állni rajtuk, hogy ahhoz képest a
véres nagy francia forradalom békés hatalomátvételnek fog
tűnni.

Randy egészen eddig a pontig őszintén hitt azoknak az
embereknek a terveiben, akik az úgynevezett „technoutópia”
hívei voltak, akik a bőség és a totális béke világát próbálták
megteremteni a totális kontroll segítségével. De már nem
tartozott közéjük. Mert mindent megértett. Mindent.

Már felismerte, hogy a „technoutópia” soha nem fog
létrejönni, hogy mindenkire, D. J. Michaeltől kezdve egészen a
legutolsó segédig, kudarc és halál vár – mindenkire, rajta kívül.
Randall Larkin élni és virulni fog, mert egyetlen délelőtt
leforgása alatt lerántotta a magasból ez a szexi ribanc, akinek az
Aspasia valamelyik lakosztályában kellene várakoznia, hogy
bemutathassa a következő látogatójának, mit jelent a totális
engedelmesség. De ő most még éppen idejében magához tért a



téveszméiből ahhoz, hogy elkerülje a „technoutópia” többi
hívének a sorsát.

Ő messze nem olyan gazdag, mint D. J., azonban okosabb a
milliárdosnál, okosabb bármelyik összeesküvőnél, akivel valaha
is találkozott, okosabb ezeknél a mindenkinél okosabb
embereknél is. Vagyis ha ő ilyen megalázó helyzetbe kerülhet,
akkor azok is, mert az okosság nem elég. Szerencsére is szükség
van. És a szerencse nem függ össze az okossággal. Az semmivel nem
függ össze. A szerencse még a legokosabb emberek legzseniálisabb
terveit is felboríthatja. Ha ez a félbolond bige, Jane Hawk képes elbánni
olyasvalakivel, mint Randall Larkin, akkor ostobaság lenne azt
feltételezni, hogy a totális kontrollra épülő totális béke megvalósulhat.

Húszezer dollárja volt egy szupertitkos számlán a
Kajmánszigeteken, és minden szükséges erőforrással
rendelkezett ahhoz, hogy akár másnap kibéreljen egy
magánrepülőt, és melegebb éghajlatra utazzon. Egy másik
karib-tengeri szigeten egy magánbirtokot is vásárolt egy
alapítványon keresztül, amelyet nem lehet összekötni vele.

És nem utolsósorban, a birtokában volt a tizenkét legfrissebb
generációs irányítómechanizmus, amelyeket egy biztonságos,
hűtött létesítményben tárolt. Amikor D. J. elbukik, és az
összeesküvés lelepleződik, amikor mindenki más vagy börtönbe
kerül, vagy meghal, ő, Randall Larkin viszont Ormond
Heimdall néven még mindig létrehozhat maga körül egy olyan
világot, amelyben a leghűségesebb és legengedelmesebb
szolgák, illetve testőrök veszik körül.

Amikor a sötét kétségbeesés mélyén megcsillant a folytatás
reménye, az ügyvéd mindent elárult D. J.-ről, amit csak tudott.

Az a féleszű patkánykirálynő lefirkálta a jegyzetfüzetébe,
amit fontosnak tartott, és Randy azzal fejezte be az előadását,
hogy elárult még egy helyet, ahova D. J. néha el szokott
menekülni. Elmesélte az Iron Furnace titkának a felét; eleget
ahhoz, hogy felkeltse a ribanc kíváncsiságát, de egy
kulcsfontosságú részletet elhallgatott. Ez a valami, amiről nem tud,
akár meg is ölheti. Mert bár megmentette Randyt azzal, hogy
megmutatta neki, mekkora szerepe lehet a puszta szerencsének
a „technoutópia” bukásában, a férfi azt akarta, hogy szenvedjen,



és haljon szörnyű halált, mert, végtére is, ez a senki
megfosztotta őt a békés világról szóló álmairól, és az ember
álmainak szentnek kellene lenniük.

18.

JASON A MÁSODIK monitorja fényében és Cammy Newton
szeretetének melegében legörgette a képernyőt Long Beach
városáig, felnagyította a kikötő környékét, kelet felé indult, és
ott meg is találta Randall Larkin Mercedesének a GPS- jelét. És
bár nagyon bízott a technológiában, úgy érezte, valami hiba
történhetett, mert a térkép szerint az autó a Los Angeles-
folyóban volt, az Anaheim Streettől délre.

Ennek a valószínűtlen helyzetnek a megerősítése végett
visszatért az előző számítógépéhez, és ismét beleásta magát az
NSA programjába, amely lehetővé teszi a köztéri kamerák valós
idejű és archív felvételeinek a tanulmányozását. Az Anaheim
Street-i felüljárón van egy folyófigyelő kamera is, amelyről
tisztán látta a vizet egészen a kikötőig.

– Mi a manó! – kiáltott fel Cammy. – Látod ezt?
Egy félig elsüllyedt fekete Mercedes akadt el annak a hídnak

a lábazatában, amely a 7-es számú állami autópályát viszi át a
Los Angeles-folyó felett. A gépkocsi imbolygott és himbálózott a
rohanó vízben. A hídon már ott tartózkodott egy mentőcsapat,
két- három tűzoltóautón villogtak a szirénák.

19.

A KRÍZISBEN VERGŐDŐ LARKIN bátorsága nem
ostromolta a csúcsait, és annak a kevésbé látványos bátorságnak
sem adta jelét, amelyet lelkierőnek hívnak, mert képtelen
összeszedni magát ahhoz, hogy bármennyire ellenálljon.
Amikor úgy döntött, hogy kiadja az összeesküvőtársait, nem
lassan és fokozatosan számolt be D. J. Michael ingatlanainak
részleteiről, hanem egyszerre bukott ki belőle minden, mint egy



tűzoltófecskendőből, olyan erővel és mennyiségben, hogy Jane
Hawk kénytelen volt gyorsíráshoz folyamodni az adatok
rögzítése végett.

A férfi arca visszakapott egy kis színt az árulóvá válás
izgalma miatt, arcpírja még a kerozinlámpa mindent kilúgozó
fényében is látszott. A félelem verejtéke elpárolgott a
homlokáról. Ha Jane jól olvasott mániás megtérésében, akkor
Randy az elkeseredésből megkönnyebbülésre váltott, és a
szemében úgy izzott az öröm, mintha már régóta meg akart
volna szabadulni D. J. Michael consiglioreségének a terhétől, és
felszabadítónak találná ezt a kikényszerített árulást.

Amikor Jane minden információt megkapott, amire
szüksége volt, méghozzá gyorsabban, mint remélte, visszatette a
tollát és a jegyzetfüzetét a kézitáskájába, felállt a székéről, és
lebámult a férfira, még csak nem is megvetően, mert az ügyvéd
már a megvetéséig sem ért fel, és semmiképpen sem
szánalommal. Úgy érezte, hogy a becsület legszigorúbb
szabályai szerint tartozik neki valamivel… nem feltétlenül
irgalommal, talán csak egy kis kegyelemmel.

A férfi kicsit feszült, de magabiztos mosollyal ült ott abban a
meggyőződésben, hogy Jane tartani fogja a szavát.

– Farkaséhes vagyok. Attól az átkozott izétől, amit
megitattál velem. Reszketek az éhségtől. – Mintha megszűnt
volna a félelme. Őszintén hitt abban, hogy Jane megmutatja neki
a jövőbe vezető utat, ahogy ígérte, mert tudta, hogy a lánynak
jelent valamit az adott szava, még ha neki nem is. Jane elfordult,
az asztalhoz vitte a kézitáskáját, lerakta, és a négy kutyatálra
meredt, amelyekből korábbi fenyegetései értelmében a
patkányokat akarta megitatni. Az ügyvéd némi hallgatás után
azt kérdezte: – Most mit csinálsz? – A kerozinlámpa lassú
sziszegése, a szárazjégről párolgó hideg gőzre emlékeztető fény
fehérsége, a magas ablakok szürke, letűnt világokat idéző
derengése, a körülöttük megülő sötétség, amely a feketeség
néma nyelvén beszél hozzájuk… – Megígérted – mondta Larkin,
mintha emlékeztetni akarná, hogy a tisztességes emberek között
vannak olyan határvonalak, amelyeket nem szokás átlépni. –
Azt mondtad, megmutatod a jövőbe vezető utat.

Jane megfogott egy teli vizespalackot, forgatni kezdte a



kezében, és azt válaszolta:
– Ez az a márka, amit Virginiában vásároltam mindig,

amikor Nick még élt, és arról volt szó, hogy talán egy második
gyereket is vállalunk.

A férfi hangja megremegett.
– Mindent elmondtam neked, amire szükséged volt. Már

nem vagyok az ellenséged. Végeztem. Nincs hova mennem.
Semmi sincsen, csak az adott szavad.

– Nick elvágta a torkát – folytatta a lány –, mélyen átvágta a
nyaki ütőerét a Ka-Bar késével. – Tovább forgatta a kezében a
palackot. – A saját vérében úszott, amikor rátaláltam.

Randall Larkin azt mondta mögötte:
– Csak a patkányokat ne…

20.

CAMMY A RENDŐRSÉGI RÁDIÓVAL foglalkozik,
információkat próbál szerezni a történtekről, miközben a
folyóban úszó Mercedes a hídlábakon csikorog.

Jason bezárta a híd valós idejű képét, és visszatért az NSA
adatbankjához. Átugrott egy valamivel feljebb, a 405-ös főút
hídján lévő kamerára, és visszafelé kezdte tekerni a videót az
időben azt a pillanatot keresve, amikor a vízen úszó S600-as
megjelenik északról délre tartva.

Cammy odagördült mellé a székén, és beszámolt arról, amit
megtudott:

– Azok, akik először az autóhoz értek, azt mondták, nincs
benne senki.

Jason már nem volt olyan biztos ebben.
– Kivéve, ha Larkin hullája a csomagtartóban van.
– Hogy te milyen okos vagy! – adott hangot a csodálatának

Cammy. – Mindig egy lépéssel előrébb jársz.
– Ez a munkám. De ha belegondolok, nem valószínű, hogy a

csaj elrabolta, és azonnal megölte volna.
– Miért nem?
– Mert ha csak meg akarta volna ölni, akkor a sikátorban



tette volna, az irodája mögött.
– Ott is van! – kiáltott fel Cammy a képernyőre mutatva,

majd örömmel összecsapta a tenyerét az úszó Mercedes láttán,
amely ott táncolt a habokban.

Mivel Jason visszafelé tekerte a videót, a fekete szedán felfelé
ringatózott és bukfencezett a folyón, a 405-ös hídja felé, amely
alatt ezek szerint korábban úszhatott át.

Jason ugyanezzel a stratégiával haladt észak felé és
visszafelé az időben kameráról kamerára, a Del Amo sugárútról
a 91-és főútra, majd az Artesia sugárútra, az Alondra sugárútra,
a Rosecrans sugárútra. Újra és újra rátalál a folyón úszó S600-
asra az utazása különböző pontjain.

– Hívd fel Marshall Ackermant a Jobb Jövő Önkénteseinél –
szólalt meg, arra a nonprofit alapítványra célozva, amelynek az
alkalmazásában állt, és amely kiterjedt kapcsolatokkal
rendelkezett az NSA-ban. – Mondd meg neki, hogy Jane Hawk
a jelek szerint elrabolta Larkint, majd a folyóba gurította a
kocsiját, és hogy hamarosan arról is be tudok számolni, hogy hol
volt, amikor megszabadult az autótól.

– És ez miért számít? – értetlenkedett Cammy.
– Azért, édesem, mert lehet, hogy még mindig ott van

Larkinnal.

21.

– CSAK A PATKÁNYOKAT NE – ismételgette Larkin –,
csak a patkányokat ne… – Mintha ezzel a mantrával ugyanúgy
megváltoztathatta volna Jane szándékait, ahogy a nanogépes
irányítómechanizmusok irányítják a fertőzöttek agyát.

Jane, a kezében a palackkal, a foglya felé fordult az asztaltól,
és végigmérte. A férfi olyan eltökélten rángatta a kötelékeit
felfelé a kezével és a lábával, hogy szinte úgy tűnt, mintha
puszta akaraterőből fel tudna szállni a rájuk boruló
félhomályba.

Azt mondta a férfinak:
– Csupán egyetlen palackban volt étvágygerjesztő. Abban,



amit megittál. A másik háromban sima víz van.
Az ügyvéd világosbarna szeme szinte sárgán ragyogott a

lámpa fényében, mint egy vadmacskáé.
– Szóval nem is állt szándékodban…
Jane lerakta a palackot az asztalra.
– A patkányok elé vetni? Nem. De el kellett hinned, hogy

megteszem.
Egy ollót vett elő a kézitáskájából. Odalépett a férfihoz, és

látta, hogy az áldozata megkönnyebbülése gyanakvássá válik az
eszköz láttán.

Az olló éles volt, ám még így is meg kellett dolgoznia azért,
hogy sikerüljön elfűrészelnie a makacs kábelkötözőt, és
kiszabadítania a férfi bal kezét.

Larkin szájából hálás zokogás bukott ki, amikor Jane az
ölébe ejtette az eszközt, és azt mondta:

– Szabadítsd ki magad!
A lány az asztal mellett állva nézte végig, ahogy az ügyvéd

elvágja a másik karját rögzítő béklyót, majd a lábán kezd
dolgozni.

A férfinak eszébe sem jutott rátámadni az ollóval;
egyszerűen ledobta a földre, és reszketve talpra állt. Olyan
görcsösnek és kimerültnek tűnt, mintha sokkal hosszabb ideig
lett volna megkötözve, mint valójában.

Jane ennek ellenére elővette a pisztolyát, és mindenre készen
tartotta az oldala mellett.

– Kiutat ígértél, egy új életet – szólalt meg az ügyvéd
számonkérő tónusban, mintha a lány lelkiismeretének a hangja
lenne.

– Ehhez nincs rám szükséged. Már előkészítetted magadnak
az utat, Randy.

– Miről beszélsz?
Jane a belső zsebéből elővett egy útlevelet.
– Ormond Heimdall életéről.
A férfi a saját zakójába nyúlt, mintha el sem tudná hinni,

hogy ez tényleg az az irat, amit magánál tartott.
– Mindig nálad szokott lenni? – kérdezte Jane. – Mindennap,

bárhova mész is? Alvás közben is a közeledben tartod? Mióta
aggódsz amiatt, hogy egyszer csak minden összeomlik?



Az ügyvéd a tárcáját kezdte keresgélni, de az is hiányzott.
– Természetesen megmotoztalak, mielőtt a székhez

kötöztelek. Tíz százas volt a tárcádban, pár kisebb értékű
bankjegy mellett. Továbbá a bankkártyád, illetve egy külön
rekeszben egy Ormond Heimdall névre szóló American Express
hitelkártya, amelynek valószínűleg szép nagy a hitelkerete.

22.

MIUTÁN CAMMY elmagyarázta a helyzetet
Marshall Ackermannek a Jobb Jövő Önkénteseinél, a férfi azt
mondta, hogy összeállít egy csapatot Randall Larkin
kiszabadítására, utána pedig várni kezdi a következő hívásukat,
amelyben elmondják neki, hol található az ügyvéd és a
fogvatartója.

Jason hosszú percekig nem találta a folyón úszó Mercedest a
videóarchívumban. Egészen a Slauson sugárútig követte a
kamerákat, a Bell Gardensig, mielőtt ráébredt volna a
tévedésére. Addig a Los Angeles-folyó csatornáját pásztázta, de
a Rio Hondo, ami északkeletre ágazott el El Monténél, Downey-
tól keletre és Hollydale-től északra folyt bele a Los Angelesbe.

Ráközelített a két folyó csatlakozására, és az időben
visszafelé vizsgálódva hamarosan meglátta a Rio Hondón lefelé
haladó szedánt.

– Bomba jó vagy! – jelentette ki Cammy.
– Bumm! – válaszolta Jason, majd felnevetett, és elindult

felfelé az oldalágon arra, ahol a Mercedest a vízbe lökték.

23.

– ADD IDE AZ ÚTLEVELET és a tárcát, azok az
enyémek! – siránkozott Randall Larkin. – Oké? Add már ide
őket! Nem kínoztál még meg eléggé? Mi értelme van ennek? – A
mögött a valami mögött, ami férfinak tartotta magát, a sötétség
magasában rejlő nyugati ablakok kevesebb fényt engedtek be,



mint a Jane mögött lévő keleti ablakok. Olyannak tűntek, mint
egy óriásokból álló esküdtszék szemei, akiknek az üveges
pillantása a1 földi igazság erkölcsi vakságát tükrözi. – És amúgy
is győztél – tette hozzá Larkin. – Nem kellett volna elrabolnod.
És D. J.-jel sem kell elbánnod. Ott vannak nálad azok a
memóriakártyák Bertold Shenneck teljes kutatási anyagával, a
kontrollmechanizmusok történetével. Tedd fel az egészet az
internetre, és egy nap alatt lelepleződik minden!

– A legtöbb ember nem értené meg – felelte a lány –, de én
igen, és szerintem te is.

– Mit?
– Azokon a törvényeken keresztül, amelyek a felszínen arról

szólnak, hogy az internet igazságosabb, demokratikusabb és
nyitottabb legyen… azokon keresztül a kormányügynökségek
határozzák meg, hogy mi legyen látható. Már aközben
azonosítani tudják a tiltott tartalmakat, miközben feltöltik őket,
és azonnal nekilátnak átszerkeszteni, mielőtt ez még felkeltené
bárkinek a figyelmét. És nemcsak átszerkesztik, hanem téves
információkkal is telepakolják őket, hogy az egészet lejárassák.
Ők. A te bűntársaid.

Larkin nem tiltakozott a vád ellen, csak arról akarta
meggyőzni Jane-t, hogy a szűrőik nem olyan hatékonyak,
amilyeneknek a lány hiszi őket.

– Ez nem ilyen könnyű. Nem tudunk ennyire gyorsan
reagálni. Nálad vannak Shenneck adatai. Rám már nincs
szükséged.

– A te bűntársaid azoknál az ügynökségeknél – folytatta
Jane – az egész webet telepakolták csapdákkal. Ha Bertold
Shenneck neve megjelenne olyan szavak kíséretében, mint az
„irányítómechanizmus” vagy a „rabszolga”, az „Aspasia”, az
„engedelmesség” és az „engedetlenségre képtelen”, azonnal
megszólalnának a riasztók, és perceken belül elkezdődne az
információ törlése.

Az asztalra tette az útlevelet, amelyre azonnal rátapadt az
ügyvéd tekintete.

– Az internet szabadságának vége – szögezte le Jane. – Ha
valami megjelenik a weben, az azt jelenti, hogy bármilyen
károsnak tűnik is a hatalomban lévők számára, ők ilyen vagy



olyan oknál fogva azt akarják, hogy megjelenjen. Mivel
átdolgozták, bármikor törölhetik, vagy megcáfolhatják, amikor
csak akarják. Mert félelmet kelt az ellenségeikben. Akármiért.

Larkin felpillantott az útlevélről.
– Azoknál az ügynökségeknél sokkal kevesebb van a mi

embereinkből, mint másokból. Mi… Nem mi irányítunk
mindent.

Jane elővette a táskájából a tárcáját is, és az útlevél mellé
tette, majd azt mondta:

– Úgy látom, Mr. Heimdall, hogy maga a Bahamai
Köztársaság állampolgára… A Karib-szigeteken már csak egy
kőhajításnyira leszel Brit Nyugat-Indiától. Vagyis biztosan
elrejtett egy nagyobb összeget egy titkos kajmán-szigeteki
számlán.

– Nem tudok többet mondani. Mit akarsz még tőlem?
Semmi többet nem tudok.

– Nem maradhatsz Randall Larkin, különben a saját társaid
fognak kibelezni. Ha Ormond Heimdall sem lehetsz, akkor ki
leszel?

– Nincs több életem előkészítve. Csak ez.
– Ha nem Ormond Heimdall lennél, ki akarnál lenni?
– Senki. Ezt a választ akarod? Senki.
– Mi lenne, ha nem volna ezer dollár a tárcádban,

hitelkártyád, több milliód a Kajmán-szigeteken? Akkor mid
lenne?

– Semmim. Csak hallani akarod, ahogy kimondom. Semmim
nem lenne.

– Ha semmid nem lenne, akkor mi lennél?
Az ügyvéd elszörnyedése éppen akkora volt, mint a haragja,

a haragja pedig, mint a félelme, és csak ez a három érzelem dúlt
benne, ahogy ott állt, mint egy emberi lény hibás prototípusa,
amelyet agyagból készítettek, de kifelejtették belőle az alapvető
összetevőket.

– Mi lennél? – ismételte meg Jane.
Larkin a kezében lévő pisztolyra meredt, majd ismét Jane

szemébe nézett.
– Semmi.
– Fogalmad sincs, hogy pénz és hatalom nélkül hogyan



lehetnél bármi.
– Te élvezed a férfiak megalázását. Azt, ha porrá zúzhatod

őket.
– Nem az összes férfiét – válaszolta Jane. – Csak a hozzád

hasonlókét.

24.

JASON RÁBUKKANT arra a videófelvételre,
amelyen a Mercedest feljebb a folyón lelökik egy hosszú partról,
be a csatornába.

– Hívd fel Ackermant! – mondta Cammy Newtonnak, aki
tálolt szájjal figyelte, ahogy a szedán a levegőben repül, mint
egy autós üldözős filmben.

Jason feljegyezte a kamera koordinátáit, és megbecsülte,
milyen messze lehet tőle az a hely, ahol az autó hirtelen
megjelent előttük, talán egy drótkerítés mögül előbukkanva.
Még ebből a távolságból is látta azt az ipari létesítményt, amely
kapcsolatban állhat a kerítéssel: egy kétszer akkora épületet,
mint a körülötte lévők.

Nem egészen két perccel később Cammy már ismét
Marshall Ackermannel beszélt a Jobb Jövő Önkénteseitől, és
Jasont várták, aki a Google Earthön kutatott tovább.

Megtalálta az épületet, maximális nagyításra állította a
műholdas képet, majd gyors áttanulmányozást követően a
Google Street View-ra váltott. Háromszázhatvan fokos szögben
körbejárta azt az ipari területet, amelynek a gazdája másik
államba vagy országba menekült, az elgyötört, kráteres
aszfaltot, a lassú kataklizma lehangoló nyomait, a rozsdát és a
rothadást.

– Szerintem ez az – szólalt meg.
– Szerinte az az – adta tovább Cammy Marshall

Ackermannek.
Jason felolvasta a címet, Cammy elismételte Ackermannek,

Ackerman pedig lerakta, kétségkívül azért, hogy csatlakozzon
az embereihez, akik vastagon felfegyverkezve várakoztak a



közelében járó motorú gépjárműveikben.
Jason kikapott egy cukros fánkot a pékség dobozából,

Cammy pedig egy brióst, és összeütötték a süteményüket,
mintha koccintatnának.

– Csodás! – jelentette ki a nő.

25.

LARKIN NEM TUDTA, mit tegyen, csak állt ott a
kerozinlámpa fényében sápadtan és kócosan, mint egy ókori
király, aki már nem hús-vér ember, és akitől a szellemek
birodalmának mind az első, mind a hátsó bejáratán
megtagadták a bejutást, de aki mégis túl büszke ahhoz, hogy
ebben a világban kísértsen, ahol egykor uralkodott.

– Sakura Hannafin úgy halt meg, hogy darazsak csipkedték
meg, és bedagadtak a légutai – mondta Jane –, az én Nickem
pedig mint egy zsinórokkal mozgatott báb. Egy minnesotai
általános iskolai tanár megölte önmagát és másokat is, pusztán
azért, mert egy számítógépes modell szerint így kell jobb világot
építeni. Téged viszont hagyjalak elrepülni a Bahamákra, hogy
napfényes luxusban élhesd le az életedet?

Felkapta az útlevelet és a tárcát, és berakta őket az asztalon
heverő kézitáskába.

Larkinnak semmije sem maradt, senkivé vált, és semmi mást
nem tudott mondani, csak amit már korábban is:

– Megígérted, hogy megmutatod az utat az életbe.
– Tessék, ott van – mutatott Jane az ajtóra, amelyen át

korábban betolta az öntudatlan férfit. – Tanuld meg az utcákat,
és azt, hogy miképpen élhetsz meg rajtuk! Lopj el egy
bevásárlókocsit, és keress kincseket a hulladékkonténerekben!

– Én nem tudnék úgy élni.
– Sokan képesek rá.
– Kizárt, hogy el tudnék bújni azok elől az emberek elől, D. J.

elől. Ők éppen olyan könnyedén megtalálnának egy
hajléktalanszállón, mint a kedvenc éttermemben.

– Akkor menj haza a feleségedhez!



– Hozzá? Abban a pillanatban le fog esni neki, hogy mi
történt, amint meglát, tudni fogja, hogy elárultam őket. És
azonnal felhívja D. J.-t. – Jane nem válaszolt. – Könyörgök
neked. Rendben? Könyörgök! Add vissza az útlevelemet, a
tárcámat! – Jane ismét az ajtóra mutatott. – El sem tudod
képzelni, mit tesznek majd velem. El sem tudod képzelni… – A
lány ebben semmi örömét nem lelte, nem melengette a szívét a
bosszú, nem érezte úgy, hogy kicsit helyrebillentette az igazság
mérlegét. Olyan magányos volt, mint egy hajótörés egyetlen
túlélője, mintha deszkákba és törött faládákba kapaszkodva
lebegne valahol, miközben felette csak a nap tündököl a kihalt
égen, a még kihaltabb óceán közepén. Amikor Larkin ismét
megszólalt, már nemcsak a remény, hanem az elkeseredés is
eltűnt a hangjából, minden érzelem meghalt benne, talán az
egzisztenciális szorongást leszámítva: – Én nem bírom a
fájdalmat. Nem fogom hagyni, hogy… azt csinálják velem. Ha
most megtámadlak, akkor le kell lőnöd.

Jane felemelte, és két kezére fogta a hangtompítótól
megszabadított pisztolyt.

– Menj el innen!
– Te nem vagy kegyetlen – jelentette ki az ügyvéd. – Nem

csak megsebesíteni fogsz. Nem fogod hagyni, hogy beleőrüljek a
fájdalomba… – Jane semmit nem ígért. A férfi ismét magára
öltötte korábbi modorát, a sznob, elitista szemétládáét, és
gúnyos vigyor terült el az arcán, miközben azt mondta: – Halott
ember vagy, te szarláda! Mindent tudnak rólad a
suttogószobában.

Ezzel Jane felé vetette magát, aki kétszer meghúzta a
ravaszt. Az első lövés a torkán érte az ügyvédet, aki
hátratántorodott tőle, a második egy fejlövés volt, amelytől
groteszkül eltorzultak az arcvonásai, mintha máris a pokol
füzében égne. A feje hátranyaklott, a zakója szárnyszerűen
szétlebbent, és Larkin összeesett, mint egy égből lelőtt madár,
hogy szétterüljön azon az összecsukható műanyag széken,
amelyet soha nem engedtek volna be Beverly Hills-i otthonának
a teraszára, ahol immár az özvegye várta.



26.

NAGY, JELÖLETLEN, SÖTÉTÍTETT ablaküvegű
egyterűek száguldottak szorosan egymás mögött a levegőbe
tőrként hasító ideiglenes szirénával, egyenként három embert,
összesen egy tizenkét fős csapatot szállítva. Kisajátították az
utat, és a többi közlekedő tiszteletteljesen kitért előlük. Majd
olyan környékekre értek, ahol a gyalogosok és a lépcsőkön
üldögélők elsápadtak a sziréna hallatán, s úgy eltűnnek, mintha
ott sem lettek volna. Az utolsó három kilométeren a sofőrök
kikapcsolták a szirénákat, ott már csak a motorok bőgése és a
gumiabroncsok zakatolása hallatszott a töredezett aszfalton.

Marshall Ackerman az első jármű utasülésén ült, golyóálló
mellényben a farmernadrágja és a pulóvere felett, ölében egy
utólag teljesen automatává átalakított, húszlövéses pisztollyal.
Az öve még két tartalék tárat rejtett. Amennyiben sikerül
meglepniük, és élve elfogniuk Hawkot, az jó, de ha véletlenül megölnék,
akkor sem kell büntetésre számítaniuk. Randall Larkinnal kapcsolatban
ugyanez a helyzet.

Lelassítottak, a járdaszegély mellé soroltak, és a
célobjektumtól félsaroknyira megálltak. Az elhagyott gyárépület
a század közepi lélektelen építészet megtestesülése volt, az ipar
világi temploma, amelyet az istene már rég elhagyott. Rozsdás
falai eldeformálódtak, a habarcs kicsordult betontéglái közül.

Ha a bejárata zárva lett volna, átmásztak volna a kerítésen.
De valaki átvágta a lakat pántját. A láncot könnyedén
eltávolították a bejáratról. A kapu halkan zörögve félresiklott, és
mind a tizenketten bementek rajta, majd legyező alakban
bekerítették az épületet.

A hosszú gyár mindkét végén volt egy-egy felhúzható
garázskapu, mellette egy ajtóval. Logikusnak tűnt, hogy a nő az
épület háta mögött parkolhatott le a Mercedesszel, nehogy
meglássák odakintről, mielőtt beterelte Randall Larkint, már ha
tényleg ezt tette, mielőtt a folyóba lökte a kocsit.

A három csapatvezető halkan egyeztette a tervet a fejre
erősíthető adóvevőjükön. Nem kellett attól tartaniuk, hogy
baráti tűzbe keverednek.



Maga Ackerman másodikként lépte át a küszöböt; a
csapatában lévők mind görnyedten és gyorsan hatoltak be, majd
azonnal szétszéledtek.

Pár pillanat alatt felfogták, hogy mit látnak. Több mint egy
futballpályányi sötétség terült el előttük. A közelebbi végében
mintha egy gázlámpa fényköre világított volna. Hordók, rengeteg
szemét. Egy üres kerti szék – és egy kevésbé üres.

Bár a széken lévő férfi feje hátracsuklott, és az arca nem
látszott, kétség sem férhetett ahhoz, hogy halott; a testtartása
még az alvókénál is ernyedtebb volt. Óvatosan megközelítették,
s az ingén és az öltönyén látható vér beigazolta a gyanújukat. A
hulla arca a mennyezet felé nézett, a bemeneti seb közvetlenül
az orrnyerge felett volt, és az arcvonásait némiképp eltorzította
ugyan a lövés, de még így is felismerhető maradt: Randall
Larkin volt az.

Ha Larkin halott, akkor Jane már elment. Lehet, hogy alig
pár perccel maradtak le róla.

Marshall Ackerman beleszólt a fülhallgatójáról a szájához
ívelő mikrofonba:

– Elkéstünk.
Közvetlenül az után, hogy kimondta ezt a szót, egy hangos

bumm jelezte egy robbanóeszköz elsülését, majd hatalmas
lángok rohantak körbe körülöttük, és világították meg többek
között az óriási hulladékpapír-kupacokat. A tűz olyan hat méter
magasra csapott fel, majd kicsit visszazuhant, de mindent lángra
gyújtott maga körül.

Amennyiben Jane akaratlanul is hagyott bármit maga után,
ami a nyomára vezetheti őket, Ackermannek és az embereinek
meg kellett volna próbálniuk kimenteni a bizonyítékokat a
fűzből, mielőtt elvakítja őket a füst.

De minden próbálkozási kedvük a múlté lett, amikor
meglátták, hogy mozogni kezd a padló, és az, ami csak néhány
csalóka árnyéknak tűnt, a fészkükből menekülő patkányok
hordájának bizonyul.

Miközben a lángok heve a magasba repítette az égő
papírokat, mint egy tűzmadárrajt, Ackerman és az emberei
sebesen sarkon fordultak, és a nadrágjukba kapaszkodó
patkányokon taposva az ajtó felé rohantak. Nem akartak



belegondolni abba, hogy min csúszkálhat a lábuk, és mindkét
karjukkal hevesen hadonásztak, hogy megőrizzék az
egyensúlyukat, s ne zuhanjanak a mocskos, visongó állatok
tömegébe.

A keskeny ajtóban inkább versenytársakként, mint
szövetségesekként lökdösődtek a beszívott füsttől fuldokolva és
köpködve. Ackerman patkányok kíséretében vetette ki magát a
bejáraton a napfénybe; az állatok a világosságtól vakon
árasztották el a töredezett, gazos aszfaltot. A férfi hangosan
zihált; úgy érezte magát, mint aki éppen csak hogy megúszta a
halált. És, bár nem voltak jellemzőek rá az ilyen gondolatok,
kicsit úgy is érezte, mintha az a nő a robbanószerkezeteivel a
saját jövőjüket mutatta volna meg nekik.

27.

HALOTT EMBER VAGY… Mindent tudnak rólad a
suttogószobában. Jane-nek fogalma sem volt, hogy mit értett
Randall Larkin a „suttogószobán”. De nem lett volna értelme
ezen rágódnia. Ha létezik egy suttogószobának nevezett hely,
majd megtudja, mi az, amikor megtalálja.

A városi busz halkan duruzsolt a déli órákban; amikor
felgyorsult, úgy tűnt, mintha elszabadult volna, nagyot rándult
minden megállásnál, és a légfékei úgy sziszegtek olyankor,
mintha idegesek lennének. Utána alig sikerült visszaevickélnie a
forgalomba, ami nem akarta beengedni. Nem is annyira
járműnek tűnt, mint inkább egy szörnyetegnek, amely pusztán a
méretével próbál előjogokat szerezni.

Jane Hawk az ablaknál ült, és elfordította a fejét a mellé
telepedőktől, mert kevésbé tartott attól, hogy a gyalogosok
ismerik fel, mint attól, hogy valaki szemtől szembe.

A rángatózva haladó várost figyelte, különböző részeinek
kaleidoszkópszerű mintázatait, az emberek tömegét, akik olyan
feladatok felé siettek, amelyeket abban a pillanatban ő el sem
tudott képzelni. Semmi nem tűnt számára valóságosnak az
üvegen túl. Abban a virtuális valóságban, amellyé a világ vált



számára, csak egyetlen valóban létező hely volt: egy szerény kis
fehér faház nagy verandával Orange megye déli részén, egy
tölgyekkel szegélyezett bekötőút végén, ahol a kisfia rejtőzött
Jane barátai és két nagy németjuhász védelmében.

Bár reménykedett abban, hogy még ennek a gyűlöletes
napnak a vége előtt odaérhet a fiához, úgy döntött, nem mehet
oda, amíg el nem jut a távoli Kentuckyban lévő Iron Furnace
városkába. Nagyon szerette volna látni Travist, hallani a
hangját, a karjában tartani őt, de az ember nem kaphatja meg
mindig, amit szeretne. És mintha az összes kívánsága bosszúálló
démonokat idézett volna meg, amelyek megakadályozták a
beteljesülést.

A Beverly Hills-i Wilshire sugárúton szállt le a buszról, és
arrafelé indult, ahol a lakóházak között Gunsszal és ZZ-vel
találkozott. A Ford Escape ugyanott volt, ahol hagyta. A
csomagtartójában pontosan úgy hevert a két bőrönd, a bőr
sporttáska és a parókákkal teli nejlonzsák, ahogy hagyta őket.

Még nem indulhatott el Orange megyébe Travishez. Arra
készült, hogy megebédel, utána pedig még várni fogja egy
feladat a San Gabriel-völgyben, mielőtt elhagyhatja ezt a
környéket.

28.

AMIKOR LAWRENCE HANNAFIN megjelent
Randall Larkinnal megbeszélt kétórai találkozóján, arra
számított, hogy a titkárnőjét, Ellent az íróasztala mögött találja
majd, mint az összes korábbi látogatása alkalmával. Ám a
recepció üresen várta. A Larkin irodájába vezető ajtó tárva-
nyitva állt, mögötte pedig csak csend és sötétség honolt.

Az újságíró értetlenül leült egy magazinokkal teli asztalhoz,
és kiválasztott egy Vanity Fairt, amelyben pár évvel korábban
megjelent egy hosszabb részlet az egyik könyvéből. Csak
lapozgatott benne, nem akart olyan cikket választani, amit nem
lesz ideje befejezni.

Éppen egy olyan fiatal színésznő fotóját szemlélte, aki
tisztában volt a csupasz bőr értékével a megfelelő helyeken,
amikor Carter Woodbine belépett a helyiségbe. A magas,



hófehér üstökű és amerikai létére a brit királyi családot is
megszégyenítően jó modorú Woodbine nem igazán járt le
korábban a negyedikről, csupán a nap végén, amikor a
kocsijáért ment.

Hannafin lerakta a magazint, talpra állt, és köszönés
gyanánt azt mondta, hogy „Mr. Woodbine”, miközben az
ügyvéd becsukta a folyosóra vezető ajtót.

– Mr. Hannafin, bejönne velem Randall irodájába? Aggasztó
híreim vannak.

Az „aggasztó” nem kifejezés. Hannafin Larkin irodájának
biztonságában megtudta, hogy Larkin halott; Jane Hawk
elrabolta, és szinte biztosan ő volt az is, aki lelőtte, miután a
Mercedesét az esőzésektől megáradt folyóba lökte.

– A tűz olyan heves volt, hogy Randallből valószínűleg nem
sok maradt – magyarázta Woodbine –, és nem valószínű, hogy
az elhagyott gyárépületben talált maradványait rövid időn belül
azonosítani tudnák, ha valaha is. Ami azt illeti, mi kifejezetten
azon fogunk dolgozni, hogy ne tudják.

– De a Mercedes…
– Az természetesen az ő nevén volt. Éppen most találjuk ki a

történetet, amit Mrs. Larkinnal is egyeztetni fogunk. Talán
ismeri is Diamantát.

– Nem túl jól.
– Akkor töltsön el pár órát a társaságában, hogy egy kis

ízelítőt kapjon a személyiségéből! Azt akarjuk, hogy maga írja
meg a sztorit, amit egy nagyobb napilapban fogunk
megjelentetni.

– De… milyen sztorit?
– Ebben a pillanatban úgy gondoljuk, hogy az öngyilkosság

látszatát próbálta kelteni, amikor belökte az S600-asát a folyóba.
Az ügyvédi iroda nem szívesen bár, de olyan értelmű
nyilatkozatokat fog tenni, hogy Larkin milliókat sikkasztott el
tőlünk.

– Milliókat sikkasztott önöktől?
Woodbine egy meleg mosoly és egy legyintés kíséretében

azt felelte:
– Te jóságos ég, dehogy! A pénzügyi óvintézkedéseink ezt

lehetetlenné teszik. De Randallnek tényleg volt egy kajmán-



szigeteki számlája Ormond Heimdall néven, amiről azt hitte,
hogy mások nem tudnak róla, és amelynek az egyenlege
pillanatnyilag húszmillió dollár. Idővel ki fog derülni, hogy jövő
hétfőn, alig három nappal az eltűnése után a húszból tizennyolc
millió át lett utalva még gyanúsabb pénzintézményekhez a világ
más pontjain. Maga meg fogja kapni a szükséges részleteket.

Lawrence Hannafin tisztában volt azzal, milyen exkluzív
társaságban van Carter Woodbine-nal, és azzal is, hogy neki az
a szerepe, hogy megtegye, amit mondanak neki, mintha
Woodbine csak egy jós lenne, aki leírja neki a sors által kőbe
vésett jövőt.

– De miért nem választják inkább az igazságot, és varrják az
egészet Jane Hawk nyakába?

Woodbine erre adott mosolya különbözött a korábbiaktól,
egy türelmes felnőttére emlékeztetett, aki egy butuska, naiv
gyermek kérdésére próbált válaszolni.

– Hawk kisasszonynak eddig elég nagy szerencséje volt, de
biztosra vesszük, hogy nem lesz. Mi nem vesszük őt komolyan.
És nem akarjuk, hogy a közvélemény összefüggésbe hozza őt
ezzel az irodával. Nem szeretnénk, ha bárkiben felmerülne a
kérdés, hogy vajon miért rabolta el, kínozta meg, és lőtte le egy
renegát FBI-ügynök, az állam ellensége a Woodbine, Kravitz,
Larkin és Benedetto egyik tulajdonosát.

– Megkínozta?
Woodbine megvonta a vállát.
– Kénytelenek vagyunk ezt feltételezni.
Hannafin hirtelen ráébredt, hogy talán tényleg butuska és

naiv, mert csak ekkor merült fel benne, hogy esetleg ő
vezethette el valahogy azt a Hawk ribancot Randallhez.

Woodbine újabb rejtélyes mosolyt villantott rá, amitől
végigfutott a hátán a hideg.

– Amint összeáll, hogy mit akarnak megíratni velem, rajta
leszek az ügyön. Nem fog csalódni a cikkben.

– Tudom – értett vele egyet Woodbine. – Tudjuk az
elérhetőségeit. Álljon készenlétben.

– Úgy lesz – ígérte Hannafin. – Készenlétben fogok állni.
Woodbine udvariasan a lifthez kísérte, és leküldte a

garázsba, ahol az újságíró egy Ügyfelek feliratú helyen parkolt



le. Kicsit meglepődött – és megkönnyebbült –, hogy nem várja
odalent senki.

Bár eredetileg étteremben akart vacsorázni, inkább
egyenesen hazament, hogy készenlétben állhasson.

A konyhában bekevert egy nagy adag whiskyt jéggel.
Miközben a dolgozószobájába vitte, a jég megcsörrent, és a
scotch felcsapott a shaker szájáig, de végül nem loccsant ki.

Miután leült az íróasztalához, és nagyot kortyolt az italából,
majd lerakta, mégis kiöntött belőle egy kicsit, amikor rájött, hogy
hat Sakurával közös ezüstkeretű fotója van ott elhelyezve. Pár
hónappal a nő halála után – illendően kivárva a megfelelő időt –
az összes boldog, idilli képüket a nappali szekrényébe pakolta.

A sokktól felpattant, és átrohant a nappaliba. Ott további
fotók várták ízlésesen elhelyezve a dohányzóasztalokon és a
kandallópárkányon.

A pisztolya a hálószobájában volt, az éjjeliszekrényében.
Felszaladt a lépcsőn. Megtorpant. Megállt egy helyben. Az
emeletre bámult.

Majdnem felkiabált. Jane Hawk?
Csak azért nem tette meg, mert attól félt, hogy a nő

válaszolni fog.

29.

JANE EGY KÖNYVTÁRBAN ÜLT, nem messze
Lawrence Hannafin házától, egy számítógépes munkaállomás
előtt, ahol azt ellenőrizte, amennyire tudta, amit Larkin mondott
neki a kentuckyi Iron Furnace-ről.

Az Iron Furnace Lake Resort egy magánvállalkozás, a Terra
Firma Enterprises tulajdonában volt, amely összesen hat
exkluzív üdülőhelyet birtokolt. A Terra Firma pedig az Apoidea
Alapítvány tulajdonában volt, amelynek a Nagy-Kajmán-
szigeten, egy adóparadicsomban volt a székhelye.

Az Apoidea Alapítvány öt ismert amerikai cégének az
összesített értéke: kétmilliárd dollár. Az alapítvány igazgatója:
egy brit állampolgár, Derek Lennox-Heywood.



Azok, akiket érdekelt annyira a dolog, hogy ilyesmiről
spekulálgassanak, úgy gondolták, hogy az Apoidea a David
James Michael vagyonát kezelő alapítványok közé tartozik. Bár
a milliárdost nem lehetett minden kétséget kizáróan
összefüggésbe hozni az alapítvánnyal, léteztek olyan fotók,
amelyeken D. J. és Lennox együtt vettek részt New York-i és
londoni jótékonysági rendezvényeken.

Az a ház, amely Larkin szerint D. J. titkos menedéke volt,
egy öthektáros birtok az Iron Furnace-tónál, nem messze a
luxusüdülőtől, egy bizonyos Apiculus LLC birtokában volt. Az
Apiculus tulajdonosának egy liechtensteini cég bizonyult,
amelyről Jane nem talált további információkat.

Egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve rákeresett az „apoidea”
szó jelentésére: ez egy olyan entomológiai nagycsaládot
jelentett, amelybe a hártyásszárnyú rovarok, mint például a
méhek és a dongók tartoztak. Az „apiculus” pedig kicsi, szúrós
hegyet, mint például egy falevél csücske… vagy egy méh
fullánkja.

Jane biztosra vette, hogy Randall Larkin végső
elkeseredésében igazat mondott neki. Ezt az Apoidea és az
Apiculus jelentése is megerősítette.

David James Michael a jelek szerint valamilyen oknál fogva
talán babonából – hajlamos volt A-val kezdődő neveket adni a
dolgainak. A tisztára törölt agyú lányokkal megtöltött
gyűlöletes bordélyait Aspasiának keresztelte. És most itt van az
Apoidea és az Apiculus.

De Larkinnak arra az állítására már nehezebb volt
bizonyítékokat találni, hogy D. J. március végéig az Iron
Furnace-i birtokán szokott tartózkodni. A milliárdosok a
hírességekkel ellentétben hajlamosak féltőn óvni a
magánéletüket. Őket nem lehet könnyedén lekövetni a Star
Spotter és egyéb applikációk segítségével. D. J. Michael
bejelentkezett egy májusi jótékonysági gálára Miamiban, illetve
egy júniusi, klímaváltozásról szóló angliai konferenciára is.
Ezeket leszámítva akár egy koporsóban is tölthette az év többi
részét, amelybe Erdélyből szállítottak hűvös hazai földet.

Jane különböző keresőkifejezések kombinálásával próbálta
kideríteni, hogy a férfi járt-e már korábban Iron Furnace-ben. De



semmi.
Amikor már éppen távozni készült, felmerült benne, hogy

vajon Bertold Shenneck – az összeesküvés nemrég elhunyt tagja
és D. J. társtulajdonosa a Far Horizons nevű cégben – járt-e már
Iron Furnace-ben. Bingó. Shenneck előző márciusban részt vett
egy négynapos konferencián, amely a nanotechnológia
potenciális egészségügyi alkalmazásairól szólt, és amelyet az
Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal, azaz az FDA
finanszírozott.

Vagyis D. J. – t legalább ez a gyenge szál összekötötte Iron
Furnace-szel. De Jane nagyon szerette volna, ha ennél több
alapja van elhinni, hogy a milliárdos tényleg ott szokott titokban
bujkálni.

Felment a Google Earthre, s megnézte a város és az üdülő
képét akkoriból, amikor az adatbázist létrehozták.

Miután elgondolkozott azon, hogy az FDA rendezte
Shenneck konferenciáját, felmerült benne, hogy vajon nem
indított-e be vészjelzéseket azzal, hogy az Apiculus LLC
ingatlana után nyomoz. Nagyon úgy tűnt, hogy D. J.-nek a
nemzetbiztonsági szerveknél is vannak szövetségesei – a CIA-
nál, az NSA-nél, a Nemzetbiztonsági Hivatalnál –, csakúgy,
mint az FBI-nál, vagyis lehet, hogy megtették neki azt a
szívességet, hogy ezt az öthektáros birtokot is felrakták a
megfigyelési listájukra, és mindenkit ellenőriznek, aki rákeres.

Jane kivett egy papír zsebkendőt a kabátja zsebéből, letépett
belőle egy darabot, megnedvesítette a nyelvével, és a
számítógép kamerájára tapasztotta.

Csak utána ment tovább a Lakeview úton, és kereste meg a
birtok műholdas képét. De amikor megpróbált ráközelíteni, nem
sikerült.

Google Street View nézetre váltott, és nyugat felé indult az
üdülő bejáratától a Lakeview úton. Amikor az Apiculus
tulajdonában lévő birtokhoz ért, a számítógép képernyője
szürkén megvillant. Valahol bekapcsolták a kameráját. Ha nem
takarta volna el a lencsét, a szürke képernyő helyett az ő
kihúzott hátú fekete sziluettje jelent volna meg előtte, és
valamelyik összeesküvő valamelyik hivatalban megszerezte
volna a fotóját.



Nem pazarolta az időt a kijelentkezésre. Egyetlen
gombnyomással kikapcsolta az eszközt, felkapta a kézitáskáját,
kimasírozott a könyvtárból, és élénk tempóban elgyalogolt a
kocsijáig.

D. J. Michaelt csak közvetett bizonyítékok kötötték össze
Iron Furnace-szel. De a közvetett bizonyítékok is elegendőek a
bíróság meggyőzéséhez, ha elég nagy számban léteznek. És
eddig minden alátámasztotta Randall Larkin állítását, miszerint
D. J. jelenleg Kentuckyban van. Jane már el is döntötte, mi lesz a
következő lépése.

30.

A KORAI MINNESOTAI ALKONYBAN Luther
Tillman ott állt a saját háza hátsó lépcsőjén, a tornác esővédője
alatt. Ingujjban volt, kabát nélkül. A hideg levegő életet lehelt
bele.

Az aurora borealisnak nyomát sem látta, de rengeteg csillag
nukleáris fénye tündökölt felette, többé, mint ahány homokszem
van a világ tengerpartjain, számtalan fényévre és
többmilliárdnyi naptári évre tőle a levegőtlen némaságban,
egészen az univerzum legtávolabbi sarkáig, ahol az utolsó
ragyogó égitestek lebegtek egy olyan szakadék szélén, amilyet
emberi elmével felfogni sem lehet.

Ezeknek a napoknak, világoknak, holdaknak és rejtélyeknek
a szinte végtelen számához képest talán semmit nem jelentett
egy egyedülálló, gyermektelen negyvenéves tanár élete, aki
valahol vidéken dolgozott. Mi lett volna, ha azok a csodálatos
történetei nyomtatásba kerülnek, több millió példányban
elkelnek, és nem hal meg ilyen tragikus módon? De az élete és a
hatása úgyis csak pár harmonikus akkordot jelentene egy olyan
szimfóniában, amely már most több évezredesre nyúlik, és
úgysem hagyott volna nagyobb nyomot az idő tengerén, mint
egy vörösbegy éneke.

Ha bármelyik életnek csak múlandó jelentősége van, ami azt
jelenti, hogy valójában semmi jelentősége, akkor az összes élet
jelentéktelen, beleértve az elnökökét, a filmsztárokét, a megyei
seriffekét és ezek házastársainak, gyermekeinek az életét is.



Vagyis a levegő madarainak, az erdők és mezők vadjainak és a
tengeri teremtményeknek az élete sem bír jelentőséggel. Vannak
olyanok, akik e szerint a filozófia szerint élnek, vagy legalábbis
úgy tesznek, de Luther igazságot sem látott ebben, és
hazugságként sem tudta elfogadni.

Cora Gundersun nem egyszerűen valami retteneteset tett.
Előbb vele tettek valami retteneteset. És számított, hogy az mi
lehetett.

Amikor Luther visszatért a konyhába, és elkezdte
megteríteni az asztalt a vacsorához, amelyet Rebecca, a felesége
éppen készített, a nő azt mondta neki:

– Azt hiszem, tudom, mit jelent, ha fél órán át állsz a
hidegben egy szál ingben, és a csillagokat hallgatod.

– Hallgatom? Lemaradtam valamiről? Újabban már
beszélnek is a csillagok?

Rebecca azt felelte:
– Hozzád mindig is beszéltek.
– Nos, ha így van is, nem tudom, hogy ma mit mondtak.
A felesége, kezében a fakanállal, hátrafordult a tűzhelytől, és

mindentudón végigmérte.
– Úgy érted, nem hallottad, amint azt mondják, hogy menj el

arra a helyre, az Iron Furnace-tóhoz?
– Az odaát van Kentuckyban – felelte Luther a szalvétákat

hajtogatva.
– Mi van? Szóval csak azért vettél ki egy hetet, hogy a

házban lődörögj?
– Én is éppen olyan jól tudok lődörögni, mint bárki más.
– Huszonhat éve vagyunk házasok, de még soha nem

láttalak lődörögni.
– Az lehet, de mindenkinek el kell kezdenie valamikor.
– Elég lesz az után, hogy visszatértél Iron Furnace-ből.
Luther felnevetett, és megrázta a fejét.
– Asszony, te boszorkányosan tudsz olvasni az ember

gondolataiban. Nagyon aggódnál, ha elmennék?
Rebecca a barnamártást kevergetve azt felelte:
– Mit is mondtam neked Twyláról és az egyetemről? A

nagyvárosok, a kisvárosok, a még kisebb városok… manapság
az össze hely egyformán biztonságos vagy nem biztonságos.



Csak tartsd szem előtt, hogy mihez kell hazajönnöd!
– Hogy mihez van szerencsém hazajönni.
A felesége azt felelte:
– Ez a beszéd!

31.

JANE ÚTON VOLT. Kerekek milliói jöttek és mentek,
több lóerő, mint az összes addig élt lóé valaha; az észak felé
tartó sávokban vörösen csillogtak a szélvédők, a nyugat fénye
már nem ragyogott úgy, mint korábban…

A naplementék minden szépségük ellenére arra
emlékeztették Jane-t, hogy talán a következő éjszaka lesz a
leghosszabb mind közül, mert nem kel fel utána a nap; nemcsak
a saját halála miatt, hanem egyáltalán. Az aggodalma inkább
nyugtalanságnak tűnt, mint félelemnek, és nem érezte
folyamatosan. Kíváncsi lett volna, hogy csak ő érzi-e ezt a
nyugtalanságot újabban, vagy mások is, és gyanította, hogy
mindenki ismeri ezt a lelkiállapotot, akár bevallja magának, akár
nem.

Nem sokkal az éj beállta után a gyermekével lehetne.
Amennyiben a Földön évszázadok óta szövődő dolgok tényleg
mind felbomlanának, és úgy eltűnnének, mintha soha nem is
léteztek volna, ő csak annyit kért volna az utolsó órában, hogy a
karjában tarthassa Travist, elmondhassa neki, mennyire szereti,
és kimondhassa a kisfiú apjának a nevét.

32.

EGY LUXUSFÉSZEKBEN, magasan a Wilshire
sugárút felett, ahol a hatalmas ablakokon át a város felett
fellángolt az ég, amikor a nap lenyugvóban volt…

Jason Alan Drucklow, bár pillanatnyilag nem a Jobb Jövő
Önkénteseinek a megbízásából cselekedett, képtelen volt
ellenállni a kísértésnek, hogy ismét belopakodjon egy hátsó
ajtón az NSA adatainak tízezer termes kastélyába, és kielégítse a



Jane Hawk- kal kapcsolatos kíváncsiságát. Azt is tudni akarta,
hogy mi történt az elhagyott gyárépületben, de azt is, hogy mit
tett a nő ezen túlmenően, amit Marshall Ackerman és a társai
megoszthattak egymással telefonon vagy írásos üzenetekben.
Jane nagyon felkeltette Jason érdeklődését, bár nem úgy, ahogy
Cammy – a kedves kis Miss Newtonnak nem volt oka
aggodalomra –, hanem inkább úgy, ahogy a sors mibenléte,
vagy ahogy az idegen, földön kívüli intelligenciák létezésének a
lehetősége izgatta a férfit.

A Sólyom, ahogy nevezni kezdték egymás között, Cammyt
is éppen annyira lenyűgözte, mint Jasont. A férfi minden apró
információmorzsát megosztott róla a barátnőjével.

És végül Cammy hasonlította a Sólymot egy olyan
számítógépes vírushoz, amelyik minden egyes alkalommal
megváltoztatja a digitális lenyomatát, amikor megtöbbszörözi
önmagát, és így marad láthatatlan a legtöbb vírusirtó számára.
Miközben Cammy kitöltött egy-egy pohár Caymus cabernet
sauvignont maguknak estefelé, azt mondta:

– Hűha! Hát nem olyan ez a nő, mint egy polimorf vírus?
Ez még az előtt kijózanította Jasont, hogy egyetlen korty bort

lenyelt volna.
– Polimorf vírus? Reménykedjünk abban, hogy nem. Nem

szeretnék búcsút inteni a kipárnázott kis állásomnak.



HARMADIK RÉSZ

ÚTON

1.

PÁR PERCCEL AZ UTÁN, hogy Jane megérkezett az
Orange megyei vidéki házhoz kora alkonyatkor, amikor a hold
még fel sem kelt a keleti látóhatáron, Travis odavezette a ház
mögötti istállóhoz. A tölgyfalevelek hangosan ropogtak a talpuk
alatt.

– Tudod, az exmoor pónik Angliából származnak –
magyarázta a kisfiú izgatottan. – Ez itt született. De eredetileg
Angliából származnak. Angliában már tízezer évvel az ember
előtt voltak pónik. Amikor még félelmetes kardfogú tigrisek és
olyan hatalmas, régi masztodonok éltek. A tigrisek és a
masztodonok már rég kihaltak, de az exmoor pónik nem. Az
exmoor pónik mindent túlélnek.

A középen lévő folyosó felett lógó lámpák borostyánszínű
fénnyel árasztották el a széttaposott szalmával borított talajt.
Lágy árnyékok mozogtak a sarkokban és az üres bokszokban.

Bella és Sampson egymás mellett nyújtogatták ki a nyakukat
a derékig érő ajtó felett, barátságosan nyihogtak, a farkuk ott
lengett a deszkapalánkok felett.

Jane és Travis a kancához és a csődörhöz is be akart
köszönni, de csak az után, hogy a kisfiú megmutatta
édesanyjának a kardfogúak kortársát, amely kicsit odébb
várakozott, egy alacsonyabb ajtajú bokszban. A póni egy pej
kanca volt, valamivel sötétebb barna sörénnyel. Nagy, távol ülő
szemeiből sugárzott az intelligencia.

– Hát nem gyönyörű? – kérdezte Travis.
– Tényleg az.
– Hannah-nak hívják. Kedden érkezett.



Hannah kecses nyakát tiszta kantár ékesítette, válla és
mellkasa széles volt. Kifejlett példány lehetett, legfeljebb
százhúsz-százhuszonöt centi magas, mégis túl nagynak tűnt a
fiúhoz.

Bár Jane tisztában volt azzal, hogy az aggodalma túlzott, ha
nem egyenesen alaptalan, azért megkérdezte:

– Óvatosan fogsz majd lovagolni rajta?
– Igen, persze. Hannah nagyon kedves.
– De erős, és meg tud rúgni.
– Soha nem szokott megrúgni.
– Mindig vedd fel a kobakot a lovagláshoz!
– Persze. Már egyedül is fel tudok ülni rá, anya. És nagyjából

lovagolni is tudok. Nem szoktunk gyorsan vágtatni. És
Gavinnel szoktunk menni, nem egyedül csinálom.

– A lovak közelében mindig csináld azt, amit Gavin mond.
– Rendben. Úgy lesz.
Jane átkarolta a fiát, és magához húzta, mert felmerült

benne, hogy nem lenne jó, ha a kisfiú csak az anyukája
nyafogására emlékezne. – Büszke vagyok rád, cowboy!

– Apa mikor tanult meg lovagolni?
– Apa, aki egy texasi ranchen nőtt fel? Valószínűleg annyi

idősen, mint te vagy most.
– Ő rodeózott is.
– Valóban így volt. Mielőtt beállt volna a

tengerészgyalogsághoz.
– Elmehetünk majd egyszer oda, Texasba?
– Már jártál ott, még hároméves korodban.
– Valamennyire emlékszem, de nem igazán.
– Amikor ennek vége, ismét elmegyünk oda. A nagypapád

és a nagymamád nagyon aranyos emberek.
– Holnap meg kell nézned, hogy lovagolok.
– Korán el kell majd indulnom, de a lovaglásodat még

kivárom. Azt ki nem hagynám.
Travisnél két negyedbe vágott alma is volt egy

papírpohárban. Két darabot odanyújtott Hannah-nak, és a póni
olyan gyorsan kikapta őket a kezéből a fajtájára jellemző
fogóajkakkal, hogy szinte nem is tudták követni a tekintetükkel.

– Hiányzik nekem apa – mondta Travis halkan.



– Nekem is. Nagyon.
– Bárcsak itt lenne, hogy megnézhesse, ahogy lovagolok.
– Lát téged, Travis. Te már nem látod őt, de ő mindennap lát

téged, és ő is nagyon büszke rád.

2.

GAVIN ÉS JESSICA vacsoraasztalánál a beszélgetés
és az étel egyforma fontossággal bírt. Travis figyelmesnek és
szórakoztatónak bizonyult a korához képest, ugyanakkor
udvarias is volt, anyja nagy örömére.

A beszélgetés az aznapi élményeikről a könyvekre, a zenére,
a lovakra, az autókra terelődött. Gavin időközben kipofozta,
feltuningolta és teljesen átalakította az almazöld 1948-as Ford
furgont, és új projektbe kezdett. A körözési listákat és a renegát
ügynökökről szóló híreket nem emlegették.

Jane nem árulta el Travisnek, hogy az apja öngyilkosságot
követett el. Azt mondta neki, amiben a szíve mélyén biztos volt,
hogy Nicket meggyilkolták, noha ezt nem könnyű egy
kisgyermeknek feldolgoznia, sem elfogadnia.

A fiú úgy tudta, hogy az anyja továbbra is az FBI-nál
dolgozik, és az apja gyilkosát keresi. Ez persze hazugság volt,
bár olyan hazugság, amelynek igaznak kellett volna lennie,
amely egy kevésbé romlott világban igaz lett volna.

Jessica szokása szerint mindig felpattant az asztaltól, amikor
bárkinek szüksége volt még valamire. Nem szerette másokra
tolni a feladatokat. Azt nem bánta, hogy részben hollófekete
haja, indiánszínű bőre és lenyűgöző szépsége alapján ítélik meg,
de azt nem volt hajlandó eltűrni, hogy az afganisztáni
taposóakna miatt polgári szolgálatos korában elvesztett lába
definiálja. A protézisei pengeszerű lábfejekben végződtek, és a
jelek szerint egyáltalán nem akadályozták a szabad mozgásban.
Jessica kecsesen sürgött-forgott a konyhában, és kerülgette a
kutyákat, Queenie-t és Duke-ot, akik hajlamosak voltak a
legrosszabb helyeken letelepedni.

Jess már kilenc éve műlábazott, nyolc éve volt Gavin



felesége, és Jane részben a férfi megkérdőjelezhetetlen lojalitása
miatt bízta rájuk szívesen Travist. Washingtonéknak nem volt
saját gyerekük, de Gavin úgy viselkedett az övével, ahogy egy jó
apa tette volna: őszintén érdeklődött iránta, kicsalta a
csigaházából, és megnevettette.

Bármi is fog történni Jane-nel a következő napok során,
abban biztos lehetett, hogy a fia gondos és szerető kezekben
van. A barátai iránti háláját szavakba sem tudta önteni. Ennek
ellenére a szíve egy titkos zugában oktalan elkeseredés
fortyogott, és az önsajnálathoz veszedelmesen közel álló bánat
töltötte el a gondolatra, hogy amennyiben meg kell halnia a
gyermekéért, éppen úgy el fogja őt veszíteni, mintha soha nem
is szállt volna harcba érte.

3.

A KISFIÚ MÁR MÁSFÉL ÓRÁJA ágyban volt,
amikor Jane bement a szobájába, miután elbeszélgetett
Jessicával és Gavinnel. Travis az oldalán feküdt a félhomályban,
egyik laza öklét a szája elé emelve, mintha aközben nyomta
volna el az álom, hogy az öklét rágta, hogy ébren maradjon.

Jane szokás szerint a fotelba telepedett éjszakára, egy
takaróba csavarva, és a fia felé fordulva. Az álma mindvégig
nyugtalan volt, de valahányszor felébredt, mindig
megnyugtatta a kisfia látványa.

Miközben hol elszunyókált, hol felébredt, azon töprengett,
hogy vajon még ha minden valószínűséget megcáfolva sikerül is
legyőznie David James Michaelt és elitista, szociopata társait,
nem fogja-e elveszíteni eközben minden emberségét, és nem
válik-e alkalmatlanná arra, hogy egy ilyen tökéletesen ártatlan
gyermekről gondoskodjon.

Álmában egy ítélőszék előtt állt, s a kifejezéstelen arcú,
tojásfej esküdtek azzal vádolták, hogy cserben hagyta a fiát. Jane
elmenekült, amikor a bíró kimondta az ítéletet, miszerint a
gyerekével kapcsolatos összes emlékét ki kell törölni a fejéből.
De az összes ajtó, amelyen bevetette magát, ugyanabba a



terembe vezetett vissza, ugyanazokhoz a tojásfejekhez,
ugyanahhoz a bíróhoz és ugyenehhez a kegyetlen ítélethez.

4.

BÚCSÚZKODÓS HANGULATÚ idő volt. A felhős
égbolt olyan szürkeségbe borított mindent, hogy semminek nem
látszott az árnyéka – mintha a ház, az istálló és a fák mind
testetlenek lettek volna, a reggel pedig csak egy újabb álom az
örökkévalóságig tartó alvásban.

Jane Jessica mellett állt, és Travist nézte, aki felült az exmoor
póni hátára, és megfogta a kantárját. A fiú elég esetlenül pattant
a lóra, ám a nyeregben ülve már magabiztosnak tűnt az esések
és kardfogú tigrisek ellen is védő lovaglókobakjában. Integetett
Jane-nek, aki visszaintegetett neki, majd a kisfiú elindult a
Sámsonon lovagló Gavinnel a kifutó kapuja felé, arra az
ösvényre, amely az esők után kizöldült dombok közé vezetett.

A németjuhászok a kapuig elkísérték a lovasokat, de tudták,
meddig tart a mozgásterük, ezért utána visszatértek, hogy
leüljenek a két nő mellé, az árnyéktalan fák alá. A farkuk
félköröket sepert a homokba, a lehullott levelek közé.

– Most hova mész? – kérdezte Jess, még mindig a távolodó
alakokat figyelve.

– Jobb, ha nem tudjátok.
– Visszajössz egy-két héten belül?
– Valószínűleg nem.
– Szükséged van pénzre?
– Nem.
– Mert megkaptuk a harmincezret, amit a múlt héten

küldtél. Beraktuk a többihez.
– Egy extrém vágyakkal bíró fickótól vettem el, aki a

totálisan engedelmes, engedetlenségre képtelen lányokat szereti.
Fegyvert fogott rám, csakhogy én kevésbé voltam engedelmes,
mint szerette volna.

– Nem kell magyarázkodnod. Tudom, hogy nem bankokat
szoktál kirabolni.



– Bár olyan könnyű dolgom lenne.
A lovon ülő férfi és a pónin ülő kisfiú felügettek egy

dombtetőre, és ott megálltak, mint egy vadnyugati filmben, egy
olyan korban, amikor a becsület és az igazságérzet uralkodott.
Majd a túloldalon leereszkedtek, és eltűntek szem elől, mintha a
holdbéli hegyek mögé lovagoltak volna, útban Eldorádó felé.

5.

ÉSZAK FELÉ A 15-ÖS autópályán Barstow-ba, a
homok, az ősöreg sziklák és egy kihalt emberi faj csontvázaira
emlékeztető józsuéfák közé, majd keletre a 40-esen, ahol
tengerparti felhők vattapamacsai szaladtak az égen, és a
vasárnapi napfény nem is sárgán, hanem hófehéren ragyogott…

A kentuckyi Iron Furnace messze volt, de a repülőtéri és
vasútállomáson lévő arcfelismerő kamerák veszedelmessé tették
volna az autózás kikerülését. Jane, aki korábban rövidre vágta a
haját, most hosszú, vörös parókát viselt a szemét zöldre festő
kontaktlencsével, és sokkal több sminket, mint amennyire
szüksége lett volna. Ám az arcfelismerő programok átláttak
volna a trükkjein, és a vonásai távolsága alapján azonosították
volna. Jane mind a levegőben, mind a síneken a letartóztatást
kockáztatta volna, mert az indulása után perceken belül
lebukott volna.

Jessica ellátta egy termosz feketekávéval, továbbá
gyümölcsökkel és mézzel édesített energiaszeletekkel, hogy
megfelelő mennyiségű koffeinnel és szénhidráttal a
szervezetében nézhessen szembe az unalmas kilométerekkel.
Radardetektor és lézerfólia biztosította, hogy Jane ne léphesse
túl a megengedett sebességet.

Mivel kilenc órán belül oda akart érni az arizonai
Flagstaffba, a Bullion-hegyeken keresztül kelt át a kaliforniai
Mojave-sivatagon, azon a kétszázötven kilométeres pusztaságon
a Colorado-folyóig. Mire Arizonába ért, elmaradtak mellőle a
dűnék, és megjelentek a sziklák, a zsálya és az agávé. Jane a
térképre és a tapasztalataira hallgatva megállt Kingmanben



tankolni és vécézni.
Az útját zene édesítette meg. Benny Goodman, Artie Shaw

és a nem túl ismert Teddy Wilson tartotta benne a lelket, utóbbi1

nagyzenekarok korszakának legjobb zongoristája. Minél
messzebb került a fiától, annál kevésbé gyakorolt rá hatást a
popzene. A szikkadt, kihalt táj a több tízezer évnyi sziklaerodáló
időjárás nyomaival, amely vulkanikus és tektonikus
tevékenységek kataklizmájából született, Bob Dylan korai és
középső korszaki munkásságáért kiáltott.

Délután 4:05-kor, miután egy órát nyert az időzóna-átlépés
miatt, Jane akkor érkezett Flagstaffba, amikor tervezte. A
kilencórás út hosszúnak számított, de az ilyen nagyobb
kirándulásokat jobb egy hosszú maratonnal kezdeni az első
napon, amikor a sofőrt még nem bénítja le a vállalkozása
hosszadalmassága. Jane úgy tervezte, hogy még ötszázhuszonöt
kilométert megtesz aznap Albuquerqueig, mielőtt megállna
éjszakára – vagy, amennyiben ez nem sikerül, legalább
háromszáz kilométert Gallupig.

Azt mondják, hogy ember tervez, Isten végez – ám ami
ekkor történt vele, az nem Isten műve lehetett.

Bár a termoszban lévő kávét is megitta, és azt is, amit
Kingmanben vásárolt, odáig csak egy energiaszeletet evett meg.
A cukorért nem rajongott, viszont ölni tudott volna egy kis
fehérjéért.

Letért az autópályáról egy kamionos pihenőig, ami nagyobb
volt jó pár kisvárosnál, feltöltötte az üzemanyagtartályt, és
bement az étterembe egy korai vacsorára.

Akik az utakon végzik a munkájukat, nem ugyanabban az
idősávban szoktak enni, de a negyed öt még azok között is korai
vacsoraidőpontnak számított, akik inkább kilométerekre, mint
órákra osztják be a napjukat. Mivel csak körülbelül harminc
vendég ült a legalább hatszor annyi ember befogadására
méretezett étteremben, Jane nem a pult mellé telepedett le,
hanem egy bokszba az ablak mellett, ahonnan tisztán látta a
parkolót és a mögötte tankoló tizennyolc kerekűeket.

A pincérnő kezében étlappal, arcán vidám mosollyal lépett
oda hozzá. Felvette a rendelést a tejre, amellyel Jane a bikaerős
savlekötőjét szándékozott lemosni, majd azzal a kijelentéssel



fordult sarkon, hogy semmi perc alatt vissza fog térni.
Jane észrevette, hogy a terem közepén lévő asztal mellől

három férfi méregeti, úgyhogy belebújt az étlapba, a felső
pereme felett időnként kikukucskálva, hogy kiderítse, miért
érdekli őket annyira.

A férfiak sört ittak, Coronákat citromkarikákkal, és sajttal
megszórt nachost meg sült krumplit ettek. A húszas éveik végén
járhattak. Cowboycsizmát és munkavédelmi bakancsot viseltek.
Egyikükön kőmosott fekete farmer volt, a másik kettőn kék.
Egyikük kopaszra borotválta a fejét, és fülbevalót hordott. A
második csak a halántékát borotválta kopaszra, felül hosszabbra
hagyta a haját, és bélyegnyi szakállat viselt az alsó ajka és az álla
között. A harmadik tisztára suvickoltnak tűnt, és a frizurája
inkább az ötvenes évek tévéműsoraira emlékeztetett, semmint a
modern irányzatokra, mintha azt szerette volna, ha
kóristafiúnak nézik.

Nem hallatszott, hogy miről beszélgetnek. De sokat
nevettek, és a nevetésük karcosan, megvetően csengett, főleg,
amikor Jane-t nézték. A lány fellélegzett: nem ismerték fel a
tévéből. Az érdeklődésük pusztán szexuális jellegű volt, és
semmilyen következménnyel nem fog járni a csalódáson kívül,
amihez már minden bizonnyal hozzászoktak.

Nagy valószínűséggel csak három fiatal srácról volt szó,
akik korán indították a szombat estét, kapásban reménykedve,
de akik végül kénytelenek lesznek a virtuális valósággal beérni.

Amikor a pincérnő odavitte neki a tejet, Jane két vacsorát
rendelt: egy huszonöt dekás steaket és sült csirkét egy tányéron,
krumpli nélkül, dupla adag zöldséggel.

– Nem olyan lánynak tűnik, akibe mindez belefér – jegyezte
meg a pincérnő.

– Csak figyeljen!
Jane ezután bevette a savlekötő tablettáját egy nagy korty

tejjel, és miközben lerakta a poharát, diszkréten végigmérte a
három férfit. A kopasz éppen a mobilján beszélt, miközben őt
bámulta. Amikor rájött, hogy a lány láthatja, azonnal a sörére
meredt. Még olyan fél percig beszélt a telefonba, majd bontotta a
hívást, és meghúzta az üveget.

Lehet, hogy róla beszélt valakinek. De valószínűleg nem.



Jane nem hasonlított magára annyira, hogy ilyen könnyedén
beazonosítsák. A paranoia a túlélés eszköze is lehet, meg az
esztelenségé és a fatális pániké is. Ez csak egy mobilozó pasas.

A pincérnő meghozta a vacsoráját.
Lefogadom, hogy maga is vidéken nőtt fel, mint én.
– Ezt sokan mondták már.
Jane egy gép hatékonyságával bánt a késsel és a villával, úgy

falta az ételt, mint egy elítélt, aki nem akar kifutni az időből,
midőn a vacsorája végére ér.

Evés közben lopva a három fickót figyelte. Nem csak iránta
tanúsítottak érdeklődést. Felmértek egy párt is egy másik
asztalnál, vagyis inkább a pár vörösesbarna hajú női felét.

Egy harmadik asztalnál pedig két nő ült két kislánnyal. Az
idősebb nő ötven körülinek tűnt, a fiatalabb harmincasnak,
mindketten csinosak voltak, és eléggé hasonlítottak ahhoz, hogy
anya és lánya legyenek. A kislányok kilenc-tizenegy évesek
lehettek, és elevenen, de jól nevelten viselkedtek.

A három férfi nevetése mintha elhalkult és óvatosabbá vált
volna, idegesebbé, némi sötét felhanggal, amikor a négyfős
családot figyelték. Egymáshoz hajoltak az asztaluk felett, hogy
még csendesebben oszthassák meg a többiekkel a
mondandójukat, mint amikor a jelek szerint Jane-ről
beszélgettek.

A lány nem tudta, hogy miért fut végig a gerincén a
borzongás ezek miatt az apróságok miatt és néhány további,
talán jelentéktelen, de rossz szándékra utaló, árulkodó jel miatt.
Ugyanazt érezte a gerincében, mint mindig, amikor a
megérzései azt súgták neki: Te a törvény keze vagy, figyelj oda erre,
a gonoszság megjelenésére a világban!

6.

JANE LASSABBAN KEZDETT ENNI, hogy kiderítse,
mit tervez a három férfi, akik immár kizárólag a nagymamára,
az anyára és a kislányokra koncentráltak.

A célpontok, már ha azok voltak, láthatóan észre sem vették,



hogy kiszemelték őket. Egy olyan korban, amikor mintha
szélsebesen oszlott volna a Föld minden élőlénye összesen két
csoportra, a ragadozókéra és a zsákmányokéra, elképesztőnek
tűnt, hogy a gazellák mennyire nem ügyelnek a körülöttük
ólálkodó leopárdokra.

A négyfős család megrendelte a desszertet, és amikor
felszolgálták nekik, a három gyanús férfi abbahagyta a
beszélgetést. Gyorsan végeztek az utolsó kör sörükkel, az
asztalra dobtak egy szerényebb összegű borravalót, és a
kasszához mentek fizetni, mintha egyszerre jutott volna
eszükbe, hogy késésben vannak valahonnan.

Jane az ablak felé fordult.
A trió hamarosan megjelent a parkolóban, és egy régi, platós

Cherokeehoz sétált. Az autó jellegtelen volt. Sötétített
ablaküvegekkel. A gyanús pasasok a dzsip mellé húzódtak,
beszélgetni kezdtek, és valaki odabentről lehúzta a kocsi ajtaját,
hogy csatlakozzon hozzájuk. Jane nem látta, ki az, és az ablak
kicsivel később a helyére siklott. A három férfi is beszállt a
terepjáróba, és az összes ajtaját becsukták, hogy immár legalább
négyen konzultálhassanak az átláthatatlan ablakok mögött.

Lehet, hogy beindították a motort is, de a Cherokee nem
mozdult.

Jane a számlát kérte. Amikor megérkezett, készpénzben
fizetett a pincérnőnek, harmincszázaléknyi borravalót is
beleértve, és azt mondta:

– Szeretnék még pár percig maradni, hogy nyugodtan
emésztgethessek, ha nem bánja.

– Édesem, akár le is fekhet szunyókálni, ha úgy tartja kedve.
Amikor a két nő és a lányok is megkapták a számlát, a dzsip

még mindig odakint várakozott.
Jane kisétált a kis előtérbe a kassza és a bejárat között.
Az idősebb nő jelent meg elsőként, egy bankkártyát nyújtott

át a pénztárosnak. A lánya és az unokái a tranzakció vége felé
csatlakoztak hozzá, amikor elrakta a kártyát.

Miközben a bejárat felé indultak, Jane közéjük és az ajtó
közé lépett.

– Elnézést, de nem látták azt a három férfit, akik ott
söröztek?



Az idősebb nő pislogva nézett rá.
– Tessék…? Mit mondott?
– Egy furgonnal vannak itt. Odakint várakoznak. Úgy

érzem, jobb lenne, ha elkísérném önöket a kocsijukig.
A nagymama a lányára nézett.
– Te láttad őket, Sandra?
Sandra a homlokát ráncolta.
– Igen. És? Mi van velük? Csak megittak egy sört.
– Magukat figyelték – magyarázta Jane.
– Nem láttam, hogy minket figyeltek volna. De mit jelent ez

egyáltalán… hogy „figyeltek”? Csak hülyéskedtek egymással,
ennyi.

– Magukat figyelték – erősködött Jane. – És elég gyanúsnak
tűntek.

– Gyanúsnak? Miért?
– Rosszban sántikálnak. Vadásznak valamire.
– Tényleg?
– Ismerem a fajtájukat.
Jane túl későn vette észre Sandra felháborodását, a

szemében megcsillanó erkölcsi megvetést.
– A „fajtájukat”? Úgy érti, a mexikóiakat?
– Nem erről van szó.
– Tényleg? – kérdezett vissza Sandra úgy, mintha tudná a

választ, de nem akarná hallani.
– Lehet, hogy egyikük mexikói volt – felelte Jane. – A másik

nem is tudom, micsoda. A harmadik viszont olyan hófehér,
mint Richie Cunningham. Etnikailag kiegyensúlyozott bandát
alkotnak.

– Szent ég! – Sandra úgy húzta magához a gyerekeit, mintha
a fenyegetés ott állna előttük, nem odakint várakozna rájuk.
Majd azt felelte: – Mit jelentsen ez a Richie akármi?

– A Happy Days egyik szereplője – magyarázta a nagymama
örömmel, hogy segíthet. – Ron Howard játszotta.

– De mire akart vele célozni? – kérdezte Sandra.
Jane nem merte azt mondani nekik, hogy FBI-ügynök,

nehogy erről eszükbe jusson, amit a tévében láttak. És
egyébként is, ha hatósági személynek állította volna be magát,
elkérhették volna a jelvényét.



– Nézzék, abból nem lehet baj, ha elkísérem magukat.
Gondoljanak a lányokra!

Sandra felemelte a hangját, és erre már a pincérnő is őket
kezdte bámulni:

– De mit tehetne maga, ha azok az alakok tényleg
veszélyesek? Kigúnyolja őket?

– Van fegyvertartási engedélyem – húzta félre Jane
vonakodva a dzsekijét, hogy megmutassa a pisztolyát.

– Ez nem jó – jegyezte meg a nagymama –, nagyon nem jó.
Nem lövöldözhet mexikóiakra pusztán azért, mert söröznek.

– Menjen a közelünkből azzal az izével! – csattant fel Sandra
úgy, mintha a pisztoly plutóniumból lenne. – Lányok, indulunk!

A pincérnő már majdnem kijött a pult mögül, úgyhogy Jane
engedett nekik.

Sandra az ajtó felé terelte Hollyt és Laurent, miközben az
anyja tanácsokat osztogatott Jane-nek.

– Ifjú hölgy, magának segítségre lenne szüksége. Vannak
olyan pszichológusok, akik segíthetnek magán. A gyűlölet nem
megoldás semmire.

A pénztáros azt kérdezte:
– Valami baj van?
– Csak egy kis félreértés – nyugtatta meg Jane, majd követte

a nőket és a gyerekeket a hűvös levegőre, a krómszínű fénybe,
Flagstaff késő délutáni árnyékai közé.

Sandra a parkolónak egy olyan része felé terelte a lányait,
amelyet a kamionoknál kisebb, de a hagyományos
személyautóknál nagyobb járművek részére tartottak fenn, a
nagymama mögöttük szedte a lábát, és úgy pislogtak hátrafelé,
mintha Jane a sarkukban lihegne kénköves leheletével. A
legközelebbi lakókocsi volt az övék, amibe be is szálltak.

A platós Cherokee elindult a parkolóból a teherautó-kijárat
felé, de még előtte félrehúzódott, és megállt.

Ha Jane ellen nem adtak volna ki országos körözést, ha még
mindig a hatóságoknál dolgozott volna, ha nem lettek volna
legalább négyen az öreg Cherokeeban, és ha nem lett volna
biztos abban, hogy mind a négyüknél van lőfegyver, akkor a
megérzéseire hallgatott volna, és kockára tette volna a karrierjét.
Lefutotta volna a a dzsiphez vezető ötven-hatvan métert,



kirángatta volna belőle a sofőrt, lefektette volna az aszfaltra, és
megalapozott gyanúra hivatkozva letartóztatta volna. De ennek
a „Mi lett volna, ha…?” játéknak semmi köze nem volt ahhoz,
ami ott és akkor tényleg megtörtént.

A lakókocsi Jane felé indult, utasülésén a nagymamával, az
állát erkölcsi fölényének diadalában felszegő Sandrával a volán
mögött, aki úgy nézett, mintha Jézusért indulna keresztes
hadjáratra, és éppen most állt volna ellen egy démoni
kísértésnek. Elhajtott Jane mellett, dél felé fordult, és a kijárat
irányába indult.

Jane a Fordjához rohant, feltépte az ajtaját, majd még éppen
idejében nézett a lakókocsi után ahhoz, hogy láthassa, ahogy a
Cherokee dzsip diszkrét távolságból követni kezdi.

– „De mire akart vele célozni?” – sziszegte Jane, miközben
beszállt a volán mögé, és behúzta az ajtót. – A picsába, a
picsába, a tripla picsába!

Elfordította a kulcsot. A motor nem indult be.

7.

CSAK ONNAN TUDHATTÁK, melyik Jane kocsija,
ha a Cherokeeban ülő társuk látta, amikor megérkezett vele.
Jane felidézte, hogy miután leparkolt és kiszállt az autóból,
benyúlt a dzsekije alá, hogy gyorsan megigazítsa a
fegyverhevederét. Magát a pisztolyt senki nem láthatta, de egy
olyan ember, aki szokott fegyvert hordani – mondjuk, a
terepjáróban ülő alak –, felismerhette a mozdulatot.

Miközben a három férfi az elrablását fontolgatta,
megsejtették, hogy zsaru – vagy csak azt, hogy kompetens, és
helyén van az esze –, éppen úgy, ahogy ő is megsejtette a bűnös
szándékaikat. A kamionos pihenők, a múzeumok, az emberi
létesítmények nem többek az erdők és mezők másfajta
megtestesüléseinél, ahol két lábon járó vadak leselkednek
egymásra, és ahol a bűntények a kannibalizmus szimbólumai, és
az emberi jellem mélyen eltemetett – de eleven – állatiasságáról
mesélnek, amely nemzedékről nemzedékre száll. A két nőből és



a lányokból akaratlanul is áldozatszag áradt, amire a furgonos
férfiak ragadozóként reagáltak, és bár Jane mindkét fajt ismerte,
őt csak a ragadozók ismerték fel.

Kiszállt a Ford Escape-ből, és felpattintotta a
motorháztetőjét. A fickók nem pazarolták az időt arra, hogy
megjavíthatatlanul elrontsák az autót.

Az étterem ablakán át láthatták, amikor felállt a helyéről. Ha
gyanították is, hogy figyelmezteti a lányok anyját, akkor sem
vehették biztosra, hogy nem fog két és fél percen belül kilépni
az ajtón, és nem hagyhatták, hogy észrevegye őket, mert ha Jane
meglátta volna, hogy a Fordját piszkálják, az megerősítette
volna a gyanúit.

Egyiknél sem volt éles kés. Vagy ha mégis, akkor nem jutott
eszükbe elvágni az ékszíjat.

A gyújtáskábeleket távolították el a helyükről. Továbbá négy
biztosítékot is kivettek, és félredobtak. Az egyik az olajtartály
kupakja mellett hevert. A másik beakadt a kormányszíj és egy
lendkerék közé. A harmadikat sokáig tartott megtalálni, mert az
indítómotor és az olajtartály közé esett. A negyedik csak akkor
került elő, amikor Jane letérdelt, és benézett a kocsi alá; az
lehullott a motor mellett az aszfaltra.

Miután visszatette a biztosítékokat a helyükre, és
csatlakoztatta az indítókábeleket, egy magas férfi jelent meg
mellette cowboykalapban.

– Segíthetek önnek, hölgyem?
Valószínűleg kamionos lehetett; hófehér volt a haja, hófehér

a bajusza és napcserzette az arcbőre. Ötvenesnek tűnt, elég
idősnek ahhoz, hogy ismerje és fontosnak tartsa a lovagiasság
fogalmát. Csak segíteni akart. És, tekintetbe véve, hogy milyen
kevesen maradtak a fajtájából, Jane nem engedhette el egyetlen
szó vagy pozitív gesztus nélkül.

– Köszönöm, de már megoldottam. Valami ostoba kölyök
kihúzta a biztosítékaimat. Gondolom, azt hitték, hogy nem
tudom majd, mit kell csinálni, és itt fogok ácsorogni az
autómentőkre várva.

A kamionos komor arccal bólintott.
– Lefogadnám, hogy nem ártott az illetőnek többet annál,

mint hogy ferdén nézett rá. Manapság mindenki megsértődik a



legkisebb apróságokon is. Úgy látom, maga autómotorok
mellett nőtt fel.

– Igazából nem, de megismerkedtem velük.
Jane végzett a munkával, hátralépett, a kamionos pedig

lecsapta a motorház fedelét.
– Ne várjam meg, amíg beindítja? Csak a biztonság

kedvéért.
– Nagyra értékelném.
A motor az első próbálkozásra beindult.
Amikor Jane lehúzta az ablakot, hogy köszönetet mondjon

neki, a kamionos behajolt hozzá, egyik kezét az ablakkeretre
téve.

– Harminc éve szállítok veszélyes rakományokat felárért, de
eddig a hajam szála se görbült meg. – Jane nagyon szeretett
volna elindulni, hogy elvégezze, amit el kell, azonban a férfi
kedves, egyben melankolikus kisugárzása fogva tartotta. – A
fiam tengerészgyalogos volt, és kapott valami piszlicsáré
feladatot a tengerentúlon, egy kormánytagra kellett vigyáznia.
De végül nem bizonyult olyan piszlicsárénak a dolog.
Huszonnégy éves volt, mikor meghalt. Már hat éve hazudoznak
arról, hogyan, mi, miért… A nagyokosok fedezni próbálják
magukat… – Kinyitotta az ablakkereten lévő öklét, és egy kártya
jelent meg a hüvelyk- és mutatóujja között. – Ez az otthoni
címünk, az enyém és a feleségemé. És a telefonszámunk.
Nálunk soha senki nem találná meg magát. – Jane meg sem
tudott szólalni, miközben elvette a kártyát. A férfit Foster
Oswaldnak hívták. – A mosdóból jöttem ki maga mögött,
hallottam azokat a hölgyeket. Aszontam magamnak, ez a lány
nem semmi. Utána megláttam a jegygyűrűjét.

Jane a volánon nyugvó gyűrűsujjára meredt.
– Egyedi darab, úgyhogy reggel óta mást se látni a tévében,

és most nem akarja, hogy magával tartsak, és segítsek azoknak
a1 hölgyeknek?

– Köszönöm, de nem kell. Megoldom.
– Átkozott legyek, ha nem, hölgyem.
Foster Oswald ezzel hátralépett, Jane pedig sebesen elhagyta

a1 parkolót, még sebesebben felhajtott az autópályára, és mire a
40-eshez ért, már száznegyvenöttel száguldott a Forddal.



8.

JANE TIZENKÉT PERCET vesztegetett el a
biztosítékokkal a kamionos pihenőben. A lakókocsi valószínűleg
vagy húsz kilométert megtett ezalatt. A lány nyolc perc alatt
küzdötte le ezt a távolságot – Sandra pedig újabb tíz kilométert
vezethetett mindeközben.

A Cherokeeban ülő gazemberek biztosan nem sietik el a
dolgot. Valószínűleg jócskán megelőzik a lakókocsit, és
keresnek egy megfelelő helyet, ahol eltéríthetik. Az is
elképzelhető, hogy már az elejétől fogva tudták, hol fogják
csinálni, és akkor még korábban fog megtörténni, mint Jane
gondolta.

Flagstaff és a patagóniai sárgafenyők olyan sebességgel
suhantak mellette, mintha egy látomásban száguldana. Jane
még hevesebben taposta a gázt, amíg a sebességmérő fel nem
kúszott százhatvanra, majd százhetvenötre, és a radardetektor
sem adott neki okot a lassításra. Amikor egy-egy lassabb jármű
jelent meg előtte, olyan hirtelen váltott sávot, hogy szinte úgy
tűnt, mintha az autók kelet felé ugranának az útjából. Egy
óvatlan sofőr, aki indexelés nélkül vált sávot, egy defekt, egy
nála is gyorsabb járőrkocsi – rengeteg veszély leselkedett rá.
Azonban semmi nem történt azon kívül, hogy néhány
teherautó-sofőr rosszallóan megszólaltatta mögötte a légkürtöt.

A forgalom közepesen gyér volt, de az autópályát nem
lehetett volna kihaltnak nevezni. Már szürkült az ég alja, bár az
alkonyat még legalább félórányira volt. Nagyon merész dolog
lett volna fényes nappal eltéríteni egy lakókocsit a főúton – az
arra vallott volna, hogy a srácoknak nem csak alkohol van a
vérükben. Nem tudtak volna több sávot is elbarikádozni, vagy
ütközést kockáztatni az övékénél sokkal nagyobb járművel.

Jane csak egy módszert tudott elképzelni. Azt, hogy
balesetet mímelnek, és leintik a lakókocsit abban a reményben,
hogy Sandra sokkal jobb ember náluk, és hajlandó lehúzódni a
kedvükért. Az étteremben nem csupán szemmel tartották az
áldozataikat, de a beszélgetésüket is kihallgatták.

Vajon megállna ez a két nő, a kocsiban két kiszolgáltatott



gyerekkel, ha három fiatal férfi integetne nekik az út szélén? Erre a
„nem” lehet az egyetlen épeszű válasz. Sandra még akkor sem tenné ki
veszélynek a gyerekeit, ha a szíve nagyobb, mint az agya, főleg az után,
hogy figyelmeztették is rá: ez a három férfi őket figyelte az étteremben.

Jane persze kitalálta, mi lesz a forgatókönyv. Sem Sandra,
sem az anyja nem fogják meglátni a férfiakat, amíg túl késő nem
lesz. A negyedik ember, aki a kocsiban maradt, biztosan egy nő.

A Cherokee a leállósáv egy kiszélesedő szakaszán fog állni.
A nő, a csali ott fog várakozni mellette, minden jel szerint
egyedül, kiszolgáltatottan és elkeseredetten integetve
segítségért, de csak akkortól, amikor a lakókocsi megjelenik a
látóterében. Elképzelhető, hogy még sebesülést is fog tettetni.
Az út mellett valószínűleg egy meredekebb lejtő lesz, és a férfiak
ott rejtőznek majd a sziklák mögött vagy a bozótosban. Amikor
a lakókocsi megáll, a nő, a tettestársuk a jobb oldalához lép
majd, nem a balhoz, ahol száguldoznak az autók, és így a jármű
eltakarja őt az út felől. Ha a nagymama még mindig elöl ül,
akkor abban a pillanatban, hogy lehúzza az ablakot, a nő elő
fogja venni a fegyverét.

Onnantól fogva több kimenetel is elképzelhető annak
függvényében, hogy az ajtó zárva van-e, vagy hogy a
csalimadár lelövi-e a nagymamát, vagy csupán megfenyegeti.
De a lehetőségek mindegyikében, akár eldördül a fegyver, akár
nem, elő fognak jönni a férfiak, és fél percen belül a járműben
teremnek. Vagy még kevesebb idő alatt. A nagymamát
mindenképpen megölik. Sandrát kirángatják a kocsiból,
fegyverrel engedelmességre kényszerítik, elkapják a két
kislányt. Elviszik a lakókocsit egy korábban előkészített
rejtekhelyre – egy pajtába vagy egy elhagyott épületbe –, és
addig használják a lányokat meg az anyjukat, amíg rájuk nem
unnak, a lakókocsiból pedig minden értékes dolgot elvisznek,
majd hagyják a meggyilkoltak tetemét ott rothadni, amíg valaki
rá nem bukkan a hullákra.

A sebességmérő száznyolcvanötnél járt, a kerekek zúgtak. A
nagy sebesség durván szelessé változtatta a mozdulatlan
levegőt, és a Ford karosszériája olyan hangokat adott, mint egy
hamis hegedű, amely két hangjegy között oszcillál egy hosszan
kitartott vonóhúzás közben.



Jane felért egy emelkedő tetejére, és azonnal meglátta a
lakókocsit az út mellett, nem egészen másfél kilométerre, ahol
már eléggé besötétült a látóhatár. A sebességet a felére
csökkentette, és hunyorognia kellett a lapos alkonyati fényben,
amely mintha radioaktívvá és lakhatatlanná tette volna a tájat.
Az összes tábla és szikla mellett úgy nyújtózkodtak a
hosszabbodó árnyékok, mintha elhunytak lelkei lennének,
amelyek az éjszakába vágynak.

Miután egyenesen a középső sávba hajtott, belátta a
leállósáv lakókocsi mögötti részét is, ahol egy sötét, ismerős
jármű állt. Egy nő és egy férfi sétált a lakókocsitól a dzsip felé,
neki háttal. A férfi talán az étteremben ülők egyike lehetett. A
nő minden bizonnyal a csali. Karcsúnak tűnt, olyan százhatvan
centi magasnak; kislányos alkatú volt, alkalmas arra, hogy
együttérzést váltson ki, ha az út szélén áll segélykérőn.

Ha azok ketten ilyen nyugodtan térnek vissza a kocsijukhoz, akkor
már biztosan végeztek a dolgukkal, és a két másik férfi bent van a
lakókocsiban a nőkkel és a lányokkal. A csalimadár és a társa
valószínűleg előremennek, hogy előkészítsék a terepet a többieknek.

Jane azt kezdte dünnyögni, mintha varázsigét mondana,
hogy „Ne nézzetek hátra, ne nézzetek hátra, ne nézzetek hátra!”,
miközben lelassított, és kisorolt a jobb szélső sávba, sőt, félig a
leállósávba, hogy a lakókocsi elrejtse őt a páros szeme elől.
Lehet, hogy a forgalom zaja elnyomta a Ford hangját, de nem
akart kockáztatni, úgyhogy leállította a motort, és az utolsó száz
métert gurulva tette meg. A kerekei alatt megcsikordult a
murva, majd másfél méterre a lakókocsi mögött megállt.

A lakókocsi hátsó ablakát függöny takarta. De a többi
ablakán talán ki lehetett látni.

Jane kiszállt a Fordból, azonban nem csukta be maga mögött
teljesen az ajtót.

A lakókocsi motorja üresben járt, a kipufogóiról csöpögött a
lecsapódott pára.

Jane-t megcsapta a mellette elszáguldó járművek szele,
miközben jobbról a lakókocsi mellé került. Amennyiben a többi
sofőrnek felkeltette is az érdeklődését az útszéli jelenet, azonnal
elnyomta a kíváncsiságukat a tudat, hogy milyen árat kell néha
fizetniük az országúti jótevőknek.



A jármű bal oldalán csak egy ajtó volt, itt viszont kettő, egy
elöl, egy hátul. Jane ellenállt a hátsó ajtó kísértésének, elővette a
pisztolyát, és szorosan a fal mellett, illetve az ablakok vonala
alatt maradva előrelopakodott.

Odaért ahhoz az ajtóhoz, amelyen a nagymama szállt be a
kamionos pihenőnél. Óvatosan bekukucskált az ablakán. Senki
sem volt a fülkében, csak a két üres ülés.

Ha az útonállók a lakótérben vagy a vezetőfülke mögötti
konyhafülkében vannak, akkor meghallják az ajtót. A forgalom
felerősödő zaja is felkeltené a figyelmüket.

Jane egy pillanatra megrettent, és a szíve azt súgta neki,
hogy ez nem az ő harca, hogy ezek a gaztevők nem azok a
szervezett szociopaták, akik veszélybe sodorták a jövőjüket
Travisszel, ezek csak amatőr gonoszok, nem olyan nagyszabású
intrikusok, mint D. J. Michael és társai. De valójában nem
lehetett elkülöníteni ezt a harcot az övétől. Ugyanaz a háború
dúlt mindenhol, időn és téren átívelve, ugyanaz a csata a végső
győzelem reményében, és ha Jane most elsétált volna, azzal
mindent feladott volna, és nem maradt volna más lehetősége,
mint letenni a fegyvert, és meghalni.

Látta, hogy a Cherokee besorol előttük a forgalomba, és
elindul a felé a kijárat felé, ahol a foglyok szenvedése
megkezdődik, elrablóik pedig megünnepelhetik a győzelmüket.

Jane a lakókocsi mögött bujkálva elővette, majd felcsavarta a
pisztolyára a hangtompítót.

Megfogta az ajtó kilincsét. Nem volt bezárva. Kinyitotta.

9.

ODABENT HÁROM ALACSONY lépcsőfok vezetett
az utasüléshez, és a legfelsőről, a háromszög alakúról egyben a
lakótérbe is be lehetett menni. Senki nem volt ott, sem a nők,
sem a lányok, sem az emberrablók. A nappali mögötti nyitott
konyhai és étkezőterület szintén lakatlannak tűnt.

Jane halkan behúzta az ajtót, és habozás nélkül belépett a
lakótérbe, mert úgy tanulta, hogy az elköteleződés minél



gyorsabb cselekvést követel meg, gyorsabbat, mint amit
bátorsággal bírni lehet. Ilyenkor a bátorságnál komolyabb
erőforrásokhoz kell nyúlni. Ezt sokféleképpen meg lehet
nevezni a filozófiai nézeteink függvényében: hívhatjuk a
szakértők magabiztosságának is, de ha az ember őszinte akar
lenni magával, akkor tudja, hogy csak az univerzum felsőbb
erőibe vetett vakhitről van szó.

A mellettük elrobogó kamionok menetszele meg-megrázta a
lakókocsit. Jane a saját szíve zakatolását is hallotta, és a
vérkeringése zúgását a fülében. Emberi hangokat viszont nem.

Beóvakodott a konyha mögötti keskeny átjáróba. Balra egy
nyitott ajtó, mögötte a sötét mosdó. Az átjáró végén a távolabbi
hálószoba csukott ajtaja.

A jobb oldali ajtó mellett fény szűrődött ki. Jane nem fért
volna el az ajtófélfa mellett, hogy bekukucskáljon a résen.
Ehelyett azt kellett feltételeznie, hogy meghallhatták, és
készenlétben várják. Úgyhogy bátran, de összegörnyedve
belépett a folyosóra szűrődő fénybe. A fejét és a fegyverét
alacsonyan tartotta, mert az amatőrök egyenesen a fejre szoktak
célozni a filmekben látott rossz példák miatt.

Egy zsúfolt hálószoba. A közepén ott állt a kopasz, háttal Jane-
nek. A nagymama a sarokban kucorgott, és vér szivárgott ugyan
a szájából, de élt, és rémültnek tűnt.

Sandra arccal felfelé feküdt az ágyon, a haja kócos volt, jobb
szeme annyira bedagadt, hogy ki sem látott rajta, két csuklóját
és bokáját kábelkötöző rögzítette egymáshoz. A kopasz feltépte
a blúzát, az anyag végighasadt, a gombok lerepültek, és
visszapattantak egy lámpa aljáról, a falról. Azonban sem a hely,
sem az időpont nem volt alkalmas a nemi erőszakra. A férfi csak
egy kis ízelítőt akart kapni a rá váró örömökből, és még jobban
rá akart ijeszteni a nőkre.

Lehet, hogy véletlenül a nagymamára pillantott, és
kikövetkeztette, hogy mire utal a meglepett arckifejezése. Az is
lehet, hogy meghallott valamit. Nem számít, mi történt, csak az,
hogy az ajtó felé nézett, és észrevette Jane-t. Nem volt nála
fegyver, és a lány látványa annyira lebénította, hogy nem nyúlt
azonnal a pisztolyáért. De ez sem számított. Jane mellkason
lőtte, és a találat összezúzta a szegycsontját, amelynek fehér



szilánkjai beleálltak a gaztevő szívébe. A férfi még az előtt
meghalt, hogy megérezte volna a jól megérdemelt fájdalmat. Az
ágyra zuhant, a megkötözött nő mellé. A teste lassan lecsusszant
a matracról a padlóra, mint egy angolna, szája néma kiáltásra
nyílt, szeme elkerekedve, vakon meredt a semmibe.

A másik férfi nem hallhatta meg a hangtompítós lövést az
adott körülmények között. Sandra felkiáltott undorában, amikor
a holttest az ágyra zuhant, bár lehet, hogy csak a kopasz utolsó
felháborító megnyilvánulására reagált ezzel.

Miközben Jane elmutogatta a két nőnek, hogy maradjanak
csendben, és ne mozduljanak, egy nagy jármű haladt el
mellettük komótosan, a jelek szerint a legközelebbi sávban,
talán egy kétvontatmányos Peterbilt, amely minden korábbinál
erősebben megrezgette a lakókocsit. Jane a szeme sarkából
észrevett valami mozgást, és a Coltot a magasba emelve arra
pördült, de csak az ajtó tárult még szélesebbre a lakókocsi
remegésétől.

A gyerekek valószínűleg a hátsó hálószobában lehettek a
másik seggfejjel, a csukott ajtó mögött. Jane nem akart behatolni
oda, ahol Holly és Lauren is a tűzharcba keveredhetett volna.
De még ha nem történt is velük semmi rossz azon túlmenően,
hogy megkötözték őket, minden egyes másodperc, amit annak a
perverz alaknak a társaságában töltöttek, az emberi méltóságuk
megsértésének számított, és még mélyebben traumatizálta őket.

Jane az ajtó felé nyúlt, amely már majdnem bezáródott, de
mielőtt megérinthette volna a kilincsét, az életben maradt férfi
kikiabált a társának:

– Litvinov, indítsuk be ezt a szart!
Még be sem fejezte a mondatot, amikor felcsapta a

szobájukba vezető ajtót. Jane felé pördült. A Happy Days hófehér
szökevénye állt a küszöbön, aki meglátta Litvinov férgekre váró
maradványait, és azonnal el is tűnt, noha Jane kétszer rálőtt.

Valószínűleg nem sebesítette meg, mert a férfi nem üvöltött,
és meg sem ölte, mert nem hallatszott, hogy a padlóra zuhant
volna, vagyis minden bizonnyal Hollyhoz és Laurenhez
menekült, akiket vagy fedezékként fog használni, vagy simán
megöl, pusztán perverz élvezetből.

Jane összegörnyedve, először a fegyverét és a fejét kidugva



ment ki az ajtón, és jobboldalt látta meg az ellenfelét, háttal a
másik hálószobának, kezében fegyverrel, talán egy Glockkal. A
férfi első lövése túl magas volt, a másodiktól ajtókeretforgácsok
hullottak Jane arcába olyan két centivel magasabbról, mint ahol
a feje volt. A pasas azért hibázta el még ilyen közelről is, mert
lövés közben a mögötte lévő ajtón hátrált befelé.

Jane nem lőhetett a lányok miatt, nem vonulhatott vissza a
lányok miatt; nem volt más választása, mint a beteg gazfickó
után menni, úgyhogy kivetette magát a keskeny átjáróba,
nekicsapódott a mosdó melletti falnak, és lendületből csapódott
az ellenfelének, akit megzavart ez az indirekt megközelítés,
úgyhogy a harmadik lövése is a levegőbe repült, miközben még
jobban behátrált a hálószobába, és megpróbálta magára csukni
az ajtaját. Jane a lövéstől félig süketen nekirontott az ajtófélfa
mellett egyre keskenyedő résnek. A férfi valószínűleg erősebb
lehetett nála, de kibillenthette a lelki egyensúlyából a lány
vakmerősége. Jane vállal esett az ajtónak, és újabb torkolattüzet
látott, azonban nem érezte, hogy eltalálták-e. Hallott már olyan
emberekről, akik fél percig vagy még tovább sem vették észre,
hogy meglőtték őket – amennyiben csak hússebet kaptak –,
annyira felpörgette őket az adrenalin. A férfi megtántorodott,
amikor Jane belökte az ajtót, és esetlenül hátrált még beljebb.
Valószínűleg az futhatott végig a fején ebben a
válsághelyzetben, hogy talán képes megölni Jane-t, de a lány is
meg fogja sebesíteni, vagy le fogja lőni, és akár meghal, akár
nem, most minden gajra ment, és a jövője egy brutális
gravitációval bíró fekete szakadékká vált, úgyhogy ebben a
pillanatban nem az a legfontosabb, hogy az életét mentse,
amelyet talán szökevényként kell leélnie, hanem ugyanaz, ami
Lear királyt vezette a negyedik felvonásban – ölni, ölni, ölni,
ölni, ölni. Tántorgás közben a lányok felé fordult a fegyverével,
és még mindig olyan jól ápoltnak és jólfésültnek tűnt, mint egy
kóristafiú, pedig már jobban érdekelte a lányok meggyilkolása,
mint az önvédelem. Jane három golyót eresztett belé, ő viszont,
ha lőtt is, nem találta el a testvéreket. Miután holtan a földre
zuhant, Jane odalépett hozzá, és a biztonság kedvéért még
egyszer belelőtt, mert a világ ura egyben a pokol ura is, aki
mindig trükközik.



A lányok sírására nyerte vissza a hallását, amire szívesebben
maradt volna süket. A gyerekeknek nem esett bántódásuk, bár
halálra rémültek. És noha a hajuk szála sem görbült, az
ártatlanságuktól örökre megfosztotta őket a gonosz, ami cseppet
sem hasonlított a Disney gaztevőire, hanem olyan volt, mint a
való életben: kíméletlen, irracionális, végtelenül önző,
magabiztos és a káosz szépségét istenítő.

A lányokat nem kötözték meg, csak rájuk ijesztettek, hogy
nyugton maradjanak. Jane kikiabált a nőknek, hogy a gyerekek
biztonságban vannak, majd az étkezőbe vezette őket, ahol a
kérésére leültek.

Ezután pillantnyi habozás után végül lehúzta és zsebre
dugta a jegygyűrűjét.

Remegett a keze, miközben végigkutatta a konyhai fiókokat
egy olló után. Csak akkor vette észre, mennyire megizzadt,
amikor a verejtéke kihűlt, és jeges patakokban csorgott végig a
gerincén.

Ahogy megtalálta, amire szüksége volt, visszatért az
anyához és a nagymamához. Kiszabadította az előbbit, majd
ellátta az utóbbi sérüléseit, amelyek nem bizonyultak súlyosnak.

A nagymama folyamatosan hálálkodott Istennek, amiért
véget értek a megpróbáltatásaik – holott egyelőre nem is értek
véget. Még sok mindent el kellett végezniük, és gyorsan.

10.

SANDRA TERMINDALE, Holly és Lauren anyja,
Pamela lánya köszönetet akart mondani a megmentőjüknek, de
nem tudta, hogyan tegye, és az összes próbálkozását
elégtelennek találta, ami nem számított, mert Jane-t nem
érdekelte a hálálkodása, csak az együttműködése.

A nők és a lányok az étkezőrészben ültek. Sandra le sem
tudta venni a kezét a gyerekeiről, a hajukat simogatta. A sírást
sem bírta abbahagyni, bár ez már nem az elkeseredettek bénító
zokogása volt, hanem a megkönnyebbülés könnyezése, a
feszültség cseppfolyós feloldása.



– Még a nevét sem tudjuk – mondta Jane-nek.
– Nem – válaszolta a lány. – Valóban.
– Mi a neve?
– Alice Liddell – hazudta Jane.
A mosogató mellett állva kipattintotta a tárat a fegyveréből.

Öt golyó maradt benne. Inkább egy telire cserélte.
– Hála az égnek, hogy arra már nem lesz szüksége – mondta

Pamela.
Jane csak egy-egy halvány fényű éjjeli lámpát hagyott égve a

hálószobákban. A jármű elejében is mindent lekapcsolt, az asztal
feletti apró fényforrást leszámítva. Az ablakokon beszűrődő
világosság az alkonyati ég parázsvörösében játszott.

– Nem akarunk sötétben maradni – mondta Pamela.
– Dehogynem – válaszolta Jane. – Nem akarjuk felhívni

magunkra a figyelmet.
– A gyerekek félnek. Kapcsolja fel a lámpát!
Jane a kislányokra nézett.
– Ti nem tűntök Borsószem királykisasszonyoknak. Olyan

bátraknak tűntök, mint a fiúk. Helyén van az eszetek. Igazam
van?

– Talán – válaszolta Holly.
Lauren azt felelte:
– Azt hiszem, tudunk bátrak lenni.
– Akkor jó. Remek. Minden rendben lesz. – Jane Sandra felé

fordult, és azt mondta:
– Beszélnünk kellene, kettesben.
Sandra nem akarta otthagyni a kislányokat, de azért követte

Jane-t az árnyékos lakótéren át a jármű elejébe, ahol helyet
foglaltak a két ülésen. A motor hangja ott erősebbnek tűnt, egy
három hangjegyből álló gépi altatót játszott.

A nap a látóhatáron egyensúlyozott mögöttük vörösen és
hatalmasan, amit az oldalsó visszapillantókban láthattak. A fény
elvonult nyugat felé, keleten pedig már ott ólálkodott a sötétség,
amelyet távoli, már meleget sem adó napok pettyeztek.

– Figyeljen – mondta Jane. – Azok ketten, akik a
Cherokeeval mentek, arra számítanak, hogy a társaik legfeljebb
fél óra késéssel követik őket magukkal és a lányokkal. Ha nem
éri őket utol a lakókocsi, vissza fognak jönni, hogy megnézzék,



miért.
A nő könnyeit elapasztotta a döbbenet.
– Ki kell hívnunk a rendőrséget.
Jane megőrizte a türelmét.
– Sandy, azzal én nem járnék túl jól. Ha megállna mellettünk

egy járőrkocsi, hogy megnézze, miért vesztegelünk itt, az nekem
ugyanolyan rossz lenne, mintha visszajönne a furgon.

– Ezt nem értem.
– Nem is kell értenie, Sandy. Ha tényleg le akarja róni a

háláját, akkor segítsen megszabadulni attól a párostól, miután
besötétedik.

– Milyen párostól?
– A hulláktól.
– Idekint? Hogyan?
– Úgy, hogy legurítjuk őket az út menti lejtőn.
– Te jó ég! Nem, én nem akarok hozzájuk érni.
– Nagyon nehezek. Szükségem lesz a segítségére.
– De halottak…
– Nagyon. Vagyis már nem tudnak ártani senkinek.
– És ez egy bűnügyi helyszín, vagy mi… Ez nem bűnügyi

helyszín?
– Akkor nem, ha senki nem tud arról, hogy itt bűntény

történt.
– Nem tehetünk úgy, mintha meg sem történt volna.

Szólnunk kell a rendőrségnek.
Jane gyengéden a vállára tette a kezét.
– Ugye, tudja, mi fog történni a gyermekeivel, ha nyomozást

indítanak?
– Hollyval és Laurennel? Ők nem csináltak semmit.
– A rendőrök először is ellenőriztetni fogják, hogy nem

erőszakolták-e meg őket.
– De nem erőszakolták meg őket.
– Mindent ellenőrizni fognak, amit maga mond a zsaruknak.

Ez mindig így megy. Manapság senki nem hiszi el senkinek
bemondásra, hogy mi hogyan történt, anélkül, hogy ellenőrizné,
nem történhetett-e másképpen.

– De ez nem helyes.
– Ez van. És nagy szenzáció lesz. Mindenki arról fog



beszélni, hogy mi történhetett itt, és hogy vajon így történt-e,
vagy úgy.

Arról fognak vitatkozni, hogy Hollyt és Laurent mennyire
bántalmazták… Ilyenkor mindig beindul a spekuláció. És ezzel
együtt kell majd élniük. Az iskolában halálra fogják őket kínozni
vele a fiúk. És nem csak a fiúk.

Sandra hamuszürke arca rózsaszínné vált, vagy a lenyugvó
nap fényétől, vagy az elszörnyedéstől.

– A gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni.
– Maga özvegy, Sandy?
– Hogy özvegy vagyok-e? Nem. Elvált.
– Voltak harcok a gyermekelhelyezésért?
A nő arckifejezése egyértelműen elárulta a választ.
– Ha az akkori harcok durvák voltak, most még rosszabb

lesz a helyzet. Sandy, maga nem veszélyeztette ugyan a
gyermekeit azzal, hogy elhozta őket erre az utazásra, egyesek
mégis azt fogják mondani, hogy igen. És lesznek olyanok, akik
egyetértenek majd a volt férjével, bár a bíró talán nem, de
rengeteg önjelölt bíró akad majd, aki jól ki fogja osztani.

Sandra az alsó ajkát rágva bámult ki az egyre sötétebb
éjszakába, az autópálya túlsó oldalán nyugat felé tartó
fényszórókra.

– És mi lesz, ha a rendőrök megtalálják őket, és vádat
emelnek ellenem?

– Senki nem fogja azt hinni, hogy Sandy Termindale képest
lett volna bárkit megölni.

– Még csak lőfegyverem sincsen.
– Ez a vidék elég néptelen. És az a lejtő hosszú. Hetekig nem

fognak rájuk találni. Addigra pedig végeznek velük a
prérifarkasok. – Sandra megborzongott. – A prérifarkasok jól
jönnek most nekünk, Sandy. Hacsak korábbi letartóztatások
miatt nem rögzítették ezeknek az alakoknak a DNS-mintáját,
annyi sem fog maradni belőlük, hogy azonosítani tudják őket.
És magával semmiképpen nem lesznek összekapcsolhatók.

Sandrát az addigi élete nem készítette fel arra, hogyan
kezelje az erőszakot, vagy hogy miképpen minimalizálja az
utóhatásait. Úgy tűnt, mintha képtelen lenne Jane szemébe
nézni.



– És mi lesz a vérrel?
– Takarítsa fel! Az édesanyjával. Ne már, Sandy! Mindjárt

elég sötét lesz a feladathoz.
A nő elfintorodott.
– És a másik kettő? Mi lesz, ha visszajönnek értünk, miután

ismét útra keltünk?
– Ha visszajönnek, és nem találják itt magukat, abból tudni

lógják, hogy valami baj történt. És nem fogják keresni a bajt.
– De ha mégis?
– Hol akartak ma este megszállni?
– Van egy lakókocsikemping Gallup mellett. Ott foglaltunk

helyet.
– Az majdnem háromszázötven kilométer. Olyan messzire

nem fognak elmenni. De megmondom, mi legyen: én is arra
tartok. Követem magukat, és meggyőződöm arról, hogy
biztonságban megérkeznek Gallupba, mielőtt továbbmegyek.

– Soha többé nem fogom magam biztonságban érezni sehol.
– Ami bizonyos értelemben jó dolog.
A nő ekkor végül Jane szemébe nézett.
– Lehet, hogy tényleg Alice Liddellnek hívják. De ki maga?

Mi maga? Mit mondjak a lányaimnak?
– Mondja azt, hogy én vagyok a magányos lovas unokája.

Vagy hogy őrangyal vagyok. Lehet, hogy még az
őrangyaloknak is tartaniuk kell a lépést a korral. – Amikor
Sandra elfordította a tekintetét, Jane odanyúlt, gyengéden
megfogta a nő állát, és maga felé fordította az arcát. – A maga
lányaiból áldozatot csináltak, Sandra. De ennek itt és most vége
lehet. Ne betonozza be őket ebbe az áldozati szerepbe életük
hátralévő részére! Segítsen nekik bátornak lenni.

Ezek a szavak pár perccel korábban még könnyeket csaltak
volna Sandra szemébe. Most viszont nem. Már levonta a
rettenetes, elkerülhetetlen következtetést, és belátta, hogy soha
többé nem lesz a régi.

– Csináljuk!

11.



A JOBB HÁTSÓ AJTÓ kifelé nyílt, és eltakarta őket az
úton közlekedők elől.

A kopaszra borotvált, fél fülében gyémánt fülbevalót viselő,
mozdulatlan, csontszilánkokkal teli szívű és papírjaitól
megfosztott Egon Uri Litvinov még halálában is tiltakozott a
holtteste eltávolítása ellen; kilencvenkilónyi makacs gonoszsága
időnként szinte elevennek tűnt, mintha testét vesztett, de
továbbra is ott lebegő lelke azon igyekezne korlátozott sikerrel,
hogy ismét visszabújjon porhüvelyébe.

Miután kiemelték a lakókocsiból, és félig álló helyzetben
megtartották, Jane kikukucskált az ajtó mögül, és megvárta,
amíg szünetel egy kicsit a forgalom. A távoli nyugati hegyeket
övező mélylila fényt leszámítva az ég fekete volt, csillagokkal és
alacsonyan lebegő, a nap fényét szellemként visszatükröző
holddal. Egy távolsági kamion sistergett tova mellettük, utána
semmi nem jött. A két nő a közeli korláthoz húzta-vonta terhét,
majd ráfektették, mintha túl sokat ivott volna, és most hányni
próbálna, és a lábát megemelve átborították rajta. A hulla a
hátára zuhant a lejtőn, majd a meredek domboldal kavicsos
talaján az oldalára hengeredett, és a törmelékkel együtt lefelé
kezdett csúszni. Mivel a férfi súlya nagyobb volt a köveknél,
amelyek magukkal sodorták, gyorsabban kezdett csúszni náluk,
majd eltűnt odalent, a sötétben. Utána még hallották egy
darabig, ahogy folytatja az útját, amíg a bozótos meg nem
állította.

A korábban ministránsképű, ápoltnak tűnő, kopott farmert
és cowboycsizmát viselő, igazolványaitól megfosztott Lucius
Kramer Bell talán olyan tizenöt kilóval nyomhatott kevesebbet,
mint Litvinov, és együttműködőbbnek bizonyult a halála után,
mint korábbi szövetségese. Amikor ismét elcsitult a forgalom,
Jane-ék őt is a korláthoz vonszolták, és átbillentették rajta. A
fizika szeszélye vagy a halott vázizomrendszerének a
sajátosságai folytán Bell ülő helyzetbe lendült a kavicsokon,
mintha gyermekként a havon szánkózna. Hátborzongató
látványt nyújtva zuhant le a sötétségbe, és követte Litvinovot a
bokrok közé.

Jane korábban levette a dzsekijét, nehogy beszennyezze, de
a keze véres lett. A mosdó nyitott ajtajában várakozott,



miközben Sandra, aki olyan komor arcot vágott, mintha neki
kellett volna megölnie a két férfit, és nem is csak a holttestük
eltávolításában segített volna, ismételten beszappanozta
mindkét kezét, és addig tartotta a forró víz alá, amíg a vér
rózsaszínjének leghalványabb nyoma sem látszott már sehol.

A lányok az étkezősarokban ültek a nagymamájukkal, nem
látták őket a sarok mögül. Úgy tervezték, hogy később majd a
lakótér padlóján alszanak, már ha képesek lesznek rá.

Amikor Sandra félreállt, és lekapott az akasztóról egy
törülközőt, Jane is a mosdókagylóhoz lépett, hogy Litvinov és
Bell utolsó nyomaitól is megszabaduljon. Ugyanazzal a
törülközővel törölte meg a kezét, mint Sandra, aki utána elvette
tőle, hogy felakassza.

Ezalatt egyikük sem mondott egy szót sem, és akkor sem,
amikor Sandra hirtelen átölelte Jane-t, és nagyon szorosan
magához húzta. Jane viszonozta a gesztust, és egy darabig csak
álltak ott lázas némaságban. Holly és Lauren édesanyja nem volt
képes szavakba önteni a benne kavargó érzelmeket, ám Travis
édesanyjának nem is volt szüksége szavakra. Pontosan értette,
hogy ez a nő vonakodva ugyan, de felismerte azt az igazságot,
amely elől a legtöbb ember egész életében tagadásba menekül.
És amint ezt felismeri valaki, azt nem lehet elfelejteni, hanem
mindig ott marad a szívében egyfajta sötétségként, hogy
onnantól fogva az illető folyamatosan a fényt keresse
kompenzálásképpen.

12.

AZ ÚT, A FÉNYSZÓRÓK és a nyughatatlan
emberiség végtelen rohanása mögött, ennek az ősi földnek a
mély sötétségében ott hevert a meteorkráter csendes tanúként,
olyan mélyen, amilyen magas egy ötvenemeletes ház, több mint
egy kilométer szélesen, és még az anasazi indiánok
településeinek romjainál is idősebben, némán várakozva
ugyanabban az éjszakában, amely már az európaiak
megjelenése előtt ott volt. Az idő, az erőszak és a kannibalizmus



ugyanazt tette az anasazikkal, amikor egyik falujuk a másik
ellen fordult, mint ez az aszteroida a környékkel. Jane Hawk
élénken tudatában volt halandó mivoltának, miközben a
Termindale-lakókocsit követte Winslow-ba, majd Holbrookba a
Festett-sivatag és a kőerdő mentén, egészen az új-mexikói
Gallupig, ahol megvárta, amíg bejelentkeznek a kempingbe,
majd elköszönt tőlük.

Chopin noktürnjei és prelűdjei szegődtek mellé társul a
vörös sziklák magányos éjszakájában, a kontinentális elválasztó
vonalon keresztül. A zongoristák egyike sem a híres apja volt,
aki nemcsak hogy büntetést nem kapott a bűneiért, de még
gyanúba sem keveredett, és aki ebben a pillanatban is turnézott,
éppen annak a nőnek a társaságában, akiért megölte a feleségét,
Jane édesanyját a lányuk nyolcéves korában. Zseniális zenész
volt, de nem értett minden szerzőhöz egyformán jól. Chopint
például kerülte.

Jane teste már nem tűnt többnek néhány sajgó izom és
merev ízület egyvelegénél, amikor a lány 23:20-kor, majdnem
tizenhat órával Travis pónilovaglása után megérkezett
Albuquerquebe. Keresett egy olyan motelt, amelyet egy
nagyvonalú kritikus is legfeljebb kétcsillagosra értékelt volna,
készpénzzel fizetett, annak a jogosítványnak az adataival
töltötte ki a regisztrációs űrlapot, amelynek az igazolványképén
hosszú, vörösesbarna haja és zöld szeme volt, és nem kért
ébresztést.

Volt nála egy fél üveg vodka, és vett hozzá egy kólát az
automatából. Miután lezuhanyozott, leült az ágyra az italával,
és két tárgyat kezdett forgatni a jobb kezében: a fiától kapott
szerencsehozó kámeát, és a jegygyűrűjét, amelyről az a
kamionos, Foster Oswald azt mondta, hogy nem kellene
hordania.

A széles aranykarikába a Nick által kiválasztott szavakat
vésték két sorban, és festették feketére zománcberakással: „Te
vagy a kezdetem / és a végem.”

Nick azt hitte, hogy egy hosszú életet tölthetnek el együtt,
amelyet a túlvilági üdvözülés követ. De alig hat évvel később
meg kellett halnia, mert egy számítógépes modell így döntött.

Az anasazi indiánok valamikor a tizenegyedik század



környékén úgy döntöttek, hogy azzal tartják fenn a hatalmukat,
hogy egyik csoportjukat a másik ellen fordítják, és társadalmi
számkivetetteket választanak ki, akiket kivégeznek, és
megesznek. Ez a rémuralom olyan erőssé vált, és olyan sokáig
tartott, hogy néhány család majdnem kétszáz méterrel a
kanyonok alja felett alakított ki magának barlanglakásokat,
amelyeket csak nagy nehézségek árán lehetett megközelíteni.

Mi változott az elmúlt ezer év során? Manapság sokkal
hatékononyabban lehet rettegésben tartani az embereket, mint
akkoriban, és az áldozatokat metaadatok elemzésével lehet
kiválogatni. A fegyverek, amelyekkel a hatalomőrült elit
fenntarthatja az uralni. És sokkal hatékonyabbak a régi idők
késeinél és bunkósbotjainál. És egy évezreddel az anasazik után
már senki sem tudja azzal megvédeni magát, hogy egy magas
sziklafalra költözik.

Jane kevert magának még egy italt.
Később, amikor már majdnem elnyomta az álom,

visszahúzta az ujjára a karikagyűrűjét. Ha nyilvánosan nem is
viselheti többé, titokban azért még igen. És ha Nick nem is lehet
vele az árulásoknak és természeti csapásoknak eme világában, a
halál után biztosan jobb élet várja őket. Legalábbis Jane ebben
reménykedett.

13.

LUTHER TILLMAN SERIFF arra készült, hogy
hétfőn megteszi a kétórás repülőutat Minneapolisból a
kentuckyi Louisville-be, ahonnan bérelt autóval megy majd Iron
Furnace-be. Ott a jelek szerint valami sorsdöntő dolog
történhetett Cora Gundersunnal, ami végül robbantásos
gyilkosságra ösztökélte, bár el nem tudta képzelni, hogy mi
lehetett az.

Most, a vasárnapi ebéd után leült a számítógépe elé az
otthoni dolgozószobájában, és megpróbált többet megtudni
arról a konferenciáról, amelyre Corát meghívták. Hazel
Syvertsen úgy emlékezett, hogy a Seedling Alapítvány
finanszírozta a rendezvényt, de kiderült, hogy a Seedling
Alapról van szó, egy komoly tőkével rendelkező jótékonysági



egyesületről, amelyet egy vagyonos vállalkozó, a michigani
Traverse Cityből származó Mr. T. Quinn Eubanks hozott létre.3

Eubanksre rákeresve elég sok hivatkozást kidobott a Google
– és az is kiderült, hogy az előző októberben, két hónappal az
Iron Furnace Lake Resortban szervezett konferencia után
öngyilkos lett. Elhagyta Grand Traverse Bay-i otthonát, az Old
Mission-félszigethez vezetett, leparkolt egy cseresznyés mellett
– Észak-Amerika legnagyobb cseresznyeültetvényéről van szó –,
majd felállt egy magával vitt kempingszékre, egy vastagabb
ágra felkötött egy rövid kötelet, hurkot csinált belőle, a nyakába
húzta, és kirúgta maga alól a széket.

A feleségét és az üzleti partnereit megdöbbentette az
öngyilkossága híre. Eubanks nem volt beteg, egyetlen napig sem
volt depressziós, és minden oka megvolt az életre. A Seedling
Alap másik elnökségi tagja, David James Michael megható
gyászbeszédet mondott a temetésén, és azt is bejelentette, hogy
tízmillió dollárt adományoz az alapnak T. Quinn tiszteletére.

Eubanks és a Seedling Alap volt a speciális nevelési igényű
gyermekek oktatásának szentelt konferencia legfőbb szponzora.
Az alap honlapja szerint ő maga is az ötcsillagos Iron Furnace-i
üdülőben tartózkodott a rendezvény ideje alatt.

Azt viszont nem lehetett megtalálni a weboldalon, hogy
kiket hívtak meg, és a konferencia céljairól is csak egy
szűkszavú ismertető szerepelt ott. Érdekes. A küldetéstudattal
rendelkező jótékonysági alapítványok általában minden
alkalmat megragadnak a céljaik és a tevékenységeik
reklámozására, részben presztízskérdésből, részben pedig azért,
hogy elősegítsék ezek megvalósulását. És valóban, az alap többi
projektje sokkal hosszabb leírást kapott.

Hazel Syvertsen arra is emlékezett, hogy azokat hívták meg
a konferenciára, akik megkapták „Az Év Tanára” díjat, nem
feltétlenül abban az évben, hanem akár valamikor korábban.
Országos szinten több száz tanár részesült ebben az
elismerésben az elmúlt évtizedek során. Ám amikor Luther
rákeresett a kapcsolatra „Az Év Tanára” és az „Iron Furnace-tó”
között, semmit nem talált.

Először azt hitte, hogy Hazel talán rosszul emlékezett.
Azonban két órával később, miután az összes keresőkifejezést



felhasználta, ami eszébe jutott, még mindig nem sikerült
megtalálnia a konferencia egyetlen résztvevőjének a nevét sem
T. Quinn Eubankset leszámítva. Cora nevébe sem botlott bele.
Szinte úgy tűnt, mintha az egész meg sem történt volna. Vagy
mintha megtartották volna… de az alatt a négy nap alatt történt
volna valami, ami annyira felzaklatta, és zavarba hozta a
Seedling Alap kezelőit, hogy azok inkább megpróbálták
elfelejteni az egészet.

Amikor Luther megtalálta az alap első emberének a nevét –
Lisa Toskáét –, az volt az első gondolata, hogy még másnap
reggel felhívja, mielőtt kora délután felszállna a repülőre.

De aznap este vacsora után kilépett a hátsó tornácra, a hideg
levegő ellenére kabát nélkül, az eget bámulni és „a csillagokat
hallgatni”, ahogy Rebecca fogalmazott. Időnként, mint ebben a
pillanatban is, amikor valami zavarta egy üggyel kapcsolatban,
nem tudta pontosan meghatározni, hogy mi rágja a
tudatalattiját. De valószínűleg idővel mégiscsak mondhattak
neki valamit a csillagok, mert rájött, hogy nem kellene felhívnia
Lisa Toskát, nehogy Booth Hendrickson megneszeljen valamit.

Az igazságügyi minisztérium jogásza egy nyilatkozatot
nyomott a kezébe – tele közhelyekkel és mellébeszéléssel –, amit
simán csak fel kellett volna olvasnia a kamerák előtt, mintha a
Veblen Hotelban lezajlott incidens egy általános iskolai
színielőadás lett volna, ő maga pedig egy kisdiák, akinek meg
kell tanulnia a szövegét, hogy a szülei büszkék lehessenek rá;
mintha az emberek tömeggyilkosságokkal kapcsolatos félelmeit
ki lehetne masszírozni belőlük egy jól eltalált üzenettel, benne
egyszerű nyelven megfogalmazott alaptalan
megnyugtatásokkal.

Csakhogy ezúttal egyik klisé sem állta meg a helyét. Ezt a
szörnyűséget nem egy magányos farkas tervelte ki, és nem is
munkahelyi robbantásról volt szó, vagy valamilyen társadalmi
igazságtalanság miatt állt bosszúról, amivel kapcsolatban
megértésre ösztökélhetnék az embereket, ha elfogadásra nem is.

Hendricksonnak és a többi politikai háttérmunkásnak
ezúttal fel kellett kötnie a gatyáját, hogy lenyugtassák a
közhangulatot. Mire végeznek Corával, teljesen át fogják festeni
a róla kialakult képet: egyedül élő, beteg embernek fogják



beállítani, egy ravasz szociopatának, aki képes volt jólelkű
tanárnőnek beállítani magát, de titokban náci ereklyéket
gyűjtött, tűkkel és késekkel kínozta magát, a saját vizeletét itta
gyógyhatású szerként, és valószínűleg a rábízott speciális
nevelési igényű gyermekeket is molesztálta. Cora csupán egy
lesz az eszelős csodabogarak sorában. Nincs itt semmi látnivaló.
Mindenki menjen tovább.

Ezért gyújtották fel a házát: hogy minden nyomát eltöröljék
a valódi Cora életének, hogy üres vászonná változtassák,
amelyre azt festhetnek, amit akarnak.

Azt, hogy valójában hogyan vette át felette a hatalmat az
őrület és a tűz, el fogják titkolni; vagyis ez nemcsak egy
visszataszító történet lehet, hanem egyben egy elszabadult
ágyúgolyó is, egy hatalmas és rettenetes ágyúgolyó, amely, ha
valaha is nyilvánosságra kerülne, tönkretenné Booth
Hendricksont és a munkaadóit.

Luther már teljes mértékben értette, hogy miért nem
hívhatja fel Lisa Toskát a Seedling Alapnál, és tudta, hogy
magánemberként, teljes diszkrécióval övezve kell Iron Furnace-
be utaznia, úgyhogy felhagyott azzal, hogy a gondolataiba
merülve bámulja a csillagokat. Ehelyett csillagképeket kezdett
keresni, hogy megnyugvást leljen abban: a felette elterülő
végtelen éppen olyan rendezett, mint mindig, bármilyen káosz
dúl is az alatta lévő világban.

De lehet, hogy az aggodalom és a kimerültség összezavarta,
mert sem a Cassiopeiát, sem a Pegazust, sem a Kis Oroszlánt,
sem a Hiúzt vagy a Herculest nem találta meg, mintha az előző
napi univerzum a napnyugtával eltűnt volna, és a csillagok már
nem adtak volna ki koherens alakzatokat. Ennek a furcsa, új
égboltnak a hidege még jegesebbé változtatta az éjszakát, és bár
Luther azt mondogatta magának, hogy csak az aggodalom,
igen, és a kimerültség miatt nem sikerül felfedeznie az ősi
mintákat, reszketve vonult be a házba, ahol viszont olyan
maradt minden, amilyen mindig is volt, megnyugtatóan
otthonos.

14.



JANE VASÁRNAP REGGEL hétkor már úton volt, és
tojásos szendvicset evett. Miután a sebességkorlátozásokra
fittyet hányva elhagyta Albuquerquet, Antoine Dominót – a
halhatatlan Fatset – választotta útitársul. Fats brillírozott a
zongorán. Az apja gúnyosan megmosolyogná. Amarillóba,
majd, zene nélkül, Oklahoma Citybe nyolcszázkilencvennégy
kilométert tett meg.

Még három órát lenyomott, egyet viharban, amikor is kövér,
fehér esőcseppek zuhogtak, mintha gyöngysorok lettek volna, s
villámok ragyogták be a láthatatlan égboltot, fák hajladoztak a
szélben. Ehhez valahogy Rachmaninov illett a leginkább, a
Corelli-variációk.

Jane szombat este 18:05-kor állt meg az arkansas-i Fort
Smith-ben azzal a szándékkal, hogy még hajnal előtt felkel majd,
és szigorúan betartja a sebességhatárokat a sűrűbben lakott –
több járőrrel ellátott – másnapi szakaszon, amikor tizenkét óra
alatt el szándékozott érni a kentuckyi Bowling Greent. Így
kedden két óra alatt Iron Furnace-ben lehet.

Egy újabb elvitelre kért vacsora egy motelszobában.
Zuhanyzás után leült az ágyra egy vodkás kólával.
A halvány lámpafényben az összes bútordarab és a falon

lógó összes olcsó nyomat ugyanolyannak tűnt, mint az
albuquerquei szobájában lévők, vagy bárhol, ahol egyedül
töltötte az éjszakát, álnéven. Minél távolabbra utazott, annál
inkább úgy érezte, mintha sehol sem lenne, mintha a változó
utak és tájak pusztán a fantáziájában léteznének, a heves
összecsapások pedig csupán egy virtuálisvalóság-sorozat
epizódjai lennének, amelybe valahogy belecsöppent.

Lekapcsolta a lámpát, és csak ült a sötétben, a párnákra
támaszkodva. Tehetséges zongorista létére nem az előadói
pályát választotta, de időnként olyan tisztán hallotta a fejében a
zenét, mintha a rádióból jönne. Ebben a pillanatban Simon &
Garfunkel The Sound of Silence című dala ment az agyában, és
halkan együtt énekelte az előadókkal, hogy „Hello darkness, my
old friend…”.

De nem a sötétség idézte meg ezt a dalt. Azért jutott eszébe,
mert mind a szövege, mind a zenéje olyannak írta le a világot,
amilyennek ő látta már egy ideje: elidegenedettnek, elnyomás



alatt senyvedőnek, magányosnak és apokaliptikusnak.
Elaludt, és később olyan állapotban ébredt, amilyet csak

álmában engedett meg magának. Nem tudta, arról álmodott-e,
hogy az anyját vagy Nicket találja meg az öngyilkosságuk után.
Talán mindkettőt, ahogy az már többször előfordult. Csak a
vérre és a kétségbeesésre emlékezett. Álmában eleresztette
magát annyira, hogy sírjon, és az arca nedves volt a könnyektől.
De a könnyek a gyengeség jelei, és a gonoszok azonnal rávetik
magukat, hogy belőlük táplálkozzanak, úgyhogy Jane az
oldalára fordult, magzatpózba gömbölyödött, és ismét álomba
merült, mert álmában legalább sírhatott.

15.

LUTHER TILLMAN A TÖRVÉNY embereként
ellenérzésekkel viseltetett az olyasfajta spekulációkkal szemben,
amelyek az érzelmekre próbáltak hatni, és a
szenzációvadászatról szóltak, amelyek fogtak egy egyszerű
esetet néhány furcsasággal, és tragikus melodrámává fújták fel,
vagy egyenesen össze- esküvés-elméletté, életszerűtlenül
gonosz gaztevőkkel. De az adott körülményei között már nem
kellett sok ahhoz, hogy túllépett ezen az averzióján. Elég volt
hozzá egyetlen utolsó csepp, az a tény, hogy már a mindig is
betéve tudott csillagképeket sem ismeri fel az éjszakai égbolton;
a konkrét ok nem is számít, csak az, hogy valami átbillentette
Luther Tillman hozzáállását a vasárnapi vacsora után.

Mivel hétfőn nem lett volna ideje eldobható
telefonkészülékeket vásárolni, a bizonyítékokkal való visszaélés
bűnébe esett, amire egy nappal korábban még nem lett volna
képes. Elautózott a rendőrőrsre, egymagában besétált a
bizonyítékok raktárába, és kivett két eldobható telefont egy
tizenkét készüléket tartalmazó zsákból, amelyeket egy olyan
metamfetaminrazzia során koboztak el, ami még nem került
bíróság elé. Bizonyítékként tíz telefon is éppen annyira megteszi
majd, mint tizenkettő, nem? Lesz egy kis ellentmondás a
jegyzőkönyvekben, de ez rendszeresen előfordul ártatlanabb



okokból is.
Miután hazaért, aktiválta mindkét telefont, és az egyiket

átadta Rebeccának.
– Amíg Kentuckyban leszek, tartsd a töltőn, és legyen

bekapcsolva. Ha fel kell hívjalak, nem akarom sem a te iPhone-
odat használni, sem a sajátomat, és a vonalasat sem.

Rebecca azt felelte összehúzott szemöldökkel:
– Tényleg ennyire rám akarsz ijeszteni a Cora-ügy kapcsán?
– Nem – válaszolta a férje. – Dehogy.

16.

FELHŐK TAKARTÁK EL a holdat. A tó az egyik
partjától a másikig terpeszkedett, és némaság borult a vizére,
még a kora esti rovarok is elcsendesedtek így éjfél körülre.

Napvilágnál biztosan nem lehet megszökni. Harley már
többször megpróbálta.

Éjszaka nem lehetett tájékozódni a sötét erdőben, és a
zseblámpafény úgy vonzotta őket – bárkik vagy bármik voltak
is –, mint lámpavilág a molylepkéket. A fák tömege olyan volt,
mint egy labirintus, a fehér tölgyek, juharfák, fekete diók és
somfák útvesztője, de számukra, az imposztorok számára nem
jelentett útvesztőt. Ők úgy eligazodtak a vadonban, mintha az
összes fát maguk ültették volna egy logikus tervrajz szerint.

Harley Higgins, aki alig pár órával korábban töltötte be a
tizennégyet, a part mentén lopakodott, a homokot kerülve, ami
megőrizte volna a lábnyomait.

Átkelt az Iron Furnace Lake Resort területére, és a kikötőhöz
osont. Az üdülőben napközben motorcsónakokat, evezőshajókat
és vízibicikliket lehetett kölcsönözni. De hajnali két órakor senki
nem tartózkodott a kölcsönzőben, ami biztonságos távolságra
állt a szállodától.

A tavon motorcsónakkal lehetett a leggyorsabban átkelni. És mivel
azt elektromos motor hajtja, nem fog zajt csapni, és ezzel felkelteni az
imposztorok figyelmét. Viszont a motorcsónakot csak kulccsal lehet
beindítani, és a kulcsok a kikötő’ bezárt irodájában vannak.



Az evezős csónakok kikötve ringatóztak, mindegyikben ott
hevert egy-egy pár evező. Harley leült a mólóra, beakasztotta a
lábát az egyik peremébe, odahúzta maga mellé, és olyan halkan
sikerült leereszkednie bele, hogy igazán büszke volt magára, bár
a csónak nekiütődött az egyik cölöpnek, és a puffanás
felkelthette volna a közelben járók figyelmét.

Miután letérdelt a keresztfára, az egyik evezővel eltolta
magát a stégtől, és a kis hajó kisiklott a nyílt vízre.

Harley középen ült, az evezőpadon, az orr felé nézve, és úgy
használta az evezőt, mint a gondolások a rudat: a tó fenekének
támasztotta, és lassan eltolta vele a csónakot észak felé, azzal a
szándékkal, hogy átkeljen a túlsó partra.

Amikor ehhez túlságosan méllyé vált a víz, a tat felé kellett
fordulnia, be kellett akasztania az evezőket a helyükre, és a
megszokott módon használnia őket. Az evezővillák meg voltak
olajozva, de még így is nyikorogtak egy kicsit, úgyhogy a fiú
minden egyes húzás után hagyta a csónakot olyan messzire
siklani, amilyen messzire csak elért, nehogy túl nagy zajt
csapjon a part közelében.

A tótól nem félt. Egyetlen veszélyes élőlény sem élt benne.
Hajó híján még akkor is átúszott volna rajta, ha tele lett volna
cápákkal és krokodilokkal.

Az elmúlt néhány hétben mintaszerűen viselkedett, úgy,
mintha végre beletörődött volna az új életébe. Nem vitatkozott
tovább a felnőttekkel, és nem próbált újabb lázadásokat szítani a
gyerekek között. Sőt, még azt is eljátszotta, hogy élvezi a
születésnapi ünnepségét, a fagylaltot és a tortát, mintha az
ajándék nélküli rendezvény nem csak színjáték lett volna.

Már nem panaszkodott a rabság miatt. Persze a többiek nem
rabságnak hívták, hanem iskolának, noha senki nem tanított
neki itt semmit, és nem is várták el, hogy tanuljon. Nem voltak
óráik, tankönyveik, házi feladataik. Ő és a másik hét gyerek
annyit tévézhettek, játszhattak a számítógépen, és
szórakozhattak, amennyit csak akartak. De tilos volt bárkivel
szóba állniuk, aki nem a városban lakott.

Az imposztorok úgy tettek, mintha az, amit vele és a többi
gyerekkel csinálnak, normális lenne, olyasmi, ami már
nemzedékek óta így megy. Sőt, mintha még ők maguk is



elhitték volna amit mondtak, pedig rengeteg hülyeséget
összehordtak. A rabság tíz hónappal korábban kezdődött, előző
májusban, alig két hónappal Harley tizenharmadik
születésnapja után. Azt hitték vajon, hogy nem fog emlékezni
arra, milyen volt az élete korábban, arra, hogy bármikor
bebiciklizhetett a városba, hogy húsz kilométert buszoztatták
egy valódi iskolába, a megyeszékhelyre?

Az üdülő kültéri megvilágítása lassan távolodott dél felé.
Amikor Harley balra, kelet felé nézett, a város fényei, már
amennyi látható volt belőlük ezen az órán, halványan
pislákoltak hat kilométerrel odébb. A nyugati part még távolabb
terült el tőle, és bár sok ház szegélyezte, mindegyik sötétnek
tűnt.

A tó északi partja, amely felé tartott, megmaradt természetes
állapotában. Harley azt tervezte, hogy ott kiköt, és megkeresi a
fák között azt a rétet, ahonnan már könnyen eltalál a Lakeview
útra. A Lakeview a főúthoz vezet. Ott talán majd le tudja inteni
az egyik kamiont, és rá tudja venni a sofőrjét, hogy elvigye a
seriff irodájába, vagy akár a rendőrségre.

A kamionosok rendes emberek. Keményen dolgoznak, és
meg lehet bennük bízni. Legalábbis Harley nagybátyja, Virgil
Higgins mindig ezt mondogatta, mielőtt megszűnt Virgil
bácsinak lenni, és egy imposztor vette át a helyét. Annak az
imposztornak már egyetlen szavát sem lehetett elhinni.

Harley nem tudta, képes lesz-e meggyőzni a rendőröket
arról, hogy Iron Furnace lakossága megváltozott, hogy ezek az
emberek már nem azok, akik régen voltak. De abban bízott,
hogy eléggé felkelti majd a gyanakvásukat, hogy a város összes
tizenhat éven aluli gyermekét – mind a nyolcat – ugyanazon a
napon kivették az állami iskolából, hogy egy
magánintézményben folytassák a tanulmányaikat. És ha a
rendőrök nyomozni kezdenek, és meglátják azt a létesítményt,
amit az imposztorok iskolának neveznek, akkor azonnal tudni
fogják, hogy az igazából egy börtön.

Harley még csak az út egyharmadát tette meg a partig, de
ekkor erősebben és gyorsabban kezdett evezni, nem törődve
azzal, hogy mekkora zajt csap, még azzal sem, hogy a víz nem
viszi-e túl messzire a hangokat.



Annak ellenére, hogy edzett volt, idővel fáradni kezdett. A
karja úgy elnehezült, mintha kővé változott volna, a nyaki
csigolyái pedig mintha nem is csontból lettek volna, hanem
összegabalyodott idegcsomókból, amelyek felforrósodtak, és
érzékennyé váltak az erőfeszítéstől.

A tó szélesebbnek tűnt a sötétben, mint nappal. Még a hold
fénye nélkül sem tévedhetett el rajta, mert az üdülő lámpái
kirajzolták a déli partot, kelet felé pedig ott világított a város.
Harley győzködni kezdte magát, hogy ne aggódjon, csak
folytassa az evezést, de, noha evezett is, továbbra is aggódott,
amíg a csónak orra hirtelen meg nem feneklett.

Harley lerakta az evezőket, és a sekély vízben kigázolt az
északi partra. Ezen a részen inkább kavicsos, mint homokos volt
a tófenék, a kis kövek ott csikorogtak a talpa alatt, az edzőcipője
pedig nedvesen cuppogott, miközben a fiú kelet felé sietett a
parton, jobb oldalán a hullámzó vízzel, balján a fákkal.

Noha a déli part és maga a tó tisztán látszott, a fákat halvány
köd takarta el, ami mintha a kavicsok közül szállt volna fel. A
nedves levegő sűrűnek érződött az erős erdőszagtól.

Harley odaért egy lejtős rétre, észak felé fordult, és felfelé
indult a lekaszálatlan fűben, az előző ősszel lehullott, és azóta
félig komposztálódott vadalmák cefreszagában.

Az emelkedő tetején kiért a Lakeview útra. A kétsávos
aszfalt túloldalán három jármű várta, köztük az apja Range
Roverje is. Öt férfi ment ki érte, sötét alakok a még mélyebb
sötétségben, árnyékos, de sápadtabb arccal, mint a többiek.
Mivel nem világított a hold, semmi sem csillogott a szemükben,
ami kiégett lyuknak tűnt kifejezéstelen vonásaik között.

A főút innen öt kilométerre nyugatra keresztezte az utat.
Ekkora túlerővel szemben Harley abban sem reménykedhetett,
hogy száz métert sikerül megtennie, nemhogy öt kilométert.

Akár el is keseredhetett volna, ha nem számít egy ehhez
hasonló találkozásra. Bár abban reménykedett, hogy sikerül
megszöknie, még így is megtudott valami fontosat a
próbálkozása során, és bízhatott abban, hogy a következő
alkalommal sikerül majd elkerülnie az üldözőit.

A férfiak pár pillanatig csak mozdulatlanul, némán álltak,
miközben a gyér köd lassú, szürke hullámokban gomolygott



közöttük; úgy tűnt, mintha nem is emberek lennének, hanem
csak szellemek, amelyeket a haragos természet formált meg az
erdő rothadó humuszából, és küldött háborúba az emberiség
ellen.

Majd az az imposztor, amelyik Boyd Higginsnek nevezte
magát, átkelt az úton, és Harley vállára tette a kezét.

– Gyere velem, fiam! Ki kell aludnod magad.
Harley kiszabadította magát.
– Ne nevezz a fiadnak! Nem vagyok a fiad.
– Maradt még egy kis szülinapi torta és fagylalt. Lefekvés

előtt ehetsz belőle.
A fiú nem tehetett mást, kénytelen volt odamenni a Range

Roverhez, beszállni az utasülésre, és bekötni magát. Utána
csüggedten összegörnyedt.

A Rover előtt egy Chevy Silverado haladt, mögötte pedig
egy Honda Accord, mintha az öt férfi egy veszélyes
tömeggyilkost kísérne vissza a zárkájába a szökési kísérlete
után.

– Gyűlöllek – mondta Harley.
– Kicsit sem fáj, amikor ezt mondod – biztosította a hamis

Boyd Higgins –, mert tudom, hogy nem gondolod komolyan.
– Minden egyes istenverte szavamat komolyan gondolom.
– Ne szitkozódj, fiam! Az bemocskolja a lelked. Anyád és én

szeretünk téged. Megértjük a betegségedet, és mindig szeretni
és támogatni fogunk.

– Nem vagyok beteg.
– Abban szenvedsz, amit személyiségzavarnak hívnak,

Harley.
– Már megint ezzel a hülyeséggel jössz.
– Hála az égnek, ez egy olyan rendellenesség, amit ki fogsz

nőni. Tudjuk, hogy most nehéz lehet neked, és azt kívánjuk,
bárcsak jobban meg tudnánk könnyíteni a helyzetedet.

– Szóval valami hülye személyiségzavarom van, mi?
– Pontosan.
– Akkor miért nem visztek pszichiáterhez vagy valami

agyturkászhoz?
– Számodra az iskola a legjobb kezelés, Harley. Jó lenne, ha

ezt te is belátnád.



– Ez nem is iskola! Nincsenek tanárok, órák, házi feladatok!
Az álapja elmosolyodott, és bólintott.
– Ez nem hagyományos iskola. Mint már említettem, ez egy

váróiskola.
– Ami mi a fenét jelent? – Az imposztor továbbra is

mosolyogva megveregette Harley vállát, mintha gyengéden el
akarná űzni belőle a haragot. A fiú, akinek már nagyon elege
volt ebből a leereszkedő modorból, folytatta: – Nem tudtok
átverni minket. Egy pillanatra sem. Az összes gyerek tudja,
hogy egyikőtök sem az, akinek tűnik.

– Ezt már nagyon sokszor elmondtad. De ez is csak a
személyiségzavarod megnyilvánulása, Harley… az a
szánalomra méltó tévhit, hogy mi valamiféle robotok vagy
beprogramozott emberek vagyunk. Ezt is kinövitek majd a
kezelés hatására. Ne aggódj miatta!

– A kezelés hatására, mi?
– Pontosan.
– Nem is kapunk semmilyen istenverte kezelést.
– Ne szitkozódj, fiam! Nem áll jól.
– Milyen kezelést kapunk?
– Komolyabbat, mint gondolnád. Idővel majd meg fogod

érteni.
Megkerülték a tó északkeleti csücskét. A város ott hevert pár

kilométerre előttük.
– Én nem félek tőletek – jelentette ki Harley.
– Akkor jó, fiam. Semmi okod sincs a félelemre. Soha senki

nem emelt kezet rád, és nem is fog.
Az apafigura pont úgy nézett ki, mint Boyd Higgins. A

hangja is olyan volt, mint Boyd Higginsé. De a valódi Boyd
Higgins soha nem hazudott Harley-nak, és soha nem beszélt
vele leereszkedően, ez a fickó viszont nem volt több egy
leereszkedő, hazug szemétládánál.

– Egy hazug szemétláda vagy.
Az imposztor elmosolyodott, és megrázta a fejét.
– Csak a betegséged miatt gondolod így, de ez biztosan

elmúlik, amikor meggyógyulsz.
– Ha tényleg az apám lennél, megbüntetnél, amiért ilyeneket

mondok.



– Nos, ha elveszítenéd a lábadat, fiam, akkor sem
büntetnélek meg azért, mert nem tudsz járni. És a betegséged
miatt sem foglak megbüntetni.

A Chevy Silverado, a Range Rover és a Honda Accord olyan
komoran vonult végig a városon, mint egy temetési menet.

Ahhoz képest, hogy milyen kis település volt, Iron Furnace
rengeteg ajándékbolttal, galériával és étteremmel
büszkélkedhetett, amelyeknek a bűbájos sora a főutcán várta a
látogatókat, a téglával kirakott járda és az ódon utcai lámpák
mellett. A városka nemcsak a kétszáz vagy még több vendég
miatt virágzott, akik a mindig telt házas üdülőben pihentek,
hanem azért is, mert népszerű kirándulóhelynek számított még
olyan távoli településekről is, mint Nashville, Louisville és
Lexington.

Az utca két oldalát hatalmas oregoni hamisciprusok
szegélyezték grandiózusán széttárt kékeszöld ágaikkal. Ezeket a
fákat egész évben ezernyi apró égő díszítette, ezért a
kereskedelmi kamara „A város, ahol mindig karácsony van”-
ként emlegette a települést.

Remek dolog Iron Furnace-ben felnőni, főleg, ha az ember
anyja és apja tulajdonában van a Higgins’s Haven, ami
egyszerre szendvicsbolt és fagyizó. De a város megszűnt Harley
otthonának lenni. Már nem volt szabad az utcáin sétálnia. A régi
épületek, üzletek és a fák, amelyek ilyen későn már nem voltak
kivilágítva, ugyanúgy néztek ki, mint mindig, csakhogy ami a
múltban barátságosnak, sőt, mágikusnak tűnt, az most baljós
színezetet vett fel.

A Lakeview út a város után nyugat felé fordult. Három
kilométerrel előttük ott állt az üdülő teljes pompájában.

Harley azt mondta:
– Elmagyaráznád még egyszer, miért nevezitek ezt a helyet

„váróiskolának”?
– Hé, azt hittem, ezt már ezerszer elismételtem. De szívesen

elmondom neked még egyszer, ha ez megnyugtat. Azért
nevezzük váróiskolának, mert azt a te kis betegségedet
leginkább az idő fogja meggyógyítani. Nem tehetünk mást, mint
hogy kivárjuk, amíg elmúlik.

– Tizenhat éves koromban.



– Pontosan.
– És addig egy börtönben kell élnem.
– Hé, Harley, ne kínozz már ilyenekkel! Tudod, hogy ez nem

börtön. Mindent megkaphatsz, amit akarsz, és ráadásként még
finom ételeket, friss levegőt és törődő gondoskodást is.

Harley a legszívesebben felüvöltött volna. Addig akart
üvölteni, amíg teljesen ki nem merül. Ő tudta magáról, hogy
nem őrült. De az igazi őrültek így szoktak üvöltözni az
elmegyógyintézetekben, nem?

Kiabálás helyett azt válaszolta:
– Olvastam egy könyvet a személyiségzavarokról.
– Jól tetted. Ismerd meg önmagad, ahogy mondani szokták.
– Lehet, hogy szeretnék egy másik könyvet is, ami erről szól.
– Akkor megkapod, fiam. Az összes könyvet megszereztük

neked, amit kértél. Tudod, hogy arra biztatunk, hogy olvass el
mindent, amit akarsz. Az anyádat és engem nem is érdekel,
hogy mit választasz, még az sem, ha szaftos, amennyiben leköti
az érdeklődésedet, és segít elütni az időt. Most az a lényeg, hogy
az iskolában maradj, és elüsd az idődet.

– Melyik az a személyiségzavar, ami magától meggyógyul
az ember tizenhat éves korában?

– Hát az, ami neked van, fiam.
– Mi a neve?
Az imposztor pont úgy nevetett, mint Boyd Higgins.
– Az ég áldjon, fiam, én szendvicsek készítésével és fagylalt-

kanalazással töltöttem az életemet. Az én agyam nem alkalmas
harmincbetűs orvosi szakkifejezések memorizálására.

– És miért pont tizenhat éves koromig kell várnunk?
– Nos, ha jól értelmeztem a dolgot, az agy tizenhat éves kor

után is fejlődik egy kicsit, de az az aranykor, akkor a
legérettebb. És amikor a legérettebb, akkor állsz majd készen.

– Készen?
– Teljesen készen – erősítette meg az imposztor.
– Mire készen?
– Nos, arra, hogy leszámolj ezzel a személyiségzavaroddal.
– Úgy érted, egyik napról a másikra?
– Ha jól értelmezem, akkor igen.
Miközben elhajtottak az üdülő bejárata előtt, és



továbbmentek, Harley azt mondta:
– Mához két évre.
– Tegnaphoz, a születésnapodhoz. Nagy megkönnyebbülés

lesz számunkra, amikor meggyógyulsz, fiam. Amikor
visszakapjuk a régi Harley-t.

A fiú egy kis habozás után azt kérdezte:
– És olyan leszek, mint régen?
– Miért ne lennél olyan? Ez egy múló állapot.
Csendben folytatták az útjukat az üdülő mellett, még

nyugatabbra tartva.
Majd Harley megszólalt:
– Apa, de nem tűnik őrültségnek… vagy legalábbis

furának… hogy a városban az összes tizenhat éven aluli gyerek
ugyanazt a személyiségzavart kapta el, és mindegyik egyik
napról a másikra meggyógyul majd tizenhat éves korában, de
addig is bezárva kell őket tartani, távol az emberektől?
Miközben senki nem tanít nekik semmit? És az a dolguk, hogy
elszórakoztassák magukat? Ha belegondolsz, apa, nem látod,
hogy ez nemcsak bolondságnak, hanem kifejezetten
helytelennek tűnik?

Boyd Higgins – már ha Boyd Higgins volt az – összehúzta a
szemöldökét, az útnak arra a távoli pontjára meredt, ahol a
fényszórók csóvája összefolyt, és olyan fél percig csupán
hallgatott. Majd megrázta a fejét, és elmosolyodott.

– Azért nem kell tanulnod, Harley, mert tizenhat éves
korodban mindent tudni fogsz.

– Mindent? Mi mindent?
– Mindent, amit tudnod kell, és mindent, amit nem. Csak

várd ki, és meglátod! Tizenhat éves korodban kész leszel.
Hat kilométerre az üdülőtől a Chevy Silverado lassított,

megfordult az úton, és elindult visszafelé, a városba. A Honda
Accord követte.

Az imposztor mérsékelte a sebességet, és jobbra
kanyarodott, arra a kocsifelhajtóra, amely egy magas kapuhoz
vezetett a kétoldalt az éjszakába vesző kőfalban. Lehúzta az
ablakát, megnyomott egy gombot a kaputelefonon, és
azonosította magát. A kapu félresiklott.

– Kérlek, ne csináld ezt! – könyörgött Harley.



– Nem lesz semmi bajod, fiam. Itt törődnek veled.
– Úgy érzem, mintha kezdenék megőrülni.
– De nem így van, drága gyermekem.
– Lehet, hogy mégis.
– Nem. Nem fogsz megőrülni.
Áthajtottak a kapun, és elindultak az úton az épület felé,

amely soha nem volt, és nem is lesz iskola.
Harley azt mondta ennek az embernek, hogy nem fél tőle,

ami igaz is volt. De léteztek olyan dolgok, amiktől félt.
Félt attól, hogy még két évet ezen a helyen kell töltenie.
Félt a tizenhatodik születésnapjától, és attól, ami akkor fog

történni.
És attól is félt, hogy ez a Boyd Higgins talán mégsem

imposztor, hanem az igazi apja, aki furcsán megváltozott, és
soha többé nem lesz már a régi.

A kocsiút az udvarházhoz vezetett. Az oszlopos tornácon
két ember várakozott – a nő, aki Noreennak nevezte magát, és a
férfi, aki Harvey-nak – a borostyánsárga fényben.

A férfi és a fia egyszerre szálltak ki a Range Roverből. Az
apa megkerülte a kocsi elejét, és megölelte Harley-t, mert Boyd
Higgins mindig is ölelgetős típus volt. Homlokon csókolta
Harley-t, majd arcon is, mert Boyd Higgins mindig is
puszilgatós típus volt. Majd azt mondta: „Tiszta szívemből
szeretlek, fiam!”, mert Boyd Higgins mindig is kifejezte a
felesége és a gyermeke iránt táplált érzelmeit.

Harley az apja szemébe nézett, abba a kékeszöld szempárba,
amely egész életében imádattal figyelte. Bár őszinteséget látott a
tekintetében, őszinteséget és szeretetet, valami mást is felismert
benne: egy kósza árnyékot a mélyén, olyasmit, mint amikor egy-
egy verőfényes nyári napon kihajózott, lebámult a vízbe, és a
legalján még éppen hogy csak ki tudott venni egy torz,
uszonyos alakot, amely mindennél rejtélyesebbnek tűnt a
rejtélyeknek ebben a világában, de amelyet ugyanakkor azért fel
lehetett ismerni. Az az árnyék viszont, ami ennek a szempárnak
a mélyén bujkált, nem volt olyan tiszta és egyértelmű, mint egy
hal a tó alsóbb áramlataiban, hanem inkább fájdalmas
vonaglásnak tűnt, mintha az előtte álló férfi szenvedne búcsúzás
közben, és egy pillanatra ráébredt volna, hogy valami nagyon



nincs rendben. De a szempár ezután sekélyebbé vált, és a férfi
olyan érzéketlen lett a fiú szenvedésére, mintha ismeretlen,
démoni erők tartanák a markukban. Elmosolyodott, beszállt a
Roverbe, és elindult, azzal az elkeserítő és rémítő
bizonyossággal hagyva magára Harley-t, hogy nem egy robot és
nem is egy beprogramozott ember hozta vissza ide, hanem csak
az, ami egy Boyd Higgins nevű jó emberből megmaradt.



NEGYEDIK RÉSZ

IRON FURNACE

1.

LUTHER TILLMAN hétfőn Cora Gundersun egyik,
kézzel teleírt spirálfüzetével foglalta el magát a repülőn. Arra
tippelt, hogy ez lehetett a legutolsó füzet, mert ennek a többivel
ellentétben nem volt minden oldala megtöltve; nagyjából száz
vonalazott oldal maradt üresen benne.

Most is magával ragadta a próza. De a füzet közepén két
olyan oldalt talált, amely a konyhaasztalon lévő napló
tartalmára emlékeztetett: ugyanazoknak a frázisoknak a
kényszeres ismételgetésére, amíg össze nem állt belőlük az
üzenet a Cora agyába petéző pókról.

Ez az ismételgetés más jellegű volt. A precíz kézírás sorai
értelmezésért kiabáltak. Ám mivel a repülő már megközelítette
Louisville-t, Luther későbbre hagyta azt elemzést.

Miután bérelt egy Chevrolet-t, két órát vezetett a kentuckyi
Mourning Dove-ba, ami tizenöt kilométerre volt Iron Furnace-
től. Kivett egy szobát a Mourning Dove Fogadóban, amely
nagyjából annyira tűnt fogadónak, mint amennyire
hullámvasútnak; egy teljesen hétköznapi kis motelról volt szó.

Iron Furnace-ben jobb szállások is akadtak. De Luther neve
nagy valószínűséggel felkeltette volna Booth Hendrickson és az
amerikai igazságügyi minisztérium figyelmét, amennyiben
megjelent volna egy motel vendégkönyvében azon a helyen,
ahol Cora Gundersun egy elég gyanús konferencián vett részt.

Luther szürke nadrágot húzott magára az útra, szürke pólót
és fekete sportdzsekit, s remélte, hogy ez elfogadható
öltözéknek számít majd az üdülő éttermében.

A vaskohászathoz nagy mennyiségű vízre van szükség, és a



kisváros 1830-ban már virágzott. Az öntöde viszont a
századfordulóra megszűnt, a hatalmas kohó rég eltűnt onnan.
Luther egy elbűvölő kis települést talált a helyén, gyönyörű
örökzöldekkel, amelyeket talán oregoni hamisciprusoknak
neveznek. Ezek a kecses, jó illatú növények egyáltalán nem
hasonlítottak a minnesotai flóra képviselőire.

Luther másfél órán át bolyongott közöttük, amíg a boltok és
a galériák el nem kezdtek bezárni. A tulajdonosokkal és az
eladókkal beszélgetett, akik kivétel nélkül szívélyesek voltak.
Ha valaki megkérdezte, Martin Mosesként mutatkozott be
Atlantából, egy rendezvényszervező vállalkozás egyik
tulajdonosaként.

Hat órakor kocsiba szállt, és megtette azt a pár kilométert a
híres üdülőig, ahol egy parkolóőr fogadta aranypaszományos és
arany mandzsettagombos fekete kabátban, sapkája ellenzőjén
aranyhímzéssel. A bérelt autót olyan lelkesen vette át, mintha
egy Rolls-Royce lett volna.

A háromszintes wrighti épület hatalmasnak tűnt: hosszú,
egyenes vonalak, enyhén döntött palatető mély eresz felett,
lépcsőzetes teraszok, drámai kőfalak bézsre festett szakaszok
között. A színezett üvegablakok legnagyobb része átlátszó
üvegből volt, csak a geometrikus keretmintázatuk volt festve.

Az ablakok meleg – szinte misztikus – fényben ragyogtak a
kora estében, mintha a halandó vendégek ősi civilizációk
talapzatukról leereszkedett isteneivel és félisteneivel
keveredhetnének ezen a helyen.

A belső tér túlszárnyalt minden várakozást a selyemfényűre
festett, cseresznyearany cédrusmennyezet egyszerű, de
lenyűgöző díszítésétől kezdve egészen a világítóan sápadt
kvarcpadlóig, amelynek fekete gránitszegélye volt.

Az éttermi pincérek szmokingot viseltek. Baccarat
kristálypoharakban égő gyertyák vetettek táncoló prizmákat az
ezüst evőeszközökre. Az üvegből készült, edény formájú
vázában díszelgő skarlátvörös amarillisz mintha érzékien
remegett volna a gyertyák lüktető fényében.

A vacsora nagyszerű volt, semmilyen hibát nem lehetett
benne találni, a felszolgálás kifogástalan, a pincér barátságos.
Amikor Luther jelezte az igényét, hogy készpénzben akar



fizetni, semmi sem utalt arra, hogy idejétmúltnak találnák a
kívánságát az arany- és platinakártyák korában.

Mivel a parkolóőr nem volt túl elfoglalt, csevegett pár percig
Lutherrel, mielőtt kihozta volna a kocsiját. Szívesen beszélgetett,
és jól ismerte a város történetét.

Luther tizenöt kilométerrel odébb, miután visszaért a
minden fényűzéstől mentes Mourning Dove Fogadóba,
felakasztotta a sportdzsekijét a szekrénybe, és kiment a
mosdóba. Miközben a kezét mosta a csapnál, a saját szemébe
nézett a tükörben, és azt kérdezte magától:

Mi a fene volt ez az egész?
Leült az egyik fotelba, és a tévére meredt, amelynek a

bekapcsolásával nem is fáradt, ehelyett az azonos nevű városon
és üdülőn kezdett gondolkozni. Nem turistaként, hanem
tetthelyen járó zsaruként figyelte meg őket.

Nem látott sem villanyvezetékeket, sem telefonpóznákat. Az
összes hálózat a föld alatt futott, ami szokatlan dolog egy ilyen
kicsi vidéki település esetén. Persze lehet, hogy a helyi lakosság
felismerte a festői látkép fontosságát a turisták miatt, és
elfogadta a szépség árát.

Az utcák makulátlanul tiszták voltak. Ha egy turista
eldobott egy rágógumipapírt, valaki biztosan ott állhatott
mögötte két lépésre, ugrásra készen, hogy összeszedje a
szemetet. A járdák annyira tiszták voltak, mintha
felporszívózták volna őket. A csatornákban csak fenyőtűk
hevertek, és azokból sem sok.

A bájos épületek tulajdonosai mintha szorgos manókra
bízták volna a házak karbantartását. Az összes fal és kerítés úgy
nézett ki, mintha előző nap festették volna le. Az idő és az
elemek mindenhol máshol kimossák a maltert a téglák és kövek
közül, Iron Furnace-ben azonban nem. A graffitik teljes hiánya.
Egyetlen piszkos vagy repedt ablak sem látszott sehol. A boltok
és a galériák olyan rendezetten tették közszemlére az árujukat,
mintha az összes tulajdonosuk és eladójuk megrögzött-
kényszeres személyiségzavarban szenvedne.

Az emberek, akikkel Luther találkozott, annyira normálisak
voltak – nagyjából olyannak tűntek, mint az ötvenes évek
televíziós sorozatainak a szereplői –, hogy a normalitásuk



abnormálisnak tűnt ebben a korban. Jól fésültek voltak, és
elegánsan öltözöttek. Udvariasak és jó modorúak.

Bármilyen hatékony tud lenni a munkahelyi betanítás,
mindig akad egy-egy eladólány, akinek elterelik a figyelmét a
saját magánügyei, vagy aki más okból viselkedik türelmetlenül,
egy galériatulajdonos, aki sznob hanghordozással beszél, egy
szemöldökét húzogató pénztáros, egy önérzetes pincér – kivéve
Iron Furnace-ben. Ott mindenki hatékony volt, figyelmes, jól
informált a saját árujával kapcsolatban, és senki sem tűnt
elégedetlennek a munkájával.

Iron Furnace-ben olyan univerzális és megingathatatlan volt
a kellemes modor, hogy Luther zsaruszimata azt súgta, itt
nemcsak egyvalaki akar eltitkolni valamit, hanem mindenki el
akar titkolni valamit.

Ami abszurd gondolat. Paranoid.
Hatszáz helyi lakos? Hatszáz ember őrizgetne egy titkot? Ez

lehetetlen. És különben is, mi lenne az a titok… Hogy mindegyikük
ugyanazt a boldogságdrogot szedi?

És még egy furcsaságot észrevett. Bármilyen kedvesek
voltak is az itt élők, semmi olyasmit nem tapasztalt, amit
vidámságnak, örömkitörésnek, boldogságnak lehetett volna
nevezni. Ezek az emberek nem olyannak tűntek a kívülálló
szemében, mint akik boldogak, hanem inkább mint akik az
unott elégedettség állapotában vannak. És lehet, hogy az ilyen
nehéz időkben az elégedettségnek is örülni kell, de Luther
különösnek találta, hogy ez mennyire elterjedt.

Bekószált a mellékutcákba is, amelyekben éppen olyan
pöpec rendben voltak tartva a házak, mint a Lakeview úton. Az
egész város olyannak tűnt, mint egy díszlet. Vajon ha benyitna
valamelyik házba, az derülne ki, hogy csak kívülről mutatós, de
nincsenek benne szobák és bútorok?

– Kezdesz nagyon elszállni – figyelmeztette magát.
De… még egy furcsaság. Látott olyan turistákat, akik az

okostelefonjukba mélyedtek, és üzenetet írtak vagy játszottak
rajta – ám egyetlen eladó vagy üzlettulajdonos sem csinált
ilyesmit, akár szolgálatban volt, akár nem, senki olyan, aki helyi
lakosnak tűnt. Ebben a technológiafüggő társadalomban, amely
folyamatos közösségimédia-kapcsolódást követel, ha bármi



bizonyítékként szolgálhat az emberek idegenségére, akkor az a
mobiloktól való tartózkodás.

Luther nem számított arra, hogy esetleg fegyvert is kell
használnia. És még mindig nem gondolta úgy, hogy szüksége
lesz rá.

De a magas rangú rendőrök diszkréciójával, akik idegen
körzetekbe visznek magukkal rejtett fegyvert, a bőröndjébe
helyezett egy Springfield Armory Super Tuned .45-ös
Championt. Meg egy hozzá való vállhevedert. És két teli tárat.

Most kicsomagolta a fegyvert, amelyet nem szándékozott
használni, és belerakta az egyik tárat.

Utána ismét visszaült a karosszékbe, ezúttal Cora egyik
füzetével. Odalapozott az ismétlődő mondatokkal és
töredékekkel teli két oldalhoz, amelyet a repülőútja vége felé
fedezett fel.

Miközben a szavakat tanulmányozta, időnként az asztalon
heverő pisztolyára pillantott. Örült, hogy magával vitte.

2.

HARLEY HIGGINS csak hétfő hajnalban, 5:20-kor
feküdt le aludni. És még akkor is olyan elkeseredés és rettegés
kínozta, hogy a kimerültség sem tudta elaltatni. A szülei, bár
még éltek, valami megnevezhetetlen kórban szenvedtek, ami
arra kárhoztatta őket, hogy másvalaki vagy másvalami kényére-
kedvére alakítsák az életüket. Ha nem lehet visszacsinálni, amit
velük tettek, akkor Harley örökre elveszítette őket, és akár
árvaként is tekinthet magára.

Két év múlva, amikor őt is olyanná teszik, mint a szüleit,
talán engedélyezni fogják, hogy visszatérjen a házukba, de ő
akkor már nem az igazi Harley lesz, és csak az árnyékát fogják
élni annak az életnek, amelyet élhettek volna. Nem élőhalottak
lesznek, mert nem fognak szétrohadni, szétesni, meg ilyesmi,
ugyanakkor élni sem fognak igazán. És a rendelkezésére álló
bizonyítékok alapján észre sem fogják vermi, hogy
megváltoztak. Ez tűnt a legszörnyűbbnek az egészben.



A fogvatartói valószínűleg észrevették, hogy képtelen
elaludni, mert Noreen hajnali fél hétkor bement hozzá „egy kis
különleges reggelivel”, ami medvecukorból, egy fahéjas-
pekándiós tekercsből és egy pohár hideg tejből állt. A nő
erősködött, hogy a tej segít majd az elalvásban. Valószínűleg
nyugtató lehetett benne.

De Harley-t ez nem zavarta. Az édességek nem érdekelték, a
tejet viszont megitta.

Egy olyan városról álmodott, amelyben mintha senki nem
élt volna: elhagyott irodaépületekről, lakók nélküli
lakóházakról, széles, kihalt autópályákról, az utca közepén
árválkodó kocsikról és a mindent beborító halál némaságáról.
De azok az emberek, akik eltűntek onnan, még mindig
visszatükröződtek a kirakatokban, ahogy elmentek előttük, egy
menő üzlet fényes acélhomlokzatán, a parkbeli tó felszínén. A
tükrök tanúskodtak a jelenlétükről, ám maguk az emberek, akik
a tükörképeket vetették, már sehol sem voltak. Harley is
kibámult egy szálloda előcsarnokának a tükréből, de amikor
beállt a tükör elé, és lenézett a testére, nem látta önmagát.
Amikor megértette, hogy csak a tükörben létezik, hogy már nem
érintheti meg a világot, és a világ sem őt, hogy az élettere az
üveg és a mögötte lévő ezüstlap keskeny síkjára korlátozódik,
elkeseredésében felsikoltott, azonban a sikoltása nem adott
hangot, éppen olyan értelmetlen volt, mint a halottak reményei
és a soha meg nem születettek vágyai.

Tíz órával az után, hogy megitta a tejet, hétfő délután fél
ötkor felébredt, felült, ledobta magáról a takarót, felkelt az
ágyból, és tudta, hogy ismét meg kell kísérelnie a szökést. Hogy
addig kell próbálkoznia, amíg meg nem hal, vagy be nem
zárják.

3.

JANE HAWK hétfő délután 4:54-kor érkezett meg a
kentuckyi Bowling Greenbe, túl fáradtan ahhoz, hogy érdekelje,
több tagja sajog, mint amennyi nem.

Talált egy csemegeboltot, ahol vett két Reuben-szendvicset,
egy adag savanyúságot meg egy kis doboz krumplisalátát.



A motel drága volt, négycsillagos, melyek mindegyikére
rászolgált; a kábeltévé-csatornák széles választékát kínálta, az
értelem és értelmetlenség egész univerzumát. Amikor Jane
levetette magát a tévé elé, és enni kezdett, csak a vetélkedős
csatornára volt kíváncsi: a Családi ügyre Steve Harvey-val,
három ismétlésre egyhuzamban. Amíg a műsorvezető fintorgott
és viccelődött, és amíg a családok egymással viaskodtak, addig
úgy tűnt, mintha még maradt volna valami abból a könnyed,
önironikus, apolitikus Amerikából, amely olyan szépeket árul el
a nemzet egykor teljes, de immár gyengélkedésnek indult
szívéről.

Miután lezuhanyozott, óvatosan besamponozta,
kondicionálta, majd kiszárította a parókát a csap felett. Utána
felvette, és formára szárította. Majd levette, félrerakta, és
megszárította saját rövid, gyakorlatlan kézzel levágott haját is.

Kivette a szemét zöldre festő kontaktlencséket, lemosta őket
a megfelelő folyadékkal, s berakta mindkettőt a tokjába.
Kinyújtózott az ágyán, miután a .45-ös Coltot berakta az alá a
párna alá, amelyen Nick feje nyugodott volna, ha még élt volna.

Jane csak feküdt a mennyezetet bámulva, amit nem látott,
miközben a sötétség ömlött be kék szemén. Mindössze annyit
kért, hogy amikor teljesen betölti ez a sötétség éjszakára, ne
hozzon magával rossz álmokat.

4.

HARLEY ESTE hatkor kapta meg a vacsoráját. A San
Quentinnek ebben a változatában szobaszerviz is volt. Az összes
gyereknek saját hálószobája volt franciaággyal, társalgósarokkal
és jól felszerelt fürdőszobával. De minden hely börtönné
változik, ha az ott élők nem szabadok.

Harley már tíz hónapja be volt zárva erre az őrült helyre a
börtönőrökkel, akik terapeutának nevezték magukat. A
szituáció bizarr mivolta, a magányosság és a félelem időnként
teljesen kikezdte az idegeit. Ha egy rémálomban ragadt volna,
abból legalább felébredhetett volna.

Nem tudta, meddig lesz még képes egyben tartani magát.
Valami kezdett szétesni benne. Lebomlani. Leállni. Az elméje



mindig is egy fényesen kivilágított, gondolatoktól nyüzsgő hely
volt. De az utóbbi időkben mintha kialudt volna néhány
fényforrás a közepén, úgyhogy megesett, hogy gondolkozni
sem tudott, és át sem látott azon a sötétségen. Amikor ez történt,
a világ hangjai olyan értelmetlen zajokká változtak – az emberek
hangja, a zene, a madárdal –, mint a hullámvasút kerekeinek
zörgése az egyenetlen síneken. Ilyenkor le kellett feküdnie, be
kellett hunynia a szemét, le kellett nyugtatnia magát, és meg
kellett várnia, amíg elmúlik a pánikrohama. Eddig mindig
elmúlt, de ez nem jelentette azt, hogy a jövőben is el fog.

Néhány gyerek még rosszabb állapotban volt. A két
legfiatalabb – a hétéves Sally Ingram és a nyolcéves Nora
Rhinehart – egy szobában aludt, mert féltek egyedül maradni
éjszaka, és néha még nappal is. A tízéves Jimmy Cole már akkor
is érzékeny gyerek volt, amikor ez az egész elkezdődött, és
karácsony óta egyre inkább magába zárkózott; olykor napok is
elteltek anélkül, hogy megszólalt volna.

Harley az ablak mellett vacsorázott meg, mely a holdsütötte
tóra nézett, és a birtok kertjére, amelynek a sajátos megvilágítás
kölcsönzött baljós hangulatot. Sehol nem voltak rácsos ablakok.
Zárt ajtók sem. A kis rabok szabadon kóborolhattak az
öthektáros birtokon. A területet kétméteres kőfal vette körbe, de
azt is meg lehetett mászni azokon a helyeken, ahol a több
évtizedes kúszónövények kapaszkodót kínáltak. Néhány fa a fal
mellett állt, és vaskos ágait átlógatta rajta, ami további
menekülőutakat biztosított. A birtok északi végénél
kovácsoltvas kapu vezetett a magánstégre, és azt egyszerűbb
volt megmászni, mint a falat.

Vagyis minden a szökés reményével kecsegtette Harley-t, de
ez az ígéret hamisnak bizonyult. És nem ő volt az egyetlen,
akinek sikerült kitörnie, kint maradnia viszont nem. A
fogvatartóiknak biztosan valami lélektani céljuk lehetett azzal,
hogy ébren tartották a kísértést.

Harley nagyon szeretett volna hinni abban, hogy a
személyzet minden tagja romlott, gonosz, aljas kígyó. Azonban
nem voltak azok. Olyannak tűntek, mint a saját anyja és apja,
hétköznapi embereknek, akik valahogy megváltoztak, utána
pedig részben azok maradtak, akik voltak, részben viszont nem.



Ugyanúgy folytatták az életüket, mint korábban, kivéve, amikor
utasítást kaptak valamire – akár arra, hogy mondjanak le a
gyermekeikről –, és az utasításoknak szó nélkül
engedelmeskedtek. Sőt, ami még rosszabb, őszintén hittek
abban, hogy helyesen cselekednek. A személyzet egyik tagja
sem bántalmazta szóban vagy tettleg kis foglyait, és a maguk
bizarr módján kellemesen viselkedtek, szinte kedvesen.

Harley azt kívánta, bárcsak valódi zombik lennének. Akkor
meg tudná ölni őket. Néha még így is meg akarta ölni őket, de
tisztában volt azzal, hogy ha kést kapna a kezébe, akkor is
képtelen lenne rá.

A fogvatartói nem voltak romlott, aljas kígyók. A kígyók
azok voltak, akik megváltoztatták ezeket az embereket. Harley-
ban felmerült pár elmélet, azonban mindegyik ostobaságnak
tűnt. Számtalan filmet és sorozatot látott már testrabló
földönkívüliekről, gondolatirányító földönkívüliekről, gonosz
mesterséges intelligenciákról, jövőből érkezett gyilkos
robotokról, démoni megszállottságról. Itt bármelyikről szó
lehetett. De ha a valódi jövő tényleg olyan lesz, mint egy sci-fi, akkor
elviselhetetlenül ostoba is lesz. Az életnek bonyolultabbnak kell lennie
egy filmnél, muszáj bonyolultabbnak lennie ahhoz, hogy élhető legyen.

Egyébként is, ha a jövő forgatókönyve olyan, mint egy sci-
fié, akkor is marad egy ijesztő különbség a filmek és a való világ
között. A való világban nincsenek szuperhősök, akik
megmenthetnék az emberiséget a gonosz földönkívüliektől. Az
ilyen ellenségekkel még a hadseregek sem bírnak el. Ha a
gonosz kígyók ebben az esetben nem emberek, akkor az
emberiségnek lőttek. És Harley is egy lesz közülük a tizenhatodik
születésnapján.

Muszáj lesz újból kísérletet tennie a szökésre. Méghozzá
hamarosan.

Azt a következtetést vonta le, hogy be lehetnek kamerázva,
talán több száz kamerával, amelyek egy része látható, a többi
nem. Azt feltételezte, hogy a kamerák felvételét élesben
elemezheti egy szoftver, amely képes érzékelni a különbséget a
tudatos mozgás és a szél hatásai között, továbbá az emberi
hőtérképet is tudja azonosítani. És amikor valaki átmegy a falon,
a rendszer riasztja a személyzetet.



A birtokról való kijutás nemcsak azért nem számított
szökésnek, mert a személyzet mindig szorosan az ember
sarkában maradt, hanem azért sem, mert Iron Furnace összes
tizenhat évesnél idősebb lakosát lecserélték imposztorokra, vagy
átváltoztatták agyhalott méhvé. Harley az első két szökése
alkalmával olyan embereket keresett meg, akiket ismert, és
akikről azt hitte, hogy segíteni fognak neki. A szóban forgó
illetők ehelyett feltartóztatták, amíg az úgynevezett iskolája be
nem gyűjtötte, és vissza nem vitte a szobájába.

A harmadik alkalommal, amikor megszökött, turistáktól
kért segítséget. Azok azt hitték, hogy szórakozik velük. Utána
pedig arra gyanakodtak, hogy mentális betegségben szenved,
amit az úgynevezett iskola személyzete is megerősített, amikor
megérkeztek, hogy összeszedjék zavart idegállapotban lévő
páciensüket.

Harley-nak teljesen ki kellett mennie a városból, és
meggyőzőbben kellett előadnia a történetét annál, ahogyan a
turistáknak tette.

Újra és újra kudarcot vallott, de közben okult is az esetekből.
Előző éjszaka tanulta meg a legfontosabb dolgot, amikor átkelt a
tavon, majd felért a Lakeview útra, és meglátta a brigádot: azt,
hogy míg az csak lehetséges, hogy több száz kamerájuk és
mozgásérzékelőjük van, az viszont biztos, hogy valahogyan egy
GPS- jeladót telepítettek rá, amelynek a jele alapján akárhol
megtalálják a Földön.

Miután az apjára emlékeztető illető visszahozta, Harley
belépett a gardróbszobája három tükrös kis sarkába, meztelenre
vetkőzött, és keresni kezdte magán azt az aprócska sebhelyet,
amely a GPS-jeladó helyén maradhatott. Lehet, hogy a tükrök
mögül kamerák figyelték. Lehet, hogy a kígyók, akik az egész
mögött álltak, perverz alakok voltak, akik szívesen leskelődtek
utána. De mindez nem érdekelte. Muszáj volt megtudnia, hogy
van-e a testében egy sebészeti úton elhelyezett jeladó, ami
közvetíti a helyzetét. Azonban nem talált sebhelyet.

Végül kimerülten az ágyába zuhant.
Most, hogy végzett a vacsorájával, eszébe jutott a cipője.

Mikor rájött, hogy valami nincs rendben az anyukájával és az
apukájával, elaltatták, és átszállították ide. Amikor felébredt, az



összes, otthonról áthozott ruháját megtalálta, csak a cipőjét nem.
És mindössze egy lábbelit kapott, egy pár új edzőcipőt.

A cipője előző éjjel sem ment tönkre, amikor kiszállt a
csónakból, és a bokáig érő vízben kigázolt a partra, miután
felballagott a mezőn az előző ősz óta rothadozó vadalmák
illatában, bár ráfért volna egy alapos pucolás. Mégis raktak egy
másik pár lábbelit a szekrényébe.

Új cipő. Lehet, hogy a régiben lévő jeladó megsérült.
Már az új cipő volt rajta.
A fürdőszobájában egy külön kis helyiségben volt a vécé,

noha ilyet sehol máshol nem látott. Ha azok úgy gondolják, hogy
a vécét még jobban el kell dugni, akkor oda valószínűleg nem
raktak kamerát. Ő legalábbis egyet sem talált a szűkös kis
térben.

Most bement oda, becsukta az ajtót, lehajtotta az ülőkét,
ráült, és levette a cipőjét. A bal oldalit egyik végétől a másikig
átvizsgálta, de nem talált semmit.

A jobb oldali lekerekített sarkában viszont felfedezett egy
nagyjából egycentis kör alakú mélyedést. Mintha kivágták volna
a gumi belsejét, utána beraktak volna valamit a lyukba, majd
ráragasztottak volna egy gumifedelet.

A vacsorájához egy húskést is kapott, amely elég hegyes volt
ahhoz, hogy kivágja a kupakot, feltárja a lyukat, és kivegye a
jeladót.

Csak egy probléma volt: lehet, hogy azt az izét nem lehet
anélkül eltávolítani, hogy kárt tenne benne. Abból viszont
kiderülne, hogy megtalálta.

Amíg nem tudják, hogy felfedezte az eszközt, addig
előnyben van velük szemben.

Mivel a nap nagy részét átaludta, hajnali kettőig nem aludt
el, vagyis rengeteg ideje volt kitervelni a kedd esti szökését.

5.

A TÉLUTÓ TOVÁBBRA IS vonakodott átadni a
helyét a tavasznak. Az időjárás napról napra változott, és a kedd



hidegebbnek bizonyult a hétfőnél, miután a felhőkalózok
elrabolták a napot.

Jane hosszú, vörösesbarna parókában, zöld szemmel,
szarukeretes szemüvegben, viszont a jegygyűrűje nélkül,
amelyen Nick szerető és leleplező szavai szerepeltek, nem
sokkal délelőtt tizenegy után hajtott végig Iron Furnace-én. A
város bűbájosnak tűnt az örökzöldek rendezett soraival és az
amerikai viktoriánus építészet kiváló remekműveivel.

A település végén nyugatra fordult, az üdülő felé. A tó sima
óntükörnek tűnt a borús égbolt szürke fénye alatt. Csak két kék
ponyvatetejű motoros hajó hasított a vizén, gyorsan elolvadó
farhullámokat vetve.

Jane elhagyta az üdülőt. Három kilométerrel odébb rátalált
az Apiculus korlátolt felelősségű társaság tulajdonában lévő
birtokra, amelynek a masszív kapuja éppen olyan riasztó volt,
mint a kastélyok rostélya. Lassítás nélkül továbbhajtott.

Másfél kilométerrel arrébb odaért egy pillanatnyilag
néptelen kilátóhoz, ahol több parkolóhely is volt. Bezárta a Ford
Escape-jét, benne a bőröndjeivel, a kézitáskájával és a
sporttáskájával.

Kezében a távcsövével átkelt az úton, és besétált a
fenyőerdőbe, amelynek az aljnövényzete eleinte pántlikafűből és
havas, még nem virágzó erdei perjeszittyóból állt, később
különböző páfrányokból. A talaj egy kelet-nyugati fekvésű
gerinc felé emelkedett. Jane addig követte a gerincet keletre,
amíg a páfrányok át nem adták a helyüket a cérnakölesnek, ott
viszont lekanyarodott a déli lejtő felé, és a gerinc vonala alatt
maradt, nehogy észrevegyék az útról.

A nagy házzal szemben visszatért a magasba, és lefeküdt a
fűbe, amelyből apró, fehér molytetvek rebbentek fel,
nyugodtabb vidékekre igyekezve. Jane beállította a távcsövet, és
megnézte magának a birtok északi részét.

Egy több tízmilliárdos vagyonnal rendelkező embertől azt
várta volna, hogy a titkos rejtekhelyét nemcsak magas kőfal és
masszív kapu védi, amelyeket meg is talált, hanem egy őrház is,
amelyben minden pillanatban legalább egy fegyveres őr
tartózkodik. De semmi ilyesmit nem talált. És a birtok falának a
tetejéről is hiányoztak azok a lándzsahegyek, amelyek díszítő



szereppel is bírnak, és egyúttal megnehezítik a behatolást.
Egy öthektáros birtokhoz továbbá ennél hosszabb

kocsifelhajtó illett volna, bár nem pusztán esztétikai okokból. A
hosszú kocsifelhajtókon több lehetőségük van az őröknek az
agresszív behatolók megállítására, akik vagy robbanószerekkel
döntik le a  kaput, vagy páncélautóval törik át.

Lehet, hogy D. J. Michael azért mondott le az őrházról, a
kocsifelhajtóról és más nyilvánvaló védelmi
elővigyázatosságokról, mert nem akarta feleslegesen felhívni a
figyelmet a birtokra.

Elképzelhető, hogy egy komolyabb elektronikus
megfigyelőrendszerrel kompenzálta ezek hiányát, továbbá
páncélozott ajtókkal, golyóálló ablakokkal, több pánikszobával
és egyéb óvintézkedésekkel.

Pillanatnyilag csak egy ember sepregette a leveleket a
kocsifelhajtónak azon a részén, ahol az út bekanyarodott a
tornác elé. A férfi nem kertésznek volt öltözve, de nem is a
nagyobb házakban bevett fekete-fehér libériát viselte. Az ingétől
a cipője hegyéig fehérben volt, mintha fogászati asszisztens
vagy kórházi dolgozó lenne.

Jane sorban ráközelített az ablakokra, és az emeleten, az
épület délkeleti sarkánál olyasmit talált, amire a legkevésbé sem
számított: egy gyereket. Egy talán kilenc-tíz éves fiút.

D. J. Michael soha nem házasodott meg, és gyerekei sem
születtek. Továbbá, mivel egykeként nőtt fel, nem lehettek
unokaöccsei vagy -húgai sem.

Mégis egy hirtelenszőke, sápadt kisfiú bámult ki az üveg
mögül, akinek az arcát nem igazán lehetett kivenni ebből a
távolságból. Komornak tűnt, bár lehet, hogy Jane csak a saját
hangulatát vetítette ki rá. Viszont bármit érzett is a fiú, a
korához képest természetellenesen mozdulatlanul állt. Jane
három-négy percig figyelte, és ezalatt a gyermek csak kétszer
mozdult meg: egyszer, azért, hogy neki támaszkodjon az
ablakkeretnek, mintha egy kolibri vagy pillangó repült volna a
közelébe, és rázta volna fel a transzból; utána pedig azért, hogy
leeressze a kezét, és ugyanazt a pózt vegye fel, mint korábban,
két karját kétoldalt lelógatva.

Jane úgy látta, mintha a fiú inkább kísértetnek tűnne, mint



eleven gyereknek, egy kis szellemnek, aki abban a szobában
maradt, ahol meghalt, és Miles jutott eszébe róla, A csavar fordul
egyet főszereplője. Borzongás futott végig rajta, de nem a hideg
miatt, hanem azért, mert a gyerek Travisre is emlékeztette, aki
fiatalabb volt ugyan, de ugyanilyen magányos és számára
ugyanilyen elérhetetlen.

Még a dombtetőről sem látta a ház mögött közvetlenül
elterülő tizenöt-húsz métert, de azon túl megfigyelhette az
északi kerítés felé ereszkedő teraszos gyepet, és a tóhoz vezető
kaput. Macskaköves ösvények kanyarogtak különböző fajtájú
fák alatt, amelyek kopaszon várták a tavaszt. Néhány fa áthajolt
a falon, amit egyetlen biztonsági szakember sem engedélyezne.
A kagyló alakú szökőkutakban víz csobogott, és egy fehér
pavilont olyan szépen csipkézett a fagy, mintha esküvői torta
lenne.

Egy fűzfa lehajtó ágai alól két kislány sétált ki az egyik
kanyargós ösvényre. Jane a legerősebb nagyításra állította a
távcsövet. Ahhoz nem látta elég jól a lányokat, hogy a korukat is
meg tudja állapítani, bár a fiúnál egyértelműen fiatalabbaknak
tűntek. Egyik kisebb volt, mint a másik. Kéz a kézben sétáltak. A
testtartásuk és a járásuk valamiért azt sugallta, hogy
lehangoltak, és talán veszélyben is érzik magukat, de lehet, hogy
Jane csak a Travist fenyegető veszély miatt látta őket komorabb
színben a valóságosnál.

Ismét visszafordította a távcsövet a felé az emeleti ablak felé,
ahol a kisfiú volt, és meg is találta a gyereket, aki olyan
mozdulatlanul állt, mintha soha fel sem emelte volna a kezét.

Az avarsöprő ember időközben eltűnt a kocsifelhajtóról.
A két kislány leült a ház mögött egy fehérre festett, díszes

öntöttvas padra. Egymáshoz bújtak, mintha együttérzésre
szoruló gyászoló testvérek lennének.

Egy nő jelent meg mögöttük a sétányon, amelyen érkeztek.
A leveleket sepregető férfihoz hasonlóan ő is talpig fehérben
volt. A lányoktól nem messze megállt, és nézni kezdte őket.

Ekkor hangos károgás közepette egy varjúraj jelent tűnt fel
keleten, a kétsávos aszfaltot követve, mintha abból keltek volna
életre. Az úttól a birtok felé kanyarodtak, és a ház tetején
letelepedtek.



Jane másodszor is végigpásztázta az ablakokat, de továbbra
sem látott semmit, csak a sápadt kisfiút, aki mintha őrt állt
volna.

Hirtelen egy másik fiúgyermek, talán olyan tizennégy-
tizenöt éves, jelent meg a kisebb mellett, és karolta át a vállát. A
kicsi addig nem mozdult, amíg a kamasz el nem húzta az
ablaktól, be az árnyékok takarásába Jane szeme elől.

Jane leeresztette a távcsövet, lehátrált a gerincről, és leült a
cérnakölesbe, amelyből újabb molytetvek szálltak fel viaszporos
szárnyakkal. A méhek egyelőre még nem jelentek meg, és a
tücskök nem kezdték húzni tavaszi nótájukat.

Lehet, hogy a Lakeview úti birtok egykor David James
Michael titkos búvóhelye volt, de most nem annak tűnt.

Jane-nek eszébe jutott Randall Larkin, ahogy a székhez
kötözve ült az elhagyott gyárépületben, aki túlságosan
elkeseredett volt ahhoz, hogy bármit eltitkoljon előle. És ő is
arra a következtetésre jutott, hogy ez az ingatlan D. J. Michael
birtokában van egy tengerentúli cégen keresztül, vagyis az
ügyvéd nem vezette őt teljes mértékben félre. De a fegyveres
őrök hiánya arra utalt, hogy a milliárdos nem tartózkodik itt, a
gyerekek jelenléte pedig arra, hogy az épület más célokat
szolgál.

Akár arra számított Larkin, hogy úgyis megöli, akár csak
egy kis hazugságot akart beilleszteni az általa elmesélt
igazságok közé, mielőtt elrepül a Karib-térségbe, a szándékai
egyértelműen aljasak voltak.

De Jane nem gondolta, hogy pusztán azért vezette volna erre
a helyre, hogy az idejét vesztegesse. Sokkal valószínűbbnek
tartotta, hogy ez a birtok valamilyen szempontból egy
beélesített csapda, és az volna a legjobb, amit tehetne, ha
egyszerűen elsétálna.

Neki D. J. Michael kellett, egymagában, hogy megtörhesse
és rögzíthesse a vallomását – de a férfi nem volt itt. Jane-nek
semmi oka nem volt arra, hogy Iron Furnace-ben maradjon.

Csakhogy… mind Bertold Shennecket, a nanotech
irányítómechanizmus szülőatyját, mind D. J.-t szálak kötötték
ehhez a városhoz, ami arra utalt, hogy ha kideríti a birtok
funkcióját, akkor olyan információk birtokába juthat, amelyek



segítenek majd szorosabbra húzni a hurkot a milliárdos nyaka
körül.

Felállt, leporolta a nadrágját, és a gerinc déli oldala mentén
besétált a fenyőerdőbe. Miközben a kocsija felé ballagott a
probléma különböző megoldásain töprengve, a háta mögött a
levegőbe emelkedtek a varjak a háztetőről. Ha az előző éjszaka
foszlányai akadtak volna be a hegyes ágakba, és azokat fújta
volna most a magasba a szél, azok sem lehettek volna
feketébbek ezeknél a madaraknál, amelyek élesen károgva
átrepültek a gerinc felett, és délnyugat felé tartottak, mint egy
raj próféta, akik a közelgő természeti csapásra próbálják felhívni
a figyelmet.

6.

AZ IRON Furnace Lake Resort kedves recepciósának
és koordinátorának, Stacia O’Dellnek olyan halványzöld szeme
volt, mint a sárgadinnye. Az előcsarnokban fogadta Luthert, aki
Martin Moses rendezvényszervezőnek adta ki magát
Atlantából. Amikor a férfi azt mondta, hogy egy magát
megnevezni nem kívánó befektetési alap nevében érdeklődik,
Stacia örömmel megmutatta neki mindazt, amit az üdülő
nyújtani képes. Megértette, hogy az ár nem tényező. A
befektetési alap tulajdonosai a legfelsőbb vezetők számára
készülnek egy ötnapos csapatépítő programot tartani, és nem
sajnálják rá a pénzt. És amikor Martin Moses nem adta át
azonnal a névjegykártyáját, Staciában volt annyi illemtudás,
hogy ne kérdezzen rá, nehogy azt higgyék, hogy pusztán a
bőrszíne miatt kételkedik egy láthatóan kulturált, képzett és
meggyőző fekete férfi szavában.

Luther elmagyarázta:
– Azt mondták, hogy a „Kentucky-Tennessee-élményre”

vágynak, mintha Nashville és Louisville egy kaptafa lenne. De
mi megbocsátjuk nekik a provincializmusukat.

Stacia visszamosolygott rá.
– Nos, azért van valami közös Kentuckyban és



Tennesseeben, méghozzá a legendás lovaik. Nekünk is vannak
istállóink, és még azoknak is tudunk biztosítani rendkívül békés
állatokat, akik még soha nem ültek lovon. Mindenki nagyon
szokta élvezni az állam legszebb tájaira vezető csoportos
lovaglásainkat.

– Igen, ezt is láttam a weboldalukon. Elég egyedi
szolgáltatás. Általában a golfpályára van a legnagyobb igény, és
a mi esetünkben is ez volt a helyzet, egészen tegnapig, amikor is
a klienseim tájékoztattak arról, hogy a golfközpontú üdülés
lejárt lemez. Őket a kalandok érdeklik. Ha ezt előre tudtam
volna, már két hete idetelefonáltam volna, amikor
megterveztem az utamat.

Stacia végigvezette a létesítményen: bemutatta a
lakosztályok egyikét, a panorámás, tóra néző éttermet, a
bűbájos, art deco stílusú kávézót, az edzőtermet, amelyben
minden elképzelhető eszköz megtalálható volt, a tárgyalókat és
a báltermet, a hatalmas, kültéri medencét, a még nagyobb beltéri
medencét, az istállókat, amelyek éppen olyan elegánsak voltak,
mint maga a szálloda, a hajók széles választékát felvonultató
kikötőt és a teniszpályáikat. A wellnesshelyiségekbe a bennük
ejtőző vendégekre való tekintettel nem vezette be Luthert, de az
a részletes brosúra, amelyet a férfi a látogatása végén kapott, az
összes wellness-szolgáltatást bemutató DVD-t is tartalmazta.

Mintha a hagyományos névjegykártya rangon aluli lett
volna számára, Martin Moses, a Priváté Affair
rendezvényszervező Iroda társtulajdonosa egy aranyozott
szegélyű, krémszínű ültetőkártyát nyújtott át, amelyen csak egy
atlantai telefonszám tíz számjegye volt feltüntetve gyönyörű,
kalligrafikus kézírással.

Mielőtt elindult volna Minnesotából, lenyomozta a Priváte
Affair nevű céget, kiderítette, hogy az egyik tulajdonosát Martin
Mosesnek hívják; tehetséges felesége, Rebecca pedig művészi
gonddal felírta a telefonszámot hat üres ültetőkártyára.

– Természetesen – magyarázta Staciának – jövő hétfőig
házon kívül leszek. Nagyon kimerítőnek szoktam találni ezeket
a terepfelméréseket, mint azt bizonyára el tudja képzelni, és úgy
próbálom megőrizni a józan eszem, mialatt úton vagyok, hogy
egyszerűen nem ugrálok a mobiltelefonom kényére-kedvére.



– Az az ördög találmánya – helyeselt Stacia O’Dell.
– De jövő héten mindenképpen jelentkezem, Miss O’Dell. És

ha nem találok egy olyan édenkertet valahol, amelynek a
létezéséről még nincs tudomásom, akkor akár neki is állhatunk
keresni egy megfelelő dátumot, amikor lesz ötven szabad
szobájuk. Ez az üdülő és ez a város… olyanok, mint egy
ékkövekkel kirakott Fabergé-tojás, hát nem? A paradicsom
kicsiben.

7.

JANE HAWK ott állt a ponyvatetős elektromotoros hajó
kormányánál, amely szinte némán suhant a tó ezüstjén. A
csónak orra alig hallható sziszegéssel hasította ketté a vizet.

Ez a hűvös nap senki mást nem csábított horgászatra vagy
kirándulásra a környéken.

Nemcsak az üdülőnek volt saját kikötője, hanem a városnak
is. Jane ott bérelte ki a hajót egy kölcsönzőtől, aki elmagyarázta
neki a jármű kezelésének egyszerű alapelveit, a tó történetéről
szóló érdekes adatokkal fűszerezve. Bár kedves volt, sőt
vidámnak és segítőkésznek tűnt, miközben Jane beszállt a
hajóba, a lányt valamiért zavarta benne valami. Felmerült
benne, hogy a férfi vajon nem ismerte-e fel a parókája, a
kontaktlencséje és a szemüvege ellenére. De miután elindult a
stégtől, a kölcsönző nem kapta elő a telefonját, és nem rohant el
szólni valakinek, egyszerűen csak ott állt, és integetett neki,
mintha Jane a barátja lenne, nem csupán egy turista, és mintha
őszintén azt kívánná, hogy érezze jól magát. Jane másfél
kilométerrel odébb arra a következtetésre jutott, hogy a
lelkesedését találta furcsának egy olyan munka iránt, amelyet a
legtöbben fárasztónak tartottak volna, főleg az ilyen csendesebb
napokon, és a lovagiassággal határos udvariasságát, amivel
egyre ritkábban találkozott az utóbbi időben.

A keletitől a nyugati partszakaszig tartó út kétharmadánál
odaért a körbefalazott birtokhoz, amelynek a mólója benyúlt a
vízbe. Ott sem lassított, egyszerűen továbbment, hátha figyeli



valaki. De azért felmérte az ingatlannak ezt a bejáratát is, bár
távcső nélkül.

Fél órával később, a visszaúton lassabban haladt, és a
távcsövét is elővette. Egy tizennégy-tizenöt évesnek tűnő fiú állt
a móló két méter magas kapujánál, mindkét kezét egy-egy
vasrúdra fonva, és a tavat bámulta. Jane úgy érezte, talán
ugyanaz a kamasz lehet, aki az udvarház ablakában is megjelent
a kisebb fiú mellett, és aki annak a vállára tette a kezét, hogy
elvezesse onnan. Most viszont olyan pózban állt, mintha
megfertőzte volna a kisfiú melankóliája; éppen olyan transzban
bámulta a vizet, mint korábban a másik a külvilágot.

Jane legszívesebben a mólóhoz kanyarodott volna a
csónakkal, hogy megkérdezze a fiútól, mi ez a hely, és hogy jól
van-e.

Ehelyett viszont egyenesen visszahajózott a kikötőbe, ahol a
kölcsönző éppen olyan kedvesen viselkedett vele, mint
korábban. Utána nekiindult, hogy gyalogosan is felderítse a
várost.

8.

EGY HÉTTEL A VEBLEN Hotelban lezajlott tragikus
események előtt, a köztiszteletben álló kormányzó, a szeretett
kongresszusi képviselő és a rajongóik halálára számítva Booth
Hendrickson, az Egyesült Államok igazságügyi
minisztériumának hivatalnoka és David James Michael, az ő
megbecsült üzleti partnere nyolc operatív ügynököt helyezett el
a városban. Az ügynökök azt a feladatot kapták, hogy
gondoskodjanak arról: Cora Gundersun mindent be tudjon
szerezni, amire szüksége van, és ne térjen le a történelemben
elfoglalandó helyéhez vezető útról, másrészt viszont az is az ő
dolguk volt, hogy a robbantás és a tűz után azonnal a kezükbe
vegyék a nyomozás irányítását.

Vasárnapra a nyolc emberből alig három maradt. Nekik már
csak az elvarratlan szálak elkötésére kellett figyelniük, nehogy
valami lebuktassa a valódi tetteseket.



Ennek a csökkentett létszámú osztagnak a vezetője Huey
Darnell volt, az a férfi, aki Corát szemtől szemben ostoba, vézna
ribancnak nevezte. Huey negyvenhat éves korára már a
harmadik feleségén is túl volt – mindegyik sárkánynak
bizonyult –, és megesküdött, hogy soha többé nem nősül meg.
Az elmúlt egy évben csak az alkohollal alakított ki szorosabb
kapcsolatot, bár ezt az intimitást eltitkolta a felettesei elől.

A bourbon hatása alatt abban a meggyőződésben érkezett
meg kedden, hogy ura a helyzetnek – de azonnal megtudta,
hogy Luther Tillman seriff kivett egy hét szabadságot hétfőtől
kezdve, és Gunnar Torvalnak adta át a parancsnokságot. Ezt a
fejleményt azonnal jelentenie kellett volna Booth
Hendricksonnak. Ha létezne „Az Év Seggfeje” díj, akkor
Hendrickson polca tele lenne trófeákkal. Bár Hendrickson és
Huey mindig egyetértettek, amikor Amerika jövőjéről volt szó,
Huey lehetőség szerint inkább nem osztotta volna meg a
fiaskóját a főnökével.

Ehelyett kedden késő délutántól kezdve ő és az a két
embere, akik vele együtt a városban maradtak – Hassan Zaghari
és Kernan Beedle – felváltva tartották megfigyelés alatt a
Tillman-rezidenciát egy sor erre alkalmas járműből, amelyekkel
az utca túloldalán és fél sarokkal odébb parkoltak. Látták, amint
a házaspár lánya, Jolie megérkezik az iskolából, majd azt is,
hogy nem sokkal később a feleség is kilép az ajtón, hogy bevigye
a leveleket. A megfigyelés első néhány órája alatt egyszer sem
pillantották meg a seriffet, de úgy gondolták, valószínűleg azért,
mert meccset néz a tévében, és sörözik.

9.

HARLEY HIGGINS azzal töltötte a napját, hogy az
éjszakára készült. Abból az előfeltételezésből kiindulva, hogy
megfigyelés alatt áll, kétfajta viselkedést váltogatott: időnként
nyugtalanul mászkált a házban és a kertben, mint egy ketrecbe
zárt tigris, akit a vadon szólongat; máskor pedig görnyedten
gubbasztott valamelyik padon, mintha depressziós lenne, vagy



hosszan bámulta a tavat a móló kapuján át. Nagyon remélte,
hogy ebből arra következtetnek, hogy azon az útvonalon akar
majd megszökni.

A másik hét rabtársával is eltöltött némi időt, mindig azon
igyekezve, hogy természetesnek tűnjenek a beszélgetéseik, de
mindig rövidre fogta a csevejt. Mivel a megfigyeléssel
kapcsolatos elméletének az is része volt, hogy bármit, amit
kimond, meghallhatnak, a vécébe vonulva két üzenetet írt a
tenyerébe filctollal. A bal tenyerén az állt: „SZÖKÉS 20:00.
KÖNYVTÁR. CIPŐ NÉLKÜL.” A terv a jobb tenyerén folytatódott:
„NYOMKÖVETŐ a CIPŐNKBEN. PISLOGJ 3-AT, ha IGEN.” Mind a heten
pislogtak, és Harley úgy érezte, hogy még Jimmy Cole, a
legkiegyensúlyozatlanabb társuk is megértette, és ott lesz nyolc
órakor.

Harley korábban mindig éjfél utánra tette a szökést, amikor
a személyzet nagy része már nyugovóra tért. Ha egész nap
megfigyelés alatt tartják, akkor a korábbi tapasztalataik alapján
arra fognak számítani, hogy később próbál meglógni, és ezúttal
a móló felé. Azért döntött a nyolc óra mellett, mert akkor a
személyzet nagy része az ebédlőben fog vacsorázni, és kisebb
lesz az esélye annak, hogy valaki észreveszi a házban mászkáló
foglyokat.

Az a döntése, hogy a másik hét gyereket is magával viszi,
veszélybe sodorta az egész tervet. Most, hogy már tudott a
nyomkövetős cipőkről, sokkal könnyebb lett volna egyedül
megszökni. De korábban mindig futva akart meglógni, és úgy
nem jött volna jól, ha a másik hétre is figyelnie kell útközben.
Így viszont, hogy mezítlábas szökésre kényszerült, nem jelentett
akkora hátrányt a csoportos akció.

És egyébként sem hagyhatta őket ezen a helyen. Hozzá
hasonlóan a többiek is egyre nehezebben bírták, ráadásul még
nála is rohamosabban romlott a lelkiállapotuk.

És abban is reménykedett, hogy ha sikerül elhagyniuk a
várost, és találniuk egy rendőrt, akkor nyolc gyerek szavára
talán többet adnak, mint egyére. Így már kénytelenek lesznek
mindegyiküket kihallgatni, és hinni nekik. Muszáj lesz nekik.



10.

GALÉRIÁK, SZUVENÍRBOLTOK, pólóüzletek,
művészi üvegtárgyak, pékségek; Jane felderítette az összes
mellékutcát, majd visszatért a fősodorba, de még mindig nem
tudta, mit keres, csak benyomásokat gyűjtött, amelyek esetleg
segíthetnek meghatározni ennek a városnak a mibenlétét, és azt,
hogy milyen kapcsolatban lehet a pár kilométerre lévő
körbefalazott birtokkal.

Elismerően nézegette a díszes épületeket, és lenyűgözte a
tisztaság. Megcsodálta a festői fák egyenes sorait, de
csodálkozott gyermekek és a kutyák látszólagos hiányán.

Ahogy a nap egyre hűvösebbé vált, és a felhők egyre
sötétebben gomolyogtak, a fákat díszítő égőket vezérlő
fényérzékeny kapcsolók már két órával az alkonyat előtt ünnepi
kivilágítást varázsoltak az utcára, és Iron Furnace bemutatta,
miért nevezik olyan városnak, ahol mindig karácsony van.

Jane ott állt a járdán, és hol észak, hol dél felé nézett. Bár a
látvány káprázatos volt, neki egyáltalán nem támadt karácsonyi
hangulata. Inkább Las Vegas lüktetése és villogása jutott eszébe,
ahol a neonfény arra szolgált, hogy a ragyogásával álcázza a
szerencsejáték-függőség és az anyagi önpusztítás keserves
valóságát. Ezek a karácsonyi fények is figyelemelterelésül
szolgáltak, mert Iron Furnace minden szépsége ellenére valami
komor hangulatot árasztott, amit Jane tisztán érzett, bár
elmagyarázni nem tudott volna.

Az ebédet kihagyta, de 4:15-kor belépett egy olasz
étterembe, ahol az egyik hátsó bokszhoz kísérték.

A magas mennyezetről zöld-fehér-piros zászlók falanxa
lógott le. A falfestmények Rómát ábrázolták. Az asztalokat
piros-fehér kockás terítő borította. Gyertyák álltak magas
üvegtartókban. A dekorációs klisék egyikét sem hagyták ki, de
az étterem tisztának tűnt, és ínycsiklandó illatok szálltak a
levegőben.

A pincérnő egyenblúzának zsebéből kilógó díszszalvétára a
Freya név volt hímezve. Maga a pincérnő egy csinos, huszas
éveiben járó lány volt tejeskávé-árnyalatú bőrrel, fahéjszínű



szeplőkkel. Elképzelhető, hogy mind írek, mind afrikaiak voltak
az ősei között. Mosolygós típusnak tűnt, és ugyanolyan kedves
és barátságos volt, mint mindenki más a városban.

Jane az étlap tanulmányozása közben rendelt egy pohár
jófajta chiantit, és Freya, amikor visszatért a borral, hajlandó volt
csevegni vele egy kicsit a vacsorázok rohama előtti üresjáratban.

– Nem semmi város – jegyezte meg Jane.
– Olyan, mint egy képeslap, nem?
– Tisztára. Maga régóta itt él?
– Mindig is itt éltem. Soha nem is fogok elköltözni innen.

Senki nem tenné, aki valaha lakott itt.
– Soha? Hűha. A soha az hosszú idő.
– Iron Furnace-ben nem. Itt mindig olyan jó minden, hogy

csak úgy repül az idő.
– Tehát ha valaki az ideköltözést latolgatná, akkor erre

biztatná az illetőt?
– Ó, persze! Maga gondolkozik ezen?
– A főnököm. Tavaly itt járt, és szívesen ideköltözne, ha

találnék neki egy ingatlant. Otthonról dolgozik, úgyhogy
mindegy neki, hogy hol lakik.

– És honnan költözne ide? – kérdezte Freya.
– Miamiból.
– Miami nagyon szép lehet, nem? Pálmafák, strandok meg

minden.
– Szúnyogok, gyilkos forróság, repülő csótányok –

egészítette ki Jane a listát.
– Jaj, most csak szórakozik velem!
– Talán. Egy kicsit. Az a bajom, hogy nem láttam túl sok

célnak megfelelő házat errefelé. Úgy értem, egy igényes férfi
számára. De, gondolom, vannak üres telkek, ahol építkezhetne.

Freya megrázta a fejét.
– Nem értek az ingatlanokhoz. Lionel és én abban a házban

lakunk, amit a szüleitől örökölt, úgyhogy nem kellett lakásokat
néznünk.

– Az szerencse. A lakáskeresés egyáltalán nem szórakoztató.
Mindenesetre találtam egy birtokot a Lakeview úton, ami talán
érdekelné a főnökömet.

– Birtokot? Ami körül egy nagy kőfal van, közvetlenül a tó



mellett?
– Pontosan. Elhajtottam előtte, és úgy éreztem, hogy ez talán

megfelelne neki. Nem hallotta véletlenül, nem akarják eladni?
Freya összehúzta a szemöldökét.
– Nem hinném. Az az iskola.
– Iskola? Ja, nekem azt mondta valaki, hogy valami

szupergazdag pasié, akit David Michaelnek hívnak.
– Soha nem hallottam róla. Ott már nagyon régen iskola van.
– Magániskola, vagy valami ilyesmi?
– Valami olyasmi, igen. Olyan gyerekeknek, akiknek

személyiségzavaruk vagy valami mentális problémájuk van, és
akiknek terápiára is szükségük van a tanulás mellett.

– Ez szomorú, nem?
Freya azt válaszolta:
– Hát, biztos szomorú lenne, ha nem kapnák meg a

szükséges segítséget.
– Igaz. Szegény gyerekek. Mostanában olyan gyakori az

autizmus. Az az iskola biztosan nagyon drága, ha olyan szép
helyen van.

– Gondolom, igen. Tudja már, mit szeretne vacsorára?
Jane caprese salátát rendelt dupla adag marsala csirkével.
– Tésztát nem kérek hozzá, csak dupla adag zöldséget.
– Nagy adagokat szolgálunk fel – figyelmeztette Freya.
– Hát, én kettő helyett eszem.
– Terhes? Elnézést, hogy ilyet kérdezek, de jó ötlet volt bort

rendelnie?
– Nem vagyok terhes. Csak kettő helyett eszem. Mindig is

ilyen voltam.
– Hűha, és mégis micsoda alakja van.
– A családomban örökletes az extrém gyors metabolizmus.

Ráadásul ipari erősségű fűzőt viselek.
Freya felnevetett.
– Nincs is magán fűző. Az alakja teljesen természetes.
Miután felszolgálta a salátát, majd visszatért az üres

tányérért, Jane azt mondta:
– Van egy személyiségzavarban szenvedő unokaöcsém.

Lehet, hogy az az iskola jót tenne neki. De nem láttam rajta
táblát. Nem tudja véletlenül, hogy hogy hívják?



– Hát, nem. Ez fura, nem? Mi csak „iskolának” szoktuk
nevezni.

– Ne aggódjon emiatt. Biztosra veszem, hogy megtalálom az
interneten.

Amikor Freya kihozta a dupla főételt, hozzátette:
– Figyelmeztettem, hogy nagyok az adagjaink.
– Csodálatosan néz ki. Micsoda illatok! Lehet, hogy egy

harmadikat is kérek majd.
– Jézusom, ha még terhes is lenne, akkor biztosan három

helyett enne.
– Bárcsak az lennék! Nem bánnám, ha egy kis nyüzsi lenne

otthon. Magának és Lionelnek vannak gyerekeik?
– Nem, és nem is akarunk ebben a rettenetes világban, ami

csupa terrortámadás. És amúgy is túl sok az ember, meg itt van
ez a klímaváltozás is.

Jane megvonta a vállát.
– A klíma mindig is változott, és mindig is változni fog. Én

szeretnék gyerekeket. Egyébként egyet sem láttam a környéken,
csak a turistákéit.

A helyiek legnagyobbrészt idősebbek. Rengeteg gyerek
elköltözik innen, miután felnő.

– Ha errefelé nincsenek gyerekek, akkor talán nem ez lenne
a legjobb hely a gyerekeim számára, ha majd egyszer
megszületnek.

– Maga is ide akar költözni?
Jane elmosolyodott.
– Mondanom kellett volna, hogy a főnököm egyben a férjem

is.
– Szerintem maga nem az a típus, akinek főnöke van.

Mindenesetre remélem, találnak egy házat. Örülnék, ha
ideköltözne.

Később, miután a pincérnő leszedte a terítéket, és kihozta a
számlát, Jane azt mondta neki:

– Ben és én… mármint Ben a férjem. Szóval, Ben és én
kutyarajongók vagyunk. Mennyire szeretik a környéken a
kutyákat?

– A kutyákat? A kutyákat mindenki szereti.
– Egyet sem láttam – jegyezte meg Jane, miközben



kiszámolta a vacsora árát, s nagyvonalú borravalóval egészítette
ki a tárcájából.

– Nekünk is volt kutyánk Lionellel. Egy aranyszínű
labrador.

– Imádom azt a fajtát. Gyönyörű állatok.
– Julesnak hívták. De megbetegedett. Mindenkin végigment

valami láz, borzalmas volt.
– Elég ijesztően hangzik. Milyen láz?
– Mindenkinek belehalt a kutyája. Gondolni sem szeretek rá.

De annak már vége.
– Biztos benne?
– Megkérdezheti az állatorvost odaát, Mourning Dove-ban,

ha aggódik. Dr. Wainwright a neve.
– Köszönöm, Freya. Lehet, hogy ellátogatok hozzá. Nem

akarnám kockázatnak kitenni a kutyáinkat. Olyanok, mintha a
gyerekeink lennének.

– Nekem is szokott hiányozni Jules.
– Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk, Freya. Vigyázzon

Lionelre!
– Úgy lesz. Vigyázok rá. Maga is a főnökére!
Miközben Jane visszatette a tárcáját a táskájába, az

asztalkendőt pedig az öléből az asztalra, egy férfi állt fel a
mögötte lévő bokszból, aki ránézett, majd a kijárat felé indult.

Magas volt, fekete, és elég elegánsan volt felöltözve,
nagyjából úgy, mint egyetemi tanár. Azonban egyáltalán nem
tűnt könyvmolynak. Tekintélyt parancsoló benyomást keltett, és
egy olyan ember magabiztossága sugárzott belőle, aki került
már veszélyes helyzetekbe, de mindig megúszta. A Jane-re
vetett pillantása alapvetően természetesnek tűnt, ugyanakkor
kiszámítottnak is, és a tekintete mágnesként gyűjtötte be az
információkat.

Jane felkészítette magát a nehézségekre.

11.

AMIKOR JANE kilépett az étteremből, a fickó ott állt



a legközelebbi örökzöld mellett, és őt várta. A környéken nem
látott más gyalogost.

A férfi azzal köszöntötte:
– Csodálatos volt a technikája odabent.
– Tessék?
– A pincérnő észre sem vette, hogy kihallgatást folytat.

Könnyed női csevegésnek tűnt az egész.
– Azért, mert nem volt több könnyed női csevegésnél. Maga

el van tévedve, és jobban tenné, ha ezt az egészet kiverné a
fejéből.

– Jó szabása van a dzsekijének – válaszolta a férfi. –
Praktikus.

Amennyiben az tűnt fel neki, hogy Jane zsaru, akkor ő is
zsaru lehetett. Amennyiben az tűnt volna fel neki, hogy Jane
körözött bűnöző, valószínűleg nem csevegett volna vele ilyen
higgadtan. De a modora nem tette egyértelművé a szándékait.

– Már korábban észrevettem a galériában – folytatta a férfi –,
és hallottam, ahogyan a tulajdonossal beszélgetett, ahogy
kikérdezte. De úgy láttam, maga nem vesz észre engem.

– Kicsit zavar, hogy nem vettem észre.
– Mi, megyei seriffek általában értünk az észrevétlen

megfigyeléshez.
A kiejtése nem kentuckyinak tűnt. A kabátja alatt éppen úgy

elfért egy rejtett lőfegyver, mint az övé alatt. Jane úgy érezte,
tudja a választ, de azért rákérdezett:

– Maga az itteni seriff?
– A fenébe, dehogy! A hideg futkározik a hátamon ettől a

helytől, Egy fiatal pár fordult be a sarkon kéz a kézben, és
folytatta az utját feléjük. A seriff felemelte a hangját, amelyben
immár örömteli lel ismerés csengett. – Egy nappal sem tűnsz
öregebbnek! Hány éve nem láttuk egymást? Négy?

– Alig több háromnál – felelte Jane.
– Mi a helyzet Vernonnal és a kölykökkel? – kérdezte a férfi.
– Joey-t felvették abba a magániskolába. A kis Sarah

balettra… Vernon… hát, tudod, hogy ő milyen. És Hortense
hogy van?

– Egy hónap múlva lesz a huszonötödik házassági
évfordulónk. Valami nagy felhajtást tervez, amit nem



engedhetünk meg magunknak, de azt hiszem, a
huszonhatodikig még kihúzzuk… – A pár kiért a
hallótávolságukból. A seriff lehalkította a hangját.

– Amint megláttam, hogy bemegy abba az étterembe,
követtem.

– Mi célból?
– Nem volt konkrét célom. Kíváncsiságból tettem.
A lány arra várt, hogy megkérdezze, ki ő, és milyen jelvénye

van. De hiába.
Úgyhogy ő kérdezte meg:
– Hol seriffkedik?
– Minnesotában. Egy vidéki megyében. De talán hallott a

múlt heti incidensünkről, amibe negyvenhatan belehaltak.
– Az a nő az égő kocsiban, aki leszedte a kormányzót.
Nem úgy fogalmazott, hogy „az az őrült nő”.
– Honnan tudnám, hogy őrült volt-e?
A férfi végigmérte. Jane szemében biztosan

visszatükröződött a színes égők fénye. A férfié nem csillogott.
– Cora, aki az égő kocsiban ült, húsz éve a barátom volt.

Tavaly augusztusban ideutazott egy konferenciára, amit az
üdülőben tartottak.

– Milyen konferenciára?
– A speciális nevelési igényű gyermekek oktatásáról szólt. És

itt történt vele valami. Utána nem ugyanaz az ember volt, mint
korábban.

– Valami? Milyen valami?
– Elég hideg van idekint. Ha meg tud inni még egy pohár

bort anélkül, hogy elveszítené a józanságát, akkor van egy
kocsma a következő sarkon.

– Ebben a városban – felelte Jane – egy egész üveggel meg
tudnék inni anélkül, hogy elveszíteném a józanságomat.

A férfi kölcsönzői Chevyje a közeli járda mellett parkolt.
Miközben a kocsma felé mentek, megállt az autónál, kinyitotta a
csomagtartóját, és kivett belőle egy spirálfüzetet.

– Cora írásai – magyarázta.
– Író volt?
– Méghozzá átkozottul tehetséges.
– Soha nem hallottam róla… egészen az incidensig.



Miközben folytatták az útjukat a kocsma felé, a férfi
megjegyezte:

– Emily Dickinson több száz verset írt, és csak tízet
publikáltak még életében.

– Én úgy emlékszem, hogy csak hatot.
– Corához képest Emily médiasztár volt a maga idejében.
– És milyen szerepe van az írásainak ebben az egészben?
– Arról is írt egy kicsit, ami történt vele. Úgy érezte, mintha

egy pók lenne a fejében, és az agyába petézne.
Jane megtorpant. Az egyik öngyilkos, akinek a történetébe

még a nyomozás elején botlott bele, egy tehetséges húszéves nő
volt, akit Portiának hívtak, és aki szoftverfejlesztőként dolgozott
a Microsoft egyik alvállalkozójánál. Portiának minden oka
megvolt az életre. A búcsúlevél, amit a szüleinek hagyott,
beleégett Jane memóriájába: „Egy pók van az agyamban. Beszél
hozzám.”

– Mi az? – kérdezte a seriff. – Jane hátranézett, mert úgy
érezte, hogy követik őket. De senki sem volt mögöttük.
Alaposan megszemlélte az utcát, és a túloldalán lévő bezárt
üzleteket. Nem is úgy érezte, mintha egy magányos megfigyelő
tartaná őket szemmel, hanem úgy, mintha az egész hely
rosszindulattal viseltetne irányukban, mintha Dachauban vagy
Auschwitzban lennének, esetleg a szovjet Gulagon, vagy a
kambodzsai vörös khmerek gyilkos mezőin. Már korábban is
megtapasztalta ezt az érzést, egy kieső farmon, ahol két
pszichopata huszonkét nőt ölt meg, és temetett el öt év alatt. Ő
azt követően, hogy a társával is végeztek, és nem
reménykedhetett az erősítésben, levadászta, és lelőtte
mindkettejüket, a másodikat konkrétan abban a disznóólban,
amely pár éve már tömegsírként funkcionált. Huszonkét
áldozatukat temették el ott jelzés nélkül, a ganéval átitatott
földbe, mintegy utolsó aljas gesztusként a nemükkel szemben.
Jane, miközben ott állt a férfi holtteste felett, aki meggyilkolta
őket, mintha halványan hallotta volna a fejében válasz nélkül
maradt segélykiáltásaikat, és valamiféle hatodik érzékével
mintha azokat a gyászos alakokat is megpillantotta volna,
amelyek a talpa alatt nyugvó áldozatok maradványaiból
emelkedtek a magasba. Ennek a városnak a sötét rosszindulata



ugyanúgy ott bujkált a nyájas felszín alatt, annyira, hogy a
település már nem is valódi városnak tűnt számára, hanem egy
idealizált diorámának, amelyet bármelyik pillanatban üveg
mögé rakhatnak, és vákuumban tartósíthatnak, lehetetlenné
téve benne bármiféle életet. – Szükségem van arra a borra –
mondta a seriff.

12.

A KOCSMA EGY ÁRNYÉKOKKAL és lágy
lámpafénnyel teli anyaméhnek tűnt, levegőjét a korsókból
kicsorduló és a csap alatti rácson lecsorgó sör kellemes illata
járta át. A zene könnyed countrynótákra korlátozódott, amelyek
éppen olyan gyakran szóltak a megtalált, mint az elveszett
szerelemről, kellemes mértékű melankóliát biztosítva.

A helyiség végében lévő magas falú bokszban, ahol senki
nem ült hozzájuk olyan közel, hogy meghallhassa őket, Jane és
Luther az italukat szorongatva beszélgettek Cora Gundersunról
és a novellákkal teli füzeteiről, a kényszeresen ismételgetett
jegyzeteiről, amelyek arról szóltak, hogy egy pók él a
koponyájában. Szót ejtettek az FBI furcsa módon rövidre zárt
házkutatásáról, valamint az intenzív tűzről is, amely
felemésztette a lakhelyét, és az igazságügyi minisztériumból
érkező Booth Hendrickson látogatásáról, ami végképp
meggyőzte Luthert arról, hogy itt valami bűzlik.

Jane továbbra is arra várt, hogy a férfi rákérdezzen a
kilétére, arra, hogy melyik hivatalnál dolgozik, de a seriff úgy
gyónt neki, mintha már kiérdemelte volna a bizalmát.

A férfi végül az asztalra tette azt a spirálfüzetet, amit a
csomagtartójából vett elő. Ahol kinyitotta, mindkét oldalt precíz
kézírás borította. Cora azt írta: A konyhaasztalomnál ülő idegen férfi
azt mondja: „Játsszunk mandzsúriait, Cora!”, mire én azt felelem,
hogy rendben, és utána történik valami, de nem emlékszem, micsoda,
nem emlékszem, utána pedig azt mondja: „Auf Wiedersehen, te ostoba,
vézna ribanc!”, és pedig azt felelem, hogy „Viszontlátásra!”, mintha
semmi sértőt nem mondott volna, aztán úgy eltűnik, mintha ott sem



lett volna, de, a fenébe is, ott volt, ott volt, ott volt, ott.
A nő szorgosan lemásolta ugyanezt a bekezdést tizenöt-húsz

alkalommal, és az összes ismétlés összefolyt a következővel.
– Azokban a novellákban, amelyeket olvasott tőle – kérdezte

Jane –, szerepelt bármelyikben személyesen?
– Nem. Egyes szám első személyben semmiképpen, és Cora

Jonesként vagy Cora Smithként sem.
– Vagyis maga úgy gondolja, hogy ez tényleg megtörtént

vele.
– Szerintem ez az egyik utolsó dolog, ami megtörtént vele,

mert ha ez a legfrissebb naplója, akkor ezek az utolsó szavak,
amelyeket leírt. – Luther továbbpörgette a lapokat, hogy
megmutassa Jane-nek, mennyire üresek. – Maga mire véli a
dolgot?

– Van benne egy szó, ami az összes többinél fontosabbnak
tűnik, nem? – kérdezte Jane.

Luther nem válaszolt azonnal. A rendőri munka évtizedei
alatt biztosan megtanulta, hogy a sikeres nyomozások a lehető
legkevésbé fantáziadús nyomokon haladnak, hogy a jó
detektívek szem előtt tartják, hogy az emberi motivációk és
cselekedetek szinte mindig éppen olyan kiszámíthatóak, mint a
napkelte és a napnyugta. Biztosan úgy tekint a bonyolult
összeesküvés-elméletekre, mint az űrlényes-emberrablásos sztorikra.
Azt a lehetőséget, hogy Corán agymosást végeztek, majd
beprogramozták, színtiszta okkult baromságnak kellett tartania,
márpedig az okkult dolgoknak semmi keresnivalójuk nincs egy
rendes nyomozásban.

De ha ilyen messzire eljött, Minnesotából egészen Kentuckyig,
akkor feltételezhetően rendkívül intelligens és intellektuálisan
rugalmas a szó legjobb értelmében, és tudatában van annak, hogy a
gonosz létezik, és nem csak a szürke egy árnyalata az erkölcsi
relativizmus spektrumán. Továbbá azzal is biztosan tisztában van,
hogy a gonosz szorgalmas és nyughatatlan, és mindig új módokat keres
az önkifejezésre. Cora olyan nyomokat hagyott maga után, amelyek
eleddig ismeretlen utakra vezették, de Luther éppen elég őszinte
lehetett önmagával ahhoz, hogy ne ragaszkodjon makacsul a korábbi
nézeteihez, amikor tisztán látja maga előtt az új térképet.



Úgyhogy Jane nem hagyta annyiban, hanem megismételte a
kérdést:

– Van benne egy szó, ami az összes többinél fontosabbnak
tűnik, nem?

– Van?
– Biztosan ismeri azt a könyvet, vagy a filmet.
– A mandzsúriai jelölt Richard Condontól. De az agymosás

nem ilyen egyszerű.
– Az a könyv több mint fél évszázaddal ezelőtt jelent meg. –

Jane ivott egy korty bort, lerakta a poharát, Luther szemébe
nézett, és azzal folytatta: – Akkor még senki nem hallott a nano-
technológiáról.

Látta, hogy a férfi pontosan tisztában van a kifejezés
jelentésével, és Luther szemei eléggé elkerekedtek ahhoz, hogy
úgy sejtse, azonnal faggatni kezdi majd a témáról.

De a beszélgetőpartnere ehelyett még halkabbra fogta a
hangját.

– Quantico tényleg olyan kemény, amilyennek beállítják?
Az FBI akadémiája volt Quanticóban, a tengerészgyalogság

legfőbb bázisa Virginiában található. A férfi arra akart célozni a
kérdésével, hogy kitalálta, hol végzett Jane, de azt is, hogy ő
Jane Hawk.

– Én nem találtam olyan keménynek – válaszolta a lány.

13.

A KOCSMÁBAN SENKI NEM vitatkozott sportról,
nem verődtek össze baráti társaságok, nem igazán lehetett
párokat látni, és egy lélek sem adta jelét, hogy össze akarna
jönni bárki mással; úgy tűnt, csupa magányos ivó ül odabent, és
mintha az őket kiszolgáló csapost és két pincérnőt is
megfertőzte volna a vendégeik mosolytalan hangulata.

Ha nem szólt volna a countryzene, olyan csend lett volna,
hogy Jane-t és Luthert még akkor is meghallották volna, ha csak
suttognak.

– Felismert a hajam, a szemem és a szemüvegem ellenére? –



kérdezte a lány.
Luther Tillman megrázta a fejét.
– Nem. Abból, ahogyan a galériatulajdonost és a pincérnőt

kérdezgette. Csupa olyasmi felől érdeklődött, amit én is tudni
akartam. Cora megölte magát. Quinn Eubanks, az itteni
konferencia főszponzora szintén megölte magát. Azt beszélik,
hogy a maga férje is megölte magát. David James Michael
valamiféle kapcsolatban állt Eubanksszel. Maga róla faggatta a
pincérnőt. Még soha nem láttam olyat, hogy a média és a
hatóságok ennyire együttműködtek volna egy szökevény
démonizálása végett, mint a maga esetében. De azt láttam,
hogyan zavarták el az FBI-t Cora házából, és utána az
igazságügyi minisztérium egyik hivatalnoka megfenyegetett.
Mindezt végiggondolva, alaposabban megnéztem magamnak
magát és a testalkatát, és arra jutottam, hogy ismerem.

Egy újabb dal töltötte be a helyiséget – a Wichita Lineman
Glen Campbell előadásában –, ami csupa vágyakozás és
melankólia volt. Jane mindig is éppen olyan hátborzongatónak
találta ezt a számot, mint amilyen szépnek. Miközben
végignézett a magányos ivókon a bárszékeken és az asztaloknál,
úgy érezte, a zene az ő hangulatukat festi le, és kicsit
csodálkozni kezdett rajtuk.

Lutherre pillantott.
– Magának van családja?
Van feleségem és két gyerekem.
Felejtse el, hogy valaha is találkoztunk! Menjen vissza

Minnesotába, és maradjon velük!
– Engem nem olyan fából faragtak.
– Engem azzal fenyegettek, hogy megölik a kisfiamat.

Miután megerőszakolták.
– És maga meghátrált ettől?
– Elbújtattam. Menjen innen, Luther! Utazzon vissza

Minnesotába!
– De ha azt tenném, milyen világot hagynék a lányaimra?
– Egy olyan világot, amelyben legalább magát nem veszítik

el.
A férfi végignézett a helyiségen.
– Vannak itt turisták?



– Én arra tippelnék, hogy mindenki helyi lakos.
– Nincs valami furcsa ebben a városban?
– A látszat szerint minden a legnagyobb rendben van itt.
Luther, miközben azt figyelte, ahogy a szokatlanul hallgatag

csapos kitölt egy újabb korsó sört, azzal folytatta:
– Mit is mondott az a pincérnő, Freya…? Miféle láz képes

így megölni az összes kutyát?
Jane félretette félig telt borospoharát.
– Egy olyan láz, amelyik tudja, hogy a kutyákat nem téveszti

meg a látszat.
– Mi történt a gyerekekkel? Abban az iskolában, aminek

nincs neve… csupa helyi gyerek van? – Jane semmit nem
válaszolt. Luther ismét a szemébe nézett. – Szóval, elmondaná
nekem, hogy mi köze ennek az egésznek a nanotechnológiához?

– Az ötperces verziót tudnám most előadni. Eldöntheti,
hogy elhiszi-e. Nem akarnám arra pazarolni az időmet, hogy
olyasmiről győzködjem, amiről tudom, hogy igaz.

Miután mindent elmesélt neki az agyi implantátumokról,
Luther félretette a félig befejezett, de megmelegedett sörét.

– A philadelphiai terroristák és a többi…
– Nem. Azok csak hagyományos vallási őrültek. De

segítenek eltussolni azt, amit D. J. Michael és a többi szemétláda
csinál. Ennyi terrorcselekmény között kinek tűnne fel az
öngyilkosságok számának furcsa emelkedése, vagy ki tartaná
szokatlannak, hogy egy Corához hasonló ember hirtelen
megbuggyan?

– És mi a helyzet ezzel a várossal?
– Ezek országszerte, különböző körülmények között

injektálják az embereket. És úgy nagy az esélye a lebukásnak.
Jane látta, hogy Luther ereiben megfagy a vér.
– De ha keresünk egy nagyon kicsi várost, amelyben

mindenkit mi irányíthatunk…
Jane folytatta:
– Egy olyan várost, amelyben van egy üdülő, ahova a

gazdagok és hatalmasok járnak, akiknek egy része soha nem
értene egyet ezekkel a világmegváltókkal…

– Azokat, akiket nem lehet meggyőzni – vonta le a
következtetést a férfi –, erőszakkal kell legyőzni, be kell



programozni öngyilkosságra, vagy egyszerűen csak bábként
irányítani.

– És olyanokat is meghívhatnak, akik kultúraformáló erővé
válhatnak, mint például Cora.

– De ez az összeesküvés, a Hamlet-lista… ez elmebajnak
tűnik.

– Egész országokon szokott időről időre eluralkodni az
elmebaj. Németországon Hitler alatt. Kínán Mao alatt. Hosszan
sorolhatnám a példákat.

– Ez a Larkin hazugsággal csalta ide. De miért akarhatta
lebuktatni ezt a helyet?

Jane végignézett a többi vendégen, akik valószínűleg
turistáknak tartották őt és Luthert.

– Szerintem azt hitte, hogy túl sokat fogok kérdezősködni.
Hogy valaki gyanút fog, és szól a többieknek. És akkor mennyi
esélyem lesz élve kijutni a városból?

Luther suttogássá halkította a hangját.
– A fenébe. Miért nem tűnt még el?
– A gyerekek miatt, akik azon a birtokon, abban az

iskolában vannak. Őket miért nem oltották még be?
A seriff nem tudta a választ.
– Biztosan nem az az oka, hogy az összeesküvők annyira

szeretik a gyerekeket – folytatta Jane. – Csak az lehet, hogy
valamiért még nem elég nagyok ahhoz, hogy az implantátum
működjön bennük. Kizárólag ez magyarázhatja, nem?

Luther hosszan végigmérte.
– És maga nem megy el Dodge-ból, amíg magával nem tudja

vinni őket.
– Az utolsó szálig.
– Hányan vannak?
– Abból kiindulva, amit láttam, nem lehetnek túl sokan.
– Mikor?
– Maga szerint mikor lenne jó?
– Nem ma, ugye?
– Miért ne?
– Van kész terve?
– Bemegyek, összeszedem őket, kijövök.
– Ha az az iskola tényleg börtön, akkor őrök is biztosan



vannak ott.
– Néhány. – Jane végignézett a többi vendégen, a búbánatos

arcokon, amelyeken mélyebb depresszió tükröződött annál,
mint ami általában italozásba kergeti az embert. – De mit
gondol, menynyi óvintézkedésre van szükségük, ha ebben a
városban mindenki közéjük tartozik? Ahhoz, hogy
kiszolgáltatott gyermekeket tartsanak fogva? Nem sokra.
Láttam azt a helyet. Nem az Alcatrazról van szó.

14.

HARLEY HIGGINS fél nyolckor lekapcsolta a
lámpát, és leült a sötétben az ablak mellé, ami a birtok udvarára
nézett, majd levette, és a szék alá dugta a cipőjét. Nem tudhatta
biztosan, hogy vannak-e kamerák a szobájában, ám amennyiben
voltak, nem akarta, hogy meglássák, amint zokniban sétál ki.

A többi gyereket is figyelmeztetnie kellett volna erre,
azonban egészen mostanáig nem jutott eszébe. Úgy gondolta,
hogy a többiek is hozzá hasonlóan fognak eljárni, de ha csak
egyiküket meglátják cipő nélkül, az máris gyanút fog kelteni a
kamerafelvételek figyelőiben, már ha vannak ilyenek.

A tó olyan feketének tűnt, mintha nem is víz lenne, hanem
szakadék. A megvilágítatlan északi partja menti erdő
egyenetlen, sötét körvonala felett valamivel kevésbé feketék
voltak a felhők.

Harley folyamatosan az anyukájára és az apukájára gondolt.
Nagyon szeretett volna hinni abban, hogy ami velük történt, az
visszacsinálható, azonban ez csak a szíve vágya volt, amit az
agya megcáfolt. A szív vágyai jó dolgok tudnak lenni,
amennyiben megvalósíthatóak, ha kemény munkával valóra
lehet őket váltani, ugyanakkor össze is törhetik az ember szívét,
ha nincs remény a teljesülésükre. Ám a fiú nehezen tudta
elfogadni, hogy a szülei élnek ugyan, mégis örökre elvesztek
számára; ez annyira fájt neki, hogy csak ült, és sírt a sötétségben.
De ha úgy tenne, mintha ez nem így lenne, az olyan lenne,
mintha követné őket… a hozzájuk hasonlók közé. Nagyon



hiányoztak neki a szülei, ugyanakkor nem volt hajlandó
olyanná válni, mint ők.

A fekete tó ott terpeszkedett az ablakon túl, holdfénytelenül
és mélyen, és Harley-ban egy ugyanilyen tó kezdett kialakulni,
egy sötét víztömeg, amely kiáradhat, hogy mindent lehűtsön, és
megfojtson.

Az óra 19:45-öt mutatott.

15.

JANE ELINDULT a városból a Fordjában az üdülő
felé. Luther Tillman a kölcsönzői kocsijában követte.

A kutyátlan, gyermektelen, mesterséges kellemekben úszó,
álomszerűén makulátlan Iron Furnace, amelynek az ipari múltja
semmivé vált, az identitása pedig a nyaralók utópiájává
változott, egyfajta lázzal töltötte el Jane-t, azzal az égető
meggyőződéssel, hogy Larkin azért csalta ide, mert ez az
anyaméh, amelyben megfogant az összeesküvőknek a világ
erőszakos megváltoztatását célzó terve. És itt annyira
felerősödött a hónapok óta benne bujkáló pánik, hogy valahogy
el kellett terelnie róla a figyelmét.

Kentuckynak eme csücske egy földönkívüli-településsé vált,
a lakosai örökre megváltoztak, rabszolgákká váltak. Ha
megtudnák, hogy ő és Luther tisztában vannak az állapotukkal,
valószínűleg kegyetlen dolgokat tennének velük. Ezeket a furcsa
embereket soha nem tudná egyetlen renegát FBl-ügynök és egy
magányos seriff legyőzni, mert annyian vannak, mint egy légió.

Egyetlen rossz lépés, és Iron Furnace népessége úgy rájuk
fogja vetni magát, mint egy pirájaraj a vízbe gázoló emlősökre.

Az út mellett parkoltak le Lutherrel, száz méterre a név
nélküli iskolának mondott ingatlan bejáratától, és gyalog
közelítették meg a birtokot. A felhős égbolt alatt, a hold és a
csillagok fénye nélkül sem a tó nem látszott, sem a partjai.

– Nem vagyok biztos benne, hogy ez működni fog – jegyezte
meg Luther.

– Én sem.



– És ha nem?
– Akkor irgalmatlanul végzünk a személyzettel.
– És ha mégsem lettek beprogramozva, hanem csak ártatlan

emberek…
– Bármik legyenek is, ártatlannak biztosan nem ártatlanok.
– De ha mégis…
– Akkor a pokolba kerülök ahelyett, hogy kivárnám, amíg a

pokol jön erre a világra. Mert napról napra egyre gyorsabban
közeledik.

Letértek az útról, és a füvön kezdtek gázolni. A talpuk alatt
valami medvecukorillatot árasztott. A birtok fala mellett
haladva elhagyták a házat, és továbbmentek a tó felé.

A ház mögött találtak egy olyan részt, ahol borostyán futott
fel a kőkerítés túloldalán, majd a tetején átszaladva odakint is
majdnem a földig csüngtek fás szárai. Miközben Jane felmászott
ezen a rögtönzött hágcsón a sötétben, vakon tapogatózva
fogások és lépések után, száraz levelek maradtak a tenyerében,
és az egész növény nyikorgott és zörgött. De végül felért a fal
tetejére, és leugrott róla a birtok kertjébe. Nem hallott riasztót, és
Luther érkezését sem jelezte semmi.

A kavicsos ösvényeket halvány fényű gombalámpák
világították meg, a fűre a fákon elhelyezett LED-égők rajzoltak
mintázatokat, a távolban álló pavilon impozáns fényben
tündökölt, mint egy kripta.

Egyetlen riasztólámpa sem aktiválódott körülöttük, és
alapvetően továbbra is sötétség uralkodott az éjszakai égbolt
alatt. Jane Lutherrel az oldalán elindult a ház felé.

16.

HARLEY ZOKNIBAN KISÉTÁLT a szobából, és
óvatosan elindult a ház északi szárnyának folyosóján. Követte a
déli szárnyba vezető folyosót, onnan pedig a központi lépcső
felé indult. Ebben az órában a bejárati lépcső kevésbé tűnt
kockázatosnak, mint a hátsó, ami egy kis előszobában
végződött, a konyha közvetlen szomszédságában, ahol éppen a



személyzet vacsoráját készítették, hogy hamarosan
felszolgálhassák.

A széles homokkő lépcsőfokok kecsesen íveltek az
előcsarnok kristálycsillárja körül. Harley félúton egyszer csak
lépteket hallott, és mozdulatlanná dermedt.

Végignézte, ahogy a személyzet egyik tagja, Walter kijön a
nappaliból, és a kristályok prizmáinak fényében átszeli az
előcsarnokot. A férfi szerencsére fel sem nézett, mielőtt eltűnt a
déli és az északi szárnyakat összekötő folyosón.

Ez volt Harley egyetlen lehetősége arra, hogy észrevétlenül
megszökjön. Ha megtudták volna, hogy kiderítette a cipők
titkát, a következő GPS-jeladót eltávolíthatatlanra csinálták
volna – például műtéti úton a bőre alá helyezik. Ezért csak egy
pillanatig habozott, mielőtt lerohant a lépcső maradékán, és
odasietett a könyvtár ajtajához, ami a nappali boltívével
szemben volt.

Óvatosan kinyitotta az ajtót, és nem látott senkit, úgyhogy
belépett, és behúzta maga mögött az ajtót. Azt hitte, ő érkezett
elsőként.

Ekkor Nora Rhinehart felállt a bőr karosszék mögül, amely
háromszor akkora volt, mint ő, és hangosan azt suttogta, hogy
„Harley az!”, miközben a kis Sally Ingram félrehúzott egy
padlóig érő brokátfüggönyt, és szintén előbújt.

Az óra 19:54-et mutatott.

17.

LUTHER A HÁZ NYUGATI OLDALÁNÁL lévő ajtó
mellett úgy tartotta Jane minizseblámpáját, hogy a fénye a
kilincs felett pár centivel lévő zárat világítsa meg. Jane
megpróbált benyitni, de az ajtó zárva volt. Mielőtt kiszállt a
kocsijából, az övére erősítette a LockAid zárfeltörő pisztolyt.
Most bedugta az automata tolvajkulcsot a helyére, és addig
húzkodta az elsütőbillentyűt, amíg a retesz ki nem nyílt.

Ha jó következtetéseket vont le mindabból, amit tudott, és
amit Luther mondott neki a kocsmában, akkor nem kellett a



riasztó miatt aggódnia. Lehet, hogy be van üzemelve valamilyen
biztonsági rendszer a házban, de ha beindul, akkor csak a
személyzetet fogja odaterelni hozzá, és így nem neki kell majd
megkeresnie őket.

Amikor kinyitotta az ajtót, semmi nem szólalt meg.
Amennyiben felfedezték is a behatolót, a személyzet tagjait
valamiféle néma jelzőrendszer figyelmeztethette, például egy
villogó.

Jane belépett, megkereste a villanykapcsolót, és
felkattintotta. Luther is bement mögötte, és halkan becsukta az
ajtót. Egy nappalival egybenyitott hálószobában találták
magukat, amelyben talán a személyzet valamelyik tagja lakott.
Tekintetbe véve, hogy külső bejárata is volt, régen, amikor az
épület még nem börtönként, hanem udvarházként szolgált,
valószínűleg a szobalányok hálója lehetett. Az egyik nyitott
ajtaja mögött egy fürdőszoba volt.

A szépen bevetett ágy, a rendetlenség hiánya – és az a steril
hangulat, amelyet inkább csak érezni lehetett, mint leírni –
nagyon egybevágott mindazzal, amit Jane Iron Furnace-ben
látott.

Elindultak egy távolabbi ajtó felé, amely mögött a folyosót
sejtették. Amikor odaértek elé, az ajtó kinyílt.

Egy fehér egyenruhás, testes, vörös képű férfi torpant meg a
bejáratban.

– Maguk meg kicsodák?

18.

A KÖNYVTÁRBAN EGYKOR bizonyára könyvek
lehettek. A több száz méternyi diófa polc még mindig portalan
és fényes volt, bár egyetlen könyv sem hevert rajta. A levegőben
nem szállt korosodó papír illata, és a hatalmas tér közepén álló
intarziás asztalon sem várakoztak újságok vagy magazinok.

Amikor az ajtó kinyílt, Harley teste megfeszült a félelemtől,
de a három újonnan érkező csak hatra növelte a létszámukat.
Dulciana Moss és Jenny Boone lépett be elsőként, őket pedig



Bobby Acuff követte, aki olyan túlzásba vitt óvatossággal csukta
be maga mögött az ajtót, mintha a legcsendesebb kattanás is egy
falka sátánkutyát csalna a nyakukba.

Jennifer Bonne az első egy-két hónapjuk alatt folyamatosan
sírt, honvággyal küszködött, és szenvedett amiatt, hogy az anyja
börtönbe küldte összesen annyi indoklással, hogy: „így lesz a
legjobb.” Amikor nem maradt több könnye, edzeni kezdett,
mintha arra készülne, hogy kitörjön ebből az úgynevezett
iskolából és a városukból egy még épeszű helyre. Ő mindig is
puha és lassú volt, de néhány hónap alatt izmossá és fürgévé
vált. Korábban sápadt volt, most napbarnított. Korábban barna
hajába szőke csíkok keveredtek a túlzásba vitt napfénytől, a tél
ellenére is. A bánata pedig átadta a helyét a haragnak, majd az
acélos eltökéltségnek.

A tizenegy éves Dulciana Moss, aki a megérkezése idején
pufók volt, mostanra vékony, halvány ajkú és beesett szemű lett.
Eleinte folyamatosan járt a szája, és nem olyannak tűnt, mint
akit felzaklatott, hogy elszakították a családjától, hanem
olyannak, mint aki biztos benne, hogy pár napon belül
visszatérnek érte, de azóta fokozatosan felhasznált egy életnyi
szót, és újabban már csak keveset és ritkán beszélt. Az ateista
családban nevelkedett kislány mintha Istennek tartogatta volna
a szavait, mert noha Isten soha nem válaszolt neki, eddig még
nem hagyta úgy cserben, mint azok, akik nem hittek benne.

A Harley-val egykorú Bobby Acuff a két évvel később
várható szörnyűségeknél közelebbi veszedelmekben keresett
menedéket. Minden egyes vihar alkalmával katasztrofális
áradásokat és embereket kettéhasító villámokat vizionált. A
legkisebb fuvallatban potenciális tornádót látott, ami messze
repíti majd őket, az összes pók- vagy darázscsípésben halálos
sérülést, és mindig elképedt, hogy képes felgyógyulni ezekből.
Aznap, amikor a szüleik idehozták őket, Bobbynak végig kellett
néznie, amint négyéves húga, Rimona meghal a tornác
lépcsőjén. Rimona sikoltozni kezdett, és hisztérikus rohamot
kapott, és annyira tiltakozott az ellen, hogy ott hagyják, hogy az
apjuk megrázta, hogy észhez térítse. Lehet, hogy túl erősen.
Lehet, hogy Rimona agyrázkódást szenvedett, amikor az agya a
koponyájának ütközött a heves rázástól. Az is lehet, hogy



elpattant egy érfala. Mindenesetre egyszer csak elernyedt a teste
az apjuk kezében, majd lezuhant a földre, és az orrából gyorsan
elapadó vér kezdett szivárogni, Bobby édesanyja és édesapja
vigasztalhatatlan volt… egy rövid ideig. Ám olyan gyorsan
magukhoz tértek, ahogyan csak a megváltozott emberek
tudnak, mintha a gyász csupán finom porfelhő lenne a szélben,
és otthagyták a kislány holttestét a járdán, majd elhajtottak. A
személyzet a birtok északi végében temette el Rimonát, koporsó
nélkül, mészporba, és mészporral is borították be a testét.

Harley-ban néha felmerült a kérdés, hogy vajon hány gyerek
állt még ellen, és sebesült meg halálosan, ha csak véletlenül is.

Az óra 19:59-et mutatott.

19.

A VÖRÖS ARCÚ FÉRFI kérdésére válaszolva, aki azt
akarta tudni, hogy kik ők, Jane azt mondta, hogy „Játssz velem
mandzsúriait!”, ahogy Cora írta a kényszeres ismételgetései
között.

– Rendben – válaszolta a férfi, és azonnal eltűnt belőle a
feszültség. Csak állt az ajtóban, és egy rezignált kutya türelmes
kíváncsiságával nézett Jane-re, mintha arra várna, hogy a
gazdája megmondja neki, ideje-e a rongyszőnyegről az ágyába
vonulnia.

– Hogy hívnak? – kérdezte Jane.
– Seth Donner.
– Gyere be, Seth, és ülj le!
A férfi a felkínált székhez ment, leült, és oldalra billentette a

fejét, mint aki semmiképpen nem akar lemaradni a következő
utasításokról. A szeme olyan volt, mint egy zsinórokon lógó
bábé, annyira áttetsző, mint két centi friss forrásvíz.

Luther nem istenkáromlóan, inkább úgy, mintha
imádkozna, azt suttogta:

– Jézusom!
– Seth – mondta Jane –, hány tagú a személyzet?
– Hét. Még heten vannak a személyzetben.



– Veled együtt nyolcan?
– Igen.
– Hol van a többi hét?
Seth mintha egy olyan hangra figyelt volna, amit ők nem

hallottak, majd azt felelte:
– A konyhában és az ebédlőben. Már majdnem vacsoraidő

van.
– A gyerekek is ott vannak?
– Nem. Csak a személyzet.
– A gyerekek hol vannak?
– Odafent, a szobájukban.
– Miért vagy ebben olyan biztos?
– A jeladójuk miatt.
– A jeladójuk? Milyen jeladójuk?
– A cipőjükben lévő jeladójuk.
– És honnan tudod, hogy azok hol vannak?
A férfi a homlokát ráncolta.
– Mindig tudom, hol vannak a jeladók. A frissítés óta.
– Frissítés? Hogy érted, hogy… milyen frissítés?
– A múlt decemberi frissítés.
– Mit frissítettek?
– Hát, tudja. Frissítés volt.
Jane nem tudta, de nem is firtatta tovább.
– Hány gyerek van?
– Nyolc.
– A személyzet minden tagjára jut egy.
– Igen.
A férfi karja ernyedt volt, kezét az ölében nyugtatta, az

egyiket tenyérrel felfelé, mintha valami nagyon könnyű dolgot
tartott volna benne, ami elrepült.

Bár Jane hálás volt az engedelmességéért, fel is zaklatta a
dolog, a gyomra is felfordult tőle egy kicsit. Attól nem érezte
magát mocskosnak, amikor egy gonosz és veszélyes embert
kellett kikérdeznie, aki egy székhez volt kötözve, de most igen,
mintha egy olyan kihallgatás, amelyet nem fogad ellenállás,
aljas dolog lenne.

Egymásra pillantottak Lutherrel, és a férfinak nem kellett
kifejeznie az undorát ahhoz, hogy Jane tisztában legyen vele,



mit érez.
– Seth – mondta –, te el fogod felejteni ezt a beszélgetést, és

azt, hogy valaha is találkoztál velünk.
– Igen.
– Itt fogsz ülni, amíg szabadon nem bocsátalak a megfelelő

szavakkal. Megértetted?
– Igen.
Jane elővette a pisztolyát a hóna alól, és Luther is a sajátját.

A férfi ment előre, és a lány követte, bár a küszöbön még
megállt egy pillanatra, hogy visszanézzen.

Seth Donner utánuk sem fordította a fejét. Arrafelé bámult,
ahol Jane állt korábban, mintha a lány csak egy isteni jelenés lett
volna, amelynek áhítatosan várja az újabb felbukkanását, még
ha étlen-szomjan kell is kihúznia addig.

20.

A TIZENKÉT ÉVES ÉS VÉGTELENÜL megbízható
Tom Proctor 20:02-kor surrant be a könyvtárba Jimmy Cole
társaságában, aki miatt Harley aggódott egy kicsit. Az első
naptól fogva mind fizikailag, mind érzelmileg törékeny, eleve
vékony és sápadt Jimmyből nézte ki a leginkább, hogy
megfeledkezik a találkozóról, vagy ha mégis megjelenik, abban
a cipőben teszi, amelyet a szobájában kellene hagynia. De a
felelősségteljes Tomnak eszébe jutott odafigyelni rá, és ezzel
mind a nyolcan megérkeztek.

Harley azt mondta:
– Most odamegyünk ahhoz az ajtóhoz, majd a

dolgozószobán át ki a személyzeti folyosóra, onnan pedig a
mosókonyhán keresztül a garázsba. Az Escalade-del fogunk
megszökni, én vezetem majd.

– Te tudsz vezetni? – kérdezte Jenny Boone.
– Ehhez tudok eléggé vezetni.
Bobby Acuff, aki mindig mindenben tragédiát látott, azt

felelte:
– Nincs nálad slusszkulcs, anélkül pedig nem jutunk el se-



meddig. Máris kudarcot vallottunk.
– De tudom, hol tartják a kulcsokat – válaszolta Harley.

21.

A KONYHÁT ÁTJÁRTA a sült csirke illata és a
húslevesben párolódó zöldségek aromája, a szagelszívó zúgása
és a levegő susogása a szellőzőrácsoknál. Egy nő állt a főzőlap
előtt, Jane-nek és Luthernek háttal, egy férfi pedig éppen frissen
sült zsemléket csúsztatott le egy megdöntött sütőpapírról a
kenyereskosárba az asztalnál.

Jane azt mondta:
– Játssz velem mandzsúriait!
A férfi felnézett, a nő pedig megfordult, és egyszerre

válaszoltak:
– Rendben.
– Üljetek le az asztalhoz!
A nő, aki éppen kevergetett valamit, kivette a merőkanalat a

fazékból, felrakta a konyhapultra, a férfi pedig letette a
sütőpapírt, és mindketten engedelmeskedtek.

Maradjatok itt, és várjatok meg! – utasította őket Jane, amibe
a két helyi bele is egyezett, a lány pedig odament Lutherhez, aki
már benyitott az éléskamra ajtaján.

Jane követte még egy ajtón keresztül az ebédlőbe a férfit,
ahol a személyzet négy tagja ült az asztalnál vacsorára várva.
Mind a négyen talpig fehérben voltak, mint egy szekta
szüzességet fogadóit tagjai. Az ötödik, szintén fehérben, jeges
vizet töltött éppen a poharába egy párás üvegkancsóból.

– Játssz velem mandzsúriait! – mondta Luther az ajtóban
állva.

Az asztalnál ülő négy ember felé fordította a fejét, és
kórusban azt felelték:

– Rendben.
De a kancsós férfi talán nem figyelt, talán hallássérült volt. Ő

nem Luther szavaira reagált, hanem a többiek fejmozdulatára,
amikor felnézett, meglepődött, és a vizet a pohár helyett immár
a sót, borsot és más fűszereket tartalmazó ezüsttálcára öntötte.
Meglátta a fegyvereket, ijedten felkiáltott, elejtette a kancsót, és



menekülőre fogta, miközben a vízben úszó üvegszilánkok és
jégkockák ott csillogtak az asztalon.

A szökevény már a boltívnél járt, amikor Jane odakiáltott
neki:

– Játssz velem mandzsúriait!
Bár az asztal mellett ülők ismét kifejezték a beleegyezésüket,

azt nem lehetett tudni, hogy az ötödik ember meghallotta-e
egyáltalán a felszólítást, amíg Jane utol nem érte az előtérben,
ahol a férfi olyan gyámoltalanul álldogált, mintha azt sem
tudná, hova akar menni, és miért rohant ki az ebédlőből.

A tekintetéből értetlenség és félelem sugárzott, láthatóan
elveszettnek érezte magát. Kezét ökölbe szorította az oldala
mellett, és az ízületeinél úgy kifehéredett a bőr, mintha mindjárt
átszúrnak a csontjai.

Jane-t megindította a szemében tükröződő kínszenvedés,
bár ez nem az a szánalom volt, ami a nála szerencsétlenebbül
jártak iránt szokta elfogni az embert. Heves együttérzés hasított
belé, mert ezt a férfit azok fosztották meg a méltóságától, akik
vele is ugyanezt tennék az első adandó alkalommal. Ezt az
áldozatot kiszakították az életéből, és belegyömöszölték egy
általuk kitalált életbe, ami nagyon emlékeztette arra, ahogyan
belőle is vadászból szökevény lett, feleségből özvegy, főállású
édesanyából alkalmi édesanya.

A tokjába dugta a fegyverét.
– Nem azért jöttem, hogy bántsam. Hisz nekem?
– Igen. Természetesen. Igen.
– Hogy hívják?
– George.
– Ne féljen, George! Tőlem semmiképpen.
A férfi mintha válaszokat keresett volna a szemében.
– Mi történt velem?
– Nem tudja, George?
– Valami történt. Már nem az van, ami volt.
Semmit nem lehetett érte tenni. A rabszolgákat ki lehet

szabadítani, ha az ember levágja a kezükről a béklyót, s
megváltoztatja a törvényeket. De ennek az embernek az agyát
olyan nanoháló szőtte be, amelynek a szálai mélyen behatoltak a
szürkeállományba, és amelyet nem lehetett levágni vagy



törvényekkel semmissé tenni.
– Ne féljen! – ismételte meg Jane, mert bár ez ostobán

hangzott, semmi más nem jutott eszébe, amit mondhatott volna
neki.

– Maga nem fél? – kérdezte a férfi.
– Nem – hazudta Jane.
– Akkor jó. – Az alkalmazott öklei elernyedtek. – Rendben.
– Jöjjön vissza az ebédlőbe, George! Üljön le a többiekkel!
A férfi egy kisbárány jámborságával engedelmeskedett, de

Jane egyáltalán nem érezte olyan érdemesnek magát, mint egy
jó pásztor.

22.

A GARÁZS PADLÓJÁT szinte törhetetlen kvarcit
borította, és tizenkét jármű fért el benne, bár az áliskolában lakó
személyzet csak négyet kapott. Az északnyugati részében egy
műhelysarok volt, beépített szekrényekkel, munkapadokkal és
változatos szerszámokkal a fali konzolon. Minden nagyon
tisztának és rendezettnek tűnt.

A gyerekek a garázsba nem mehettek be. Harley mégis járt
ott néhányszor. A személyzet amúgy sem tudta volna jobban
megbüntetni annál, mint hogy bezárva tartják, ahogy addig is. A
kisebb büntetések, például hogy nem kap desszertet a
vacsorához, meg ilyen hülyeségek, nem számítottak neki.
Egészen előző decemberig ki tudott szökdösni a garázsba, de
akkor valami megváltozott. Úgy tűnt, mintha most már
pontosan tudnák, mikor lép be a helyiség küszöbén, mert
mindig azonnal odament valaki, hogy kizavarja.

Előző novemberben elrejtőzött a Cadillac Escalade-ben
abban a reményben, hogy valaki a tudtán kívül elviszi valahova
anélkül, hogy észrevenné, hogy ő a hátsó ülés mögötti
csomagtartóban van. Onnan nézte végig, ahogy Noreen
visszatér a városból a Ford Explorerrel. A nő kulccsal kinyitotta
a műhelysarok egyik fiókját, belerakta a Ford slusszkulcsát, és
bezárta.



A nyolc kis fogoly most ott állt zokniban a műhelysarokban,
bár a szekrények robusztusnak tűntek, Harley bízott abban,
hogy gyorsan fel tudja törni a zárat. Egy kampós kalapácsot és
egy csavarhúzót választott ki a szerszámok közül.

– Ne, ne! Ezt meg fogják hallani – pánikolt Bobby Acuff. –
Meghallják, idejönnek, és mindnyájunkat megölnek.

– A ház másik végében vacsoráznak – magyarázta Harley. –
És úgy fogom csinálni, hogy ne hallják meg.

– Olyan jó a hallásuk, mint a kutyáknak – siránkozott Bobby
Acuff. – Olyan dolgokat is meghallanak, amiket mások nem.
Mindent meghallanak!

– Jaj, Bobby, fogd már be! – válaszolta Jenny Boone. – Még
ha meghallják is, a legrosszabb esetben is megúszod annyival,
hogy holnap nem kapsz sütit vacsora után.

– Nem! Mindnyájunkat meg fognak ölni – erősködött Bobby.
Az, hogy eddig nem öltek meg minket, nem jelenti azt, hogy

nem is fognak, ha arra szottyan kedvük.

23.

A MEGÉRZÉS A TUDÁS a legkifinomultabb formája,
amely minden tanulást megelőz, és nem függ a logikától. Jane
nagy becsben tartotta ezt a veleszületett bölcsességet, mivel már
több alkalommal megmentette az életét. Most úgy érezte, hogy a
dolgok mégsem mennek olyan jól, mint gondolná, hogy valami
veszedelem leselkedik rájuk.

Az emeleten végigrohantak Lutherrel a déli folyosón,
felrántották az összes ajtót, átkutatták a szobákat. Néhány
helyiség be sem volt bútorozva, de olyanok is akadtak,
amelyekben egyértelműen gyerekek laktak, s amelyek
pillanatnyilag üresen álltak.

A harmadik lakosztályban Jane meglátott valamit, amitől
megtorpant – egy pár edzőcipőt az ágy mellett.

Luther kilépett a fürdőszobából.
– Senki.
– A gardróbban van cipő? – kérdezte Jane.



A férfi kinyitotta az ajtaját, felkapcsolta odabent a lámpát, és
behajolt a küszöbön.

– Ruhák vannak, cipő nincs.
– Hol vannak a gyerekek? – kérdezte Jane Seth Donnertől.
– Odafent, a szobájukban.
– Miért vagy ebben olyan biztos?
– A jeladójuk miatt.
– A jeladójuk? Milyen jeladójuk?
– A cipőjükben lévő jeladójuk.
Jane-nek eszébe jutott, hogy az első berendezett szobában is

volt egy edzőcipő. A karosszék mellett. Valamelyik másikban
pedig a kád mellett.

A folyosón Luther kinyitotta a következő ajtót, és azt
mondta:

– Nincsenek bútorok.
Jane továbbment mellette a következő lakosztályhoz, ahol az

edzőcipő ott hevert az ajtó mellett, mintha közvetlenül indulás
előtt vették volna le.

– Szökésre készülnek – mondta –, ha még nem szöktek meg.
Miközben a lépcső felé rohant, nem hagyta nyugodni a

megérzése. Valami nagy veszedelem leselkedett rájuk, de azt
nem tudta, hogy micsoda, és merről fog lecsapni.

Aztán eszébe jutott még valami, amit Seth Donner mondott:
„A frissítés óta.”

24.

HARLEY HIGGINS a nyelvét a foga közé szorítva
koncentrált a munkára.

A csavarhúzónak, amelynek a végét a fiók eleje és a
szekrény előlapja közé illesztette, gumírozott nyele volt, ezért a
kalapács nem csapott rajta túl nagy zajt. Inkább az jelentett
kockázatot, hogy a fa széthasad, vagy a zár részei
megnyikordulnak egymáson.

Bobby Acuff tíz másodpercenként újabb katasztrófákat
jósolt, úgyhogy Jenny Boone azt mondta:



– Acuff, szedd már össze magad, különben felrúgom a
segged a vállad közé, hogy le kelljen venned a pólódat, ha
vécézni akarsz!

Bumm, ütötte beljebb a kalapács a vésőként használt
csavarhúzót. Bumm, bumm. A száraz fa széthasadt, az öreg réz
alkatrészek lehámlottak.

A zár és a fa elvált egymástól, és kinyílt a fiók, amelyben egy
fémdoboz volt.

Harley kivette a dobozt a fiókból, felrakta a munkapadra, és
felnyitotta a fedelét. Négy slusszkulcs lapult benne.

Ebben a pillanatban kinyílt a ház belső részébe vezető ajtó,
és két olyan ember lépett a garázsba, akiket nem ismert.

Bobby Acuff elkeseredetten felsikoltott, Harley-nak viszont
hirtelen jó előérzete támadt. Az idegenek egyike egy öreg, fekete
férfi volt – Jézusom, legalább ötvenéves lehet, ha nem több! –, de
nagydarab volt, és látszott, hogy a kora ellenére kemény fickó.
Mellette pedig egy lány állt, aki az öltözékét leszámítva úgy
nézett ki, mintha egy fehérnemű-katalógusból lépett volna ki.
Valahogy látszott hogy ő és a fekete pasas összetartoznak,
ugyanazon dolgoznak, és egyikük sem tűri a mellébeszélést.

25.

A GYEREKEK FÉLELME, riadt testtartása összetörte
volna Jane szívét, ha lett volna ideje érzékenykedni. Még a
legnagyobb is rettenetesen kicsinek és védtelennek tűnt, és az
arcukról lerítt, hogy sérült a lelkük.

Jane csak félig hazudott nekik, amikor azt mondta, hogy az
FBI-tól jött, Luther igazat mondott, amikor tájékoztatta őket,
hogy ő seriff, és a gyerekek elég elkeseredettek voltak ahhoz,
hogy habozás nélkül higgyenek nekik.

– Elviszünk innen titeket – ígérte meg nekik Jane.
Egy tizennégy év körüli fiú feltartott egy kocsikulcsot.
– Az Escalade-et el tudjuk indítani.
– Nem – válaszolta Luther. – Elvisszük az egyik

távirányítójukat, hogy kinyissuk a főkaput, de ha bármelyik



kocsijukat lenyúlnánk, soha nem tudnánk lerázni őket. Nekünk
két autónk van. Éppen hogy csak, de mind el fogtok férni
bennük.

– Nincs rajtunk cipő – tájékoztatta az egyik lány.
– Igen, tudjuk, hogy miért – válaszolta Jane. – El kell

indulnunk. Majd holnap veszünk nektek cipőt.
Ekkor egyszer csak motorzúgást és fékcsikorgást hallottak

odakintről. Több mint egy autóét.
– Kinézek – mondta Jane Luthernek, és besietett a házba.
Az előtérből beszűrődő fényben átkelt a sötét nappalin.

Félrehúzta az egyik függönyt, és hat személyautót látott a
hosszú kocsifelhajtón. Az utolsó sofőrök még csak akkor
kapcsolták le a lámpájukat. Valaki kinyitotta azt a nagy
vaskaput. Egy újabb autó hajtott be az útról, és kapcsolta le a
lámpáját.

Emberek szálltak ki a kocsikból, nők és férfiak vegyesen, de
főleg férfiak. Legalább tizenketten. Ha ilyen gyorsan ideértek,
akkor csak az üdülőből jöhettek. Vajon miért?

Senki nem ment a bejárati ajtó közelébe. Megálltak a tornác
teteje alatt, és felsorakoztak a kocsifelhajtó mellett; homályos
alakjukat alulról és furcsa szögben világították meg a kültéri
lámpák, melyeknek a fényében szinte nem is látszottak valódi
embereknek; az arcukat árnyék takarta. Nem tűntek
nyugtalannak, inkább úgy álltak, mintha valami jelentősebb
közelgő eseménynél akarnának tanúskodni, amelyről egy szép
napon majd hivatalosan is be kell számolniuk. És a jelek szerint
szólni sem szóltak egymáshoz; láthatóan mindnyájan tudták,
miért vannak ott, és mit kell tenniük.

Jane azt gyanította, hogy várnak még valakikre, akik úton
vannak valahonnan messzebbről, talán Iron Furnace városából,
ahol egész évben karácsony van.

Bár ő maga sötétben volt, úgy érezte, hogy a látogatók egy
része tisztában van a jelenlétével, és őt bámulják. Elengedte a
függönyt, hogy az lehulljon a helyére, és a földszinten át
visszasietett Seth Donner szobájába.

A férfi ugyanabban a székben kuporgott, ahol hagyta, de
már nem a semmit bámulta Jane korábbi helyén. Az egyik
combján nyugvó két kezét nézte. Ernyedt arcvonásaiból semmit



nem lehetett kikövetkeztetni a hangulatáról vagy a
gondolatairól.

– Seth, itt vagy még velem?
A nagydarab férfi felemelte a fejét, azonban a tekintetének

nem volt fókusza; mintha átnézett volna Jane-én a végtelenbe. A
szeme épnek tűnt, mégis olyan vaknak, amilyen Sámsoné volt
Gázában.

– Igen. Veled vagyok.
– Korábban meséltél nekem a jeladókról a gyerekek

cipőjében. Azt mondtad, mindig tudod, hol vannak.
– A gyerekek a szobájukban vannak. Mindegyik.
– Azt mondtad, hogy mindig tudod, hol vannak a gyerekek,

a frissítés óta.
– Folyamatosan. December óta – erősítette meg a férfi.
– Milyen frissítésről beszéltél, Seth?
A férfi a homlokát ráncolta.
– Hát, tudod… a frissítésről.
– Mit értesz frissítésen?
A férfi még erősebben ráncolni kezdte a homlokát, és nem

válaszolt.
– Játssz velem mandzsúriait, Seth!
– Rendben.
– Azt mondtad, mindig tudod, hol vannak a gyerekek

jeladói.
– Mindnyájan tudjuk. Már nem kell hozzá az applikáció.
– Korábban okostelefonnal követtétek őket?
– De már nem.
– Akkor most hogyan követitek őket?
– Megjelennek.
– A nyomkövetők megjelennek? Hol jelennek meg, Seth?
A férfi értetlennek tűnt.
– Egyszerűen megjelennek.
Az elhagyott gyárépületben közvetlenül az előtt, hogy

nekirontott, és ezzel arra kényszerítette Jane-t, hogy megölje,
Randall Larkin arrogáns vigyorba torzult arccal azt mondta
neki: „Halott ember vagy, te szarláda! Mindent tudnak rólad a
suttogószobában.”

– Seth, mi az a suttogószoba?



– Csak egy szoba, ahova járunk.
– Ebben a házban van?
A férfi elgondolkozott ezen, mielőtt válaszolt volna.
– Nem.
– Hol van a suttogószoba, Seth?
Seth felemelte a kezét, és megkocogtatta a homlokát.
– Szerintem valahol idebent. Ezen még soha nem

gondolkoztam. Csak itt van valahol.
Jane darabkáról darabkára rakta össze a kirakóst, és nem

tetszett neki az a kép, ami elkezdett kialakulni.
A hatalmas ház néma maradt. Nem csörömpöltek ablakok,

nem törtek ajtók. Egyelőre.
– A GPS-jeladókon kívül is van valami a suttogószobában,

Seth? Hangokat is hallasz ott?
– Csak egy hangot, néha, ami nagyon halkan suttog.
– Kinek a hangját?
Seth vállat vont.
– Valakiét.
– Te szoktál suttogni a suttogószobában, Seth?
– Néha.
– És kinek suttogsz?
– Mindenkinek.
Jane szíve zakatolni kezdett, és minden egyes dobbanása

olyan volt, mint egy bennszülött dob puffanása: a legmélyebb,
legprimitívebb félelmeit hívta elő.

– Akik Iron Furnace-ben laknak… mind hallják, amit
suttogsz?

– Igen. Mind hallják.
A fejükben lévő nanotechnológiás irányítómechanizmus

frissítése. Egy olyan kiegészítés, amely mindnyájukat összeköti
egy mikrohullámú hálózaton.

Már nemcsak hatszáz egyénileg irányított emberről volt szó,
hanem ennél többről. Egy rajról.

Jane-nek George jutott eszébe, amint éppen vizet tölt egy
kancsóból az ebédlőben, és nem hallotta meg az utasítást,
amikor Luther kimondta, hanem menekülni kezdett. Ő
utánakiabált, és az előtérben érte utol. Az alatt a pár másodperc
alatt, miután meglátta őket lövésre kész fegyverrel, és mielőtt az



ő irányítása alá került az előtérben, vajon mit mondhatott a
suttogószobában? Biztosan megpróbált segítséget hívni.

– Seth, van még mobiltelefonod?
– Igen.
– Mi a száma?
A férfi megadta a számot, Jane pedig addig ismételgette,

amíg úgy nem érezte, hogy sikerült megjegyeznie.
– Nálad van a telefonod, Seth? – Amikor a férfi elővette az

egyenruhája zsebéből, Jane megkérdezte:
– Be van kapcsolva? Nincs? Akkor kérlek, kapcsold be! Oké.

Remek. Hagyd bekapcsolva, és várj meg itt, Seth! Hamarosan fel
foglak hívni.

– Rendben.
Jane úgy érezte, minden ereje elszállt a térdéből, és az izmai

is elernyedtek, de azért sikerült visszarohannia a garázsba.

26.

JANE HALADT a menet elején, Luther a végén,
mindketten kezükben a fegyverükkel. A gyerekek kettesével
vonultak közöttük. Nem tehettek mást, mint hogy bátran
nekiindulnak. Csak abban reménykedhettek, hogy mindent
megkaptak Cora Gundersuntól, amire szükségük lesz, hogy ami
eddig működött, az még pár percig működni fog.

Jane a Cadillac Escalade visszapillantójához rögzített
távirányító segítségével kinyitotta a garázsajtót.

Tízméteres betonjárda vezetett a nagy ház délnyugati
sarkába, és futott bele a kocsifelhajtónak a főbejárat előtti
félköríves szakaszába. Azon a tíz méteren tizenöt-húsz ember
állt, mind szembefordulva a garázzsal. Kívülről némának
tűntek, még ha a suttogószobában nem is voltak azok. A talajon
elhelyezett reflektorok halvány fénybe borították az
összegyűltek lábát, de a többi részük árnyékban maradt, és
olyan kísértetiesnek tűnt figyelmes mozdulatlanságában,
mintha a Pandemónium lakói szálltak volna fel a föld alatti égő
szurokutakról, és várnának valami alvilági kürt jelére, mielőtt



magukkal ragadják az ártatlanok lelkeit a legmélyebb
szakadékokba.

Amikor Jane kilépett a garázsból, a raj tagjai megindultak
felé, ő azonban megszólalt, hogy megállítsa őket.

– Játssz velem mandzsúriait!
Attól tartott, hogy immunisak lesznek a manipulációs

kísérletére, de a városlakók egy misére összegyűlt hívő közösség
kórusával válaszoltak – „Rendben!” –, majd mozdulatlanul
várták a következő utasítását.

– Álljatok félre – mondta a lány –, és hagyjatok minket
átmenni!

A legtöbben azonnal engedelmeskedtek, bár néhányan
tétováztak egy kicsit.

– Hagyjatok minket elmenni, és várakozzatok itt!
Jane, miközben a gyerekeket vezette abban a reményben,

hogy Luther hátulról fedezi, elhaladt azok mellett, akikre
rákényszerítette az akaratát. Az arcuk éppen hogy látszott a
félhomályban, mint a médiumok tükrében megjelenő
szellemeké egy gyertyafényes szalonban; a szemük színtelen
volt, sötéten csillogott, és éppen úgy hiányzott belőle a fehérség,
mint a rovarokéból. Annyi érzelem sem látszott a
megjelenteken, mint a halotti maszkokon. Itt-ott egy-egy fintor,
hunyorgás vagy a megcsikorduló fogak hangja belső
konfliktusokra utalt, talán azért, mert miután fegyverbe hívták
őket, azonnal le is rakatták velük a fegyvert pár kimondott
szóval, de még ezek a városlakók is engedelmeskedtek a
játékmesternek, aki arra kérte őket, hogy játsszanak
mandzsúriait.

Miután kisétáltak a ház sarka mögül, Jane majdnem
megszédült a legalább ötven ember láttán, akik a kocsifelhajtón,
a tornácon és a gyepen állták el a kivezető utat. Az
összegyűltek, amint megpillantották a gyerekeket, némán és
félreérthetetlen szándékkal megindultak feléjük.

Jane felemelte a hangját, és kiadta a megszokott vezényszót.
Úgy látta, mindnyájan engedelmeskednek neki. De a
legnagyobbrészt mozdulatlan alakok között akadt egyvalaki, aki
lassan és ünnepélyesen tovább közeledett felé. Egy nő volt, aki a
harmincas évei vége felé járhatott: szőke haja hamuszürkének



tűnt a gyenge fényben, és egyik kezét a mellkasához emelte,
mintha zakatoló szívét akarná lecsillapítani.

Itt nem gonosz lények álltak őrt. Ezek az emberek korlátok
között éltek, bár nem voltak tisztában a rabszolgaságukkal: azt
hitték, hogy szabadok. Elképzelhető, hogy bármilyen
kegyetlenséget meg lehetett volna tenni velük anélkül, hogy
emlékeztek volna rá, azonban Jane nagyon nem szívesen
állította volna meg őket golyóval, amennyiben a szavak is
elegendőnek bizonyulnak ehhez. Ennek ellenére, amikor rászólt
a nőre, hogy maradjon, ahol van, és az mégis folytatta az útját,
felemelte, s két kézre fogta a pisztolyát, illetve figyelmeztette a
gyerekeket:

– Srácok, ne nézzetek ide! Nézzétek a földet!
A szőke nagyjából két méterre állt meg a pisztolytól, amely

csinos, de hátborzongatóan üres arcára célzott. Kinyitotta a
száját, és szavakat próbált formálni vele, csakhogy elsőre egy
hang sem jött ki a torkán. Csupán második próbálkozásra
sikerült meg- fogalmaznia a beletörődését:

– Rendben. – Ugyanakkor a tekintete továbbra is Jane-re
szegeződött, és úgy tűnt, mintha még valamit hozzá akarna
tenni. A tenyere, amelyet korábban a mellkasára szorított,
bizonytalanul megindult a levegőben, mintha hirtelen
súlytalanná vált volna, és már nem is ő irányítaná elsősorban,
hanem egy gravitáció nélküli térben lebegne annak a néhány
protonnak és elektronnak a hatása alatt, amelyeket a napszél
még éjszaka is biztosítani képes.

De mielőtt még a fegyverért mert volna nyúlni, Jane
keményen rászólt:

– Menj az utunkból! Menj az utunkból, és hagyj minket
elmenni!

A bizonytalannak tűnő kéz lassan visszaereszkedett a nő
mellkasára, majd le az oldala mellé. Az asszony kitért az
utukból.

Ekkor megszólalt az a gyerek, aki közvetlenül Jane mögött
volt, a Harley nevű fiú. Remegett a hangja.

– Anya? Anya? Anyukám? – A szőke nő a kisfiú felé
fordította a tekintetét.



27.

AMIKOR HARLEY MEGLÁTTA, ahogy az anyja
kilép az éjszakából, a tömegből, úgy érezte, talán még nincs
minden veszve, talán még rendbe jöhet az életük. Most először
látta az anyját az óta, hogy tíz hónappal korábban elhozták az
apjával őt ebbe az úgynevezett iskolába.

Lehet, hogy az élet mégiscsak olyan, mint egy sci-fi, és most
ez az FBI-ügynök és a seriff mindent meg fog tenni, hogy
helyrehozzák, amit a gonosz földönkívüliek vagy mások
tönkretettek az emberekben. Enyhülni kezdett benne a harag és
a bánat, és megszólította az anyját.

Amikor lenézett rá, Harley látta rajta, hogy felismeri. Az
anyja szeme árnyékos volt, arca eleinte kifejezéstelen, de a kisfiú
úgy érezte, hogy a lelke mélyén ugyanaz az ember maradt, aki
volt, és még mindig az ő jólelkű, kedves, gyengéd és szerető
édesanyja.

Ismét megszólította, és a nő kinyújtotta felé a kezét, felfelé
fordított tenyérrel, hogy belerakhassa a kezét abba a kézbe,
amely régen a haját simogatta, a homlokát tapogatva ellenőrizte
a lázát, és a nyakkendőjét igazgatta, amikor ünneplő volt rajta.
Egyszer csak a saját szavait hallotta, amint kimondja az
anyjának, hogy szereti, mert ez így volt, és mindig is így lesz.

Amikor felemelte a tekintetét a kezéről, látta, hogy az anyja
lárvaszerű arcán egy arckifejezés van kialakulóban, bár nem
olyan, amilyet már látott rajta korábban, és nem is olyan, ami
indokolt lenne egy anya-fia találkozáskor. Vágyakozó kifejezés
volt, de heves, beteges vágyról árulkodott, és a megjelenő
mosoly is inkább diadalittasnak, mint szeretetteljesnek tűnt;
mintha az, ami az anyját használja, már képtelen lenne elfojtani
a saját érzelmeit.

Az ujjuk összeért, és az anyja kinyújtott keze karommá vált,
amely megragadta őt. Harley kitépte magát a szorításából, és
hátrahőkölt, az FBI-os nő pedig rászólt az anyjára, hogy lépjen
hátra. Az anyja – vagyis nem az anyja, hanem az az anyaszerű
dolog – engedelmeskedett, és az arca ismét kifejezéstelenné vált.

Harley hallotta, hogy egy rettenetes hang szökik ki a torkán,



és visszafogta magát, nehogy megismételje. Semmit nem veszít,
ha elmegy innen. Hónapok óta mondogatta magának, hogy
nincs visszaút, hogy ez a rengeteg furcsaság minden esélyét
eltörölte annak, hogy visszatérhessenek a normalitáshoz. Ám
annak ellenére, hogy semmit nem vettek el tőle aznap, mégis
úgy érezte, mintha ismét elveszítette volna az édesanyját, és már
megbánta, hogy hagyta magát reménykedni.

Az FBI-os hölgy azt mondta:
– Harley, édesem, minden rendben lesz. Hallod? Megígérem

neked, hogy minden rendben lesz. Fogd meg Jenny kezét! –
Nem mosolygott ugyan, de az a kedvesség tükröződött az
arcáról, amit Harley az anyjáén szeretett volna látni. – Jenny,
fogd meg Harley kezét. Segítsetek egymásnak.

A két gyerek azonnal párba állt az ügynök mögött. Jenny
kinyújtotta a kezét, Harley pedig hálásan elfogadta.

Ismét elindultak, miközben a városlakók ugrásra kész
benyomást keltve figyelték őket. Harley nem nézett az anyjára,
és az apját sem kereste meg a többiek között, pedig biztosan ott
volt. Nem tudta, hova mennek a többi gyerekkel, vagy hogy
mennyi időbe telik majd, amíg odaérnek, és azt sem, hogy mi
vár rájuk az út végén, azonban mindez nem számított, mert Iron
Furnace-ben már nem maradt számukra semmi.

28.

AZ ÉLETRE KELT PRÓBABABÁK, amelyeket
mintha kirakatokból idéztek volna meg, hogy hírét hozzák az
emberiség végzetének, Jane szerint még mindig veszélyt
jelentettek rájuk. Noha a nanotechnológiás agyi
implantátumokat a technológia hozta létre, ezek a lények pont
olyannak tűntek, és úgy viselkedtek, mintha megszállta volna
őket valami. A legelső legendák, amelyeket emberek meséltek
egymásnak, varázsigékről és megszállottságról szóltak –
továbbá ezek ellenszereiről.

Miközben Jane végigvezette a gyereket a tömegen a nyitott
főkapuig, hogy elhagyják a birtokot, időről időre hátranézett, és



látta, hogy Luther is folyamatosan a tömeget pásztázza.
Járművek parkoltak összevissza a kétsávos aszfaltút két

oldalán. Pillanatnyilag egyetlen fényszóró sem közeledett, ami
arra utalt, hogy Iron Furnace hatszáz lakosának nem
mindegyike találta szükségesnek, hogy válaszoljon a riasztásra,
amelyet a suttogószobában indítottak útnak.

Jane Fordja és Luther kölcsönzői Chevyje a birtoktól száz
méterre nyugatra parkolt. Mindkét járműbe beültettek négy-
négy gyereket, majd a férfi kocsijának a végéhez mentek
tanácskozni.

– Ez meredek volt – mondta Jane.
– Még mindig az.
– Át kell vinnünk őket az államhatáron, nehogy a kentuckyi

gyámhatóság is beleszóljon a dologba.
– Egyetértek. Lefelé, Tennesseebe érünk át a leggyorsabban.

Utána hova?
– Texasba. Már ha benne van.
Beszélgetés közben a birtok kijáratát figyelték, és azon

gondolkoztak, hogy vajon van-e időkorlátja annak, ameddig
ezek a beprogramozott emberek transzban maradnak, miután
reagállak a nyitásra – arra, hogy „Játssz velem mandzsúriait!”.

– És Texasban mit csinálunk velük? – kérdezte Luther.
– Tudok ott egy helyet. Majd később mesélek róla.
– Fel kell hívnom Rebeccát.
– Igen, persze. Azt is meg kell majd beszélnünk. De először

zárjuk le ezt a dolgot, és vigyük át őket az államhatáron!
Jane kivett egy eldobható mobiltelefont a Ford

kesztyűtartójából. Arra használta, hogy felhívja Seth Donnert,
bár félig-meddig biztosra vette, hogy a nagydarab férfi már nem
ücsörög türelmesen a szobájában lévő karosszéken.

– Halló – mondta Seth.
– Én vagyok az. Emlékszel még?
– Igen. Mondtad, hogy felhívsz majd.
– Három dolgot kellene megtenned.
– Rendben.
– Amint lerakom a telefont, menj a suttogószobába. Küldj

egy üzenetet mindenkinek Iron Furnace-ben. Meg tudod ezt
tenni?



– Igen. Milyen üzenetet?
– Azt kell mondanod nekik, hogy: „Játssz velem

mandzsúriait!”
– Rendben.
– Amire ők pont ezt fogják mondani, amit most te nekem.

Miután válaszolnak neked, utasítsd őket arra, hogy felejtsék el a
riasztást, amit George küldött! Mondd meg nekik, hogy felejtsék
el, hogy valaha is az iskolába hívták őket! Mondd meg nekik,
hogy mindent és mindenkit felejtsenek el, amit és akiket az
iskolában láttak! Megértetted, Seth?

– Igen. – A férfi elismételte Jane szavait.
– Jó. Nagyon jó. – Jane felidézte Cora Gundersun ismétlődő

szövegeit, amelyeket Luther mutatott meg neki, és azzal
folytatta: Van egy frázis, amellyel le lehet zárni a mandzsúriai
játékot. Te is ismered, ugye?

– Igen.
– Mondd majd ki a suttogószobában, miután utasítottad

őket a felejtésre!
– Úgy lesz.
– Utána pedig, ugye, van egy biztonságikamera-rendszer az

iskolában, és egy olyan hely, ahol az összes felvételt tárolják?
– Igen. A kamrában. Van ott egy lemez.
– Igen, biztosan egy lemezen tárolják, és egy tartalék

lemezen is. Vedd ki a lemezeket a gépből! Seth, tedd be őket egy
vödörbe pár deci benzinnel, vidd ki az egészet a tornácra, és
gyújtsd meg! Megértetted?

– Megértettem.
– Miután a tűz kialudt, mindazt, ami a lemezekből maradt,

dobd a tóba. Megteszed?
– Igen. Azt mondtad, hogy ezt kell tennem.
– Igen, ezt mondtam. És még egy dolog. Miután a lemezek

maradványait a tóba dobtad, menj a szobádba, és feküdj le!
– Rendben.
– Feküdj le, aludj egy nagyot, és felejts el mindent, ami ma

történt! Aludj, és felejts el engem, meg azt a fickót is, aki velem
volt. Miközben alszol, felejtsd el, hogy mi történt a gyerekekkel,
és mire felébredsz, azokat a dolgokat is felejtsd el, amiket most
mondtam neked!



A férfi hallgatott.
– Seth?
– Igen?
– Képes leszel mindezt megtenni?
– Persze – válaszolta a férfi.
– Jobb lesz, ha most elkezded, Seth.
– Azt teszem.
– Auf Wiedersehen!
Jane bontotta a vonalat, és kikapcsolta az eldobható telefont,

amelynek a használatát nem kockáztathatta meg többet. Útban
Tennessee felé ki fogja dobni a kocsiból.

Mielőtt ő és Luther elindultak a garázsból a gyerekekkel, egy
percben összefoglalta a férfinak mindazt, amit a suttogószobáról
hallott. Bár Luther csak a telefonbeszélgetés egyik oldalát
hallotta, eleget tudott ahhoz, hogy nagy általánosságban
megértse, mit csinált Jane.

A férfi pár pillanatig olyan szigorúan meredt rá, mintha
ráébredt volna, hogy a lány tényleg az a velejéig romlott, gonosz
cselszövő, akinek a médiában beállították.

– Ezt meg mikor ötölte ki, és mikor találta ki, hogy mit
csináljunk?

– Útközben.
– Gondolom, máshogy nem is lehetett volna.
– Elugorhatunk Mourning Dove-ba, hogy összeszedjük a

holmiját a motelban, és még így is Tennesseeben lehetünk
kilencven percen belül. Jó esetben hetvenöt.

– Ne vezessen olyan gyorsan, hogy lemaradjak!
– Azt hittem, maguk, vidéki seriffek tudják, hogyan kell

rátapadni valakire.
– Menjen a fenébe! – válaszolta Luther. – Teljesen be vagyok

tojva attól, amivel szembe kell néznünk, maga meg itt
megnevettet.

29.

EGY TENNESSEEI KAMIONOS pihenőnél



megtankolták a kocsikat, és vettek üdítőt mindenkinek, de a
vécézést addig halogatták, amíg 22:40-kor oda nem értek egy
olyan út menti pihenőhöz, ahol senki nem volt, aki láthatta
volna a zoknis gyerekcsapatot.

A tolvajok, valamint a még rosszabb bűnözők elriasztása
végett, akik a mosdót használó átutazókra vadásznak, az
épületet és a környékét olyan élénken kivilágították, hogy az
egész egy stilizált színpadi díszletnek tűnt. A fekete árnyékok és
a fehér fény, az éles kontrasztban álló geometrikus formák
mintha valami mély és jelentőségteljes dolgot szimbolizáltak
volna, mintha egy egyfelvonásos avantgárd darabot készült
volna valaki előadni.

Luther nem aggódott a kamerák miatt. Az ilyen helyeken
általában az esetek több mint felében üzemen kívül szoktak
lenni a felvevőrendszerek. És a lencséiket sem takarítják
rendesen. A kamerák egy része pedig eleve csak
diszfunkcionális makett, a ragadozók elriasztásának és a
zsákmányok hamis megnyugtatásának olcsó eszköze.

A mosdóktól valamivel távolabb két beton piknikasztal állt
padokkal a hársfák ágai alatt, amelyek nem voltak teljesen
kopaszok, de különösebben lombosak sem. Luther leült egy
padra, hogy az eldobható telefonján felhívja azt a mobilt, amit
Rebeccánál hagyott.

A felesége azonnal felvette, és ő azt mondta neki:
– Tudod, hogy téged még az életnél is jobban szeretlek.
– Megijesztesz – válaszolta élete párja.
– Nem akarlak, de kénytelen vagyok. Ez az egész sokkal

nagyobb, mint képzeltem.
Rebecca némi hallgatás után azt kérdezte:
– Csak ennyit fogsz elmondani?
– Többre nincs időm. Ez az ügy hatalmas, és nem tudom,

mit fog tenni velünk, a családunkkal, a jövőnkkel. Amíg nem
vagyunk tisztában azzal, hogyan alakulnak a dolgok, a
legrosszabbal is számolnunk kell.

Elmagyarázta Rebeccának, hogy mit kell tennie. Abból is
látszott, hogy Rebecca mennyire bízik benne, milyen gyorsan
kapcsol, és mennyire kifinomultak a túlélési ösztönei, hogy
annyit sem kérdezett: miért, mert azonnal megsejtette.



Luther bontotta a vonalat, de pár percig még ott üldögélt a
hársfák éjszakai árnyékában, a lonc illatában, az egymást
szólongató levelibékákat és tücsköket hallgatva – a világ soha
nem tűnt számára értékesebbnek. Miközben a természet
kényelméből nézte az aszfaltozott parkolót, amely teljesen
kopárnak látszott az éles fény hidegében, bátorságért és
irgalomért imádkozott, s azért, hogy ha ez túl nagy kérés lenne,
akkor legalább bátorsága legyen.



ÖTÖDIK RÉSZ

HAJSZA JANE UTÁN

1.

HARLEY HIGGINS mély álomba merülve motyogott
az első utasülés biztonsági övének fogságában. Sally és Nora a
hátsó ülésen aludtak, míg Jenny Boone a bőröndök közé
fészkelte be magát a csomagtérben.

Nashville-ből Memphisbe mentek, utána Little Rockba és
Nyugat-Arkansas-ba, miközben a felettük húzódó égről
elpárologtak a felhők, majd megjelentek rajta a csillagok és a
hold. Egyedül Jane maradt ébren a Ford Escape-ben,
bagolyszeműen a koffeintablettáktól és az energiaitaloktól, de
repeső szívvel a nyolc gyermek sikeres kimentése miatt. A
napjait már végeérhetetlen hetek óta inkább az acélos
eltökéltség határozta meg, mint a remény, mert a túl korai
remény csalódáshoz vezethet, a csalódás pedig
kudarcélményhez. De ez után a diadal után, bármilyen kicsi volt
is a nagy képhez képest, egy nagy adag reménnyel gyógyíthatta
be a szíve legfrissebb sebeit.

Luther ismerte az útvonalat és az úti céljukat is. Ennek
ellenére megbeszéltek pár találkozási pontot útközben, arra az
esetre, ha elveszítenék egymást. Mindkettejüknél volt egy-egy
eldobható telefon, hogy kapcsolatban maradhassanak.

Valahol meg kellett szabadulniuk a férfi kölcsönzői
kocsijától, amely a nevén volt, és szerezniük kellett neki egy
GPS nélküli járművet. Jane nagyon nem szívesen hajtott volna
végig Észak-Texason az arizonai Nogalesba, Enrique de
Sotóhoz, akitől a Fordját vásárolta.

Ám Arkansas-ban is tudott egy alternatíváról, bár
kockázatot vállalt volna azzal, ha bejelentés nélkül állít be oda.



És egyébként is, azon a helyen a gyerekek nem feltétlenül lettek
volna biztonságban – igaz, azon helyek száma a világon, ahol a
gyerekek feltétlenül biztonságban voltak, napról napra
csökkent.

2.

ANNAK A HIDEG SZERDAI reggelnek az első
napsugaránál Rob Stassen elindult az 1961-és Buickjával abból a
pajtából, amely garázsként szolgált a járműveik számára
Melanieval. Volt egy ötszemélyes Ford furgonja is, amelyet nem
szereteti annyira, mint a feleségét, de jobban szerette, mint a
macskájukat; Melanie-nak Hondája volt, a Buickot pedig
mindketten használták, bár nem túl gyakran. Rob régóta
tervezgette, hogy tökéletes állapotba pofozza az autót, azonban
eddig csak a belső alkatrészeivel foglalkozott. A kocsi remekül
működött, noha karcsú, kontúros karosszériájára ráfért volna
némi törődés – ki kellett kalapálni a horpadásokat, kivágni
belőle a kisebb berozsdásodott részeket, és vagányabb színek
helyett szürke alapozó fedte. Rob szégyenkezett, amikor kiszállt
belőle, és átnyújtotta a kulcsait Rebecca Tillmannek.

– Nem túl elegáns közlekedési eszköz – mondta.
A seriff filigrán, Robbie-nál valamiért mégis magasabbnak

tűnő, nyúlszőrmés bőrkabátot viselő felesége azt felelte:
– A hangja olyan, mint egy úrinőé.
– Simán elviszi magát Wisconsinba, és vissza. Szóval az

anyukájának és a nővérének fognak segíteni Jolie-val az
összeköltözésben?

– Egyiküknek sem kéne már egyedül élnie. Anya nem
hajlandó hozzánk költözni, azt mondja, hogy Minnesota csak
egy köpésre van a hold sötét oldalától. És persze hogy pont
most határozzák el magukat, amikor Luther egy hétre Iowába
utazik.

– A volt évfolyamtársaihoz ment látogatóba, mi?
– Minden második évben összejönnek, és pasis dolgokat

csinálnak. Ha az ember az álmos Des Moines-ban ereszti el



magát, abból nem lehet túl nagy baj.
– Roger és Palmer – jegyezte meg Rob. – Említette már őket.

De általában nyáron szokott menni.
– Palmer nincs túl jó egészségben. Jobbnak látták, ha nem

várnak augusztusig.
– Ezt sajnálattal hallom.
– Robbie, te egy aranybogár vagy! Nagyon köszönöm, hogy

kölcsönadtad a kocsidat. A Toyotámmal sokkal nehezebben
tudnám átköltöztetni Tandy nénikémet.

Rob megpaskolta a Buick oldalát.
– Megbízható az öreglány. El fogja végezni a feladatot. A

rádiója működik, de GPS nincs benne.
– Amúgy sem szeretem annak a robotlánynak a hangját.

Olyan beképzeltnek tűnik.
Ezzel Rebecca nyomott egy puszit a férfi arcára, és beült a

volán mögé, Rob pedig becsukta mögötte az ajtót. Hosszan
bámulta a távolodó autót, amelynek a kipufogójából
felhőpamacsok gomolyogtak a friss hajnali levegőben.

Nagyon kedvelte a seriff feleségét, és tudta, hogy jó asszony;
nemcsak a férjéhez jó, hanem végtelenül jó ember. Ennek
ellenére nagyon kíváncsi lett volna, hogy miért kérte el igazából
a Buickot, és hogy hova mennek valójában a lányával, Jolie-val.

3.

AZ ARKANSAS-I Ouachita-hegyeket alacsonyra
koptatta a több évezrednyi időjárás. A kanyargós útról alacsony
csúcsokat és mély völgyeket lehetett látni, amelyekben úgy
kavargott a köd a fenyők között, mintha a hó szelleme lenne.
Kilométerekre szinte lakatlan volt minden.

Jane már járt itt korábban. Az egysávos, olajfoltos bejárat
csaknem közvetlenül egy főúttal szemben helyezkedett el, egy
sötét, márványozott kőfalon, amely szinte lüktetett a reggeli
fényben. Lekanyarodott a keskeny útra, amelyet olyan közelről
vett körül az erdő, mintha egy alagútban vezetett volna.

A gyerekek már felébredtek. Amikor ásítozva és pislogva



felültek, egy vadon közepén találták magukat, ahol csak ferde
sugarakban tört át a napfény a lombokon, mintha a nap mankók
hosszú során keresztül próbálna átkelni az erdőn. Luther
hűségesen követte.

A földút ötven méterrel odébb élesen jobbra kanyarodott,
egy tíz centi átmérőjű csövekből készült kapuhoz, amelyet
betonkockákba illesztett acél kapuoszlopok fogtak közre. A
bejárat még annál is erősebb volt, mint amilyennek tűnt, már
csak azért is, mert a kanyar utáni rövid szakaszon egy jármű
sem tudott volna annyira felgyorsulni, hogy lendületből áttörje.

Kapucsengő nem volt rajta. Otis Faucheur bejáratát mindig
őrizte valaki, még ha nem is látványosan.

Három percig várakoztak a kapu előtt, mire a türelmük
meggyőzte az őrszemet arról, hogy ismerik a protokollt, vagyis
valószínűleg járhattak már itt. A bozontos hajú, szakállas férfi
úgy lépett elő az árnyékok közül, a fluoreszkáló ködből, mint
egy szatír, aki egy fa szívében él, de ha úgy tartja kedve, képes
materializálódni.

Egy automata gépfegyver volt nála hosszú tárral. Bő, kitűrt
inge alatt legalább egy pisztolyt és további tartalék lőszereket
rejtegethetett.

Rajta kívül még két fegyveres bújhatott meg valószínűleg a
közeli fák mögött.

A férfi, miután nyíltan bámulta mindkét járművet egy-két
percen át, odasétált a Ford sofőrajtajához, Jane pedig letekerte
az ablakot. A férfi arca napbarnított volt, szeme éppen olyan
fekete és kegyetlen, mint egy sólyomé.

– Nem lenne szabad itt kóricálnia, hölgyem. – A tekintete a
hátul ülő lányokra siklott, utána Harley-ra, majd vissza Jane-re.

– Az ilyen kis purdéknak itt semmi keresnivalójuk.
– Beszélnem kell Otis Faucheurral.
– Soha nem hallottam róla.
– Ha én nem lennék, a fia, Dozier már a halálsoron

várakozna.
– Dozierről sem hallottam soha.
– Hívja fel a főnökét! Mondja meg neki, hogy a lány, akinek

csörgőkígyóméreg folyik az ereiben, beszélni akar vele. És ne
próbálja bemagyarázni nekem, hogy ilyen korán még nincs



fenn. Álmatlanságban szenved, évek óta nem aludt három
óránál többet egy éjszaka.

Az őrszem továbbra is behajolt az ablakon, és pár pillanatig
farkasszemet nézett Jane-nel, majd azt mondta:

– Nem csak én vagyok ám a környéken.
– Kitaláltam, hogy legalább két fegyver szegeződik rám, ami

nem a magáé – válaszolta a lány. – Bolond lennék bármivel
megpróbálkozni, még akkor is, ha ezért jöttem volna ide. De hát
nem ezért vagyok itt.

A férfi lelépett az útról, egyben elhagyta a másik két őrszem
fegyverének a tűzvonalát. Kivett az inge alól egy rádiót, és
tárgyalni kezdett valakivel, aki túl halkan beszélt ahhoz, hogy
értsék.

– Szerintem én is FBI-os akarok lenni – mondta Harley
Higgins.

– Nem ajánlom.
– Hát, úgy értettem, hogy olyan akarok lenni, mint te.
– Kicsikém, te már most olyan vagy, mint én. Mindketten

szökevények vagyunk.
Az őr kinyitotta a kaput egy távirányítóval, és intett nekik,

hogy menjenek át rajta.
Az erdő a völgyben is folytatódott, amíg a fák át nem adták

a helyüket egy mezőnek. Otis Faucheur háza ott terpeszkedett a
rét közepén; házi ácsolású, kétszintes cédrusfalai már régen a
szürkének arra az árnyalatára fakultak, amely illett Otis
kedvenceihez, a brit rövidszőrűekhez, amelyek tartásával csak
akkor hagyott fel, amikor a harmadik felesége allergiásnak
bizonyult rájuk.

Jane hátraszólt a gyerekeknek, hogy maradjanak a kocsiban,
kiszállt, becsukta maga mögött az ajtót, és hallgatni kezdte a
modern világban oly ritka csendet. A reggeli madarak
megjegyzéseket tettek ugyan egymásnak a napkezdet
alakulásáról, de a hangjuk csak még jobban kiemelte azt a mély
némaságot, amely egyéb- iránt beborította a környéket.

Hátrébb további cédrusépületek álltak, amelyeket egy
kanyargós ösvény kötött össze egymással. A családi vállalkozás
épületei a levegőből láthatatlanul rejtőztek a fák között.
Valószínűleg ez volt a legjobban védett bűnözői



konglomerátum délen, ha nem az egész országban.
Úgy tűnt, a komfortszolgáltatások nagy része hiányzik a

helyről. De elektromos áram volt, a megye politikai vezetőivel
évtizedek óta fenntartott baráti viszonynak köszönhetően, és az
államigazgatás kulcsfigurái nemcsak arról gondoskodtak, hogy
a Faucheurokat ne molesztálja senki, miközben a
megélhetésüket biztosítják, hanem arról is, hogy ugyanúgy
hozzáférésük legyen az alapvető szolgáltatásokhoz, mint az
adófizetőknek – noha ők soha nem fizettek adót. A tetőn három
műholdantenna sorakozott.

Otis egy hintaszékben várakozott a tornácon. Hatvanöt éves
vidám arca láttán az emberben óhatatlanul is felmerült, hogy
valószínűleg az időt is lefizette, mert az a pár finom ránca csak
még jóképűbbé tette, mint azelőtt volt, és semmi nem utalt rajta
arra, hogy valaha is aggódnia kellett volna bármiért. Papucsot
viselt, sokzsebes rövidnadrágot, nyakig begombolt fehér inget,
fekete zsinórnyakkendőt és szalmakalapot. Miközben Jane
felsétált a tornác lépcsőjén, kicsit felemelkedett a székéből, és
enyhén meghajolt.

Csak két hintaszék állt a tornácon, köztük egy asztallal, a
terasz túlsó végén egy hintaággyal, és néhány kaspónyi
borostyánnal, amelyek a tetőről lógtak le.

Miután Jane letelepedett, Otis is visszaült a helyére.
– Leányom, maga a bajok egy jó hosszú lépcsőjén

bukfencezett le.
– Nem tudtam, hogy ennyire lépést tart a legfrissebb

hírekkel.
– Ha egy korombeli férfiember a magáról szóró hírekkel

próbálna lépést tartani, abba nagyon gyorsan beleőszülne. Én
csak néha hallgatok bele a legújabb sztorikba.

– Semmi nem úgy van, ahogy mondják – biztosította Jane.
– Soha semmi. De kíváncsi lennék, hogy miért pont itt, miért

pont én, miért pont most…
– Mert megmentettem a fiát az életfogytiglantól, a

halálbüntetéstől.
– Dozier soha nem volt sorozatgyilkos. Azok az emberek

igazságtalanok voltak vele, maga viszont igazságot tett. És nem
a fiam iránti keresztényi szeretetből. Csak azt csinálta, amit



mindig.
– Amikor utána Dozier idehozott, hogy bemutasson

magának engem, arra kérte, hogy úgy segítsen nekem, mintha a
rokona lennék, amennyiben valaha erre lenne szükségem.

– Tizenegy fiam van, és hét lányom. Nem tölthetem az egész
életemet azzal, hogy a nekik tett szívességeket fizetem vissza.

Megkímélem ettől a tehertől, ha ezt az egy üzletet
megköthetjük.

A férfi elvett egy tubákosszelencét a székek közötti asztalról.
– Kér egy csipet bagót? – Mikor Jane nemet mondott,

bekapott egy adagot. – Amikor akkoriban itt járt, láttam, miféle
maga. Emlékszem, mondtam is magának, hogy bármit tett is
Dozierért, mit sem szeretne jobban, mint felszámolni a
szánalmas kis vállalkozásunkat.

– És emlékszik, hogy én mit feleltem erre? – kérdezte Jane.
– Ha gondolkozom egy kicsit, talán fogok.
– Azt mondtam, hogy igaza van. Maga bármiféle drogot

elkészít, aminek van piaca. Nagy tételben kereskedik idelent,
délen. Életeket tesz tönkre. Valakinek le kéne már számolnia
magával. De én nem vagyok a veszett ügyek keresztes lovagja.
Tegyük fel, hogy feldobtam magát a kábítószereseknek, ami
nem történt meg. De ha mégis megtettem volna, akkor nekik
olyan politikusokkal kellett volna szembeszállniuk, akik foggal-
körömmel harcoltak volna magáért az utolsó vérükig, engem
pedig elkönyveltek volna esztelen szélmalomharcosnak, aki
nem tudja megítélni, mire képes, és mire nem. Ekkor mondta
nekem, hogy csörgőkígyóméreg folyik az ereimben. Amit én
bókként értelmeztem.

Az idős férfi addig nem hintázott a hintaszékben, ám ekkor
elkezdte. Kibámult az autókra, amelyekben a kisgyermekek arca
az ablaküvegre tapadt, hogy jobban lássák.

Idővel megszólalt:
– Ki az a nagydarab fickó a kupéban?
– Egy minnesotai seriff.
– Seriff, mi? A megvásárolható fajtából?
– Miért, észak felé készül terjeszkedni?
– Csak kíváncsi lennék, milyen ember.
– Nem hinném, hogy maga képes lenne annyit fizetni, hogy



ő lehajoljon érte.
– És mégis itt van, a törvény háta mögött, magával.
– A barátai és a szomszédai egy része belehalt abba a

merényletbe odafent. És ez nagyon megviselte őt. Jobban, mint
akár ő maga hinné.

Otis tovább hintázott.
A ködpászmák a felfelé igyekvő nap felé nyújtogatták

párakezüket, amely félúton semmivé foszlott.
– Arra az őrült nőre gondol, aki felrobbantotta a

kormányzót.
– Nem úgy volt őrült, mint azt maga hiszi.
– Én aztán semmit sem hiszek. A hírekben nevezték

őrültnek. És ott addig szoktak dobálózni a szavakkal, amíg az
összes el nem veszti a jelentését.

Egy apró, fürge bogár szaladt végig a deszkapadlón a saját
mikrovilága küldetését teljesítendő.

– A bolondok, akik fejeket vágnak le, és tömegeket lőnek le
szórakozóhelyeken. Eszébe jutott már valaha, hogy a kormány
pár tagja talán nem is bánja ezt?

– Miért ne bánnák?
– Mert eltereli a hozzánk hasonló kisemberek figyelmét.
Egyáltalán nem úgy tűnt, mintha Otis a padlót figyelné, ám

ekkor hirtelen megállította a székét, amíg az apró bogár
biztonságban át nem kelt íves talpa alatt, és csak utána kezdett
ismét hintázni.

– Miről tereli el? – kérdezte Jane.
A férfi rá sem nézett az óta, hogy leültek. Most viszont

ráemelte csillogó tekintetét és rávillantotta a félmosolyát.
– Mintha maga nem tudná. Az ármánykodásaikról és az

intrikáikról.
Otis ezzel ismét az autókat kezdte bámulni, Jane pedig némi

hallgatás után azt felelte:
– Amire szükségünk van, az egy jármű, régi és ütött-kopott,

tragacsnak tűnő, de villámgyors és megbízható példány. GPS
nélkül.

– A fürge vasak mindig jól jönnek. Csakhogy ezen a vidéken
nincsenek autónepperek.

– Úgy beszél, mintha nem tartana egy flottányit a fák alatt.



A férfi megrázta a fejét, mire a kalapja pereméről a levegőbe
emelkedett egy zöld szárnyú légy.

– Leányom, maga nagyon merészen csiklandoz.
– És azt akarom, hogy az egyik embere hajtson vissza azzal a

kölcsönzői autóval a louisville-i reptérhez, és adja le.
– Ott kölcsönözte ki a seriff?
– Igen.
– Louisville elég messze van.
– Nem segítene nekem, ha a kocsi eltűnne. És a kilométer-

számlálót is vissza kell tekernie, hogy úgy tűnjön, mintha csak
Louisville-ben furikázott volna.

– Ne cseréljek rögtön kereket és olajat is? És a végén
lemoshatnám, hogy aztán felnyaljak rá egy „Szeretem Jézust!”
matricát?

– Elég, ha visszaviszi Louisville-be. És lenne még egy dolog.
– Csak egy, mi?
– Ha a gyerekei elég idősek lesznek, még mindig egyetemre

szándékozik küldeni őket?
– Azt, amelyik szeretné, igen. Vannak olyanok, akik nem

akarnak egyetemre járni, bármennyire lökdösi őket afelé az
ember.

– Dozier szoftvereket ír. Említette, hogy neki van egy nővére
is, aki kardiológus, meg egy bátyja, aki klinikai pszichológus.

– Engem aztán nem érdekel, mik akarnak lenni a gyerekeim,
csak arra kell megesküdniük Isten színe előtt, hogy politikusnak
nem mennek. Nem azért neveltem fel őket, hogy ilyesmivel
mocskolják be magukat.

– Elképzelhető lenne, hogy valamelyik gyereke építész?
– Az nem semmi lenne, mi? Egy Faucheur, aki házakat

tervez, amelyek utána valósággá válnak… De nekünk csak egy
építőmunkásunk van ezen a téren.

– Miféle építőmunkás?
– Afféle, aki dolgokat épít.
– Lehetséges volna, hogy San Franciscóban van?
– Kizárt. Odalent van San Diegóban, a markában tartja azt a

várost. Bár máshol is dolgozott már, Friscót is beleértve.
– Szeretném megkapni a címét vagy a számát.
A férfi kékesszürke szeme mintha inkább szürkébe váltott



volna, amikor Jane felé fordult.
– Hogy magával rántsa a bajba?
– Tudja, hogy soha nem tennék ilyet.
– Honnan a fenéből tudnám?
– Megkereshettem volna Doziert is, hogy rákérdezzek az

építészre. Úgy is az építőmunkása nyomára bukkantam volna.
De akkor mindkettejüket veszélynek tettem volna ki.

A férfi hosszan farkasszemet nézett vele, majd ismét az
autókat kezdte bámulni.

– Fifikás húzás volt, hogy ezekkel a gyerkőcökkel érkezett.
– Nem volt választásom.
– Mi a sztorijuk?
– Árvák.
– Maga tette őket azzá?
– Nem. Én egy olyan helyre akarom juttatni őket, ahol

biztonságban lesznek.
A férfi ismét végigmérte, a tekintete vágott, mint a kés.
– Ha ők nem lennének itt, maga már ott hűlne az erdőben,

egy golyóval abban a csinos kis fejében, a sírja megásására
várva. Célkeresztben tartja egy mesterlövész, mióta csak kiszállt
az autóból.

– Maga nem ilyen ember.
– Szóval most már jobban ismer engem, mint én magamat?
– Nem jobban. Csak elég jól. Meg fogja tenni, amit kértem,

de el akar riasztani attól, hogy visszajöjjek.
– Ha szüksége van arra, hogy így gondolja, lelke rajta. De ez

nem árul el túl sok jót a józan eszéről.
– A menekülőkocsiért és azért, hogy a kölcsönzői autót

visszaviteti Louisville-be, tizenkétezer dollárt tudok fizetni
magának.

Jane korábban kivett húszezer dollárt a sporttáskából, és öt
kötegre osztotta.

– Tizenkétezret? – A férfi felnevetett, és megrázta a fejét. –
Annyiért leköpni sem vagyok hajlandó.

– Nem is arra kértem. Tizennégyezer a felső határ.
– Húsz.
– Nyolc gyerekről kell gondoskodnom. Nem minden maga

körül forog, Mr. Faucheur.



A férfi a tornác mennyezetére emelte a tekintetét.
– És most hirtelen átváltottunk „Mr. Faucheur”-ra. Ha

elmondanám nekik, milyen ember maga, egy szavamat sem
hinné el senki. Tizennyolcezer.

– Tizenötezer-ötszáz. Ennyi. Nincs több.
– A menekülőautóért és azért, hogy elviszem a kölcsönzői

kocsit Louisville-be. És az építőmunkás fiam címéért mennyit
fizet?

– Azt szívességből kell megadnia.
– Szívességből.
– Igen.
Az idős férfi lekapta a fejéről a szalmakalapját, lesimította

hófehér haját, majd ismét felvette a fejfedőjét, ami egy előre
megbeszélt jelnek bizonyult.

Eldördült egy puskalövés, és a hozzájuk legközelebb lógó
kaspó szétrobbant. Kerámiacserepek, virágföld és
borostyánindák zuhogtak a terasz padlójára.

Jane csak nézte a maradványokat, miközben a lövés
visszhangja oda-vissza verődött az erdőben.

Amikor ismét csend lett, megszólalt:
– Akkor is szívességből kell megadnia.
– Ez nem az alkufolyamat része volt. Csak egy megerősítés.
– Akkor jó. – Jane elővett négy köteg százdollárost abból az

ötből, amit a dzsekije zsebében rejtegetett. Az egyikről
lehámozott ötszázat, azt megtartotta, a többit pedig kettejük
közé tette az, asztalra.

A férfi felállt a hintaszékből, és lenézett rá.
– Doziernek soha nem lett volna szabad idehoznia magát.

Több esze is lehetett volna. De ő már csak ilyen.
– Hálás volt nekem, ennyi. És nagyon büszke magára.
– Most maradjon csendben, és hagyja, hogy végigmondjam,

amit akarok! Két oka van annak, hogy most nem fekszik az
erdőben holtan egy gyönyörű, fiatal lány. Az első az, hogy itt
vannak a gyerekek. Viszont ha még egyszer idetolja a képét, ők
sem fognak számítani. Akkor hosszú álom vár magára a
kukacok között. – Faucheur elhallgatott, és Jane sem mondott
semmit, ami láthatóan a férfi elégedettségére szolgált. – És van
egy másik oka is. Maga tényleg megcsiklandoz bennem valamit.



Soha nem ismertem magához hasonlót. De a következő
alkalommal ezzel sem vehet magának még két percet sem. És
most menjen ki, és várjon a kölcsönzői kocsinál! Nagyjából fél
óra múlva oda fog hajtani egy fiatalember a menekülőkocsival
és a papírjaival. Milyen névre legyenek kiállítva?

– Csak a jogosítványomat szeretném elővenni, amelyen az
adatok vannak.

– Akkor rajta!
Jane elővett féltucatnyi jogosítványt a dzsekije belső

zsebéből, lehúzta róluk a gumiszalagot, végiglapozta őket, majd
átadta a házigazdának azt, amelyik egy bizonyos Melinda June
Garlock nevére szólt, a kaliforniai Riverside-ból.

A férfi bement a házba. A pénzt az asztalon hagyta.
Miközben Jane felkelt a hintaszékből, egy nagyjából

negyven körüli csinos nő lépett ki a bejárati ajtón. Pár évvel
korábban már találkoztak egyszer, amikor Dozier elhozta Jane-t
látogatóba: Margot Faucheur volt az, a harmadik feleség, és a
legfiatalabb, még nem egyetemista generáció anyja.

– Jól van, édesem? – kérdezte Margot.
– Jobban is voltam már.
A feleség elvette a pénzt az asztalról, és közben azt felelte:
– Jaj, ne hagyja, hogy az az öreg mackó magára ijesszen!

Csak ugat, de nem harap.
– Azért harapni is tud még – ellenkezett Jane. – De nem róla

van szó. Hanem a külvilágról.
– Hallottam már egyet s mást magáról és a külvilágról. És

biztosra veszem, hogy semmi nem igaz belőle. – Margot
elmosolyodott, az autókra nézett, és azzal folytatta: – Szívesen
hoztam volna teát és kávét. Meg egy kis kekszet a gyerekeknek.
Csak nem tűnik rá alkalmasnak a pillanat.

– Mindenünk megvan – biztosította Jane. – A kocsinál fogok
várakozni.

– Vigyázzon magára! – búcsúzott tőle Margot.
– Maga is. Örülök, hogy ismét találkoztunk.
– Én is. Tényleg.
A hosszú völgyet itt-ott megülő ködtó lassan megadta

magát az új napnak, percről percre egyre nagyobb rétdarabok
bukkantak elő belőle, és a családias cédrusépületek inkább



ezüstösen, mint szürkén kezdtek ragyogni a napfényben. A nyílt
részen egymástól távol ültetett tulipánfák domináltak,
amelyeket a vegyes erdei fák erődfalként vettek körül.

Olyan volt az egész, mint egy amish közösség. De itt semmit
sem termesztettek, még marihuánát sem. Ide vegyészeti
alapanyagok érkeztek nagy mennyiségben, amelyeket az
illegális drogfőzdében finomítottak különböző kábítószerekké.
Utána az árú kiment a fejtetőre állt világba, azokhoz a komoly
gondokkal küszködő emberekhez, akik megvették, mert
szükségük volt rá ahhoz, hogy túléljék az éjszakát, majd
szembenézzenek a következő nappal, és mindkettő elől
elmeneküljenek.

Luther kiszállt a kocsijából, amikor meghallotta a lövést, és
azóta is a nyitott ajtaja mellett ácsorgott. Amikor Jane is
csatlakozott hozzá, megkérdezte a lányt:

– Jól van?
Miért kérdezgeti ezt mindenki? Fél órán belül megkapjuk a

járművet, amire szükségünk van.
Luther a völgyet fürkészve válaszolt:
– Örömmel hallom. Ez nem jó hely.
– Nem – erősítette meg Jane. – De az a vicces, hogy itt

nagyobb biztonságban érzem magam, mint bárhol máshol Nick
halála óta.

4.

OTIS FAUCHEUR egy áfonyavörös, 1988-as Chrysler
Voyagert küldött nekik, egy családi autót pattogzó festékkel,
rozsdacsíkokkal, törött hűtőráccsal és általában véve lepukkant
megjelenéssel. De az átméretezett motortérben egy
nyolchengeres GM Performance Parts 383ci dorombolt
acéldugattyúkkal, hidraulikus görgős bütyökkel, 9,7:1
csavarokkal és egy készlet Kist Burn alumíniumkupakkal. Sőt,
az összes belső alkatrész új volt; az 1988-as kocsinak csak a
külső héját hagyták meg. A felületes szemlélő ezt legfeljebb az
abroncsokból következtethette volna ki, amelyek rendkívül



nagy strapabírásúnak tűntek.
Luther minden további nélkül tartani tudta az iramot Jane

Mexikóban felturbózott Ford Excape-jével.
Arkansas-ban, egy Fort Smith melletti parkolóban a lány

megmérte a gyerekek lábát, és számolgatott egy kicsit. Luther
bevitte a jegyzeteit egy boltba, és beszerzett tizenkét pár
edzőcipőt. Ebből a készletből mind a nyolc kölyköt fel tudták
cipőzni anélkül, hogy bárkinek a figyelmét felkeltették volna.
Luther különböző méretű alsónadrágokat és zoknikat is vett.

Ezt követően kiéhezve rávetették magukat egy étterem
reggelimenüjére. Az ételek finomak voltak, az adagok
hatalmasak, és Jane úgy érezte, nem kell a felismeréstől tartania.
Luther Tillmant senki nem kereste, és hivatalosan még a
gyerekeket sem kezdték körözni a hatóságok, legalábbis a drága
kis arcuk egyelőre nem jelent meg a tévéképernyőkön. Jane
lelkiismeretesen hordta rozsdabarna parókáját, zöld
kontaktlencséjét és nullás szemüvegét, de az álruhája
leghatékonyabb része fekete bőrű társa volt, illetve a szedett-
vedett, de boldog gyermekcsapat. Nem sokan hitték volna el,
hogy Amerika legfőbb közellensége ilyen sok gyerekkel utazgat
– akiket örökbe fogadott, magyarázta a pincérnőnek –, vagy
hogy egy hazaárulóként, gyilkosként és tolvajként elhíresült nő
ennyire szerető anyaként viselkedhet, vagy hogy ezek a jó
magaviseletű kisfiúk és kislányok ilyen bizalommal és csendes
nagyrabecsüléssel viseltetnének Jane Hawk iránt.

Fort Smithből átkeltek Oklahomába. Az ég porcelánkék volt,
néhány kelet felé tartó, hosszúkás rétegfelhővel, amelyek a
mennyekben úszó hófödte hegyeknek tűntek.

Szerdán délután 14:40-kor Oklahoma Cityben lekanyarodtak
az I-35-ös dél felé tartó oldalára. Ötre Ardmore-ban akartak
lenni, ott tervezték eltölteni az éjszakát.

5.

HUEY DARNELL, akitől már három feleség
megszabadult, és akit most a negyedik, a bourbon whisky is



elárult, egymagában és kiábrándítóan józanul üldögélt egy
sötétített ablaküvegei furgon hátuljában, közvetlenül az első
ülések mögött, és a Tillman-rezidenciát figyelte távcsővel.

Aznap reggel Hassan Zaghari volt az ügyeletes, amikor a
pár lánya, Jolie elvitte az anyját a seriffhelyettes, Rob Stassen
otthonához, ahol kölcsönvettek egy ősöreg Buickot. Amikor a
saját házukhoz visszatérve bőröndöket kezdtek pakolni a frissen
szerzett jármű csomagtartójába, Zaghari azonnal felhívta Huey-t
eligazításért.

A nők szerencsére megvárták, hogy a bank kinyisson, és
mindketten bementek, ami lehetőséget nyújtott Huey-nak arra,
hogy nyomkövetőt erősítsen a kölcsönautójukra.

Hassan Zaghari és Kernan Beedle, Huey csökkentett
létszámú csapatának utolsó tagja ezután követte Rebecca és Jolie
Tillmant Isten tudja, hová, Huey-nak pedig egyedül kellett
megfigyelés alatt tartania a seriffet, aki szabadságon volt, és aki
– minden bizonnyal – a házában kószálhatott pizsamában vagy
melegítőnadrágban, Cheez Doodlest rágcsálva, sörözve és
sportműsorokat nézve.

Senki nem látta a seriffet az óta, hogy a megfigyelés előző
nap, kedden megkezdődött.

Huey Darnell már alaposan lekésett arról, hogy tájékoztassa
a helyzetről a főnökét, Booth Hendricksont. Abban
reménykedett, hogy amennyiben feláldozza magát, és elég
hosszú ideig színjózan marad, az istenek megjutalmazzák, és ki
fog derülni, hogy ennek az egésznek semmi jelentősége, vagyis
soha senkinek nem kell elmondania, hogy elcseszte a dolgot. Ő
nem hitt Istenben vagy az istenekben, a sorsban, de abban sem,
hogy a történelem hosszú távon igazságot fog szolgáltatni
mindenkinek. Ugyanakkor lehet, hogy mindebben tévedett. És
ha pillanatnyilag nem állt módjában a whiskyben hinni… Nos,
az embernek valamiben hinnie kell.

6.

SZERDA DÉLUTÁNRA nyilvánvalóvá váltak a krízis
alapvető elemei, bár a veszély mértéke még nem látszott
egyértelműen.



Booth Hendrickson az igazságügyi minisztériumtól, David
James Michael nagyra becsült ismerőse, aki az FBI Gulfstream
vadászgépével repült Washingtonból Louisville-be, szerda
délután emelkedett a levegőbe egyedül egy nyolc férőhelyes
luxushelikopter fedélzetén Louisville-ből. Amikor a pilóta 14:20-
kor lerakta a gépet Iron Furnace mellett, egy mezőn,
Hendricksont a város egyik beprogramozott lakosa, Stacia
O’Dell várta, az Iron Furnace Lake Resort
rendezvényszervezője. Stacia vezette azt az, IFLR 1 rendszámú
Mercedes S600-ast, amellyel továbbmentek.

Hendrickson korábban felszólította a nőt telefonon, hogy
játsszon vele mandzsúriait. Betáplálta az agyába, hogy őt John
Congrieve-nak hívják, és a Terra Firma nagyvállalatnak, az
üdülőt tulajdonló cégnek az egyik vezetője. Staciának az volt a
feladata, hogy mindenhova elkísérje, ahova menni akar,
miközben nem kíváncsiskodik az útja célja felől, ami egy
nagyon kényes belső üggyel kapcsolatos.

Az első hely, amit meg akart látogatni, a problémás
gyerekek magániskolája volt.

Amikor beértek a városba a Lakeview úton, Stacia azt
mondta:

– Nagyon szomorú, amikor kisgyerekek ilyen problémákkal
küszködnek.

– Igen – helyeselt a férfi. – Nagyon szomorú. – Mivel
kíváncsi lett arra, hogy mit gondolhat a nő, megkérdezte: –
Maga mit tud a problémájukról?

– Személyiségzavaruk van. Mostanában egyre több az ilyen
eset.

– Abszolút. De érdekelne, hogy vajon miért. Az erőszakos
számítógépes játékok miatt? Az internet miatt? A modern
filmek üzenete miatt? Vagy az iskolarendszer tehet róla?

– Ó – válaszolta a nő –, talán ezek is közrejátszanak. De
leginkább a törődés hiánya lehet az oka.

– A törődésé?
– Senki nem törődik senkivel. A szülők a gyerekeikkel. Vagy

a szomszédok egymással. Tudja, egy mindenkiért, és mindenki
egyért.

– Igen, tényleg tudom.



– A „mindenki önmagáért” zsákutca. Úgy értem, ha minden
arról szól, hogy én-én-én, akkor elkerülhetetlen, hogy néhány
gyerek összezavarodjon, és személyiségzavara alakuljon ki. Ez
olyan szomorú.

– Maga úgy érzi, hogy Iron Furnace-ben törődnek egymással
az emberek?

A nő aggodalmas arckifejezése mosolygóssá változott.
– Ó, igen, ez egy nagyon összetartó közösség. Itt van

törődés, egység, hovatartozás. Nézzen csak körül, és észre fogja
venni abból, ahogy itt mennek a dolgok! Tegnap egy atlantai
rendezvényszervező, a világ legcukibb fekete férfija azt mondta,
hogy ez a mi kis városunk olyan, mint egy ékkövekkel kirakott
Fabergé-tojás.

Stacia felemelte a tekintetét az útról, hogy felmérje, hogyan
fogadta az utasa, amit mondott. Almazöld szemében olyan
őszinteség csillogott, ami bárkit meghatott volna, aki nem tudja,
hogy be van programozva.

– Ezt bizony eltalálta, Miss O’Dell. Ez teljesen így van.
A birtoknál, ahol a gyerekek laktak, Hendrickson megkérte a

nőt, hogy maradjon a kocsiban, a tornác tetője alatt. Stacia
természetesen bármeddig ott várta volna kötelességtudóan és
türelmesen, talán még akkor is, ha közben szomjan halt volna.

Az ajtót egy Noreen Klostner nevű nő nyitotta ki, akit
Hendrickson szintén megkért, hogy játsszon vele mandzsúriait,
majd a suttogószobán keresztül hívja össze a személyzet másik
hét tagját is.

Miután mindenki helyet foglalt az ebédlőben, kimondta a
kulcsmondatot, és megpróbálta kideríteni, hogy lehettek olyan
felelőtlenek, hogy hagyták észrevétlenül megszökni a
gyerekeket. Igen, a jeladók benne voltak a cipőkben. De miután
a gyerekek zokniban végigosontak a házon… hova mentek?
Senki sem tudta. És most hol vannak? Senki sem tudta. Iron
Furnace-ben nem rejtőzködhetnek, mert a helyi lakosság már
mindent felforgatott utánuk. Lehet, hogy a legnagyobb fiú
tudott vezetni. Csakhogy egyik jármű sem hiányzott a
garázsból. És mi történhetett a biztonsági kamerák felvételével?
Senki sem tudta. Hol vannak a korábbi mentések? Senki sem
tudta. Mind a nyolcan kifejezéstelen arccal üldögéltek az asztal



körül. Egy egész órán át. Hendrickson alaposan megdolgoztatta
az agyukat, minden eszközt felhasznált, hogy kiszedje belőlük
az előző esti emlékeiket, azonban nem járt sikerrel. Úgy tűnt,
mintha a vacsora elején mindnyájan amnéziát kaptak volna, ami
egészen lefekvésig tartott, mintha egyszerre romlott volna el
valami a programjukban.

Mivel ezek a beprogramozott emberek képtelenek voltak
hazudni neki, vagy bármiféle eszközzel eltitkolni előle
információkat, a kihallgatás erőszakosabb formáival se ment
volna semmire náluk. Hendrickson mégis azon kapta magát,
hogy megszokásból megfélemlítéshez folyamodik, sőt két nőt
addig pofozott, amíg az egyiknek vérezni nem kezdett az ajka, a
másiknak pedig az orra. Nagyon elszégyellte magát, amiért
ilyen primitív eszközökhöz nyúlt, nem is a primitívségük miatt,
hanem azért, mert ilyen alanyoknál semmi értelmük nem volt.

Amikor már ott tartott, hogy csalódottan lezárja a
kihallgatást, egy George Woolsey nevű rettegő férfi, aki az
asztalfőnél ült, azt mondta:

– Nem azért jöttem, hogy bántsam. Hisz nekem?
Hendrickson odalépett hozzá, és lebámult rá.
– Hogy bánts? Mi a fenéről beszélsz? Hogy is tudnál

bántani? A tulajdonom vagy!
George Woolsey arca betegesen sápadt volt, és úgy

méregette a vallatóját, ahogy egy tehetetlen, kipányvázott ló a
megállíthatatlanul közeledő lángokat az istállóban. De folytatta:

– Ne féljen, George! Tőlem semmiképpen.
– Te vagy George, te idióta – válaszolta Hendrickson. – Mi

bajod van neked?
Woolsey hangja rekedtessé vált a félelemtől.
– Mi történt velem? – Mielőtt még Hendrickson

válaszolhatott volna, hozzátette: – Nem tudja, George? – Majd: –
Valami történt. Már nem az van, ami volt. – És végül: – Jöjjön
vissza az ebédlőbe, George! Üljön le a többiekkel!

Hendrickson egy darabig némán méregette Woolsey-t.
Valami mégiscsak kiszökött abból a fekete lyukból, ami elnyelte
az előző esti emlékeket.

– Te most egy beszélgetést mondasz fel, ugye? Egy tegnap
esti beszélgetést. – Woolsey nem felelt. – Válaszolj, George. Ki



mondta, hogy nem azért jött, hogy bántson?
– Az a nő. – Woolsey nem nézett a többiekre.
– Az a nő? Kicsoda?
– Nem tudom.
– Mesélj róla!
– Ő…
– Milyen volt, George? Mondd el!
– Kedves volt hozzám.
– És még? – Woolsey szája úgy mozgott, mintha felelni

akarna, de nem találná a szavakat. – Mondj róla még valamit,
George. Valamit, az ég szerelmére! Bármit!

– Nem tudok. Nem tudom.
Valaki ott járt előző este, és most nála vannak a gyerekek. Valaki,

aki ismeri a kulcsmondatot, képes irányítani ezeket az embereket, és el
tud feledtetni velük dolgokat. A világmegváltók között is léteznek
különböző frakciók, mint minden szervezetben, de Booth
Hendricksont már a feltételezés is megdöbbentette, hogy
valamelyik képes lenne elárulni a többieket.

Még pár percig faggatta Woolsey-t, de eredmény nélkül.
– Most mindenki nyugodjon meg, és menjen a szobájába!

Várjátok meg, amíg odamegyek, és beszélek veletek!
Mivel még nem oldozta fel őket az „Auf Wiedersehen!”

frázissal, úgy álltak fel a székükből, mint egy csapat élőhalott,
ünnepélyesen és némán, szemüket előreszegezve, befelé
forduló, gyászos tekintettel. Két nőnek vér csorgott megviselt
arcáról, a vörös cseppek úgy világítottak a szőnyegen és a
kőpadlón, mintha szétgurult gyöngyök lennének, amelyek
Hendrickson végzetét vetítik elő.

A férfi képtelen volt levenni a szemét a skarlátvörös cseppekről,
miközben telefonon odahívatott néhány szakembert egy bizonyos
virginiai laboratóriumból. Muszáj lesz laboratóriumi beavatkozásoknak
alávetniük a gyerekek őrzőit; ez egy olyan helyzet, mintha a személyzet
nyolc tagjának meghibásodott volna a merevlemeze.

Amikor visszatért a kocsihoz, Stacia O’Dell elmosolyodott,
és azt kérdezte:

– Minden tipp-topp?
Hendrickson nem válaszolt neki, egyszerűen csak beült, és pár



pillanatra a gondolataiba merült. Iron Furnace túl értékes erőforrás
ahhoz, hogy bezárják, egy olyan hely, ahol rengeteg befolyásos ember
felett átvehetik az irányítást, és beprogramozhatják őket vagy arra,
hogy a világ jobbá tételét szolgálják, vagy arra, hogy öngyilkosságot
kövessenek el abban az időszakban, amelyet a számítógépes modell a
legmegfelelőbbnek tart erre. De most az egész város fenntartását
veszélybe sodorta az a nyolc gyerek, aki megszökött. Hendrickson
valamiért úgy érezte, hogy a rejtély megoldása a markában van, hogy
elsiklott valami felett, amiről pedig tudnia kéne.

– Menjünk, Miss O’Dell!
– Hova?
A férfi habozott egy kicsit, majd azt felelte:
– Vissza a városba. Szeretnék körülnézni.
Újabb tizenöt perc múlva Stacia O’Dell ismét megemlítette

azt a fekete bőrű rendezvényszervezőt Atlantából, Martin
Mosest, aki egy ékkövekkel kirakott Fabergé-tojáshoz
hasonlította a várost.

7.

KÉSŐ DÉLUTÁN Ancel Hawk ott állt az istállóban,
és azt figyelte, ahogy az állatorvos megvizsgálja a kedvenc
lovát, Donnert. A csődör ínhüvelygyulladást kapott, de
szerencsére sikerült diagnosztizálni és meggyógyítani a
betegségét, mielőtt tartósan károsodott volna a lába.

Ekkor szólalt meg Ancel iPhone-ja. Amikor a férfi meglátta,
hogy ki keresi, kimentette magát, az istálló túlsó végébe vonult,
és fogadta a hívást.

– Tényleg Chase Longrin az, vagy csak szórakozik velem a
telefonom?

– Hogy van, Hawk?
– Jobban is voltam már, rosszabbul is voltam már, és itt is

tartottam már. Nem panaszkodhatom. És te?
– Pontosan ugyanabban a helyzetben vagyok, ahogyan

leírta. De amíg az étel finom, az ágy pedig meleg, bolond lennék
búslakodni.



Chase Nick legjobb barátja volt középiskolában. Amikor
végzősök voltak, mindketten ugyanabba a lányba, Alexis
Aimesbe szerettek bele, és egymással versengve próbálták
felhívni magukra a figyelmét. Amikor a kiszemeltjük Chase-t
választotta, Nick nagyvonalúan kezelte a vereséget: továbbra is
Chase legjobb barátja maradt, Alexist pedig a testvéreként
kezelte. Szinte úgy tűnt, mintha mindig is tudta volna, hogy
Jane ott fog rá várni pár év múlva.

– Mit tehetek érted, fiam?
– Emlékszik, amikor tavaly folyton a miatt a Tennessee

Walker miatt zargatott?
– A miatt a pej kanca miatt, amelyiknek aranyszínű sörénye

és farka van… Sajnálom, ha zargatásnak vetted. Szerintem
egyszerűen csak kitartó lókereskedő vagyok.

– Melosának hívják. Még mindig meg akarja venni Mrs.
Hawk-nak?

– Ha létezett valaha olyan asszony és olyan ló, akiket
egymásnak teremtettek, akkor ők azok.

– Ha ilyeneket mond, az nem fog segíteni az ár
lealkudásában.

– Nos, Melosa a makacskodásodnak köszönhetően öregedett
időközben egy évet.

– Nagyon élvezetes önnel csipkelődni. Ha netán át akarna
ugrani valamikor megnézni Melosát, és ellenőrizni, hogy nem
hullottak-e ki a fogai, szívesen fogadom.

– Mit szólnál a mosthoz?
– A most tökéletesen alkalmas lenne erre.
– Hamarosan indulok – felelte Ancel.
Otthagyta az állatorvost azzal, hogy majd számoljon be a ló

állapotáról Juan Sabának, a ranch gondnokának, odament a ház
előtt álló Ford 550-es furgonjához, és beindította. A szíve
könnyebb volt, mint jó ideje bármikor, de nem a Tennessee
Walker miatt.

Egy Melosa valóban ott várakozott Chase Longrin
istállójában, és Ancel egyáltalán nem bánta volna, ha sikerül
megvásárolnia Clare számára, de ez a beszélgetés nem a
lovakról szólt. Mint abban megállapodtak, amikor Jane két és fél
hónappal korábban eltűnt, ezek a hívások azt jelentették, hogy a



lánynak sikerült kapcsolatba lépnie Chase-szel, és átadnia neki
egy üzenetet az anyósa és az apósa számára. Jane most először
hívta fel a férfit.

A ház és a főút közötti hosszú magánbehajtót a ranch
kerítése fogta közre, amelyen helyenként áthajoltak az öreg
tölgyfák. Ebben az évszakban a környéket a buja, zöld mezők
uralták, a bal oldalon birkák legeltek, jobbra pedig marhák.

Több tízmillió évvel korábban Texas nagy részét sekély
tengerek borították. A benne élő apró teremtmények
csontvázaiból és héjából alakult ki az a réteg, amelyik a helyi
földek mély mészkőtalapzatául szolgált. Erre az alapra egy nő
és egy férfi egy egész életet felépíthetett kemény munkával és
szeretettel, abban bízva, hogy ezek jelentenek valamit. Ancel
szerette ezt a vidéket, amióta csak az eszét tudta, de a végtelen
égboltot is, amely itt sokkal nagyobbnak tűnt, mint bárhol
máshol; a látóhatár olyan távoli volt, mint egy hajóról nézve az
óceán közepén. Ancel úgy érezte, mintha a föld lehorgonyozná,
az ég pedig a magasba repítené; ez az édes kettősség határozta
meg az életét.

Nick halála után mintha meghasadt volna a lába alatt a talaj,
a természet többmilliónyi évi stabilitása vált kétségessé. Az ég
időnként elhalványult, mintha egy olyan üres és rettenetes fehér
kupolává vált volna, amelyre rá sem lehet nézni. A távoli
látóhatár, amelynek a messzesége egykor inspirálónak tűnt,
most azt sugallta, hogy a világból eltűntek a határok, hogy egy
elképzelhetetlen fenyegetés közeledik a bolygó íve mögül, és
készül rájuk támadni, miközben ők kiszolgáltatottan fekszenek.

Ancel beszélt Clare-nek a bánatáról, de azt nem említette,
hogy milyen mély, és azt a félelmét sem, hogy soha nem fog
elmúlni. A felesége is szenvedett, és miközben érzelmileg egy
tengeren hánykolódtak ott, ahol több millió éve nem volt már
tenger, az ő szerepe az volt, hogy sztoikus maradjon, és
tutajként szolgáljon a párjának, amelyen az átkelhet egy
boldogabb partra.

Ancel – és Clare – legfőbb reménye a boldogságra abban a
családban rejlett, amelyet a fiuk maga után hagyott. A
veszélyben forgó nőben, akit Nick olyan nagyon imádott. Az
unokában, akit alig ismertek. Amennyiben a túlvilágon csak



Istenben reménykedhettek, ebben a világban a rendes
emberekben; ezért olyankor, amikor a szívükbe zárt emberek
elveszetten bolyongtak valahol, nehéz volt számukra az élet. És
Jane üzenete most új színeket lopott az égboltra.

Miközben a mellékútról rákanyarodott a főútra, odafigyelt
az összes szembejövő autóra, és a mögötte haladókon is rajta
tartotta a szemét, főleg azokon, akik nem környékbelieknek
tűntek.

Mivel a kocsijában GPS is volt, az univerzum önjelölt urai,
akiknek a modern technológia minden vívmánya a
rendelkezésükre állt, nem szorultak rá, hogy fizikailag is
kövessék, mint a régi krimikben és akciófilmekben. De ha úgy
érezték, hogy Jane esetleg idelátogathat valamilyen okból, akkor
biztosan elhelyeztek a környéken pár megfigyelőt.

Ancel és Clare abból indultak ki, hogy bármit, amit
telefonba mondanak, akár mobilba, akár vonalasba, később
visszahallgathat és kielemezhet valaki. Újabban a fontos
témákról kizárólag a1 szabadban beszélgettek.

Longrinék harminc kilométerre éltek a Hawk-ranchtől, ami
Texasnak ezen a vidékén azt jelentette, hogy a szomszédban
laktak. Alexis anyja a lánya tizennégy éves korában meghalt, az
apja pedig korán a sírba itta magát. Alexis és Chase egy
lepukkant farmot örököltek tőle. A jószágokat és a föld egy
részét eladták. A maradékát egy kevéske tőkével és rengeteg
verejtékkel virágzó lótenyészetté változtatták: a fő vérvonalat
Nemzeti Versenylónak nevezték el, ebben az arab és az amerikai
hátasok keveredtek. E mellett foglalkoztak kiállítási minőségű
Tennessee Walkerekkel és hevederversenyre alkalmas állatokkal
is.

Amikor Ancel megérkezett, Chase az irodájában volt, a
hármas istállóban, a raktárral szemben. Szőke haja szinte
fehéren világított, arcát bronzbarnára égette a nap. Felállt az
asztalától, kezet ráztak, és becsukta az ajtót.

Ancel levette a kalapját, de nem ült le. Türelmetlenül várta
Jane üzenetét.

– Úton van, nyolc gyerekkel – mondta Chase.
Ancel azt hitte, hogy rosszul hallotta.
– Gyerekekkel?



– Egy olyan helyről szöktette meg mindet, ahol fogva
tartoták őket. Ennek is köze van ahhoz az ügyhöz, amelybe
belebonyolódott. Majd mindent elmesél személyesen.

Ancel egyszerre riadtan és megkönnyebbülten tette fel a
kérdést:

– Idejön?
– Nem ide, de a közelbe. Abban reménykedik, hogy Leland

és Nadine Sacket befogadja a gyerekeket, egyelőre nem
hivatalosan.

A megyéből származó Leland és Nadine tizenkilenc évesen
összeházasodtak, és elmentek meghódítani Dallast. Nem
lehetett volna megmondani, melyikük volt tehetségesebb
vállalkozó. Harmincéves korukra milliomosok lettek. Évről évre
egyre nagyobb vagyont szedtek össze, amíg negyvenhat éves
korukra meg nem unták mind Dallast, mind a pénzt.
Visszatértek a szülőhelyükre, és megvettek egy düledező
vendégranchet. Annak a mintájára, amit Milton Hershey, a
csokoládékirály vitt véghez Pennsylvaniában, átalakították a
ranchet első osztályú iskolává és árvaházzá.

– Szerintem Leland és Nadine azonnal lecsapnak rájuk –
tette hozzá Chase. – Ők soha nem küldenek el senkit.

– De jobb, ha tudják, hogy ha Jane-nel szervezkednek, akkor
utólagos bűnsegédekké válnak, amennyiben kiderül a dolog.

– Amikor mindenről, amit most Jane-ről összehordanak,
kiderül, hogy hazugság, az igazságszolgáltatás segédeivé
válunk majd. És egyébként is, ez engem sem akadályozott
semmiben.

– Hát, neked és Nicknek azért volt egy közös múltatok.
– Nem Nadine és Leland voltak Nick keresztszülei?
– De igen.
– És nem az ő kisfiúk halt meg agyhártyagyulladásban

hároméves korában?
– Te is tudod, hogy de. És azt is, hogy Travisnek hívták.
Chase elmosolyodott.
– Valami azt súgja, hogy ez a dolog le van már zsírozva.
– Mit mondott Jane, mikor ér oda?
– Ha minden rendben megy, holnap délután, nagyjából két

óra körül. Mi lenne, ha a városban hagyná a kocsiját,



találkoznánk valahol, és oda vinném?
– Ha bármit is tanultam a menyemtől – felelte Ancel –, az az,

hogy ez nem vágná át a hurkot.
– Milyen hurkot?
– Az FBI hurkát körülöttem és Clare körül. Amit mi nem

látunk, de ők igen. És ha én idejövök, te is bekerülsz a hurokba,
amíg úgy nem gondolják, hogy te nem állsz kapcsolatban Jane-
nal. Akárhogy is megyünk át a Sacket-ranchre, először át kell
vágnunk a hurkot, hogy csak a zsinór végéig tudják követni.

– És van ötlete arra, hogyan csináljuk?
– Ha elmondanám, a hurok nem lenne átvágva.
Chase szeme nagyra nyílt.
– Maga mindig úgy gondolkodik, mintha az adóhatóság ott

lihegne a nyakában?
– Ezek náluk is rosszabbak, fiam. A legrosszabb, amit egy

adóellenőr tehet, az, hogy mindentől megfoszt, amiért valaha is
megdolgoztál.

– Azt hiszem, ideje lenne bekapcsolni a paranoid énemet.
– Azt manapság jobb mindig bekapcsolva tartani.

8.

AZ IRON Furnace Lake Resort nyilvános
helyiségeiben és közterületein rengeteg diszkréten elhelyezett
kamera biztosította a védelmet anélkül, hogy azt az érzést
keltették volna a1 vendégekben, hogy minden lépésüket figyelik.
Az összes videófelvétel egy ablaktalan bunkerbe került a
főépület pincéjében, ahol akármelyik technikus előkereshette
bármelyik kamera képét, és megjeleníthette a nagy monitorok
egyikén, amelyek négyfelé osztott képernyőjükkel akár négy
adást is képesek voltak egyszerre lejátszani.

Miközben Booth Hendrickson ott állt a Priváte Affair
névjegykártyáját szorongatva, Stacia O’Dell hatékonyan
keresgélte két technikus segítségével annak a sétának a
felvételeit, melynek során bemutatta az épületet Martin
Mosesnek. Hendrickson addig nem akarta felhívni a megadott



telefonszámot, amíg meg nem nézte a rendezvényszervezőt. Azt
már kiderítette benyálazott ujjával, hogy az elegáns kalligrafikus
betűk nem nyomtatás eredményei, hanem tintával írták őket a
kartonra: ugyanis a festék elkenődött. És meg volt győződve
arról, hogy fel fogja ismerni Martin Mosest, noha még senkivel
nem találkozott, akit így hívtak volna.

– Itt is van – szólalt meg Stacia O’Dell.
Hendrickson odaállt a monitor elé, miközben a technikus

kiválasztotta a négy adás egyikét, és teljes képernyősre
nagyította. Martin Moses nem más volt, mint Luther Tillman.

9.

AZ A FICKÓ, aki az illinois-i Rockford egyik
éttermében kifizette a kasszánál az elvitelre szóló rendelését, túl
nagy meglepetésnek bizonyult.

A tapasztalat megtanította Rebecca Tillmant arra, hogy
érdemes rugalmasan kezelnie a dolgokat, már nem az elveit,
hanem a váratlan, kisebb-nagyobb meglepetéseket, amelyeket
ez a rejtélyes világ az útjába sodor. A csodák és a misztériumok
egyaránt ritkák, de a hétköznapi, előre nem látható fejlemények
nagyon gyakran szórnak homokot az ember jól megtervezett
életének fogaskerekei közé.

Egy nappal korábban még nem tudta volna elképzelni, hogy
bármilyen körülmények között Robbie Stassen 1961-es
Buickjának a volánja mögött találhatná magát a lánya, Jolie
társaságában, és kilenc órát vezetne, hogy utána az illinois-i
Rockfordban éjszakázzon, ő, aki a fekete seriff felesége abban a
városban, amelynek az egyik tizenkilencedik századi alapítója
egy Lewis Lemon nevű rabszolga volt.

A háromszintes autós motel minőségi szállást biztosított,
tiszta, tágas szobái egy belső folyosóra nyíltak, nem közvetlenül
a parkolóra. Rebecca Luther instrukcióinak értelmében nem
használta a bankkártyáját, hanem készpénzzel fizetett, bár a
jogosítványát be kellett mutatnia, hogy azonosítsa magát.

A földszinti ablakos folyosó a recepcióval kötötte össze a



szobákat, amelyből a bár és az étterem is nyílt. Az étteremben a
hosztesz fogott két étlapot, és éppen egy bokszhoz készült
kísérni Tillmanékat, amikor Jolie olyan erősen megszorította az
anyja karját, hogy az már fájt. Rebecca döbbenten meredt a
lányára. Jolie a tekintetével és egy biccentéssel egy húszas évei
elején járó fiatalemberre hívta fel a figyelmét, aki nem egészen
másfél méterre állt tőlük, és a pénztárcájában kotorászott, hogy
kifizesse  a vacsoráját.

Miközben követték a hoszteszt az asztalhoz, Rebecca
megkérdezte:

– Ez meg mi volt? Be fog kékülni a karom.
– Már láttam ezt az embert – válaszolta a lánya.
– Mi? Híresség vagy ilyesmi?
– Ma reggel láttam a bankban, mielőtt elhagytuk a várost.
Rebecca hátrapillantott a férfira, aki fogta a vacsoráját, és

kiment az étteremből.
– Én nem ismerem.
Az asztaluknál, miközben leültek egymással szemben, a

hosztesz azt mondta:
– A pincérnő azonnal itt lesz.
Miután magukra maradtak, Jolie folytatta:
– Folyamatosan engem nézett reggel a bankban.
– Kicsim, téged minden fiú megnéz. De bármilyen csinos

vagy is, biztosan nem azért vezetett az illető kilenc órát, hogy
veled szemezhessen.

A tizenhét éves, ám a koránál mindig érettebb
gondolkodású Jolie nem szerette, ha gyerekként kezelik. Oldalra
billentette a fejét, összehúzta a szemöldökét, és összeráncolta a
homlokát.

– Anya, ne legyél már ilyen lekezelő!
– Ne haragudj, kicsim! Nem állt szándékomban annak lenni.
– Folyamatosan titokzatoskodsz ezzel a bizarr úttal

kapcsolatban ebben a nevetséges kocsiban, és én erőt vettem
magamon, és nem kérdezősködtem, pedig megöl a kíváncsiság,
hogy nincs-e valami köze ennek Corához, a Veblen Hotelhoz és
ahhoz a borzalmas szarsághoz.

– Ne használd ezt a szót, drágám!
– Bocs. Ahhoz a borzalmas izéhez. Szóval, nem akarom



magamat fényezni, de a körülményekhez képest szerintem
szórakoztató útitárs voltam.

– Az út minden egyes kilométerén öröm volt veled lenni.
Jolie szkeptikusan nézte az anyját.
– Úgy érzem, ebben volt egy kis szarkazmus, de megadom

neked az ártatlanság vélelmét.
– Köszönöm, drágám.
– Arról van szó, hogy láttam ezt a fickót. Éppen egy

befizetési űrlapot töltött ki, vagy legalábbis úgy tett.
Meg kellett állniuk a banknál, hogy kivegyenek négyezer

dollárt a megtakarítási számlájukról, mert Luther nem akarta,
hogy bankkártyát használjanak ez alatt a „kis küldetés” alatt,
ahogy ő nevezte.

– Lehet, hogy meglátott minket azzal a sok pénzzel – vetette
fel Jolie.

Rebecca a diszkréció biztosítása végett nem egy
ügyfélablaknál vette fel a pénzt. Az igazgatóhelyettes bevezette
az asztalához, ahol a többi ember nem hallhatta meg, mi
járatban vannak.

– Jolie, a pénzt egy jelöletlen borítékban adták át nekem.
Senki nem láthatta meg. – Rebecca az egyik tankolás során
felosztotta a pénzt a kézitáskája, három kabátzsebe és az
övtáskája között.

– Egyébként is, azt mondtad, hogy téged bámult, és te nem
voltál velem, amikor megkaptam a pénzt. Végig a szórólapos
állvány mellett álltál, és a nyugdíj-megtakarítással kapcsolatos
brosúrákat lapozgattad. Remélem, nem az a terved, hogy
középiskola után nyugdíjba vonulsz.

– Lehet, hogy feltalálok egy sikeres appot, huszonegy éves
koromra olyan gazdag leszek, mint Krőzus, és onnantól fogva
csak a szórakozásnak élek.

Rebecca az étlapot olvasgatva azt válaszolta:
– Ezt rengeteg embertől hallottam életem során, de még

mindig nincs fogalmam arról, hogy ki lehetett Krőzus.
– Lüdia királya Krisztus előtt ötszázhatvantól

ötszáznegyvenhatig. Undorítóan gazdag volt.
– Létezett egy Lüdia nevű ország?
– Ez egy nyugat-kis-ázsiai királyság volt.



– Amikor én voltam iskolás, ezt még nem tanították.
– Most sem tanítják, anya. Semmi hasznosat nem tanítanak.

Ókori történelmet vagy valódi történelmet semmiképpen.
Semmi olyasmit, amit érdemes lenne tudni. Ezeket nagyrészt
magamtól kellett megtanulnom, nagyjából negyedik óta.

Megérkezett a pincérnő, hogy felvegye az italrendelésüket,
és javaslatot tegyen nekik a laposhalra.

A rendelés után Jolie azzal folytatta:
– Mindenesetre annak a fickónak nem kellett belenéznie a

borítékodba ahhoz, hogy tudja, mi van benne.
Rebecca felsóhajtott.
– Nem lehetséges, hogy az a férfi a bankban és ez az ember

egyszerűen csak hasonlítanak egymásra egy kicsit?
– Kérlek, anya, ne sóhajtozz már! Szerinted én egy

megveszekedett hisztérika vagyok, aki mindig csak képzelődik,
és rémeket lát?

– Szép megfogalmazás. Nem, nem vagy az. De…
– Az a fickó a bankban pontosan úgy nézett ki, mint ez a

fickó, és az sem lehet véletlen egybeesés, hogy ugyanolyan
tetoválás van a bal csuklójukon.

Rebecca lerakta az étlapot.
– Milyen tetoválás?
– Egy bizarr kígyó, ami a saját farkába harap.
– Miért nem említetted ezt a tetoválást korábban?
– Szerettem volna kideríteni, hogy hiszel-e nekem, mielőtt

előállok ezzel a vitathatatlan bizonyítékkal. Én nem szoktam
hazudni, anya.

– Tudom, kicsikém. Soha nem hazudtál.
Jolie azzal folytatta:
– Egy olyan embernek, aki az autójából végez megfigyelést,

elvitelre kell rendelnie. És a két nagy zacskó azt jelenti, hogy
nem egyedül van.

– Lehet, hogy belőled is zsaru lesz, mint az apádból.
– Az kizárt. Az új jakobinusok erőszakos korát éljük. Nem jó

most a hatóságnál dolgozni.
– A jakobinusok? Azok nem a nagy francia forradalom

idején éltek?
– Büszke vagyok rád, anya. Szóval, most mit tegyünk?



Tényleg, mit? – gondolkozott el Rebecca.
– Az apád kilenckor fel fog hívni. Ő tudni fogja, mit

tegyünk. Addig viszont akár meg is vacsorázhatunk.
– Szuper. Befelé jövet láttam a sajtos hamburgereiket.

Ütősnek tűntek. Az étlapon meg az áll, hogy kérésre akár extra
ropogósra is készítenek sült krumplit. Mi, akikre a halál
leselkedik, a pukkadásig fogjuk tömni magunkat!

– Ne viccelődj a halállal, Jolie!
A lány megjátszott döbbenettel tágra nyitva a szemét, azt

felelte:
– De anya, semmi nem jut eszembe, amivel akár feleilyen

fontos lenne viccelődni.

10.

AZ ALIG KÉT MÉTER tíz centi magas, szürke,
hangszigeteit mennyezetről, a betonfalakról, a betonpadlóról és
az ablakok teljes hiányáról Booth Hendricksonnak folyton
kriptákkal, koporsókkal és katakombákkal kapcsolatos
gondolatok jártak a fejében a neonlámpák és a számítógépek
sorai ellenére is. Miközben arra várt, hogy az ügyeletes
számítógépes szakemberek elvégezzék a rájuk osztott legújabb
feladatot, rendkívül ideges volt, de eltökélt szándékában állt ezt
nem kimutatni.

Stacia O’Dell, akinek fogalma sem volt arról, hogy
beprogramozott ember – mint ahogy egyiküknek sem –,
megtudta, hogy Hendrickson ebéd nélkül indult útnak. Az
étteremből megrendelte a férfi kedvenc teáját, egy kis
szendvicsválogatás kíséretében. Ez az erősítés meg is érkezett,
és Hendrickson lopva bevett egy savlekötőt, mielőtt leült a
háromkerekű zsúrkocsi mellé, hogy közömbösséget színlelve
enni kezdjen.

Miután megtekintette az új Iron Furnace-t, büszkeség töltötte el
azzal kapcsolatban, ahogy a terveket korábban véghez vitték. Utána
Luther Tillman látogatására terelődtek a gondolatai, és nem értette a
miértjét. A seriff egy vidéki tahó, egy faragatlan tanyasi, aki egy



harmadrendű főiskolára járt. Valószínűleg azt hiszi, hogy a Borostyán
Liga valami női kertészegyesület, és akkor sem tudna asztalt szerezni a
jobb washingtoni éttermekben, ha az élete múlna rajta. Egy bohóc, egy
búr, akinek az egész ruhatára nem kerülhetett annyiba, mint
Hendrickson bármelyik öltönye. Szóval, nem igazán lehet belelátni egy
Modern Sherlock Holmest.

Stacia O’Dell, aki azt az utasítást kapta, hogy semmivel
kapcsolatban ne adjon hangot a kíváncsiságának, amit
Hendrickson tesz, nem kérdezősködött afelől, hogy a férfi miért
érdeklődik annyira Martin Moses iránt. De a biztonságiak igen.
Hendrickson néhány homályos megjegyzéssel leszerelte őket,
valami olyasmire célozgatva, hogy Moses az üdülőt birtokló
Terra Firma egyik riválisnak megbízásából hajtott végre
valamiféle ármányt.

A krízis közepette abból próbált vigaszt meríteni, hogy
milyen simán zajlott le Iron Furnace átformálása, és abból, hogy
ezt még egy olyan rusztikus lumpen sem tudja visszacsinálni,
mint l.uther Tillman.

Az üdülő dolgozói tizenhat hónappal korábban kapták meg
az injekciójukat, amikor a tulajdonos ingyenes influenzaoltást
ajánlott fel nekik arra utalva, hogy aki visszautasítja, annak nem
fogják kifizetni az influenza miatti betegszabadságát. Mivel ezt
az oltást a családtagjaiknak és a város minden lakójának is
biztosították, aki élni akart vele, a hatszáznégy helyi lakos közül
háromszáznyolcvanhatot beoltottak két héten belül a
nanogépezetekkel. A következő két hónap során azokat, akik
nem változtak át az első hullámmal, a családtagjaik egy
alkalmas pillanatban tudtuk nélkül szedálták, és be is oltották.
Mindössze hétnek volt lehetősége ellenállni, és csak kettőt
voltak kénytelenek megölni.

Amikor Iron Furnace-ben a tizenhat éven aluliakat
leszámítva mindenki az összeesküvők irányítása alá került, a
város az üdülő értékes szövetségesévé vált, és együttesen egy jól
működő, olajozott gépezetet alkottak. A helység minden utcáján
több kamerát szereltek fel, hogy semmi se kerülhesse el azok
figyelmét, akik a helyieket és egyúttal a helyi ingatlanokat is a
kezükben tartják. Az összes videófelvételt akár élőben meg



lehetett tekinteni, amennyiben valamilyen incidens történt, és
mindet eltároltuk hatvan napig arra az esetre, ha később
támadna okuk visszanézni őket.

Hendrickson azt a feladatot adta a biztonságiaknak, hogy
derítsék ki, merre járhatott a városban Martin Moses előző nap
az után, hogy Stacia O’Dell körbevezette az üdülőben.

Harminckét perccel később az egyik technikus bejelentette:
– Megvan.
Booth Hendrickson letette az uborkás szendvicsét, és

felpattant a székéből, hogy odalépjen a monitorhoz. Egyetlen
kamera képe töltötte be az egész képernyőt. A biztonsági ember
egyszer csak megállította a felvételt, kijelölte az arcot, és
felnagyította, Luther Tillman volt az.

– Ez az a gazember – erősítette meg Hendrickson.
Visszatértek a teljes képhez. A sebessége percenként

harminc kocka volt. Tillman a két másodperces részekből
összeállított videók rángatózó mozgásával kilépett a Beaux-Arts
nevű galériából, és megállt a járdán, talán arra gondolva, hogy
műgyűjtőnek tűnik, noha igazából csak egy öntelt, alulképzett
kisvárosi seriff benyomását keltette. Mintha figyelt volna
valakit. A járdaszegélyhez sétált, majd eltűnt az egyik masszív
örökzöld mögött.

– Keressétek meg! – adta ki a parancsot Hendrickson.
A biztonsági technikus előhívta az utca túloldalán lévő

egyik kamera felvételét. Tillman felülről, éles szögben véve
bámult rajta befelé valamilyen létesítmény ablakán.

– Mi ez a hely? – kérdezi Hendrickson.
– A Genovese Ristorante.
Tillman elfordult az étteremtől. Több kamera is felvette,

ahogy elsétál a tömb végéig, bekanyarodik a sarkon, bemegy
egy sikátorba, és a hátsó ajtón át lép be az étterembe.

– Miért csinálta ezt? Mutasd meg a belső felvételeket!
A technikus megkereste annak a két kamerának a számát,

amelyek az étterem vendéglátó területeit figyelik, és beállította a
dátumot, valamint a pontos időt. Az osztott képernyőn
megjelentek a felvételek. Tillman a konyhából lépett be az
asztalokhoz, odament egy pincérnőhöz, az egyik bokszra mutatott, és
oda is vezették.



Gyorsított lejátszás. Tillman rendelt. Evett. Elment.
A technikus előkereste a külső felvételeket, hogy

megnézzék, hova tartott a férfi vacsora után. Tillman beállt az
egyik tűlevelű alá, és ott várakozott.

Egy nő jött ki az étteremből. Még nem alkonyodott, de borús volt
az idő, és emiatt nem látszott tisztán az arca.

Tillman megszólította a nőt. Együtt indultak tovább. A férfi
megállt egy parkoló autónál, hogy kivegyen valamit a
csomagtartójából.

– Később nagyítsd fel azt a kocsit, és szerezd meg nekem a
rendszámát, ha tudod – mondta Hendrickson.

Tillman és a nő átmentek egy kocsmába. A nő bort rendelt, a férfi
sört. Egyik kamera sem rögzített éles képet az újabb szereplő arcáról.

Gyorsított lejátszás. Úgy tűnik, a páros egyik tagja sem inni ment
min. Valami könyvet olvasgattak együtt. Amikor felálltak, hogy
távozóinak, a nő szinte közvetlenül a kamerába nézett.

– Merevítsd ki! – kiáltott fel Hendrickson. A nőt bámulta.
Rozsdavörös haj. Szemüveg. A szeme színe nem látszik. Nagyon
vonzó, de… bárki lehet.

Arra jutott, hogy fel kell használnia Stacia O’Dellt és a
három technikust arra, hogy feltörjenek néhány, kényes
adatokat tartalmazó országos adatbázist anélkül, hogy utóbb
emlékeznének erre, mert akkor rájönnének, hogy ő mégsem a
Terra Firma egyik vezetője, és ez nyugtalanítaná őket.

Azt mondta:
– Játssz velem mandzsúriait!
Mind a négyen egyszerre válaszoltak:
– Rendben.
– Innentől semmi, amit itt csinálunk, nem marad meg az

emlékezetetekben, miután feloldalak titeket. Csak arra fogtok
emlékezni, hogy megpróbáltuk kideríteni, hova ment Martin
Moses és ez a nő, miután elhagyták a várost, de nem sikerült.
Megértettétek?

Négy igen.
– Oké – felelte Hendrickson. – Vágjunk bele! –

Elmagyarázta, hogyan lehet feltörni az NSA arcfelismerő
adatbázisát, és megszerezni belőle a szükséges információkat. –



Csináljátok!
11.

BÁR AZ ELIT OSTOBASÁGA lerontotta az ország
esélyeit, amelynek sok lakosa kénytelen volt rettenetes
veszteségekkel és tragikus jövőbeli kilátásokkal együtt élni, a
területe és a szellemisége még így is figyelemre méltó maradt,
úgyhogy végigautózni rajta egyszerre bizonyult kimerítő és
lelkesítő élménynek.

Mire odaértek az oklahomai Ardmore-ba, Jane Hawk
megtalálta a koffein élénkítő hatásának a határait. A
halántékába tőrként hasító fejfájás gyógymódjára ugyanakkor
nem lelt még rá. A napfény elviselhetetlenül bántotta a szemét.
A füle olyan magas hangon és olyan kísértetiesen csengett,
mintha egy földönkívüli lény mindent elnyomó, egyhangú
sírását hallgatná.

A gyerekek, akik az előző éjszakát nyugtalan alvással
töltötték Tennesseetől Arkansas-ig, nem voltak sokkal jobb
állapotban nála, de egyikük sem panaszkodott.

Kivettek két családi méretű motelszobát, amelyekben két-két
hatalmas franciaágy volt és egy kihúzható heverő. A négy fiú
Lutherrel költözött össze, a lányok Jane-nel.

Luther és Harley átmentek a szemközti pizzériába valami
korai vacsoráért, Jane és Jenny pedig a motel automatáit
keresték meg üdítőkért.

A franciaágyakban két-két lány aludt, Jane pedig a heverőn
pihent le, amely alá előrelátón becsúsztatta a fegyverhevederét a
pisztolyával.

Miközben megvacsoráztak, és segített a lányoknak
előkészülni a lefekvésre, már nagyon álmos volt, de legalább az
ellenségeik miatt nem aggódott. Iron Furnace azon lakosai, akik
tanúi voltak a nyolc gyerek megszöktetésének, nem
emlékezhettek rá. Megtette a szükséges óvintézkedéseket. Ő és
Luther két lenyomozhatatlan járműben utaztak. Az
összeesküvők, annak a gyerekes bagázsnak a tagjai talán
megsejtik, hogy sikerült kiszednie Randall Larkinból Iron
Furnace titkát, és köze van a gyerekek eltűnéséhez. De ezt nem



vehetik biztosra, és azt sem tudhatják, hogy hol vannak.
Ő, Luther és a gyerekek most alaposan kialudhatják

magukat. Reggel majd nekiindulnak a laza, öt-hat órás
autóútnak a Sacket-ranchhez, Austintól nyugatra, ahol Leland
és Nadine otthont, vigaszt, szükség esetén terápiát biztosít a
gyerekeknek, és reményt adnak nekik.

12.

A HÁTSÓ KERT északnyugati sarkában álló
hatalmas tölgyfa törzsében tucatnyi lakhely volt, nagyobb ágain
rengeteg tárolókapacitás, ajtó és kandallópárkány. Továbbá
egyszerre biztosított árnyékot és beszélgetésre alkalmas helyet
Hawkéknak, akik csak ott érezték magukat annyira
biztonságban, amennyire az általuk épített házban talán már
soha nem fogják.

Amikor Ancel visszatért Chase Longrintól, kitöltött két
pohár cabernet-t, és kivezette Clare-t, látszólag azért, hogy a
naplementében gyönyörködjenek azon a két vörösfenyő széken,
amelyek a fa alatt álltak. A nap lemenőben megduzzadt, a
felhők lángra kaptak. Seregélyek nyüzsögtek a tölgyfa odvai
körül, és vonultak vissza az istálló eresze alatti menedékeikbe az
éjszakai ragadozók elől.

Ancel megosztotta Clare-rel a Chase által elmondottakat, és
úgy döntöttek, hogy hajnali háromkor fognak elindulni Leland
és Nadine házához. Azok az alkalmazottaik, akik a ranchen
segítettek, máshol laktak, és hat előtt nem szoktak megérkezni.
Juan Saba, a gazdaság főfelügyelője és a felesége, Marie ott éltek
a birtokon, háromszáz méterre a főépülettől, és Juan általában
fél órával az első napsugár előtt kelt. Ancel és Clare viszont
anélkül szökhettek meg az éjszakában, hogy tartaniuk kellett
volna a lebukástól, mert lóháton szándékoztak útnak indulni, a
kertek alatt.

13.



HENDRICKSON MINTHA gránitszoborrá változott
volna, pár pillanatig levegőt sem vett, miközben ott állt a
számítógép előtt ülő technikus háta mögött. A nagy monitor
képernyője függőlegesen két részre volt osztva, és bár mindkét
arc gyönyörű volt, amely kirajzolódott a két térfélen,
ugyanakkor a rossz- akarat portréi is voltak: a harmadik Moiraé,
Atroposzé, aki elvágta az élet fonalát.

Hendrickson, aki élete során sokakban ébresztett paranoiát,
önmagában is kifejlesztette az üldözési mániát. Az arcfelismerő
szoftver megerősítette, hogy a kocsmában látott nő vonásai
milliméterre és szögről szögre precízen, mind a huszonnyolc
összehasonlítási ponton megegyeznek Jane Hawk eltárolt
igazolványképével, a legfrissebbel az FBI archívumából.

Ez a nő tényleg egy polimorf vírus, ahogy valaki nevezte.
Lehet, hogy teljesen sikerült megtörnie Randall Larkint, és ő

mondott el neki mindent Iron Furnace-ről. De voltak dolgok,
amiket az ügyvéd sem tudott, egyszerűen azért, mert nem
kellett tudnia bizonyos információkat. Az összeesküvők
szigorúan csak annyit osztottak meg egymással, amennyire az
egyes tagoknak feltétlenül szükségük volt a feladataik
elvégzéséhez, pontosan abban a szellemben, ahogyan a nagyobb
állami ügynökségek, mint például a CIA is. Larkin nem ismerte
azt a mondatot, amellyel át lehetett venni az irányítást a
beprogramozott emberek felett – azt, hogy Játssz velem
mandzsúriait! -, tehát nem mondhatta el Jane Hawknak sem.

Az az agyafúrt ribanc mégis megtudta valahonnan ezt a
három szót. És ezáltal képessé vált arra, hogy utasításokat adjon
a város összes lakosának, továbbá bárki másnak is, aki be van
programozva.

Hendrickson száját a következő sóhajával két szó hagyja el
egy szuszra:

– A fenébe!
És egy újabb gondolat: ha Hawk valahogyan értesült a

suttogószoba létezéséről, akkor felhasználhatja bármelyik
városlakót arra, hogy az összessel kapcsolatba lépjen, és kiadjon
egy olyan parancsot, amelynek mindnyájan engedelmeskednek.

Mi lesz, ha azt parancsolja nekik telefonon, hogy mindenki
hagyja el Iron Furnace-t? Hogy menjenek el egy olyan



hatóságoz, amely még nincs az összeesküvők markában, és
egyhangúlag számoljanak be nekik a saját rabszolgaságukról?
Vagy arra utasítja őket, hogy gyűljenek össze a Times Square-
en, vagy egy még nyilvánosabb helyen, és vádolják meg D. J.
Michaelt azzal, hogy nanogépezetes implantátumot ültetett az
agyukba?

Szédülni kezdett, és olyan hányingere lett, mintha felfakadt
volna a gyomorfekélye, és ettől agyi oxigénhiányt okozó belső
vérzést kapott volna.

Az a nő valószínűleg csak azért nem tett még ilyen
drasztikus lépést, mert eddig nem jutott eszébe. Lehet, hogy
miközben .1 gyerekek kiszabadításával és biztos helyre
menekítésével volt elfoglalva, nem volt ideje vagy elég tiszta feje
ahhoz, hogy ráébredjen, mekkora hatalom van a kezében.

Létezett ugyan egy módja a kulcsmondat
megváltoztatásának, de ezzel Hendrickson nem volt tisztában,
mert úgy ítélték meg, hogy nem szükséges tudnia.

– Bocsássatok meg egy pillanatra – mondta Stacia O’Dellnek
és a technikusoknak, mintha szükség lett volna ilyesfajta
udvariaskodásra. Ezek az emberek már a beoltásuk előtt is
mélyen alatta helyezkedtek el a társadalmi ranglétrán; mostanra
viszont minden elképzelhető kasztrendszer legalsó szintjére
kerültek.

Hendrickson visszavonult a bunker egy távoli sarkába, hogy
onnan telefonáljon. Az ujjremegése miatt háromszor is be kellett
ütnie Eva Kleitner, a virginiai laboratórium igazgatója számát,
mielőtt sikerült eltalálnia a megfelelő számjegyeket.

Mély szégyen töltötte el a hangja remegése miatt, miközben
sürgető modorban beszámolt Kleitnernek arról, hogy muszáj
felhasználnia a suttogószobát, és minél gyorsabban
megváltoztatnia a kulcsmondatot valamilyen módszerrel.
Őszintén beszélhetett, mert a telefonja úgy volt beprogramozva,
hogy közvetítés előtt megváltoztatta a szavait, fogadáskor pedig
megfejtette Eva hasonlóképpen módosított üzeneteit.

A nő azt felelte;
– Azok a rendes kis Iron Furnace-i plebejusok mind

megkapták a legújabb frissítést a suttogószobában, úgyhogy
csak olyan másfél órára lesz szükségem ehhez.



– Csodálatos.
– De mi legyen a többi szerencsétlennel? A Hamlet-lista

élőhalottaival, a fontos posztokon ülő szövetségeseinkkel, az
aspasiai lányokkal? Tele van velük az ország. És egyik sem
kapta meg a frissítést. Azt csak az Iron Furnace-i különleges
helyzetre alkalmaztuk. Velük egyesével kell felvennünk a
kapcsolatot, ha meg akarjuk változtatni a kulcsmondatot.

– Ezt bármi áron meg kell tenni.
– Még ha a legmegbízhatóbb embereimet állítom is rá, akkor

is hetekbe fog telni.
– Hetekbe? Mennyiről beszélünk?
– Ha az összes csoportot beleszámoljuk, akkor több mint

tizenhatezren vannak.
Mivel Hendrickson nem sokszor tapasztalta meg a félelmet

életében, most is sikerült felülemelkednie rajta. Ha remegett, az
is csak a dühvel határos félelem miatt volt, amiért egy olyan
beképzelt senki, mint Jane Hawk, az állati ösztönöknek és a
vakszerencsének valamiféle kombinációja folytán ilyen komoly
gondokat tud nekik okozni.

– Minderre semmi szükség nem lenne, ha az a pofátlan
nőszemély már meghalt volna.

– És miért nem gondoskodik erről?
– Hamarosan megteszem. Már a sarkában vagyunk. De

addig is, változtassák meg az itteni hatszáz ember és az Aspasia
összes alkalmazottja kulcsmondatát. Az a ribanc csak ezeknek a
létezéséről tud. Mielőtt még valakit találna, vagy halott lesz,
vagy őt magát is beoltjuk.

14.

VACSORA UTÁN Rebecca és Jolie Tillman a belső
folyosókon át visszatértek az autós motel emeletén található
szobájukba. Nem kapcsolták fel a lámpát, csak együttes erővel
odaküzdötték magukat a sötétben az egyik ablakhoz, széthúzták
a függönyét, és kinéztek a parkolóba, ahol Robbie Stassen
Buickját hagyták.



– Ha egészen idáig követtek minket – suttogta Rebecca –,
akkor biztosan figyelik az autót. De most nem látok senkit.

– Ha tapasztalt megfigyelők – válaszolta Jolie szintén
suttogva akkor nem fogjuk azonnal észrevenni őket, hacsak nem
két idióta faszfejről van szó.

– Nagyon remélem, hogy ezt a szót soha többé nem fogom
hallani a szádból, kedvesem.

Jolie visszakérdezett:
– Melyikre gondolsz? Az idiótára?
Egy Rangée Rover végighajtott a parkolón, és a lámpája pár

pillanatra megvilágított egy árnyékban parkoló, sötétített
ablaküvegű furgont. Az átmeneti fényben két ember alakja
rajzolódott ki a szélvédő mögött.

– Láttad ezt, anya?
– Attól tartok, hogy igen. Az egyik az volt, akit az

étteremben láttál?
– Nem tenném fel rá azt a cuki kis seggemet, de onnan, ahol

ülnek, pont rálátnak arra a béna Buickra. Úgyhogy hajlok arra,
hogy a platóni elveket alkalmazzam a helyzetre, és kijelentsem:
igen, miattunk vannak itt.

– Platóni elvek, mi? És azok hogy működnek?
– Arról szólnak, hogy a világ valójában eszmékből áll, nem

anyagi dolgokból. És az a két pasas a furgonban egy állandó és
igaz eszme aktuális megtestesülése.

– Milyen állandó és igaz eszméé?
– A gonoszságé. Ezek aljas bűnözők. Nyomkövetőt

helyezhettek el az autónkon. Nem tudunk olyan helyre menni,
ahol ne találnának meg minket. Nekünk befellegzett.

– A nyomkövetővel kapcsolatban igazad lehet, drágám. De
még nem fellegzett be nekünk.

– Ha nem, akkor miért suttogsz, anya?
Rebecca ahelyett, hogy a kérdésre válaszolt volna, azt

suttogta vissza:
– Apád kilenckor fel fog hívni minket. És ő majd tudni fogja,

hogy mit tegyünk.
– Igen, de az csak két óra múlva lesz. És ha addig feljönnek

ide, hogy megöljenek minket?
– Miért követtek volna minket egészen idáig, ha csak meg



akarnának ölni?
– Én nem azt mondtam, hogy „csak”. Az is lehet, hogy el

akarják rabolni a pénzünket, nemi erőszakot akarnak elkövetni
rajtunk, és utána akarnak megölni.

– Ez egy csendes, előkelő motel, Jolie. Az általad említett
dolgok túl zajosak lennének itt.

– Akkor nem, ha ezeknek van kulcsuk, sokkolójuk,
kloroformjuk, és elég önuralmuk ahhoz, hogy ne hurrázzanak
koitusz közben. Lehet, hogy ez nem látszik rajtam, anya, de
eléggé be vagyok tojva.

Rebecca nem akarta megijeszteni a lányát, azonban arra a
következtetésre jutott, hogy a kígyótetoválásos férfi is ott ül a
furgonban, és hogy az lenne a legjobb, ha minél hamarabb
meglépnének a páros elől. Bár Luther semmi konkrétat nem
mondott neki az előző esti telefonbeszélgetésük során, azt
egyértelművé tette, hogy ami a Veblen Hotelban történt, az
valami sokkal nagyobb dolog része, és hogy pusztán azért, mert
ő pontosan azt teszi, amit bármelyik lelkiismeretes rendőr tenne,
a családja és ő maga is komoly veszélyben forog. Már pénteken
gyanakodni kezdett valamilyen kisebb veszélyre, amikor az az
utálatos Booth Hendrickson meglátogatta őket. És három
éjszaka eltelt az óta, hogy vasárnap azt is megkockáztatta, hogy
elemeljen két eldobható telefont a bizonyítékos szekrényből, és
ezáltal elkerülhesse a lehallgatást, ha Kentuckyból is beszélni
akar a feleségével. Rebecca elkövette azt a hibát, hogy
őrizetlenül hagyta a Buickot, amíg Jolie-val együtt bement a
bankba, és kétségkívül ekkor telepíthettek a járműbe egy
akkumulátoros nyomkövetőt. És amíg az a két férfi szemmel
tartotta a Buickot a furgonból, még csak eltávolítani sem tudták
belőle a jeladót. Amikor Luther két óra múlva felhívja majd
őket, biztosan azt fogja mondani, hogy hagyják a fenébe a
Buickot, hadd figyeljen az a két gazember egy gazdátlan autót.
Következésképp nem kell megvárniuk a hívását, vagy nekik
maguknak felhívniuk a férjét.

– Az alkalmazott platonizmus – szólalt meg hangosan – azt
súgja, hogy el kell menekülnünk.

Nem csomagoltak ki, mielőtt lementek vacsorázni. Ismét
átsegítették egymást a sötétbe borult szobán, sietségükben olyan



esetlenül botladozva a bútorokban, hogy az más körülmények
között vihogásra késztette volna őket. Felkapták az ágyról a
kabátjukat, és kitapogatták a bőröndjeiket a fürdőszoba előtti
beugróban, s végül két bőröndjükkel és egy sminkestáskával
kisettenkedtek a folyosóra.

A közlekedő túloldalán lévő szobák a déli parkolóra néztek,
nem az északira, ahol a Buickot hagyták. A két nő szótlanul és
türelmetlenül ment le a lifttel a földszintre. A déli bejáraton át
hagyták el az épületet, majd kisétáltak a három kocsisor között
az útra. Leheletük gyors egymásutánban gőzölgött a hideg
éjszakában, a város hangjai élesnek és fülsértőnek tűntek
számukra.

A motel egy forgalmas kereskedelmi negyedben
helyezkedett el. Miközben kióvakodtak az utcára, ügyeltek arra,
hogy az épület mindig köztük és a megfigyelőik között
maradjon. Utána anya és lánya a járdán folytatta útját egy másik
éjszakai szálláshelyet keresve, részben nyitva lévő, részben
bezárt boltok sora előtt, bárok és éttermek mellett, melyek
némelyikéből vidámságot erőltető, de minden valódi örömöt
nélkülöző zene szűrődött ki.

Rebeccát megkönnyebbüléssel töltötte el, hogy a kezükbe
vették a dolgokat. De mind Jolie arcán, mind nagy
valószínűséggel, az övén is az a meggyőződés tükröződött,
hogy a biztonság és a menedékhely nem ugyanaz: utóbbit
könnyű találni, az előbbi viszont ritka és illékony.

15.

HENDRICKSON A MOIRÁK bunkerében
folyamatosan ügyelt arra, hogy a testtartása magabiztos és
parancsoló maradjon, de újra és újra olyan benyomása támadt,
mintha valami el akarna szabadulni a mellkasában, és
folyamatosan úgy érezte, mintha kötélen táncolna az általa
ismert emberek felfelé fordított arca felett, akik mind a bukását
várják kárörvendve…

Húsz perccel később annak a technikusnak, akit Luther



Tilman parkoló autójának felnagyításával bízott meg, sikerült
kiélesítenie a rendszámot. A Chevrolet kölcsönzői autónak
bizonyult, amelyet hétfőn vettek át a louisville-i repülőtéren.

A technikus ezután hátrafordult a székében, és azt mondta
Hendricksonnak:

– A kölcsönző szerint, uram, a Chevyt nemrég visszavitték a
repülőtérre. Öt harminckor.

A repülőtereken több kamera figyeli a tömegeket
négyzetméterenként, mint bármely másik közterületen az
országban, Hendrickson elmagyarázta a technikusnak, hogyan
tud bejutni az NSA videókoordinációs adatbázisába, és
megszerezni annak az illetőnek a fotóját, aki visszavitte a kocsit
a kölcsönzőbe.

Jane Hawk volt olyan elővigyázatos, hogy a saját kocsiját
egy lakónegyedben hagyta, másfél saroknyira Iron Furnace
központjától, ott, ahol azt feltételezhette, hogy nincsenek
kamerák.

Miután elindultak a seriffel a kocsmából, egy másik
technikusnak sikerült lekövetnie az útját egy fekete Ford
Escape-ig. Amikor kihajtott a Lakeview útra, a nyomában
Tillmannal, tisztán látszott a rendszámtáblája, miközben
áthaladt egy jól kivilágított kereszteződésen.

Hendricksonban feltámadt a késztetés, hogy felvigye a
jármű leírását és rendszámát az Országos Bűnügyi Nyilvántartó
Rendszerbe, ahol az ország összes rendvédelmi hatósága
láthatja, de utána elbizonytalanodott. Gyanította, hogy az a
ribanc képes nyom nélkül bejutni az adatbázisba, és időről időre
be is néz oda, hogy ellenőrizze, nem került-e fel róla valami
újabb információ.

Ha kiderül számára, hogy mind az autóját, mind a
rendszámát ismerik, akkor lecseréli a – valószínűleg lopott –
rendszámot egy másikra, és amint lehetősége nyűik rá,
megszabadul a Ford Escape-től.

A 360 fokos rendszámfelismerő kamerával felszerelt
járőrautók és más hivatalos gépjárművek folyamatosan rögzítik
a körülöttük előforduló – parkoló vagy mozgásban lévő – autók
rendszámát országszerte, és ezeket az adatokat továbbítják is
egy központi adatbázisba, amelyet az NSA üzemeltet. Ha



észlelték a Ford Escape-et vagy a kölcsönzői Chevyt az óta,
hogy elhagyták Iron Furnace-t, az NSA rendszeréből ki fogják
tudni deríteni, hogy mikor és hol.

Hendrickson idegessége nem csillapult ugyan, azonban a
férfi azt mondogatta magának, hogy csodálatos korban él,
olyanban, amikor egy hozzá hasonló kvalitású ember akár
legálisan, akár nem, de képes egy isten mindenütt jelen lévő
tekintetével megfigyelni a világot.

16.

BEBUGYOLÁLVA VÁRAKOZTAK a hideg
furgonbon, attól tartva, hogy a kipufogófüst felhívná rájuk a
figyelmet, kihűlt ételeket fogyasztottak, és a fokhagymától,
Beedle testszagától meg egy-egy cigarettájától bűzlő levegőt
szívták.

A titkos ügynöki munka egy arra érdemes eszme szolgálata,
amikor a küldetés jogossága fontosabb bárminél, amit az ember és a
természet törvényei tiltanak, amikor az embernek felhatalmazása van
az ölésre, és hajlandó is rá, de nem hazaszeretetből, mint James Bond,
hanem egy sokkal magasabb rendű célért, mint például a világ
átformálása egy kevésbé kaotikus hellyé, és a környezet megóvása az
emberiség pusztító ösztöneinek szigorú korlátozásával… A legtöbb
ember számára jelentőségteljesnek tűnne egy ilyen munka, sőt
romantikusnak, misztikusnak és kalandosnak, csupa izgalomnak.

Hassan Zaghari, aki hőn vágyott az új világ eljövetelére, és
aki számtalanszor ölt is már érte, aki ismerte a nagy kalandokat,
aki értette a romantika koncepcióját, de előnyben részesítette a
személytelen szexet, aki mindenütt tudatlanságot és káoszt
látott a világban, misztikumot viszont egyáltalán nem, azt
kívánta, bárcsak jobban hasonlítana a munkája arra, amilyennek
a közvélekedés tartja. Az összes filmben csupa csillogás ez a szakma.
A főhősnek soha nem kell elviselnie partnerként egy olyan bűzbombát,
mint Kernan Beedle, ahogy a megfigyelést végző legényeknek sem kell
soha konténerek mögött vizelniük fagyos éjszakákon pusztán azért,
hogy az autójuk közelében maradjanak arra az esetre, ha hirtelen el



kéne indulniuk.
Beedle éppen a volán mögött gubbasztott, és folyamatosan

magyarázott valamiről, ami Hassant a legkevésbé sem
érdekelte, ő maga pedig az ölében tartotta a laptopját. Feltörte
annak a cégnek a számítógépes rendszerét, amelyik több száz
másikkal együtt ezt a motelt is üzemeltette – a vállalkozás
székhelye az irigyelhető klímájú Orlandóban volt – majd
beirányította a laptopját ebbe a rockfordi egységbe, ahol az
elektronikuskulcs-rendszert kezdte monitorozni.

Sok szállodában és motelban lecserélték már a zárakat
elektronikusra, amelyeket kulcs helyett mágneskártyával lehet
kinyitni, mert így mindig megváltoztathatják a zárkombinációt,
ha elmegy egy vendég. Ennek a motelnak a számítógépes
rendszere minden egyes kártyaműveletet nyomon követett, és
az összes szoba ajtajának kinyitását vagy becsukását is,
valószínűleg azért, hogy jelezhessen, ha valaki nem kártyával,
hanem illegális elektronikus eszközzel próbál kinyitni egy zárat
– a kártyák elektronikus lenyomata különbözik a betörők által
előnyben részesített eszközökétől –, és más biztonsági okokból.

Hassan laptopjának a képernyőjén számozott kockák
jelezték a vendégszobák helyét. A vörös kockák bezárt ajtót
jelentettek. Amikor egy kulcskártyát használtak, a kocka zöld
maradt egészen addig, amíg az ajtó be nem csukódott, és
záródott is automatikusan. A kék kockák olyan ajtót jelentettek,
amelyet belülről nyitott ki egy távozó vendég, és ezek egészen
addig kékek is maradtak, amíg az ajtó be nem záródott, amikor
is visszaváltoztak vörössé.

A motel digitális vendégkönyvében a 212-es szoba volt
Rebecca Tillman nevéhez kapcsolva.

Amikor anya és lánya visszatértek a vacsoráról, a 212-est
jelző vörös kocka zöldre váltott… majd ismét vörösre.

– Visszatértek – mondja Hassan.
Beedle félbeszakította a saját szóáradatát.
– Miért nem égnek a lámpák?
A nők emeleti szobája az épületnek ezen az oldalán

helyezkedett el, nagyjából közvetlenül az ősöreg Buick felett.
Két ablaka volt, de mindkettő sötét maradt.

Beedle fél perccel később azt mondta:



– Valami nincs rendben.
A furgon elég távol állt az épülettől, egy aránylag

árnyékosabb részen két parkolói lámpa fényköre között.
Hassan felvette a mellette heverő távcsövet, és először a 212-

es egyik ablakára fókuszált vele, majd a másikra.
– Széthúzták a függönyt a sötétben – jelentette. – Egymás

felett van az arcuk, kifelé néznek.
– Ránk? – kérdezte Beedle.
– Valamire. – Ekkor egy Range Rover indult el feléjük, majd

hajtott el előttük, fénybe borítva a furgont, és a 212-es szoba
függönyei a következő pillanatban összezárultak. – Szerintem
megláttak minket – mondta Hassan.

– De honnan tudták egyáltalán, hogy keresniük kell valakit?
– Nekem kellett volna bemennem oda kajáért – felelte

Hassan. – Lehet, hogy reggel észrevett valamelyikük a bankban.
– Ki tudhatta volna, hogy találkozunk még?
Hassan akart kimenni a vacsorájukért, Beedle azonban nem

merte rábízni a rendelést.
Szokás szerint most is szükségét érezte annak, hogy

kimondja a nyilvánvalót:
– A szoba még mindig sötét.
Hassan lerakta a távcsövet, és a vörös kockákat kezdte

tanulmányozni a laptop képernyőjén.
– A sötétben csinálnak valamit – találgatott a társa. – A 212-

es szobát jelző kocka egy perccel később kékké változott. Beedle,
aki oldalról rálátott a képernyőre, azt mondta: – Kimentek a
szobából.

A kék kocka vörösre váltott, és Beedle beindította a furgon
motorját.

Hassan becsukta a laptopot, lerakta, kinyitotta az ajtót, és
megszólalt:

– Szerintem nem a Buickhoz mennek. Valószínűleg az épület
túloldalán akarnak meglógni. Majd gyalog követem őket.

– Bekapcsolva tartom a telefonomat – biztosította Beedle.
Hassan egy halk, csüggedt sóhajjal, amelyet képtelen volt

elnyomni, azt felelte:
– Igen, az hasznos lesz.
Kiszállt a fogcsikorgató hidegbe, és a motel felé igyekezett.



A szeme könnybe lábadt a fagy tűszúrásaitól. Őt még soha nem
látta ez a két nő, és elég sok tapasztalatot is szerzett az emberek
gyalogos követése terén, számukra láthatatlanul. Gyűlölte ezt a
hideget. A meleg volt a lételeme. De úgy érezte, egy rockfordi
márciusi éjszaka a legkevesebb, amit hajlandó lenne elviselni a
szép új világért, amelyben az olyan emberek, mint ez az anya és
a lánya tudni fogják a helyüket, és ott is maradnak, vagy
megszűnnek létezni.

17.

AZ OKLAHOMAIARDMORE-BAN, egy
hotelszobában, amelyet csak halványan világított meg egy
törülközővel letakart lámpa, a négy kimerült, fiatal lány olyan
kőmereven feküdt az ágyon, mintha be lettek volna
nyugtatózva, Jane pedig álomtalan alvásban reménykedett. De
miközben magányosan pihent a heverőn, észrevétlenül
belemerült a tudatalattija által létrehozott világba. A városi
utcák fenyegető sötétségében bolyongva kereste Nicket, s az
összes szembejövő árnyékokból álló, ellenséges alvajárónak
tűnt. Utána pedig egy végtelen gyárépületben találta magát, és
nem lelte a kiutat az elhagyott gépek meg a több évtized alatt
felhalmozódott szemétkupacok között, amelyekből Randall
Larkin újra és újra feltámadt, s megindult felé a patkányok
hullámán. Ezt követően egy orvlövész tüzelt lefelé egy mezőre,
amelyen egy hatalmas csapat ló vágtatott végig, és a sebzett
egyedek nyihogva bukfenceztek fel nagy vér- és porfelhőben.
Jane ott gyalogolt az eszeveszetten galoppozó állatok között,
keresett valamit a tumultusban, miközben a lovak pónikká
változtak, exmoor pónikká, és a lány előtt megjelent egy alak a
felkapált földön, egy lovasé, akit a nyeregből lőttek ki, és aki
lezuhant, majd össze lett taposva, a ruhája pedig szét lett
szaggatva, és Jane már majdnem fel is ismerte a megviselt alakot
a porban, szinte már ki tudta venni a vonásait, miközben felé
gyalogolt a káoszban, a lovas felé, akihez folyamatosan
közeledett…



18.

HENDRICKSON DORBÉZOL az NSA adataiban.
Nyugat. Az a megveszekedett ribanc és az a nevetséges seriff

kedden késő este dél felé indultak Iron Furnace-ből,
Tennesseebe, Utána pedig nyugat felé fordultak. Szerdán,
hajnali 2:28:14-kor, tizenöt kilométerre Memphistől egy kelet
felé tartó tennesseei autópálya-járőr leolvasta a vele szemben
haladó Ford Escape rendszámát. 2:28:17-kor pedig a Fordot
követő Chevyét is.

A következő találat Little Rocktól délnyugatra volt. Az
arkansas-i autópálya-rendőrség egyik autója, miközben
felhajtott a 30-as autópályára, automatikusan leolvasta a Ford
Escape első rendszámtábláját a Hot Springs-i lehajtón szerdán,
4:36:24-kor, és három másodperccel később a kölcsönzött
Chevyét is.

Hendrickson számára rejtély volt, hogy honnan ismeri
egymást Hawk és Tillman, s mi célból találkoztak Iron Furnace-
ben. És egy újabb rejtély is szövődött az előzőből: mit akarnak
ezek Hot Springsben vagy valahol azon túl? Ott eltűnnek szem
elől, vagy esetleg innentől fogva kerülik majd az autópályákat?

Az automatikus rendszámleolvasó program jobban
működik a nagyvárosokban, a jelentősebb külvárosokban és a
forgalmasabb autópályákon, mint vidéken vagy a kisebb
szövetségi, állami és mellékutakon. Ezért ez az ígéretes hajsza
váratlan csalódásba torkollt, amikor a biztonsági technikus arról
számolt be, hogy a Ford rendszámát az arkansas-i Hot Springs
óta nem olvasta le senki, több mint tizenhat órája.

A kölcsönzői Chevy rendszámát két alkalommal is
azonosították Hot Springs után. Először reggel 8:06-kor ott, ahol
az I-30-as összefolyt az I-40-essel Little Rock határánál. Utána
14:25-kor, öt kilométerre Nashville-től, a 65-ös autópályán.
Aztán valaki visszavitte a louisville-i repülőtérre, ahol 17:30-kor
leadták.

Ezután a harmadik technikus, aki az autót Louisville-be
visszavezető személy képét kereste, szintén megütötte a
főnyereményt. Csakhogy az a férfi a képernyőn, a kölcsönző



visszavételi parkolójában nem fekete bőrű volt, hanem fehér.
Nem Luther Tillman volt az. Bozontos haja, hegymászószakálla
és napszemüvege miatt nem látszott belőle annyi, hogy érdemes
lett volna arcfelismerő szoftverekkel bajlódniuk. A képernyőn
kisétált a kamerák látószögéből. Arról a járműről, amellyel
elhajtott, nem készült felvétel.

Hendricksonban különböző érzelmek tomboltak, elsősorban
harag és az amiatt érzett csalódottság, hogy azok, akikben
megbízott, méltatlannak bizonyultak erre, nem utolsósorban
Huey Darnell is Minnesotában.

Kicsit arrébb vonult a biztonsági technikusoktól és Stacia
O’Delltől, akik továbbra is az irányítása alatt várták az újabb
utasításait, és felhívta Huey iPhone-ját.

– Darnell – szólt bele a férfi.
– Én vagyok az. Hol vagy?
– Megfigyelés alatt tartom Tillmant.
– A seriffet?
– Igen. Luther Tillmant.
– És hol van? – kérdezte Hendrickson.
– A házában. De a felesége és a lánya elhagyta a várost

Stassen régi Buickjában. Hassan Zaghari és Kernan Beedle a
nyomukban van, és éppen egy rockfordi motel mellett őrzik
őket.

– Melyik Rockfordról beszélsz? – kérdezte Hendrickson.
– Az illinois-iról. Egész nap vezettek, hogy odaérjenek. Nem

tudjuk, hogy miért pont Rockfordba mentek.
– Lehet, hogy Lutherrel akarnak találkozni.
– Hát… ő itt van a házában.
– Tényleg?
Darnell hallgatott. Majd kinyögte:
– Korábban itt volt.
– Amíg hétfőn Kentuckyba nem repült. Ma szerda van.

Vagyis igen, azt hiszem, korábban tényleg ott volt. Két nappal
korábban. – Huey Darnell ekkor ismét inkább a hallgatást
választotta.

– Tudod, mit akarok tőled, Darnell?
– Azt hiszem, azt, hogy bemenjek a házba.
– Egy zseni vagy. Menj be a házba, és szedd apró darabokra



egyik végétől a másikig! Keress meg mindent, ami
megmagyarázhatja, miért ment Luther a kentuckyi Iron
Furnace-be! Megértetted?

– Igen, uram.
– És keress olyan dolgokat, amelyek arra utalhatnak, hogy

kommunikált már Jane Hawkkal, hogy ismeri, vagy ismer
valakit, aki ismeri azt a nőt. Tudod, kicsoda Jane Hawk?

– Igen, uram. Azt mindenki tudja.
– Keress meg mindent, ami furcsának tűnik. Addig ne merj

aludni menni, amíg nem találsz valamit, ami segíthet nekem!
– És mi lesz, ha nincs mit megtalálni, és üres kézzel végzek?
– Ez nem opció – közölte vele Hendrickson.
– A feleség és a lánygyermek égve hagyták a lámpákat az

egész házban.
– És?
– És úgy nézett ki, mintha valaki lenne odabent, most, hogy

sötét van.
– Te most kifogásokat keresel?
– Nem, uram. Csak mondom.
Hendrickson bontotta a vonalat, aztán ácsorgott egy kicsit,

és füstölgött. Nagyon szerette volna azt hinni, hogy az
összeesküvés minden tagja legalább egy fokkal a köznép felett
áll. De az, hogy valakinek helytállók az elvei, nem jelenti azt is,
hogy alkalmas a világ jobbá tételére. Hamarosan Huey Darnellt
is be kell majd injektálniuk a kontrollmechanizmussal, és
utasítaniuk kell arra, hogy ölje meg magát.

Hendrickson ezután visszatért a Stacia O’Dell-lel várakozó
technikusokhoz, és arra utasította őket, hogy hátráljanak ki
azokból az adatbázisokból, amelyeket az ő parancsára törtek fel
illegálisan. Majd még egyszer elmondta nekik, hogy csak arra
szabad emlékezniük, hogy azt akarták kideríteni, hova ment
Martin Moses, a nagyvállalati kémkedés specialistája az után,
hogy előző nap elhagyta az üdülőt.

Miután ezzel végzett, bezárta a kontrollprogramjukat a
megszokott mondattal:

– Auf Wiedersehen!
– Viszontlátásra! – válaszolták a többiek kórusban, majd

visszatértek a szokásos feladataikhoz, mintha mi sem történt



volna.
Stacia O’Dell azt kérdezte:
– El akar még menni valahova, Mr. Congrieve?
Már jócskán letelt a munkaideje, de Hendricksonnak

szüksége volt még valamire, mielőtt visszatért volna a város
peremén várakozó helikopteréhez.

– Menjünk be az irodájába, Miss O’Dell!
Az éjszakai recepciósnak saját irodája volt. Miss O’Dell

szobája sötétségbe borulva várt rájuk, az asszisztense már
hazament.

Hendrickson becsukta az ajtót, és azt mondta:
– Játssz velem mandzsúriait!
– Rendben – válaszolta a nő, és várta a további utasításokat.
– Állj meg ott – folytatta a férfi –, és vedd le az összes

ruhádat!
Bár Stacia arca rezzenéstelen maradt, a tekintetében mintha

ellenérzés csillant volna. Mégis azonnal elkezdte kigombolni a
blúzát.

Booth Hendrickson leült a látogatók egyik székébe. Az
okostelefonján behívta Marshall Ackerman, a Jobb Jövőért
Alapítvány elnöke számát.

Amikor a férfi felvette, Hendrickson vázolta neki a helyzetet
a Ford Escape-pel kapcsolatban, amit utoljára Hot Springsben
láttak.

– Ha valahol Arkansas-ban hagyták azt a nyolc gyereket,
akkor a nőnek és Tillmannak már csak egy járműre van
szüksége. Hawk valószínűleg még mindig a Fordot vezeti.
Utasítson valakit az NSA-ben, hogy tízpercenként ellenőrizze az
újabb felbukkanásait. Abban a pillanatban, hogy újból észlelik
ezt a kaliforniai rendszámot – mondta fel emlékezetből –,
azonnal értesítsen!

– Vegye úgy, hogy el van intézve. Hallotta, mi történt múlt
pénteken abban a gyárépületben, ahol végzett Larkinnal? –
kérdezte Ackerman.

– Meglógott, mielőtt odaértek volna.
– Dióhéjban igen. Az a ribanc otthagyott egy időzített

bombát, megpróbált felrobbantani minket, és az egész hely
nyüzsgött a megvadult patkányoktól.



– Igen, erről is hallottam.
Ackerman azzal folytatta:
– Ha sikerül valaha is rátennem a kezem, őt fogom

megetetni egy patkánnyal, utána meg felgyújtom, esküszöm.
– Senki nem ellenkezne – biztosította Hendrickson. Aztán

bontotta a vonalat, és türelmetlenül odaszólt Stacia O’Dellnek: –
Nem, mindent vegyél le! Mindent! Vetkőzz meztelenre!

Bár a nő az irányítása alatt állt, a restelkedése nyilvánvaló
volt. Mégis engedelmeskedett.

Hendrickson kicsit csodálkozott a saját viselkedésén.
Általában megvetéssel viseltetett a rangján aluli nők iránt, és
csak az egy fokkal felette állókkal szokott viszonyba
bonyolódni. Stacia már a beoltása előtt is csupán
felkapaszkodott középosztálybelinek számított bármilyen
említésre méltó skálán, s hiányzott belőle az ahhoz szükséges
intelligencia és ízlés, hogy felülemelkedjen a származásán. Most
pedig, hogy beoltották, a legalacsonyabb kasztba tartozott, alig
egy fokkal áll az egyszerű állatok felett, és legalább egy fokkal
egy közönséges rabszolga alatt. Hendricksonnak tisztátalannak
kellett volna éreznie magát, miközben ott ült, és arra utasította a
nőt, hogy térdeljen le előtte, Stacia pedig előrehajolt, és
megtette, amire utasította. De a férfi napja nagyon frusztrálónak
bizonyult, és túl sok feszültség tombolt benne ahhoz, hogy e
nélkül a megkönnyebbülés nélkül menjen vissza Washingtonba.

Számára Stacia csak egy primitív bennszülött volt, szinte
egy másik faj tagja, és ez az aktus állt a legközelebb bármiféle
elhajláshoz, amit még el tudott képzelni magáról. Ez más volt,
mint amit az aspasiai lányokkal csinált, akikből kifinomult
eszközökkel fantáziákat gyártottak múlt és jövő nélkül; ők az
aktuális életrajzi és intellektuális állapotukban az
osztályrendszer egyik szintjébe sem illettek bele, hanem olyan
csodálatosan valótlanok voltak a maguk tökéletességében és
engedelmességében, mintha tényleg egy nedves álomból léptek
volna elő. Staciának viszont volt múltja és jövője, ha szigorú
korlátok közé zárva is, és amikor nem irányították aktívan,
akkor szabadon gondolkozott és érzett. Hendrickson őt is
ugyanúgy utasítgathatta bármire, mint bármelyik aspasiai lányt,
de a nélkül a bizonyosság nélkül, hogy mindig engedelmes lesz.



Bár ez nem volt valószínű, mégis mindig fennállt annak a távoli
lehetősége, hogy egy olyan primitív lény, mint Stacia, harapni is
tud, ami csak még jobban felajzotta Hendricksont.

19.

A NÉGY FIÚ olyan öntudatlanul hevert a
franciaágyakban, mintha most aludnának életükben először,
mintha több ezer álmatlan éjszakát kellene bepótolniuk reggelre.

Luthert vonzotta a heverő, úgy érezte, az a legcsodálatosabb
ágy, amelyet életében látott. Már régen mélyen aludt volna, ha
nem kellett volna kilenckor felhívnia Rebeccát.

Bement a fürdőszobába, hogy ne zavarja a gyerekeket.
Lehajtotta a vécé fedelét, és ráült. Az eldobható telefonján
felhívta a felesége eldobható telefonját, és megtudta, hogy
eljutottak Rockfordig Rob Stassen Buickjával, de nem akkora
titokban, mint szerettek volna. Másfél órával korábban
bejelentkeztek egy régi szállodába, pár saroknyira az elhagyott
Buicktól.

Luther tartott attól, hogy követték őket, de büszke volt a
kezdeményezőképességükre, amellyel maguktól is
megpróbálták lerázni a megfigyelőket. Azt kérdezte:

– Hogyan fogtok idejében Chicagóba érni holnap?
Rebecca azt válaszolta:
– Nem szívesen mennék busszal vagy vonattal.
– Azokat én sem szeretem.
– Azt füllentettem Robbie Stassennek, hogy Madisonba

megyek, és segítek Tandy néninek átköltözni anyához. Úgyhogy
arra gondoltam… nem akartam anyát felhívni, az túl
nyilvánvaló lenne. De bárkik is ezek az alakok, nem
poloskázhatják be az összes telefont, igaz? Úgyhogy felhívtam
Tandy nénit. Nem baj?

– Szerintem nem. Valamit tenned kellett.
– Azt mondtam neki, hogy Rockfordban vagyunk Jolie-val, a

Toyotám beadta a kulcsot, és szeretném kölcsönkérni az egyik
kocsiját. Kettő van neki, Calvin bácsiét még nem adta el.



Madison közvetlenül a wisconsini határ túloldalán volt, alig
száz kilométerre Rockfordtól.

Luther azt kérdezte:
– Nem mondtad el neki, mit keresel Rockfordban?
– Kitaláltam egy sztorit. Mint kiderült, Tandy néninek pasija

van.
– Hány éves is? Nyolcvan?
– Á, alig hetvenkilenc. A fiúja hetven. Szinte gyerek. Tandy

néni fogja idehozni Calvin Dodge-át, a pasija pedig az ő
autójában követi, hogy utána hazavihesse. Fél órán belül
megérkeznek.

Luther azt felelte:
– Csodálatos, ahogy a helyzetet kezeled.
– Tudhatnád, hogy aki egy olyan fenegyerek felesége, mint

te vagy, annak kötélből vannak az idegei.
Luther elmosolyodott.
– Nehéz eset vagyok, valóban.
– Nem is tudod, mennyire, édesem. Szóval, holnap Chicago,

utána meg…? Onnan hová megyünk? Most hol vagy?
– Úton. Holnap estére tudni fogom, hol leszek legközelebb.
– Látni akarlak, Luther.
– Én is téged. Mindennél jobban. Szeretlek. Emlékszel arra a

helyre, ahova nyaralni jártunk, ahol Twyla valószínűleg
megfogant?

– Soha nem tudnám elfelejteni.
– Holnap menj oda! Nekem megvan a te számod, neked is

az enyém, de ha bármi balul ütne ki, legalább tudni fogom, hol
keresselek. Jolie hogy van?

– Ő egy született szökevény. Soha senki nem bukkanna a
nyomára. Ő is szeretne beszélni veled.

– Apu? – szólt bele Jolie, miután átvette a telefont.
– Szia, édesem.
– Nagyon régóta nem hívtál fel.
– Ne vedd a lelkedre!
– Nem veszem. Apu, áruld el az igazat, elkezdett

összeomlani az egész?
– Micsod a, kicsikém?
– Az ország, a világ, a civilizáció… ez az emberkísérlet.



– Minden mindig összeomlóban van, Jolie, ugyanakkor
minden mindig újrateremtődik.

– Már ne haragudj, de ez egy rakás kaki. Ennél többet nézek
ki belőled, apa.

– Igazad van. Figyelj, nem fog összeomlani… Valami
gonoszság történik éppen, és az összes ilyen gonoszsághoz
hasonlóan ennek is rossz vége lesz azok számára, akik csinálják.

– Mi meg fogjuk úszni? Te és anya, én és Twyla?
Luther lánya túl okos volt ahhoz, hogy üres közhelyekkel

meg lehessen nyugtatni.
– Csak annyit mondhatok, Jolie, hogy én mindent meg fogok

tenni azért, hogy megússzuk.
– Rendben. Oké. Csak ezt akartam hallani. Szeretlek, apa.
– Én is szeretlek, Jolie.
Miután a beszélgetés véget ért, Luther, bármennyire fáradt is

volt is, nem feküdt le azonnal. Megállt a mosdókagyló előtt, és a
saját tükörképét kezdte bámulni, de nem önmagát látta, hanem
Rebeccát, Twylát és Jolie-t, akiknek az arca olyan élénken élt az
emlékezetében, mintha ténylegesen megjelentek volna a
tükörben, mintha megidézte volna őket a szeretete ereje.
Elmondott egy rövid imát azért, hogy a mennyek vigyázzanak
ezekre a számára felbecsülhetetlenül drága nőkre, mert nem
lehetett biztos abban, hogy az a minden, amit ő megtesz,
elegendőnek bizonyul.

20.

HÁROM SZÁZDOLLÁROS bankjegy rávette a
szállodai inast, hogy beengedje a Rebecca és Jolie szobájával
szomszédos lakosztályba Hassan Zagharit és Kernan Beedle-t. A
nemzetvédelmi igazolványukat is bemutatták neki a pénz
felajánlásával egy időben, de a fiatalember a jelek szerint csak
annyiban hitt a papírjaik valódiságában, amennyire ez segített
neki könnyíteni a lelkiismeretén.

A szállodai dolgozót Jerry Hare-nek hívták, ami
valószínűleg a „teher”-re rímelt, mert annak bizonyult. Hassan
számára olyannak hangzott a neve, mint egy rajzfilmfiguráé, és
tényleg úgy is nézett ki: kicsit kiálló fogak, mozgékony orr, mint



egy egéré, rózsaszínes szemfehérje, és akkora fülek, amelyeknél
fogva akár a levegőbe is lehetett volna emelni.

Rendkívül ideges segítőjük tizenöt perccel az után visszatért,
hogy otthagyta őket, majd még tizenöt perccel később ismét, és
mindkét alkalommal közölte velük, hogy nem tudta, hogy öt
percnél tovább akarnak maradni, és hogy nem akarja háromszáz
dollár miatt elveszíteni az állását – amivel alkalmanként újabb
száz dollárt kényszerített ki belőlük. Azt a benyomást próbálta
kelteni, hogy a szálloda bármelyik pillanatban kiadhatja azt a
szobát, hogy bármikor megérkezhet egy másik inas a
vendégekkel és a poggyászaikkal, de persze a szálloda csak egy
kétcsillagos antikvitás, és amelyik szobáját szerda estére nem
adták ki, azt már nem is fogják. A fickót csupán az mentette
meg, hogy minden panaszát Beedle-nek susogta el, aki
megfelelő távolságban maradt Hassantól.

Hassan a hisztérikus jelenetek alatt némán leemelte Van
Gogh Csillagos éj című festményének reprodukcióját – az álarany
barokk keret egyáltalán nem illett a képhez –, amely a
szomszédos szobával közös falon lógott két kampón. Óvatosan
leakasztotta a kampót, és eltávolította a nagy szöget is, amely
rögzítette. Amilyen halkan csak lehet, bedugott egy hosszú,
hajlékony mikrofont a szög lyukába, és addig tolta egyre
beljebb, amíg meg nem érezte, hogy nem tud tovább menni.
Jobb fülébe berakta a csatlakoztatott fülhallgatót, és bekapcsolta
a szuperérzékeny, direkt indítású erősítőt, amely akár
százezerszeresére is képes volt hangosítani bármilyen rezgést.

Amikor a szállodai inas harmadszor is meglátogatta őket,
még háromszáz dollárt kért tőlük. Hassan lekapcsolta az
erősítőt annyi időre, hogy odasuttoghasson Beedle-nek, de úgy,
hogy a fickó is hallja:

– Ha ez a szarzsák nem elégszik meg egy utolsó százassal, és
nem várakozik utána kussban, akkor öld meg!

Beedle elővette a százast, és azt mondta Jerry Hare-nek:
– Jerry, tudod, hogy állambácsi adósságai billiárdokra

rúgnak, már nincsenek feneketlen zsebei.
Ha a pasas az igazolványuknak nem hitt is, a halálos

fenyegetést komolyan vette. Olyan sápadtan – és éppen olyan
idegesen –, mint Alice fehér Nyuszija, tördelni kezdte maga



előtt a kezét, mintegy imádkozó pózban, tágra nyílt szemmel,
előreugró felső fogsorával az alsó ajkát rágcsálva.

Ennek köszönhetően Hassan ki tudta hallgatni, hogy mit
mondott előbb Rebecca, majd Jolie Luther Tillmannak. A
telefonbeszélgetésnek csak az egyik oldalát hallotta, de rengeteg
hasznos információt merített abból is, amit a nő mondott a
seriffnek, és abból is, amit anya és lánya mondtak egymásnak a
telefonbeszélgetés lezárása után.

Hassan pár perccel később felhívta Huey Darnellt a
szállodai előcsarnok egy sarkából, hogy jelentse a fejleményeket,
és újabb utasításokat kapjon.

Huey valahogy furcsán vonakodott tanácsokat adni.
– Mit tudhatok én? A stratégia kitalálása Hendrickson dolga.

Hívd fel őt, és kérdezd meg, mit akar!
– Én hívjam fel? – csodálkozott Hassan. – Nincs is meg a

száma.
– Miért nincs?
– Mert csak annak adja meg, akinek muszáj, nem?
– Hát, most neked is muszáj lesz tudnod – válaszolta Huey.
– Van nálad toll és papír?
– Nincs, de jó a memóriám. Mondd csak! – Miután

megkapta a számot, Hassan megkérdezte: – Szerinted ilyen
későn is felhívhatom?

– Akár karácsonyig is várhatsz vele, ha úgy látod jónak, de
véleményem szerint, ami nem feltétlenül ér túl sokat, most
azonnal hívd fel.

Hassan kissé elbizonytalanodva megkérdezte:
– Jól vagy, Huey?
– Remekül, Hassan. Csodálatosan. Csúcsformában vagyok,

mint a pisai torony. Magam vagyok a Mona Lisa.
Hassan hallgatott egy darabig. Utána:
– Nos, rendben. Most azonnal felhívom.

21.

TÖBB EZER MÉTERREL a föld felett, ahol a légkör



már túl ritka ahhoz, hogy fenntartsa az életet, ahol a felhők ege
fekszik alul, felette a hideg csillagok egével, ahol úgy tűnik,
mintha az idő kegyetlen és engesztelhetetlen múlása csak a
bolygó felszínén civakodókat érintené, a Gulfstream V
vadászrepülőgép kipárnázott kényelmében Hendrickson éppen
a kései kappanvacsorát élvezte ki, amelyet kifejezetten
stílusosan szolgált fel az FBI alkalmazásában álló, de ennek az
útnak az időtartamára az igazságügyi minisztériumnak
kölcsönzött légiutas-kísérő. A köret is nagyszerű volt: vajbab és
pasta alfredo. A fehérbor hidegnek, frissnek és olyan finomnak
bizonyult, hogy Hendrickson a nevét sem kérdezte attól való
féltében, hogy egy jelentéktelen márkáról van szó, ami
megzavarná a dolgok rendjébe vetett hitét.

A Louisville-ből Washingtonba tartó repülőút általában nem
szokott olyan hosszú lenni, hogy az ember kényelmesen
kiélvezhesse a vacsorát, desszerttel és egy pohár gondosan
érlelt, negyvenéves portóival bezárólag. De Hendrickson,
miközben Iron Fornace-ből Louisville-be helikopterezett,
megszervezte, hogy a pilóta a georgiai Atlantán keresztül
repüljön Washingtonba. Amennyiben ez a szokatlan
útvonalterv, amelyet meglehetősen későn nyújtottak be,
légiforgalmi problémákat okozott volna, kiürítették volna a
kereskedelmi járatokat a polgári légifolyosókról a sürgős
nemzetvédelmi ügyben eljáró hivatalnok kedvéért.

Az előétel és a bazsalikomos fagylalttal felszolgált
citromtorta között, amikor Hendrickson éppen a bor utolsó
kortyait iszogatta, telefonhívást kapott egy bizonyos Hassan
Zagharitól, akit ismert ugyan, de akinek nem lett volna szabad
tudnia a legprivátabb mobilszámát. Már megint az a Huey
Darnell.

Hassan tömören összefoglalta, mi a helyzet Rebecca és Jolie
Tillmannel, és vázolta a kisvárosi seriffel folytatott
beszélgetésük lényegét. Utána hozzátette:

– A nagynéni autója hamarosan a garázsban lesz, uram.
Beedle és én felhelyezhetünk rá egy jeladót, és követhetjük
Chicagóba, illetve oda, ahova utánamennek.

– Erre nem lesz szükség. Maga mindent elmondott nekem,
amire szükségem van, mármint azt, hogy Chicagóba mennek.



Onnan átveszem őket.
– Ahogy akarja, uram.
– Remek munkát végeztek, Hassan.
– Köszönöm, uram.
– De lenne még egy feladatom a maga számára ennek a

hosszú napnak a végén… Már ha úgy érzi, hogy menni fog.
– Mindig készen állok az újabb feladatokra, uram.
– Ismerem az előéletét. Maga nem habozik likvidálni a

fejlődés ellenségeit, amennyiben ezt kívánja meg a helyzet.
– Amikor ezt kívánja meg a helyzet – válaszolta Hassan –,

akkor nem tanácsos habozni.
– Beedle visszamehet Minnesotába, magát viszont egy

repülőgép fogja várni a rockfordi reptéren, hogy Milwaukeeba
szállítsa. Ott át kell szállnia egy egyterű autóba, amellyel hajnali
egyre Tillman házához érhet. Huey Darnell akkorra még csak a
feladata felénél fog tartani… ha nem az egynegyedénél.

– Mi a feladata, uram?
– Az, hogy átfésülje az egész házat, olyan bizonyítékokat

keresve, amelyek Tillman és Jane Hawk kapcsolatára
utalhatnak. Amikor odaér, mondja azt Darnellnek, hogy én
küldtem, hogy segítsen neki.

– Igenis, uram.
– Hassan, magának mi a véleménye Mr. Darnellről? És nem

a cukormázas verzióra vagyok kíváncsi. Tudom, hogy maga
kompetens és józan ítélőképességű ember. A kendőzetlen
igazságot akarom hallani.

– Túl sokat iszik – válaszolta Hassan.
– Ez elég lényegre törő volt. Nos, amint odaér Tillmanék

házába, keresse meg a fegyverszéfet a dolgozószobában. A saját
szememmel láttam, hogy ott van. Ki kell majd nyitnia, ki kell
vennie belőle egy megfelelő fegyvert, és el kell távolítania vele
az oldalamból a Huey Darnell nevű tüskét. Az lenne a legjobb,
ha kétszer tarkón lőné, mintha kivégezték volna. A fedősztori az
lesz, hogy Tillman seriff, aki lepaktált Jane Hawkkal,
meggyilkolta a nemzetbiztonság egyik legjobb emberét.

– A seriff a környéken van, uram?
– Az nem számít, Hassan. Amikor szükség lesz rá, rengeteg

bizonyítékunk lesz a jelenlétére a bűntény idején. De előtte



tényleg tudnom kell, hogy van-e bármi a házban, ami Hawkhoz
kötné.

– Ha van, meg fogom találni, uram.
– Ebben biztos vagyok, Hassan.
Az utaskísérő, aki volt olyan diszkrét, hogy telefonálás

közben ne zavarja, ekkor odalépett Hendricksonhoz a
desszerttel és a kávéval.

– Eddig minden a kedvére szolgált, uram?
– Csodálatos volt – biztosította Hendrickson. –

Felülmúlhatatlan. Árulja el, jól gondolom, hogy a repülőgép
nemrég kelet-északkelet felé fordult?

– Igen, uram. Pillanatnyilag nagyjából a dél-karolinai
Columbia felett vagyunk.

– Gondolom, amennyiben a portóit Washingtonhoz túl közel
szolgálják fel, a pilóta el tudja halasztani egy kicsit a leszállást.

– Abszolút – nyugtatta meg az utaskísérő. – Körözhetünk
egy ideig a Reagan Nemzetközi Repülőtér körül, ha azt
szeretné.

– Majd szólok.
Miután egyedül maradt a desszertjével és a kávéjával,

Hendrickson némi derűvel idézte fel, milyen nyugtalan – sőt,
ideges – volt az üdülő biztonsági bunkerében, amikor felfedezte,
hogy az a mindenütt jelen lévő Jane Hawk Iron Furnace-ben járt.
Pár röpke pillanatra úgy tűnt számára, mintha a nő valami
természetfeletti jelenség megtestesülése lenne, aki azért jelent
meg, hogy egy természeti törvényt érvényesítsen a világjobbítók
kontójára; mint egy olyan avatár, akin sem a ravaszság, sem a
fegyver nem fog.

De most sikerült kiderítenie, hogy Jane Hawk Arkansas-ban
van, a nő tudta nélkül. Hamarosan megérkeznek az újabb
automatikus rendszámleolvasások adatai, és ő még közelebb
kerül az ellenfele pontos helyzetének a meghatározásához. Hawk
okos. Csakhogy senki sem képes tartósan elbújni a modern világ
rengeteg szeme elől.

A nő elkövette azt a hatalmas hibát, hogy összeállt Tillman
seriffel. Jane egyedül a leghatékonyabb, ő egy magányos farkas,
aki még nappal is képes holdfényben bujkálni; egy ragadozó,
akit jóval előbb ér utol a végzete a falkája hibái következtében,



semmint a saját tévedései miatt. Hendrickson már ismerte a
Tillman nők helyzetét, anélkül, hogy ők tudtak volna erről, és
amikor találkoznak a seriffel, akkor a férfi is a hálójába kerül. A
seriffet pedig Jane Hawk követi majd.

Korábbi nyugtalansága csak átmeneti zavar volt, amit az
okozott, hogy rövid időre figyelmen kívül hagyta azt a
tagadhatatlan tényt, miszerint ő és a világjobbítók nemhogy
csak a történelem jobbik oldalán vannak, de ráadásul képesek
átírni is az előttük álló történelmet. És el fogják távolítani a
múltbéli feljegyzések közül az összes olyan filozófiát, amely
gondot okozna számukra. Ami pedig a jövőt illeti, azt is ők
fogják megírni, minden egyes napját, az örökkévalóságig.
Mostantól viszont, hogy Hendrickson nézőpontja helyreállt,
képtelen lesz bármiféle kétségeket táplálni.

Nincs hatékonyabb gyógymód semmire egy orgazmusnál,
egy finom vacsoránál, egy csodálatos bornál, és annál, ha egy
kecses vadászgépen ülhet az ember az alatta elterülő éjszakai
világ felett.

22.

CSÜTÖRTÖKÖN HAJNALI 4:20-kor, kilencórányi
pihentető alvás után Jane felült a heverőn, és olyan hirtelen és
éberen tette le a lábát a földre, mintha puskalövés ébresztette
volna. Az utolsó álmában egy olyan felismerés is szerepelt,
amely felett elsiklott a figyelme Kentuckyban.

Annyira elszörnyedt a helyi lakosok állapota miatt, és olyan
vehemensen szerette volna megszabadítani a gyerekeket a
rabságból, hogy nem vette számításba azt: a megszokott
elővigyázatossági óvintézkedései esetleg elégtelennek
bizonyulnak Iron Furnace sajátos körülményei között. Az
áliskolában arra utasította a gyerekek egyik fogvatartóját, hogy
semmisítse meg az összes biztonsági kamera felvételét. De mi
lesz, ha maga a város is alaposan be van kamerázva?

Tekintettel arra, hogy Iron Furnace mennyire fontos szerepet
játszik mint átváltoztató központ, és arra, hogy a világjobbítók



minden bizonnyal gondos figyelemmel kísérik a totális
kontrollnak ezt a kísérletét abból a célból, hogy a későbbi
próbálkozásokat finomítani tudják, valószínűleg a városnak
minden egyes négyzetméterét szemmel tartják éjjel-nappal.
Amennyiben tényleg mindenhol be volt kamerázva, Jane-nek ez
nem szúrt szemet, de persze manapság a legjobb minőségű
megfigyelőeszközök már olyan kicsik, és annyira alkalmasak
arra, hogy ravaszul beolvadónak bármilyen környezetbe, hogy
ez nem is csoda.

Egy csendes lakóutcán parkolta le a kocsiját a kisvárosban,
ahol úgy gondolta, hogy egy kamera sem fogja észrevenni a
megérkezését vagy a távozását. De mi van, ha mégis sikerült
azonosítaniuk? A rendszámleolvasást egyre szélesebb körben
alkalmazzák a rendőrök. Csak addig tud inkognitóban
utazgatni, amíg nem ismerik a kocsija gyártmányát és
rendszámát.

Miután farmerban és pulóverben aludt, felvette a cipőjét, a
fegyverhevederét a pisztolyával és a sportdzsekijét. A négy lány
még mélyen aludt, amikor kiment a szobából az árnyékolókkal
fedett, félhomályos járdára, és behúzta maga mögött az ajtót.

Az oklahomai éjszaka hideg volt, tiszta és csendes.
Jane végignézett az ideálisnál sötétebb parkolón, a járművek

vályúnál sorakozó sertésekre emlékeztető alakján.
Az úton egy tejesfurgon haladt el lassan. Gyanúsan lassan?

Ebben a korban, amikor semmi sem az, aminek látszik, még egy
tejeskocsi is gyanakvást vált ki az emberből. Jane addig követte
a tekintetével, amíg el nem tűnt, majd fülelt még egy darabig,
hogy nem hangosodik-e fel ismét a motorja a visszatérését
jelezve. De a zúgása elhalt a távolban.

Az utca túloldalán semmi nem pendített meg gyanakvó
húrokat a megérzései hárfáján, úgyhogy végül hajlandó volt
elhinni, hogy a gyerekek biztonságban vannak.

Odalépett az autójához, és kivette a szerszámait az első
utasülés alól: egy hagyományos csavarhúzót, egy
csillagcsavarhúzót, egy fogót, egy állítható csavarkulcsot,
amelyek mindegyike egy összehajtható tok külön zsebében
lapult. A kalapácsát máshol tartotta.

Gyorsan és csendben, abban reménykedve, hogy senkinek



sem kelti fel a figyelmét, lecsavarozta a Ford rendszámtábláit, és
berakta őket az autóba.

Fennállt a veszélye, hogy a rendszámtáblák hiánya felkelti
egy járőr figyelmét. De amint kiérnek Ardmore-ból, letérnek az
I-35-ösről, és keresnek egy eldugott helyet. Ott majd
megdolgozhatja az első rendszámtáblát, hogy olyan benyomást
keltsen, mintha csak nekiütődött volna valaminek, ám a
szkennerek képtelenek legyenek tisztán leolvasni. Utána
összefröcskölheti sárral a Ford farát, különös tekintettel a hátsó
rendszámra. Ezzel a csellel talán biztonságban odaérhetnek a
Sacket-ranchre. Persze ha egy hatósági közegnek lehetősége
nyílik mindkét rendszám megtekintésére, azonnal tudni fogja,
hogy valami nincs rendben.

A lányok még aludtak, amikor visszatért a szobába. Jane
kihasználta a nyugalmat arra, hogy elővegyen egy váltás tiszta
ruhát, és elsőként foglalja el a fürdőszobát. Gyorsan zuhanyzott,
mert semmit nem hallott a falakon doboló vízsugártól, úgyhogy
a lelki szemei előtt folyamatosan a gyerekek elrablásának és az
ezt követő véres leszámolásnak a képei peregtek.

23.

CSÜTÖRTÖKÖN KÉSŐ DÉLELŐTT, már
Chicagóban, Rebecca az O’Hare Nemzetközi Repülőtéren
várakozott Jolieval a csomagkiadó szalag mellett, amikor Twyla
feltűnt a beérkező utasok folyamában. A magas, vékony lány,
aki a vállánál enyhén behúzott, a dekoltázsánál diszkréten
fodros zafírkék ruhát viselt, sokkal kevésbé tűnt tizenkilenc éves
egyetemista lánynak, mint inkább egy híres, huszonöt év körüli
modellnek, akiből sugárzik az élettapasztalat és a kifinomultság.
Amikor észrevette az anyját és a húgát, a mosolya még
csinosabbá tette.

Rebecca is nagyon megkönnyebbült az idősebbik lánya
láttán, és bízott abban, hogy együtt könnyebben kiverekszik
magukat a viharos helyzetből, de azért szemmel követte azokat,
akik Twyla nyomában battyogtak, hátha valamelyikük



indokolatlan figyelmet szentel a lányának. Azonban nem értett a
professzionális megfigyeléshez, és az ilyen helyzetekben vagy
mindenki gyanúsnak tűnt számára, vagy senki.

Twyla megölelte, és megcsókolta az anyját.
– Nagyon hiányoztál.
De Jolie volt az, akinek köszönhetően a nővére teljesen

elengedte magát. Megölelték egymást, és izgatott beszélgetésbe,
nevetgélésbe kezdtek; megjegyzéseket tettek a másik hajára és
ruhájára abban a kedveskedően ironikus hangnemben, amely
még kamaszkorukban vált szokásossá közöttük.

Rebecca már el is felejtette, mennyire hasonlítanak
egymásra. Nem is a kinézetükben, mert mindkettejüknek
megvolt a saját stílusa, hanem a lelkesedésüket és az
intelligenciájukat tekintve. Mivel alig két év különbséggel
születtek, mindig olyan közel álltak egymáshoz, mintha ikrek
lennének. Twyla hobbija a képzőművészet volt – amit olyan
tehetségesen gyakorolt, hogy az egyetem második évében
kétharmados ösztöndíjat kapott, azzal a kilátással, hogy később
a teljes mértékűt is megítélhetik neki –, míg Jolie az irodalomnak
élt.

Twyla fél karjával a húgát ölelve az anyja felé fordult:
– Azt mondtad, hogy dobjak el mindent, és jöjjek ide. Hogy

senki nem haldoklik, de ez fontos. Micsoda rejtélyeskedés,
micsoda dráma! Megöl a kíváncsiság. Mindent meséljetek el!

– Nem itt fogjuk, édesem. Előbb induljunk útnak!
– Csak nem Miss Gundersunhoz és ahhoz az eszelős

borzalomhoz van ennek köze a hotelban? Amikor apa múlt
héten felhívott, hogy beszámoljon róla, úgy tűnt, mintha nem is
önmaga lenne, teljesen belelovalta magát abba, hogy Boston a
világ túlsó felén van, ami nem is igaz, alig a földgömb
egynyolcadára van tőletek. Anya, én képtelen lennék egy
milwaukeei, vagy, te jó ég, egy St. Cloud-i egyetemre járni, már
csak azért is, mert nem oda kaptam ösztöndíjat.

– Haladjunk sorjában! Hol van a bőröndöd, édesem?
Twyla egy pontosan olyan táskával érkezett, mint Jolie-é;

mindketten ugyanolyan háromrészes bőröndkészletet kaptak ii

szüleiktől pár évvel korábban. Miután leemelték a koffert a
futószalagról, hamarosan már Tandy néni Dodge-ában is ültek,



ahol Jolie átengedte az első ülést a nővérének, ő maga pedig
hátul telepedett le.

Rebecca az után is ideges maradt, hogy elhagyták a
parkolót; gyakran belenézett a visszapillantóba. De ha követték,
akkor az üldözői számosan lehettek, és flottában hajthatták
végre a küldetésüket, mert folyamatosan változtak mögötte az
autók. Persze, ha a kocsira nyomkövetőt erősítettek, akkor nem
kellett vizuálisan is megfigyelniük. Ugyanakkor egyáltalán nem
tűnt valószínűnek, hogy Tandy néni telefonját lehallgatták
volna, és bárki megtudta volna, hogy előző este Rockfordba vitt
egy autót, Rebecca és Jolie feltételezhetően már az előtt útra
keltek, hogy a megfigyelőik ráébredtek volna, hogy ők ketten
sorsára hagyták a Buickot. És amikor Rebecca Chicagóba hívatta
Twylát – Milwaukee helyett –, az eldobható telefonját használta,
és azt is megpróbálta biztosítani, hogy aki esetleg lehallgatja a
lánya telefonját, vagy akár személyesen megfigyeli őt, tévútra
jusson. Ennek ellenére… folyamatosan a visszapillantón tartotta
a tekintetét, és érezte, hogy ezzel Twyla is tisztában van.

Amikor kikeveredtek a repülőtér környékén dúló forgalmi
káoszból, és kelet felé indultak az I-90-esen, Twyla megszólalt:

– Nem erre kéne hazamennünk. Miért megyünk be a
városba?

– Nem megyünk – közölte vele Rebecca. – Csak az I-94-esig,
ott pedig északra fordulunk.

– Miért?
– Mert egy olyan helyre tartunk, amelyre mindketten

nagyon szívesen emlékezünk az apáddal. Majd meglátod.
– És apu ott fog minket várni?
– Nem, kicsim. Később majd felhív minket, hogy

tájékoztasson a következő lépésről.
– A következő lépésről? Mert most hol van?
– Azt nem árulta el. Később talán elmondja.
Twyla balra hajolt, hogy hátranézzen a húgára a fejtámla

mellett.
– Tudom, hogy kizárt, hogy a szüleink alvó ügynökök lettek

volna egész életünk során, és ezért most menekülniük kell… Ez
olyan lenne, mint egy televíziós sorozat, márpedig az élet nem
olyan, mint egy televíziós sorozat. Te sem hallottad, miről van



szó?
– Csak annyit tudok – válaszolta Jolie –, hogy nyaking ülünk

valami katyvaszban, de arról fogalmam sincs, hogy kinek a
katyvaszában, és miért kell benne gázolnunk. És anyának sincs.
Apa nem fedte fel a lapjait.

– Még soha nem láttam apát kártyázni.
– Hát, most veszélyesen játszik.

24.

A VÉGTELEN ZÖLD ÓCEÁN vibrálva hullámzott a
délutáni napfényben. A vize fűből volt, s hullámait nem a hold
kavarta fel, hanem a lágy szellő. Odafent karcsú, könnyed héják
köröztek, egereket halászva ki a fű rengetegéből. A hatalmas,
időtlen préri és a felette elterülő csend békével töltötte el Jane-t,
bár az egerek valószínűleg nem osztoztak vele ebben az
érzésben.

Leland és Nadine, miután megvették a hatszáz hektáros
üdülőranchet, átépítették, és kibővítették egy mindennel
felszerelt iskolaotthonná, ahol immár százharminckilenc
gyermek élt. Sacketék abból az alapelvből kiindulva, hogy
minden olyan gyermek, aki elveszítette a szüleit, megérdemli,
hogy egy varázslatos helyen nőhessen fel, megtartották a hely
westernhangulatát; az iskola egy 1880-as évekbeli idealizált
prérivároskára emlékeztetett. Voltak benne lovak és pónik is,
hogy az összes gyermek megtanulhasson lovagolni, és ne csak a
műveltségüket ne érhesse kifogás, de a vidék hagyományaival is
tisztában legyenek.

Nehogy valamelyik alkalmazottjuk felismerje Jane-t,
Sacketék előrelátóan odahajtottak az egyik iskolabusszal a
vendégeik elé a ranch kapujához, ami másfél kilométerre volt a
főépülettől, Chase Longrin egy nappal korábban vázolta nekik a
feltételeket, amelyeket be kellett tartaniuk a nyolc gyerek
befogadásakor: nem volt szabad feltüntetniük őket az iskola
hivatalos jegyzékeiben, és elejét kellett venniük annak is, hogy a
rendszeresen odalátogató szociális munkások felfedezzék őket;



az új kölyköknek azt kellett mondaniuk a többieknek, hogy egy
bezárt oklahomai intézetből érkeztek oda, és a valódi múltjukat
még Sacketék előtt sem volt szabad felfedniük egy
meghatározatlan időpontig a jövőben. Leland és Nadine
kételyeit elnyomta a meggyőződés, hogy az összes szükséget
szenvedő gyermeket a hároméves korában
agyhártyagyulladásban meghalt fiuk lelke küldi hozzájuk.

Harley Higgins és Iron Furnace többi gyermeke nem
egészen két napot töltött Jane-nel és Lutherrel, de nagyon nem
szívesen váltak meg tőlük. Jane letérdelt közéjük, megsimogatta
a hajukat, megpuszilta őket, és elmondta nekik, hogy Luther
vagy velük marad, vagy hamarosan visszatér hozzájuk, miután
elrendezte a dolgait. És egy szép napon ő is vissza fog majd
jönni. És ennek a különleges helynek a nagylelkű vezetői soha
nem fognak idegenné változni számukra, ahogyan a szüleik
tették.

Abban reménykedett, hogy ezek az ígéretek nem
bizonyulnak hamisnak.

Miután Jane elbúcsúzott a gyerekektől, Luther a buszhoz
vezette őket, és mindnyájukat biztosította arról, hogy ő a
seriffjük, és mindig vigyázni fog rájuk.

Harley visszaszaladt Jane-hez, megfogta a kezét, és erősen
megszorította. Úgy tűnt, mintha mondani akarna valamit, csak
nem lenne rá képes.

A lány megcsókolta a homlokát, magához húzta, és azt
suttogta:

– Tudom. Tudom, édesem. – Utána megfogta a kezét, és a
buszhoz vezette.

25.

A SZÉNAPAJTA, részben a potenciális
tűzveszélyessége miatt, egy hosszúkás hullámlemez épületben
volt, amelyet leszigeteltek a nyári hőség miatt, és amely egy
aszfaltozott, egysávos kis út végén állt, még a ranchen, de
majdnem fél kilométerre a gyermekotthontól. Az aratás végén



több ezer bálát szoktak eltárolni benne, azonban ebben az
időszakban csak félig volt tele.

Luther a Chrysler Voyagerben követte a Fordot a
szénapajtáig, amelynek a keleti oldala mellett parkoltak le,
árnyékban. Két felnyergelt ló állt ott a korláthoz pányvázva;
nem riadtak meg a kocsiktól, hanem kíváncsian méregették
Jane-t és Luthert, és üdvözlőn feléjük nyihogtak.

– Luther, szeretnék egy kis időt hármasban tölteni az
anyósommal és az apósommal.

– Ez természetes. Nem kell rohannia.
Odabent mindenütt magas tornyokban álltak a bálák,

szénaillat szállt a levegőben, és hideg fényű LED-lámpák
ontottak magukból éles, szinte kékes ragyogást, amelyben
minden álomszerűnek tűnt. A porszemek úgy lebegtek a
fénycsóvákban, mint a miniatűr galaxisok.

Nick szülei már ott várakoztak: Ancel, az apa, aki kárpótolta
Jane-t a saját édesapja lelketlenségéért, és Clare, az anya, aki
olyan volt, amilyen Jane anyja is lehetett volna, ha nem
gyilkolják meg. Nick temetése óta nem találkoztak a menyükkel.
Jane meglepődött a saját érzelmei letaglózó hullámán: a
szereteten, a mély hálán, amiért ez a jó és erős szívű pár az élete
része lehet, a közös veszteségük miatt érzett bánaton, az átható
magányosságon, amely abból a tudatból fakadt, hogy
hamarosan ismét elveszíti őket, és a félelmen…

Amikor Ancel és Clare megszólaltak, és elindultak felé, Jane
felemelte a kezét, hogy pillanatnyi haladékot kérjen. Félig
elfordult tőlük, hogy összeszedje magát; visszanyelte a
könnyeit, és azt ismételgette hangtalanul, hogy amitől retteg, az
nem fog bekövetkezni, hogy a paranoia elvette a józan belátását.

Utána feléjük fordult, és azt mondta:
– Játssz velem mandzsúriait!
– Hogy mit? – kérdezte Clare, és egyikük sem felelte azt,

hogy „rendben”.
26.

LUTHER TIZENÖT PERCIG várakozott a lovak
mellett. Amikor Jane kinyitotta az ajtót, és behívta a



szénapajtába, látta az ott lévőkön, hogy mindnyájan sírtak, még
a keménykötésű öregember is, aki úgy nézett ki, mintha texasi
tölgyből faragták volna, és egy sziklaalapzatnál is keményebb
lenne.

Annyira szerették a menyüket, hogy bármelyik barátját
testvérükként üdvözölték volna. Clare csókot nyomott Luther
arcára, Ancel pedig két kézzel rázta meg a seriffét. Olyan
hálásak voltak mindazért, amit Jane-ért tett, hogy úgy tűnt,
mintha a lány azt mesélte volna nekik, az övé volt a legkisebb
szerep a gyermekek megmentésében, és a seriff cipelte ki a
hátán mind őt, mind a gyerekeket Kentuckyból.

Luthernek nem állt módjában aznap délután megállapítani,
hogy Ancel és Clare szoktak-e beszélni magukról valaha, mert
úgy tűnt, mintha csak az ő felesége és két lánya érdekelné az
idős párt: az, hogy milyenek a Tillman család távol lévő tagjai,
hol vannak abban a pillanatban, és hogyan fognak biztonságba
kerülni.

Amikor belépett a pajtába, Luthernek csupán halvány
elképzelései voltak arról, hogyan fogja ebben az alig egy hét
alatt nagyon elkeserítővé vált világban ismét maga köré gyűjteni
a családját. De Leland és Nadine Sacket megterített nekik egy
piros-fehér kockás viaszosvászon abroszon, néhány asztalként
szolgáló szalmabála tetején, és mire eljutottak a desszertig,
közös erővel sikerült kifundálniuk egy működőképes tervet.

27.

AZ ÉG MÁR az utolsó kilencvenpercnyi fényét
csorgatta ki, amikor Ancel és Clare ellovagoltak Sacketék
birtokáról az otthonuk felé, ahova csak jóval sötétedés után
érkeztek meg. Az időjárás enyhe volt, de vagy a síkság kezdte el
kiadni magából azt a kis meleget, amelyet a nap során
begyűjtött, vagy egy láthatatlan, természetfeletti megfigyelő
érezte elérkezettnek a pillanatot egy kis misztikumra, mert
miközben a pár távolodott, vizenyős kék dicsfény ragyogott fel
körülöttük, amelyben mintha nemcsak a térből, hanem az időből
is kilovagoltak volna.

Amikor Jane megindultan elfordult a férje szüleitől, Luther



is levette róluk a tekintetét.
– Szóval, úgy tűnik… San Diego.
– Az szép város. Hajrá, padres.
– Otis Faucheur építőmester fia?
– Wilson Faucheurnak hívják. Az épületkódokat kell

megtudnom tőle.
– De San Franciscóban.
– Otis szerint Wilson ott is dolgozott.
– Ha tud várni még pár napot, akkor én is segíthetek ebben.
– Nem tudok. Vagyis nem akarok. És amúgy is jobb lenne,

ha idehozná a családját, amíg még megteheti.
– Utána viszont tudja, hol talál.
Jane ránézett, elmosolyodott, és megveregette a hátát.
– Ha azok úgy döntenek, hogy magát is felveszik a körözési

listákra, akkor nem utazgathat majd szabadon. Egy ilyen
nagydarab, fekete férfi nem ússza meg egy szőke parókával és
némi sminkkel a lebukást.

– Leborotválom a fejem, szakállat növesztek, és
gengszternek öltözöm.

– Szedje össze a családját, Luther. Lehet, hogy a kopaszság, a
szakáll és a gengszterkedés elégnek bizonyul, amennyiben
mégis harcba hívom.

Jane ekkor megérezte, hogy valami mászik a bal kezén,
felemelte, és egy korán született, harmatcseppnyi katicabogarat
látott rajta, fekete pettyes, narancssárga szárnyakkal.

Luther azzal folytatta:
– Szóval D. J. Michael lakása a kilencediken van?
– Ő az épület tulajdonosa. Az egész kilencedik emelet az

övé, négylakásnyi terület egybenyitva. És úgy értesültem, hogy
a nyolcadik és a tizedik emelet is a biztonsági rendszere részét
képzi.

– Az elég magasan van. Hogy fog oda feljutni?
– Vagy így, vagy úgy.
A katicabogár elért Jane mutatóujjának legalsó ízületéig, és a

keze oldalán folytatta a felfedezőútját, az ujjai közötti bőrlebeny
élén. Jane felfelé fordította a tenyerét, hogy lássa.

– Mit gondol, mit sikerül szereznie tőle? – kérdezte Luther.
– A vallomását, videón. A bűntársai névsorát.



– Ez nagy falat. Annak a fickónak elég grandiózus a víziója.
Már most ő a világ királya, de isten akar lenni.

– Nem reménykedem abban, hogy könnyű dolgom lesz.
– Egy olyan embert, aki ennyire magabiztos, nehéz

megtörni. És még ha sikerül is bejutnia hozzá, akkor sem lesz
sok ideje.

– Elég időm lesz.
A katicabogár megtorpant Jane tenyerén, mintha az előtte

álló lehetőségeket mérlegelné.
Luther némi hallgatás után azzal folytatta:
– Kezd egy kicsit megijeszteni.
– Ezt kétlem.
– Úgy értem, magát féltem. Magában minden megvan, ami

ehhez kell, de szerencsére is szüksége lesz. És elég sokáig nagy
szerencséje volt. A sors forgandó.

A katicabogár Jane szívvonalát kezdte követni, majd
rákanyarodott az életvonalára, és a csuklója felé folytatta az
útját.

– Tegyük fel, hogy feljut a kilencedik emeletre, és ott minden
dugába dől.

A katicabogár váratlanul szárnyra kapott, s Jane miközben
utánanézett, azt felelte:

– Akkor majd elrepülök.

28.

JOLIE TILLMAN a körülményekre való tekintettel
nem reménykedett abban, hogy a csütörtök élete egyik legjobb
napja lesz. De amikor tényleg nagyon rosszul kezdett alakulni,
azt oly módon tette, amire egyáltalán nem számított.

Az anyjuk, mielőtt bejelentkezett volna egy motelba,
autókázott velük egy ideig a Lake Forest-i elegáns
lakónegyedekben, a hatalmas, öreg tölgyek között. Közben
azokról a hosszú sétákról nosztalgiázott nekik, amelyeket az
apjával tettek egy réges-régi nyáron, amikor a fények
kristálytiszták voltak, az árnyékok pedig bársonypuhák, amikor



szikrázó főnixek szálltak a levegőben, gyúltak lángra és
születtek újjá repülés közben, amikor unikornisok galoppoztak
a gyepen, és amikor éjszaka gyémántpermetként zuhogtak az
égből a hullócsillagok, hogy utána két marékkal lehessen őket
begyűjteni az utakról.

Jolie legalábbis így értelmezte a dolgokat a hangnemből,
még ha maguk a szavak nem is erről szóltak.

Tekintettel arra, hogy egy ijesztő fickó követte őket
Rockfordba, a kezén kígyótetoválással, az autójában pedig egy
kétségkívül nem kevésbé ijesztő bűntárssal, meg hogy Tandy
néni Hodge-ában pöfögtek az úton, amelyből még mindig,
három évvel a nagybátyjuk halála után is áradt Calvin bácsi
verbénás kölnijének az illata, valamint arra, hogy az apjuk
elmebeteg bűnözőkkel akasztotta össze a bajszát, akiknek
valamilyen módon köze volt a Veblen Hotelban meghalt
negyvenhat áldozat tragédiájához, az anyjuk idilli
visszaemlékezései nem csupán a helyzethez nem illőnek, hanem
egyenesen bizarrnak tűntek.

Jolie három következtetést vont le ebből az egészből. Az első
az volt, hogy az anyja és az apja már az elejétől fogva mélyen is
hevesen szerették egymást, és tisztára rá voltak indulva
egymásra, amikor azt a hetet eltöltötték Lake Forestben. A
második az volt, hogy az a pöcegödör, amelyben a családjuk
találta magát, mélyebb és sötétebb, mint azt az anyjuk sejteni
engedte nekik. A harmadik pedig az, hogy bár az anyja
általában zseniálisan meg szokott birkózni a krízisekkel, ez az
eset talán meghaladja a képességeit, ezért menekül
nosztalgiázásba, hogy emlékeztesse magát arra: ha a múltban
szebb idők jártak rájuk, akkor talán a jövőben is fognak.

Az illionis-i Lake Forestet úgy tervezték, magyarázta az
anyja, mintha az idegenvezetőjük lenne, hogy csak néhány úton
lehessen átjutni oda a környező városokból. Ez a csendes
gazdagság birodalma volt, gyönyörű udvarházakkal
sokhektáros birtokokon, figyelemre méltóan gondozott erdőkkel
és nyáron lovaspólóval.

Lake Forest egyetlen szállodája a Deerpath Inn volt, a két
lány szülei is ott szálltak meg azon a varázslatos héten, amikor a
repkedő galambok formációja a szerelem szót írta az égre, és a



víz borrá változott, miközben az ember az ajkához emelte a
poharat. Az 1929-ben épített fogadóban gyönyörű közös
használatú helyiségek voltak, és az étterme állítólag
felülmúlhatatlan konyhával dicsekedhetett. A szobái kicsit
szűkösnek és ódivatúnak bizonyultak, mesélte az anyjuk,
ráadásul túl drágának is ahhoz, hogy szökevények szálljanak
meg ott menekülés közben. Viszont ők szezonon kívül érkeztek
oda, amikor mindig akadnak szabad szobák, és amikor a
szálloda személyzete legendásan előzékeny szokott lenni;
ráadásul az apjuk is azt kérte, hogy oda menjenek.

Egy inas délután fél ötkor kísérte őket a két egybenyíló
szobájukhoz; az egyiket Jolie és Twyla kapta, a másikat az
anyjuk. Az apjuk azt ígérte, hogy ötkor felhívja őket, és azt
tervezték, hogy utána lemennek vacsorázni, s éppen olyan
gondtalannak tettetik majd magukat, mint Mary Poppins.

Bár a szobákat összekötő ajtó zárva volt, Twyla behúzta
Jolie-t a kis fürdőszobába, és becsukta maguk mögött az ajtót,
mielőtt a húgára zúdította volna a kérdéseit:

– Mi a fene folyik itt? Nem is engem hívott, hanem Sherryt, a
szobatársamat, és az ő telefonján beszélgettünk arról, hogy
másnap, vagyis ma, amint lehet, Chicagóba kell repülnöm, és
Sherry telefonján kell repülőjegyet foglalnom… Ó, és hogy meg
kell győződnöm arról, hogy nem követnek a repülőtérre
Bostonban. Mire fel ez a cselszövény?

– Azta, Twyla, ez nem semmi megfogalmazás egy olyantól,
aki inkább a képekben van otthon, mint a szavakban! Úgy
látom, az egyetem tényleg új távlatokat nyitott előtted.

– Ne szórakozz velem, Jolie! Mondj el mindent, amit tudsz!
– Mi, hirtelen túl felnőtt lettél ehhez? Egymással szórakozni

annyira vicces! – felelte Jolie őszintén. A nővére tényleg inkább a
vizualitás terén volt erős, mint a verbalitásén, de azért nem
kellett őt félteni. – Twyla, ez a kapcsolatunk egyik alapja.

Twyla arca komor maradt.
– Mondd el, amit tudsz.
– Oké, oké. De nem tudok sokkal többet nálad, csak azt, ami

tegnap Rockfordban történt. Anya…
Ekkor tompán megszólalt Twyla okostelefonja a

mosdópultra ledobott retiküljében.



Jolie azt mondta:
– Anya nem akarná, hogy felvedd. Csak eldobható

mobilokal szabad használnunk.
Twyla megnézte, ki keresi, és azt felelte:
– Ezt muszáj felvennem. Egy pasi az.
– Mi, pasid van? Nem is mondtad!
– Nyomás, tűnj el innen! – utasította a nővére, miközben

kinyitotta az ajtót, hogy kilökdösse a húgát a hálószobába.
Utána bezárkózott.

Jolie tisztán hallotta, mit mond:
– Halló. – Hallgatás. – Rendben. – Még egy kis hallgatás. –

Lake Forestben vagyunk, egy Deerpath Inn nevű helyen.
Utána Twyla a jelek szerint hátat fordított az ajtónak, és

lehalkította a hangját. Jolie csak egy-egy szavát értette.
A beszélgetés nem tartott sokáig, és amikor a lány kinyitotta

a fürdőszoba ajtaját, Jolie megkérdezte:
– Miért árultad el neki, hogy hol vagyunk?
– Te hallgatóztál!
– Nem is tudtam volna nem meghallani fél méterről. Miért

árultad el neki, hogy hol vagyunk?
– Miért ne tettem volna?
– Anya arra kért minket, hogy ne mondjuk el senkinek.
– Jaj, Jolie, kicsikém, te ezt nem értenéd.
– Mit nem értenék?
Twyla ismét behúzta a húgát a fürdőszobába, becsukta az

ajtót, és azt felelte:
– Te nem érted, hogy mennek a dolgok a pasik és a nők

között.
– Hát, Csókosszáj kisasszony, én is jártam már srácokkal –

emlékeztette Jolie.
– A gimiben, édesem. A nagyvilágban minden más.
– Miben más?
– Egy szép napon majd meglátod. – Twyla a tükör felé

fordult. – Istenem, olyan a szemem, mint egy vámpírnak. Erre
szemcsepp kell.

– Hogy hívják? – kérdezte Jolie.
Twyla kivett egy Visine-t a táskájából, és visszakérdezett:
– Kit?



– A csődört. A srácot. A pasidat.
A nővére csöppentett a szemébe a Visine-ből, és sebesen

pislogni kezdett. Úgy tűnt, mintha egy kis időt szeretne nyerni.
Utána azt válaszolta:

– Charlesnak.
– Milyen Charlesnak?
– Rögtön kikotyognád anyának. De én még nem akarok

szólni neki. Azt sem lett volna szabad elárulnom neked, hogy
Charles.

Miközben a másik szemébe is cseppentett, Jolie
felháborodott:

– A francba! Csak azért titkolod a nevét, mert házas.
– Nem házas.
– Te egy nős pasival kavarsz!
– Nem is!
– A francba! Terhes vagy!
Twyla elrakta a Visine-t, és miközben inkább a tükrön

keresztül méregette a húgát, mint hogy felé fordult volna, azt
felelte:

– Olyan gyerekes vagy, Jolie. Folyton melodrámázol
mindenen. Nem vagyok terhes. És a pasim nem nős. –
Bekapcsolta a fürdőszobai ventilátort. – Apa pár percen belül
felhívja anyát. Utána lemegyünk vacsorázni. – Kinyitotta az
ajtót. Te akarsz előbb zuhanyozni, vagy menjek én?

– Nekem nem kell zuhanyoznom. Én így is tiszta vagyok.
Twyla gyengéden kitolta Jolie-t az ajtón, miközben azt

felelte:
– Akkor hagyj egy kicsit magamra, kérlek! És észrevettem,

hogy nem mondtad el, mit tudsz. Később majd mindent
kihúzok belőled. – Ezzel ismét bezárta az ajtót közöttük.

Valami nem volt rendben. Amikor Jolie azt mondta, hogy ő
így is tiszta, azzal csak feladott egy magas labdát a nővérének,
aki az ilyeneket általában rendkívül szívesen csapta le. Soha
nem hagyott volna ki egy ilyen lehetőséget. Legalábbis a régi
Twyla. A pasija előtti Twyla. Aki most egy házasemberrel kavar,
terhes, és rákja is van. Vagy valami ilyesmi.

Jolie aggódva és még mindig azon fortyogva, hogy a
testvére gyerekesnek nevezte, felkapta a bőröndjét, az ágyra



rakta, és kinyitotta, hogy felvegye a kasmírkendőjét az este
hűvöse ellen. Majd pár pillanatra megdermedt az értetlenségtől,
miközben a ruhákat bámulta, amelyek nem az övéi voltak,
illetve azt az átlátszó, zárható tetejű nejlontasakot, amelyet a
táska keresztpántjai tartottak a kupac tetején. Noha rájött, hogy
tévedésből a nővére táskáját nyitotta ki – ami ugyanolyan volt,
mint az övé –, időközben tudatosult benne, mit tartalmaz a
nejlontasak: négy injekciós tűt.

Jolie úgy érezte, mintha egy kísértet jelent volna meg a
szobában, hogy szellemkezével egyenesen a szívét markolja
meg.

Hitetlenkedve odanyúlt a tasakhoz. Az valódi volt, nem
csak hallucináció, és hidegnek tűnt, amikor megérintette. Miért
lehet hideg?

Kinyitotta a pántok csatját, kivette az injekciós tűk tartóját,
és egy négyzet alakú, nagyjából húszcentis fémdobozt látott
benne. A doboz hidegebbnek tűnt a tűknél.

Szorosan illeszkedő fedelét csak nehézségek árán tudta
eltávolítani a csatja felnyitása után is. A doboz és a fedele is
vastagon szigetelve volt, úgyhogy a belső tere olyan tizenötször
tíz centis lehetett, és amikor Jolie kinyitotta, hideg pára szállt a
levegőbe a tartály alsó felét elfoglaló perforált csomagból.

– Szárazjég? – dünnyögte a lány.
A csomagon kilenc darab, nagyjából ujjnyi hosszú kis

ezüstös szigetelőtok hevert.
Jolie megfogta az egyiket, amely olyan hidegnek bizonyult,

hogy szinte égette az ujját.
A tokot egy apró tépőzár tartotta lezárva. A lány kinyitotta,

mire egy zavaros, borostyánsárga folyadékot tartalmazó
ampulla csusszant a tenyerébe.

A fürdőszobából vízcsobogás szűrődött ki, Twyla a kezét
mosta.

Jolie visszatette a dobozt a bőröndbe, rárakta az injekciós
tűket, és összecsatolta a szíjakat. Bezárta a bőröndöt. Lerakta a
padlóra. Feltette az ágyra a sajátját, és kinyitotta.

Akár nős a vezetéknév nélküli Charles, akár nem, akár
teherbe ejtette Twylát, akár nem, a nővére drogozik. Ráadásul
még csak nem is füvezik, pedig az is elég rossz lett volna.



Keménydrogokkal él. Heroinnal vagy ilyesmivel. Rossz
társaságba keveredhetett az egyetemen. Bárki is Charles, akár
házas, akár nem, rossz hatással van Twylára: rászoktatta a
kábítószerre. Jolie fel volt dúlva, fájt a szíve, és nem tudta, mit
tegyen.

Már nem hallott vízcsobogást, de a fürdőszoba ajtaja zárva
maradt. Twyla iszonyú hosszú ideig képes sminkelni magát,
meg a rúzsát igazgatni.

Jolie-ban felmerült, hogy át kellene mennie a szomszéd
szobába, és be kéne számolnia az anyjának arról, amit talált. De
nem, nem szabad elhamarkodottan cselekednie. A fiatal nők
nagyon sok regényben keverednek bajba az elhamarkodott
tetteik, a tudatlanságuk vagy különböző félreértések miatt.

Úgyhogy inkább leült az ágyra, a combjára könyökölt, és
arcát a tenyerébe temetve gondolkozott azon, hogy mit kellene
tennie, Twyla készülődés közben általában énekelni szokott.
Most azonban Jolie egy hangot sem hallott.

Valami nagyon nem volt rendben.
Semmi nem volt rendben.

29.

AZ UTOLSÓ FÉLÓRÁNYI fényben a széles nyugati
égbolt összeszedte magát egy színpompásnak ígérkező
naplementéhez, amelyet diszkréten kirajzolódó felhők
díszítettek.

Jane Hawk a 10-es autópályán öt kilométer per órával a
legnagyobb megengedett sebesség alatt hajtott, mert
semmiképpen sem szerette volna felhívni magára a figyelmet,
noha minden szükséges kellék nála volt ahhoz, hogy elkerülje a
konfrontációt.

Nadine sok kilométerrel korábban ellátta egy termosz forró
feketekávéval, amiért hálás volt, és egy zacskó házi keksszel,
amit nem állt szándékában megenni. De a sütemény finom
illatot árasztott, csakúgy, mint a kávé, és a Ford Escape szinte
otthonosnak kezdett tűnni, egy kis száguldó menedéknek az



ellenséges világban.
Jane az arizonai Nogalesba tartott, hogy elcserélje a kocsiját

Enrique de Sotónál egy másikra olyanra, amelynek a külső
megjelenése nem utal majd a motorháztetője alatt rejlő
vadállatra, és amelyben nem lesz GPS, viszont más rendszámot
fog viselni.

Még tizennégy-tizenöt óra választotta el Nogalestól.
Amennyiben az éjszakát is végigalussza, csak szombaton, késő
délelőtt kezdhet alkudozni Enriquével.

Azt tervezte, hogy sötétedés után, már Sonorában elemeli
egy parkoló autó rendszámát, felrakja a Fordra, és így
nyugodtabban folytathatja majd az útját Nogalesba.

Amikor a szerencséje megfordult, a nap már duzzadtan
lebegett a látóhatár felett, mint egy véres tojássárgája, és szinte
remegett, mintha szét akarna robbanni, amikor eléri a távoli
hegyek tüskés peremét. A járőrautó keletről érkezett, egy
gyorsabb sávban, mint az övé, és a tetején nem volt sziréna.
Lehet, hogy elakart hajtani mellette, ám a sofőrje hirtelen
meggondolta magát, váratlanul lefékezett, és besorolt a Ford
mögé.

Jane nem gyorsított fel, de nem is lassított, és a járőr másfél
kilométeren át követte.

Lehet, hogy az NCIC közzétette az autója leírását, miután
megtalálták egy Iron Furnace-i kamera felvételén. Vagy talán a
sáros rendszámtáblája keltett gyanút. Egy magányos nő egy
fekete Ford Escape-ben még akkor is eszébe juttathatta a
rendőrnek Amerika lég keresettebb gyilkosát és hazaárulóját, ha
a rendszámát nem tudta kivenni, és elképzelhető, hogy csak
erősítést hívott, mielőtt leállítja.

Jane nem merte kivárni, hogy hátha meggondolja magát,
kikerüli, és továbbhajt. Úgy gondolta, könnyebben elboldogul
egy zsaruval, mint kettővel vagy hárommal. Hagyta a Fordot
besodródni a gyorsabb sávba, majd élesen visszarántotta az út
pereme felé. Az első lökhárító jobb oldala durván nekikoccant a
korlátnak, és a kocsi megállt. Jane üresbe tette, de nem kapcsolta
ki a motort.

A járőrautó szintén kisorolt az út szélére, és két-három
méterrel mögötte megállt.



Jane belemarkolt a kekszeszacskóba, az egyik kekszet
kettétörte, és a szájába tömte. Kikapta a kávéstermoszt a
pohártartóból, és meghúzta.

Amikor egy közúti járőr leinti az embert, általában nem
fogadja szívesen, ha a sofőr kiszáll, mielőtt felszólítanák rá. Jane
azonnal kilépett a Fordból, és nyitva hagyta maga mögött az
ajtót.

Miután nyugtázta, hogy a rendőr őt figyeli, lehajolt, és
kiöklendezte a keksz és a kávé keverékét a földre. Utána
köpködött és fuldoklott még egy kicsit, majd megtörölte a száját
a kabátujjával. Majd megfordult, látványosan a Fordra
támaszkodott, és kocsi vége felé indult.

A járőrautó szirénája ekkor már villogott, hogy elterelje a
forgalmat a leállósávtól.

Jane úgy tett, mintha meggondolta volna magát, és mégsem
akarna odamenni a rendőrautóhoz, ehelyett bemászott a Ford
hátsó ülésére, és azt az ajtót is nyitva hagyta.

Amennyiben az autója márkája és a sáros rendszámtábla
gyanút ébresztett a rendőrben, Jane-nek csavarnia kellett egyet
az általa elképzelt helyzeten, hogy a kezébe vegye a történések
irányítását.

Miközben mozdulatlanul hevert az ülésen, hallotta, hogy a
pasas kiszáll a kocsijából.

Pár pillanattal később beszólt a nyitott Ford Escape-be.
– Valami baj van, hölgyem?
Jobb kezét minden bizonnyal a fegyvere markolatán tartotta.
Jane arccal lefelé, elfordulva szólalt meg, motyogva, és

enyhe texasi akcentussal, de igyekezett nem túlzásba vinni.
– Menjen innen, és hagyjon aludni!
– Most fel kell ülnie, és el kell beszélgetnie velem, hölgyem.
– De akkor bunkó lesz velem. Hadd aludjak egy kicsit!
– Ne nehezítse meg a helyzetét még jobban! Hall engem?
– Nem hallok én senkit… – A férfi mondott neki még

valamit, azonban épp ekkor egy kamion húzott el mellettük, s
dübörgő motorjával, az aszfalton zúgó kerekeivel elnyomta a
szavait. A nehéz jármű menetszele befújt az ablakon, és Jane azt
mondta: – A fenébe, megint hányingerem van!

Feltápászkodott az ülésről, és felcsapta a kocsi jobb hátsó



ajtaját.
– Hé, hé, hé! – szólt rá a rendőr. – Maradjon ott, ahol van!
Jane kiszállt a kocsiból, megállt neki háttal, előrehajolt, és

öklendező hangokat hallatott. Utána megtántorodott, majd
háttal az autónak támaszkodott, és lassan lecsusszant a földre.

A rendőr biztosan nem örült annak, hogy mindkét bal oldali
ajtó nyitva van. Ez veszélyes egy autópályán. És azt sem
nézhette jó szemmel, hogy Jane járva hagyta a motort. De nem
vállalhatta a kockázatot, hogy ezzel foglalkozzon.

Amikor a murván csikorgó lábakkal megkerülte a Fordot,
valószínűleg követte a protokollt, és a fegyverén tartotta a jobb
kezét, bár az is lehet, hogy kivette a tokjából.

Jane szétvetett lábakkal és lehajtott fejjel kuporgott a földön.
Nem nézett fel, mert azok a részegek, akik kerülik az ember
tekintetét, általában sokkal veszélytelenebbek, mint azok, akik
megpróbálnak farkasszemet nézni az emberrel.

–Ne csinálja, hölgyem! – szólalt meg a rendőr. – Ne akarjon
ellenállni egy hatósági személynek!

Jane azt kérdezte:
– Biztos úr… maga Krisztusban él?
–Hogy Krisztusban élek-e? Igen, hölgyem, azt hiszem, igen.

Úgyhogy nem kell tartania semmitől, nyugodtan
együttműködhet velem.

– Én is Krisztusban élek – magyarázta Jane motyogva –, de
tisztára begőzölt rám, és ehhez meg is van minden joga…

– Krisztus nem gőzöl be, hölgyem. Ő azt szeretné, ha
együttműködne velem, azt szeretné, ha felállna, és elbeszélgetne
velem.

– Tényleg? Hát jó, csak egyedül most nem tudok felkelni.
– Megint hányni fog?
Jane ekkor végül hátrabillentette a fejét, és felnézett a

zsarura, olyan szánalmas arckifejezéssel, amilyet csak magára
tudott erőltetni.

– Bár tudnék még hányni, de úgy tűnik, nem megy.
A rendőr, akinek a lenyugvó nap fénye színt lopott az

arcára, jóképű volt, olyan harmincas, akár a texasi autópálya-
rendőrség reklámarca is lehetett volna sötétdrapp, kék csíkos és
vörös szegélyes egyenruhájában, ingén a kék-vörös



rangjelzéssel. A fején cowboykalapot viselt, a derekán pedig
fekete bőr fegyverhevedert ezüst csattal – a pisztolya a tokjában
volt.

– Nem akarja megfogni a kezem, hogy segíthessek felállni?
– Biztos úr, most bunkó lesz velem?
– Magának nem bunkóságra van szüksége, hanem némi

józanságra. Jöjjön csak!
Jane nagyon nem szívesen tette ezt vele. A férfi elég fiatal

volt ahhoz, hogy legyen még benne némi naiv bizalom, legalább
a szánalmas, részeg nők iránt, ha mások iránt nem is; ezért nem
kezelte a helyzetet szigorúan a nagykönyv szerint. Jane
egyáltalán nem örült annak, hogy ő lesz az, aki talán tartós
cinizmussal oltja be.

Megfogta a járőr kezét, és esetlenséget tettetve elkezdett
felállni.

A férfi talán a vállhevedert pillantotta meg a kabátja alatt,
vagy azt vette észre, hogy se alkohol-, se hányásszaga nincsen,
mindenesetre egyszer csak azt mondta:

– Ó, a fenébe!
Még az is lehet, hogy sikerült volna elhúzódnia Jane-től, ha a

lány nem csatolta volna már le a kézi sokkolót az övéről.
Megrázta vele a rendőrt az ingén keresztül, mire a férfi úgy
zuhant le a kocsija mellé, mintha az összes ízülete eltűnt volna,
és az összes csontja szétvált volna. Cowboykalapja leesett a
fejéről, és a korláthoz gurult.

Jane lehajolt, és még egyszer lesokkolta, ezúttal a nyakán.
Utána elővette a kis műanyag, szórófejes palackot a dzsekije
belső zsebéből, és befújta az orrát meg a száját kloroformmal. A
rendőr felhagyott a rángatózással, és elveszítette az eszméletét.

Jane az arcára borította a kalapját, hogy csapdába ejtse a
kloroform egy részét, de a szája felét és gödröcskés állát
szabadon hagyta.

30.

JANE SZÍVRITMUSA alig ugrott meg, lélegzetvétele



mély és lassú maradt. Nem volt oka a félelemre. A legrosszabb,
ami megtörténhetett volna, nem történt meg, és minden menni
fog a maga útján egyik apróbb krízistől a másikig, amelyekkel
könnyedén elboldogul, amíg ki nem ér Texasból – már
amennyiben a sors nem tartogat számára újabb rossz tréfákat.

Az ég színe keleten a feketétől az azúrkékig terjedt,
nyugaton aranyszínű volt, a rongyos felhőcsíkok égő
zászlókként lángoltak, és a táj olyan vörösbe váltott, mint egy
apokaliptikus csatamező, amelyen a meghosszabbodott
árnyékok jelképezték a sebesülteket és a haldoklókat.

A Ford elrejtette a földön fekvő rendőrt szem elől. A
forgalom ebben az időszakban, ezen a vidéken leginkább
kamionosokból és hozzájuk hasonlóan időre fuvarozó
sofőrökből állt, akik nem pazarolták kíváncsiskodásra az értékes
perceiket. A turisták már bevették magukat valahova éjszakára,
mert nem szívesen merészkedtek volna ki a kopár sivatagba
ebben a napszakban. Csakhogy az üres rendőrautó és a
várakozó Ford látványa járőr nélkül elég különösnek tűnhetett
ahhoz, hogy egy félelmet nem ismerő irgalmas szamaritánus
megálljon mellettük segítséget nyújtani.

A járőr fegyverhevederében a pisztolyon kívül tartalék tárak
is voltak, továbbá egy gumibot és egy pár bilincs. Jane levette
róla a bilincset.

A férfi túl nagydarab volt ahhoz, hogy messzire cipelje. Jane
pár lépéssel odébb rángatta, amíg fel nem tudta emelni a jobb
karját, és oda nem tudta bilincselni a Ford utasülésének az
ajtajához.

Amikor ellenőrizte a férfi lélegzetvételét, nem észlelt
semmilyen rendellenességet, úgyhogy csak lefújta még egy kis
kloroformmal, és az arcára borította a kalapját.

Körbesétált a sofőrajtóhoz, benyúlt, kikapcsolta a motort, és
kivette a slusszkulcsot. Miközben becsapta az ajtót, egy kamion
zúgott el mellette, amelynek a menetszele kavicsokkal, porral és
kipufogógázzal fújta be.

Jane a hátsó ajtóhoz lépett, beszállt az ülésre, és kihalászta
az első ülés alól a nejlonba csomagolt pénzkötegeket, illetve
aranyérméket. Azt nem tudta, hogy az érmék mennyit érnek, de
a készpénz, amit Bertold Shenneck napai házából emelt el,



összesen százhatvanezer dollárnyi volt százdollárosokban.
Némi elégedettséggel töltötte el a tudat, hogy részben az

agyimplantátumok feltalálója finanszírozza az általa
megálmodott új világrend ellen intézett támadásait.

Miután becsukta az ajtót, hátrasétált a csomagtartóhoz, és
kinyitotta. Bezúdította a nejlonba csomagolt pénzeket a
sporttáskába, és határozottan, de a sietség látszata nélkül
odavitte a csomagot a járőrautóhoz, majd berakta az első
ülésére. A slusszkulcs az indítómotorban volt, a motor járt, a
rendőrségi rádióból a diszpécser hangja szólt, ami nem tűnt
riadtnak. Jane egy újabb séta keretében a két bőröndjét is
áthelyezte a fekete-fehér hatósági jármű végébe.

A mellettük elhaladók legnagyobb részét nem érdekelték
annyira, hogy lelassítsanak, és alaposabban is megszemléljék
őket. Az a pár sofőr, aki visszavett a sebességéből, hamarosan
ismét felgyorsított, valószínűleg az után, hogy emlékeztették
magukat: az adott közhangulatban azokat, akik a rendőrség
segítségére sietnek, nagy valószínűséggel sárral fogják
megdobálni, vagy még rosszabbul járnak. Éljen a civilizálatlan
társadalom!

Jane ismét kitapogatta a rendőr pulzusát, meghallgatta a
légzését, és arra jutott, hogy nyugodtan sorsára hagyhatja. A
rendkívül illékony kloroform nagy része már elpárolgott a férfi
arcáról. Még az arcára borított kalap ellenére is legfeljebb tíz
percen belül magához fog térni.

Nem szívesen vette el tőle a csillagos jelvényt, de azért
elvette.

Nem akarta lefegyverezni, és teljesen kiszolgáltatott
helyzetben hagyni. A férfi Sig Sauer P320-asát nem kobozta el.
A Ford slusszkulcsát viszont átdobta a korláton az egyre sűrűbb
sötétségbe, hogy az autót ne tudja majd használni.

Hátrasétált a Dodge Chargerhez – fekete ajtók, fehér motor
háztető, tető és csomagtartó, a texasi autópálya-rendőrség
címerével a jármű két oldalán –, és betelepedett a volánja mögé.
Gyorsan végignézte a kezelőszerveit, a Panasonic Toughbook
számítógépes terminált és a digitális büntetőcédula-nyomtatót is
beleértve.

Amikor egy nagyobb hézag támadt mögötte az autók



folyamában, kisorolt a forgalomba, és nyugat felé indult. Mind a
megkülönböztető fényjelzést, mind a szirénát bekapcsolta. A
kocsi remekül gyorsult. A kilométeróra pillanatok alatt
felpörgött százhatvanra.



HATODIK RÉSZ

A KILENCEDIK EMELET

1.

JANE MÁR ÓRÁNKÉNT száznyolcvannal hajtott, és
még mindig gyorsított.

Odakint, az időtlen sötétségben azoknak a népeknek a földje
terült el, amelyeknek a történelme olyan régre nyúlt vissza,
hogy nevük sem volt, csak rajzokkal azonosították a saját
törzsüket, .1 napégette síkságon és a sekély vízmosásokban, ahol
olyan vékony szálú fű nőtt, mint a halottak haja, a vulkáni
lejtőkön, ahol .1 viaszos kandelillán kívül nem sok minden élt
meg, ahol egyetlen fényforrás sem ragyogott, és a csillagok sem
tudtak miben visszatükröződni. Még az a primitív üresség is az
űrben keringő kamerák szeme előtt tátongott, és amennyiben a
jövő hordozott is reményt a szabadságra, az abból az ironikus
tényből fakadt, hogy ennek a kornak a tökéletesített
technológiáját gyarló emberek működtetik, akik talán soha nem
lesznek képesek maximális elnyomást gyakorolni a segítségével,
és akiket jóindulatú hackerek fognak egyszer lebuktatni, amikor
sikerül feltárniuk a bűntények és botrányok erét.

Jane ebben a végtelen sötétségben száguldott vörös-fehér-
kék villogást árasztva: ezek a színek ömlöttek végig az általa
lehagyott autókon, noha a korlát mögött elterülő síkság
elrejtőzött a fénycsöve ragyogása elől.

Jane nem tudta, hogy a texasi autópálya-rendőrségnél
megkövetelik-e a rendszeres bejelentkezéseket a diszpécserek és
a járőrök között, hogy meggyőződjenek arról, az állomány tagjai
biztonságban vannak, és a feladatukat végzik. És azt sem tudta,
hogy aktívan nyomon követik-e a hatósági járműveket a GPS-
jeladó segítségével, vagy hogy ellenőrzi-e valaki rendszeresen a



körzet egységeinek a hollétét.
És amit nem tudott, az elfogatással vagy halállal

fenyegethette.
Amennyiben kétszázra gyorsít a Dodge Chargerrel, és nem

törődik egy esetleges defekt következményeivel, nem fog
odaérni Texas El Pasó-i határához, mielőtt az autópálya-
rendőrség lezárja előtte az utat. Még ezzel a sebességgel is több
mint négy órára lenne szüksége ahhoz, hogy odajusson, és noha
meg tudna spórolni nagyjából egy órát azzal, ha Stocktonnál
áttérne a 285-ös útra, és Malagától délre próbálna átkelni Új-
Mexikóba, akkor sem lenne elég üzemanyaga. Ha viszont
megállna tankolni, az egyenlő lenne a feladással.

Húsz perccel később, amikor már olyan hatvan kilométer
volt közötte és a Ford között, amelyben ott ült a megbilincselt
rendőr, kikapcsolta a szirénát és a fényjelzést, s felemelte a lábát
a gázpedálról, hogy a sebessége százra lassuljon. A jobb oldali
sávban maradt.

Tudta, hogy mi lenne a következő teendője, de nem
kockáztathatta meg az autópálya mellett, az összes közlekedő
szeme láttára. Nem hagyhatta, hogy bárki meglássa, merre
indul, miután kiszáll a járőrautóból.

Nem sokkal az előtt, hogy a felére csökkentette a sebességét,
meglátott egy táblát, amely szerint a következő pihenő tíz
kilométerre volt tőle. Ez nagyon jól jött volna neki, amennyiben
nincsenek ott túl sokan. Kikapcsolta az autó szolgálati
kameráját.

Vagy megint balszerencséje volt, vagy pont, hogy
szerencséje, de nem egészen fél kilométerre a pihenőtől az előtte
haladó fehér Mercedes E350-és jobbra kezdett indexelni, és
lelassított. Lehet, hogy a sofőrje csak a mosdót akarta használni,
vagy idegesítette, hogy egy zsaru követi. Úgy tűnt, egyedül ül
az autóban, hacsak nem feküdt valaki a hátsó ülésén. Jane
közvetlenül utána tért le az autópályáról, és felkapcsolta a
fényjelzést, bár a szirénát nem.

A sofőr a nagykönyv szerint reagált, nem állt meg az
egysávos lehajtóúton, hanem továbbhajtott a parkolóba, ahol
pillanatnyilag senki más nem volt. A mosdók betontömbjén
mindkét ajtó felett egy-egy lámpa égett, illetve további négy



fénycső világította meg a járdát, de a környezet kihaltsága miatt
az épület sokkal kevésbé tűnt olyan helynek, ahova
megkönnyebbülni megy az ember, mint olyannak, ahol nagy
valószínűséggel erőszakos halált fog halni. A törpe agávék
virágai, amelyek dekorációs célokat szolgáltak volna, gyilkos
töviseikkel olyannak tűntek, mint egy sor apró karom, és
egyáltalán nem töltötték be a funkciójukat.

Amennyiben kamerák figyelték a pihenőt – Jane egyet sem
látott a megvilágítás akkor is túl erőtlennek bizonyult volna
használható felvételek rögzítéséhez.

A lány leparkolt a Mercedes mögött, és kikapcsolta a
fényszórót, hogy ne világítsa meg azonnal teljesen, amikor
kiszáll. A lüktető villogót égve hagyta, részben a zavaró hatása
miatt, részben azért, nehogy a másik kocsi sofőrjét megijessze a
sötétbe boruló rendőrautó.

Kiszállt, és odalépett a Mercedeshez, mire annak surrogva
lehúzódott az ablaka. Jane a sofőr arcába tolta a hatósági
jelvényt, csak hogy ráijesszen, majd ráfogta a .45-ös Coltját is.

– Szálljon ki az autóból!
A férfi a hetvenes évei vége felé járhatott. Hófehér haja már

erősen gyérült. Elálló füle volt. Gumiszerű vonásait
bohócmaszkká torzította a gravitáció. Bár nem volt kövér,
fiatalkorában joviálisnak tűnhetett, olyannak, mint egy pufók
télapó.

– Maga nem is rendőr – állapította meg.
– Nemcsak rendőr nem vagyok, hanem türelmes típus sem.

Szálljon ki a kocsiból!
Jane elhátrált a kinyíló ajtó elől, miközben a fegyverét két

kézre fogta, mert bármilyen ártalmatlannak tűnt is a sofőr, akár
veszélyesnek is bizonyulhatott. Még a legjámborabb emberek is
képesek a legszélsőségesebb tettekre egy olyan korban,
amelyben a haladás nemcsak a múlt ólomsúlyait mossa el,
hanem értékes tanításait is.

A férfi felállva százhetven centi magasnak és olyan hatvanöt
kilósnak tűnt. Fekete-fehér Converse cipőt viselt. Bő szabású,
halványszürke vászonnadrágot. Hawaii inget, kék pálmafákkal
arany háttér előtt. Egyik csuklóján színes gyöngy karkötőt.
Olyannak tűnt, mint egy nyugalmazott brooklyni könyvelő, aki



bonvivánná szeretne változni.
– Most meg fog ölni? – kérdezte, bár egyáltalán nem tűnt

ijedtnek.
– Nem ez a tervem – válaszolta Jane, mert aggódott, hogy

egy halálos fenyegetés esetleg szívrohamot váltana ki az
öregből. De nagyon csúnyán bántalmazni fogom, ha szórakozni
próbál velem. Egy sofőrre lenne szükségem.

– Én jó sofőr vagyok. Hatvanöt éve vezetek. Én…
– Elég jó lesz. Van pár táskám a rendőrautóban. Kapcsoljon

sebességbe, és hozza őket ide a Mercedeshez.
– Miért nem hozza maga?
– Mert nekem a fegyvert kell magára fognom.
A férfi vállat vont.
– Hát, lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezt kell tennie.
– Siessen már, az ég szerelmére!
A férfi kivette az egyik bőröndöt a Dodge csomagtartójából.
– Tudja, ez elég nehéz. – Mindkét kezére szüksége volt

ahhoz, hogy fel tudja emelni a poggyászt a fogójánál tartva, és
úgy oldalazott vele a Mercedeséhez, mintha fél tonna ólmot
cipelne.

– Nem tudhattam, hogy egy sokbőröndös utasom lesz… A
csomagtartó tele van az én cuccommal. A hátsó ülés megfelel?

– Csinálja már!
Miközben a férfi a másik bőröndöt is kivette a járőrkocsiból,

Jane rajta tartotta a szemét, de az egyik kezével kikapcsolta a
villógót és a motort is. Felkapta az első ülésen lévő sporttáskát,
és berakta a Mercedesbe.

Úgy tűnt, az idő megtette a hatását a kilencvenéves srác
karizmaira.

– Milyen nehéz már ez? Embert lehetne ölni vele!
Jane a tokjába dugta a pisztolyát.
– Adja ide! – Elvette tőle a bőröndöt, belendítette a Mercedes

hátuljába, és becsapta az ajtót.
– Maga biztosan nagyon edzett lehet – jegyezte meg a férfi.
– Tart fegyvert az autójában? És ne hazudjon! Mindenki

nagyon meg szokta bánni, ha hazudik nekem.
– Csak egy prosztatapárnám van.
– Egy micsodája?



– Egy habszivacs párnám, a közepén egy lyukkal.
– És hogy a fenébe minősülne az fegyvernek?
– A nyaka köré tekerhetném, és megszoríthatnám.
– Maga komolyan beszél?
– Régebben nagyon komoly ember voltam.
Bár nevetségesnek érezte magát ettől, Jane ismét elővette a

pisztolyát.
– Szálljon be a kocsiba, öregem! Mozogjon, mozogjon,

mozogjon!
A férfi bemászott a volán mögé, elhelyezkedett a

prosztatapárnáján, Jane pedig az utasülésre telepedett,
miközben jobb kedvel továbbra is ráfogta az öregre a fegyvert.

Az beindította az autót, és bekapcsolta a fényszórót.
Megtudhatnám, hova megyünk?
– Vissza az I-10-esre. Nyugat felé.
– Én eleve arra tartottam. – Miközben felhajtottak a rámpán

az autópályára, a férfi hozzátette: – Nem akarok ötleteket adni,
de miért nem vitte el egyszerűen az autómat, és hagyott engem
ott?

– Maga nemcsak a sofőröm, hanem az álcám is. Az
üldözőim egy magányos nőt keresnek. Mi viszont ketten
vagyunk. Ha megállítaná valaki, én a lánya vagyok.

– Hány éves lehet? Húsz?
– Mit számít az?
– Én nyolcvanegy vagyok. Legyen inkább az unokám!
– Rendben, az unokája leszek.
– Hogy hívják?
– Magát az csak ne érdekelje.
– Ha egy rendőr megkérdezné, illene tudnom az unokám

nevét, nem?
– Oké, igaza van, Alice vagyok.
Az autópályán tizenöt kilométer per órával a megengedett

sebesség alatt pöfögtek, úgyhogy Jane rászólt az öregemberre,
hogy gyorsítson tizenöt kilométer per órával a sebességhatár
fölé.

– Még úgy is le fogja hagyni minden második autó. A zsaruk
őket fogják kiszúrni. Ekkora sebességtúllépést még
megkockáztathatunk.



A férfi engedelmeskedett, de megjegyezte:
– Nagyon sietős lehet az útja.
– El sem tudja képzelni.
– Mi történt azzal a rendőrrel, amelyiknek elszedte a

kocsiját?
– Nem öltem meg.
– Nem is gondoltam, hogy egy ilyen csinos lány megölte

volna.
– Mi van? Maga udvarolni próbál nekem?
- Ne ijedezzen már ennyire! Hatvan éve nem udvaroltam

senkinek. Milyen messzire megyünk?
– El Pasón át Új-Mexikóba.
– Amúgy is oda tartottam. Utána pedig Scottsdale-be.
– Akkor talán egészen Nogalesig el tud vinni.
– Ez nagyon hosszú út lesz, ha csak tankolni állunk meg.

Időnként magának kell majd átvennie a vezetést.
– Mi? Miközben maga fogja rám a pisztolyt? Taposson

inkább bele a gázba!
A férfi némi hallgatás után azt mondta:
– Egyébként Bemard Riggowitznak hívnak. Szólítson csak

Bernie nagyapónak.
Jane felsóhajtott.
– Ennek nem lesz jó vége.
– A negatív gondolkodás csak negatív eredményeket hozhat

bölcselkedett a sofőrje.
Miközben elhajtottak Sonora mellett, Jane látta, hogy az

üzemanyagtartály még háromnegyedéig tele van. Az öregember
biztosan megtankolt Junctionban. Így könnyedén eljutnak Fort
Stocktonig, talán egészen Van Hornig, mielőtt ismét tankolniuk
kellene, utána pedig simán átslisszolnak Új-Mexikóba. Kivéve,
ha időközben lezárták az államhatárt. Vagy az autópálya
valamelyik korábbi szakaszát.

Megkérdezte a férfit:
– Egyébként mi célból furikázik erre ilyen későn, egyedül, a

maga korában?
– Nappal szoktam aludni, éjszaka pedig vezetek. Az

megnyugtat. Most már egyedül kell csinálnom, mióta Miriamot
elveszítettem. Hatvanegy évig voltunk házasok, tizenkilenc éves



korunk óta, és soha egyetlen napot sem töltöttünk egymástól
távol,

Jane azt felelte:
– A fene essen ebbe az egészbe!
– Pedig így van, akár elhiszi, akár nem. Egy napot sem

töltöttünk egymás nélkül, egészen… egy évvel ezelőttig.
– Biztos vagyok benne, hogy így van – nyugtatta meg Jane.
– De ha már fegyverrel kell kényszerítenem egy

szerencsétlen flótást valamire, akkor miért kell az illetőnek egy
nyolcvanegy éves gyászoló özvegynek lennie?

–Ne aggódjon emiatt, Alice! Bocsásson meg, amennyiben
nyálasnak tűnik, amit mondok, de maga legalább egy kis színt
csempészett ebbe a szürke évembe.

– Igen, és akár a halálát is okozhatom. Pedig nem akarom.
– A negatív gondolkodás csak negatív eredményeket hozhat

– emlékeztette az öreg.

2.

A LAKE FOREST-I MCDONALD’S egyetlen másik
McDonald’sra sem emlékeztetett. Nem hirdették arany boltívek.
Nem volt benne proli műanyag. Odabent egy márványkandalló
tette hangulatosabbá a helyet, elegáns bútorok között. A
rádióból klasszikus zene szólt. Úgy tűnt, mintha egy bizarr
párhuzamos világban vacsoráznának, pedig már a sajátjuk is
éppen elég különösen kezdett viselkedni.

Twyla vacsora közben Twyla maradt, legalábbis a felületes
szemlélő számára. Az anyjuk a jelek szerint észre sem vette,
hogy valami nem stimmel a nagyobbik lányával, de Jolie
pontosan érzékelte az apróbb különbségeket e között a nő
között, és a nővére között, akivel együtt nőtt fel. Ez a Twyla nem
volt szellemes, nem volt könnyed, nem volt… jelen.

Vacsora közben időnként alig bírta megállni, hogy ki ne bökje:
Anya, nem veszed észre, mennyivel elmosódottabbak a körvonalai,
hogy drogozik, és szurkálja magát? Azonnal közbe kell lépnünk, ha
meg akarjuk menteni!



De nem tette, és azt sem értette, hogy miért nem teszi, amíg
meg nem rendelték a desszertet, és rá nem jött, hogy tartozik
Twylának annyival, hogy először vele beszéljen, és csak utána
forduljon az anyjukhoz. Ők ketten olyan szoros kapcsolatban
voltak, mint a borsó meg a héja, amíg a nővére el nem ment
egyetemre, és még azután is, ahányszor találkoztak, mindig úgy
tűnt, mintha egy pillanat sem telt volna el az utolsó találkozásuk
óta.

A drogfüggőségre nincs mentség, legfeljebb ürügy. Az apjuk
szokta ezt mondogatni. Ennek ellenére Jolie úgy érezte, tartozik
Twylának némi együttérzéssel, mielőtt lebuktatja.

Az este nem tűnt alkalmasnak a családi drámára, sem arra
az álmatlan éjszakára, amely a konfrontációt követné. Másnap
reggel korán fel kellett kelniük. Az anyjuk és az apjuk
időközben beszéltek egymással telefonon. Az apjuk azt akarta,
hogy hajtsanak Indianapolisba, ami olyan három és fél órányi
vezetést jelentett, amennyiben sikerül megelőzniük a reggeli
csúcsforgalmai Chicago környékén. Indianapolisból fel kellett
hívniuk őt, amint áttérnek az I-65-ösről az I-465-ösre. A férfi
akkor szándékozott megmondani, hogy hova menjenek
találkozni valakivel. Nem az apjukkal, hanem valakivel, akiben
ő megbízott. Az egész rendkívül rejtélyesnek tűnt… De mi nem
az manapság? Jolie úgy érezte, 1 talán jobb lenne elhalasztani ezt
a konfrontációt Twylával addig, amíg újra együtt nem lesz az
egész család.

Miközben a desszertjükre vártak, az anyjuk azon
gondolkozott, hogy vajon a mosdók is éppen annyira
különböznek-e a többi McDonald’s mosdójától, mint minden
egyéb, és Jolie is ezen töprengett, úgyhogy kimentek megnézni.
Jolie abban reménykedett, hogy a női vécében talán lesz valami,
ami felderíti a hangulatát – mondjuk az, hogy több tízezer dollár
értékű ezüstszelencékben tartják a vécépapírt, amelyekre
Ronald McDonald monogramja van gravírozva –, de a
mellékhelyiség nem különbözött túlzottan a többi
gyorsétteremétől, annyira semmiképpen, hogy nevetést váltson
ki belőlük.

Miközben az anyjuk kifizette a számlát a desszert után, Jolie
ráébredt, hogy talán nem is drogokat látott a bőröndben.



Mármint lehet, hogy legális, orvos által felírt injekciós fiolák
voltak. Esetleg Twyla valamilyen egzotikus betegségben
szenved, ezért 4 kell szárazjégben tartott orvosságokkal szúrnia
magát. Jolie szíve összeszorult a gondolatra, hogy a nővére akár
haldokolhat is, vagy ha nem, olyan betegségben szenvedhet,
amely az egész életére rányomja bélyegét.

Mivel szükségük volt az alvásra, aznap este nem
szándékozott szóba hozni a dolgot, de úgy gondolta, pár
ártatlan kérdést azért feltehet, hogy megfigyelje a nővére
reakcióját. Ha legalább ennyivel nem próbálkozna meg, hogy
kiderítse, mennyire súlyos Twyla állapota, akkor amúgy sem
tudna aludni.

3.

BERNIE RIGGOWITZ elmesélte, hogy Miriammal
soha nem repültek sehova, mert ő fél a repüléstől, de autóval
negyvenkilenc államot bejártak, némelyiket többször is, és még
soha nem volt olyan államban, ahova ne akart volna visszatérni,
talán csak Észak-Dakota kivételével, annak ellenére is, hogy
Louis L’Amour ott született. Őt és Miriamot csupán egy
gyermekkel áldotta meg a sors, Nasiával, aki már ötvenkét éves,
és Scottsdaleben él a férjével, egy rendes fiúval, akit Segevnek
hívnak. Ők azt akarnák, hogy Bernie költözzön hozzájuk, az
öregember viszont annak ellenére, hogy nagyon szereti őket,
nem hajlandó erre. Eőször is, a lánya és a férje minden erejükkel
meg akarják akadályozni, hogy egyedül autókázzon egyik
parttól a másikig az ő korában. Pedig nem erről van szó, mert
Miriam nem egy hideg sírban fekszik New Yorkban; nem,
mindenütt ott van vele, ahol kettesben jártak, és úton lenni
olyan, mintha Miriammal lenne.

Jane valahol Fort Stocktontól keletre szeretett bele végleg
Bernie nagyapóba, nem sokkal az előtt, hogy háromnegyed
tízkor megálltak tankolni. Ő töltötte be az üzemanyagot, a férfi
fizetett a hitelkártyájával, majd együtt sétáltak be az étterembe,
hogy csípős hot dogot kérjenek elvitelre, amelyet útközben



fogyasztottak el, az ölükben három réteg papírszalvétával az
öregember által „diribdarabkáknak” nevezett hulladékok ellen.

Az útlezárással – vagy az egyikkel – Fort Stocktontól
hetvennégy kilométerre találkoztak, közvetlenül a 212-es
saragosai kijárat előtt. Ekkorra már régen végeztek a hot doggal,
földimogyorót ettek, és csökkentett kalóriatartalmú Mountain
Dew-t ittak, amikor Bernie lehúzta az ablakát a rendőr mellett,
és megkérdezte, hogy a terroristák miatt zárták-e le az utat.
Örömmel hallotta, hogy nem miattuk, majd elővette a
jogosítványát, és bemutatta az unokáját, Alice-t, utána pedig
közölte a hatósági személlyel, hogy döbbenetesen hasonlít az ő
bátyjára, Levre, de persze még akkoriból, amikor Lev olyan
harmincöt éves lehetett, ami negyven évvel korábban volt.

Miután átengedték őket az összes ellenőrző ponton, és
folytathatták az útjukat, Jane megkérdezte:

– Emlékeztetett egyáltalán bármennyire is a bátyjára, Levre?
– Nincs is Lev nevű bátyám – közölte vele Bernie. – Van egy

Shem nevű, de az ő nevét nem akartam megemlíteni, mert nem
csodálkoznék, ha egy zsaru hallott volna már Shem
Riggowitzról,

– Most már értem, miért akart Miriam mindenhova magával
menni.

– Maga is meglehetősen kellemes útitárs, kisasszonykám, és
remekül el tudta játszani Alice-t. Az ember azt hinné, hogy nagy
gyakorlata van az ilyesmiben.

– Bárcsak ne lenne!
– Ha már itt tartunk, igazán jófajta a parókája. Az a rendőr ki

sem szúrta, hogy nem a saját haja.
– Nincs is rajtam paróka – hazudta Jane.
– Kisasszonykám, én parókákból gazdagodtam meg.

Olyanokkal is volt dolgom, amelyek emberi hajból készültek, és
olyanokkal is, amelyek a legjobb minőségű szintetikus
szálakból. Az Eleganl Weave, vagyis a cégem parókáit az egész
keleti parton árusították tizennégy államban és Washingtonban.
Engem nem lehet egy parókával bolonddá tenni.

– Elnézést, hogy megpróbáltam. Ezt és még néhányat olyan
emberektől vettem, akik hamis igazolványokat, színes kontakt-
lencséket és más gyanús dolgokat is árusítanak.



– Ha találkozna még velük, adja át nekik, hogy az Elegant
Weave Bernie Riggowitza azt üzeni, első osztályú a termékük.

A következő pár kilométer során csendben iszogatták a
Mountain Dew-juk maradékát, amíg Jane meg nem szólalt:

– Meg sem kérdezte, mi elől menekülök.
– Valóban nem tettem, és nem is fogom, édesem. Nem

akarok csalódni, amennyiben a sztorija nem olyan szenzációs,
mint képzelem.

4.

A KÉT TESTVÉR egymás után ment be mosakodni a
fürdőszobába. Jolie már elhelyezkedett az ágyban, és a
fejtámlájának támaszkodva üldögélt, amikor Twyla is kijött
fehér selyempizsamájában, amelynek a felsőrészét Andy Warhol
leveskonzerve díszítette.

Miközben a nővére felhajtotta az ágytakarót a saját
fekhelyén, Jolie azt mondta:

– Kérdezhetnék tőled valamit? És megígérnéd, hogy teljesen
egyenes leszel velem?

– Mikor nem voltam én veled egyenes?
– Nincs valami gond az életedben?
Twyla bemászott az ágyába, és közben felsóhajtott.
– Charles nem nős, és terhes sem vagyok.
– Nem ezekre gondoltam.
Twyla összehúzta a szemöldökét.
– Akkor meg mire?
– Nem vagy beteg, vagy ilyesmi?
– Betegnek tűnök? Szerintem átkozottul jól nézek ki.
– Csodálatosan. Remélem, én is ilyen csinos leszek, amikor

elérem ezt a hajlott kort.
– Azt kétlem – felelte a nővére. – Szerintem én inkább anya

génjeit örököltem, te viszont apáéit.
Ez már sokkal jobban emlékeztetett a régi Twylára.
Jolie azt felelte:
– Hát, csak aggódom érted így, hogy elkerültél Bostonba.



– Most úgy beszélsz, mint apu. Mintha Boston a világ túlsó
végén lenne.

– Szóval, akkor minden rendben?
– Soha nem voltam jobban. De most már aludj, Jolie! Holnap

hosszú napunk lesz.
Twyla viszont ahelyett, hogy lekapcsolta volna az

éjjelilámpát, csupán a fényerejét tekerte le. Egy magazin volt
nála.

– Te még nem alszol? – kérdezte Jolie.
– Nem foglak zavarni. Csak el akarom olvasni ezt a cikket,

amit a repülőn nem sikerült befejeznem.
A húga lecsusszant a fejtámláról, és a bal oldalára fordult,

háttal Twylának. Arra várt, hogy a nővére lapozzon, de semmi
ilyesmit nem hallott, noha Twyla elég gyorsan olvasott. Jolie
folytatta a várakozást. Végül bele is aludt.

5.

BERNIE A NAP nagy részét átaludta, azzal a
szándékkal, hogy az éjszakát majd végigautózza Miriam kedves
emlékei között. Jane hajnali 4:20 óta mozgásban volt; akkor
ébredt fel az oklahomai Ardmore-ban lévő szállodában.
Csütörtök éjjel 23:35-re, mire odaértek a texasi Van Hornba, már
nem tudta elfojtani az ásítozást.

– Aludjon csak, aludjon! – mondta Bernie. – Én olyan éber
vagyok, mint egy bagoly. Ha szükségem lesz magára, majd
kiabálok. – Ha végül az derült volna ki, hogy Jane-nek mégsem
lett volna szabad megbíznia benne, az azt jelentette volna, hogy
a megérzései mit sem érnek, és amúgy is búcsút mondhat az
életének. A lány hátradöntötte az ülése támláját, és lehunyta a
szemét. Az öregember azt kérdezte: – Zenére is tud aludni?

– Pillanatnyilag kartácstűz mellett is képes lennék aludni.
– Nem fogom felhangosítani.
A férfi nyomkodta egy darabig a CD-lejátszót, és amikor

megszólalt a zene, Jane azt mondta:
– Lawrence Welk és a Champagne Orchestra. Maga szereti a



nagyzenekari zenéket, a szvinget?
– Egyetlen nagyzenekart sem ismernék fel.
– Duke Ellington, Artie Shaw, Benny Goodman… Ezek

jófajták.
– Miriam mindig Lawrence Welket nézte a tévében. Tudom,

hogy nyálas a zenéje.
– Olyan, amilyen, nem kell szégyellnie. Ő pont azt adta az

embereknek, amit akartak. Csak soha nem merészkedett túl a
határain, soha nem okozott meglepetést.

– Maga ért a zenéhez?
Jane majdnem azt felelte, hogy: Igen, a zongora ördöge vagyok.

Ilyen fáradtan nem bízott már magában eléggé a beszélgetéshez.
– Jó éjszakát, nagyapó!
Az álmai nem voltak kellemetlenek, buborékokat látott.
Amikor nagyjából egy óra múlva Welk rendkívül érzelgős

Apple Blossom Time-jára ébredt, a Mercedes már nem volt
mozgásban. Jane riadtan felült. Az út szélén parkoltak.

Bernie nem volt az autóban. Beletelt pár pillanatba, amíg a
lány ki tudta venni az alakját a sötétben, pár lépéssel az út
mellett, neki háttal, vizelés közben.

Amikor a férfi visszatért a kocsihoz, és észrevette, hogy
ébren van, azt mondta:

– Sajnálom. Akkora a prosztatám, mint egy sárgadinnye.
Amennyiben maga is ki akar menni, negyven perc múlva
tankolni fogunk El Pasóban.

– Nem, nekem még nem kell.
Ezzel Jane lehunyta a szemét, az öregember pedig kivett egy

becsomagolt kéztörlőt a kesztyűtartóból, és feltépte a zacskót.
Citromillat kezdett terjengeni a levegőben.

Miközben visszaaludt, Jane azon töprengett, hogy elég közel
járnak-e vajon El Pasóhoz ahhoz, hogy legyen térerő. De ha az
öreg magával vitte is a telefonját, amikor kiszállt, kit tudott
volna vajon felhívni? A rendőrségnek sem adta át az
útlezárásnál, amikor lehetősége nyílt volna rá.

Jane-nek muszáj volt megbíznia benne. A kontrollált
paranoia a túlélési mechanizmusok egyike. A szünet nélküli
paranoia viszont egyenes út az őrületbe.

Jane úgy aludta végig az El Pasó-i tankolást, mintha



leütötték volna.

6.

JOLIE TILLMAN valamikor az éjszaka közepén kicsit
magához tért, de nem teljesen, mert még mindig kimerült volt.
A szállodai szoba néma maradt. A lány fülelni kezdett, Hátha
meghallja a szomszédos ágyban fekvő nővére lélegzetvételét.
Hiába.

A lámpa már nem égett. Mivel nem húzták be a
függönyöket, a környező felületeken halvány fény játszott,
mintha egy vak ember szelleme simított volna végig mindenen,
amit életében nem láthatott.

Ha Twylán nem hófehér pizsama lett volna, akkor Jolie soha
nem látta volna meg a karosszékben, amelyben az ágy felé
fordulva ült. Lehet, hogy a lány aludt, bár a testtartása
éberségről árulkodott. Az arca árnyékba burkolózott, és nem
lehetett megállapítani, hogy vajon Jolie-t figyeli-e.

Az alakja olyan halottnak tűnt a szoba mozdulatlanságában,
hogy Jolie nem volt biztos abban, tényleg ébren van. Lehunyta a
szemét, kinyitotta, majd ismét lehunyta, és újra kinyitotta,
azonban a székben ülő ember nem vált folyékonnyá, és nem
tűnt el, mint egy álomalak tette volna. A kimerültség viszont
végül legyőzte Jolie-t, akinek ólomsúlyú szemhéja ismét
lecsukódott, és ezúttal ki sem nyílt, úgyhogy a kérdése – Álom
vagy valóság? – végül válasz nélkül maradt.

7.

JANE BEÁLLT NYAKKAL és savanyú szájízzel
ébredt a motor halk dorombolására. Lawrence Welk időközben
eltűnt. Amikor a lány kinyitotta a szemét, éppen virradt a két
hegyvonulat között elterülő füves pusztán, és a korai napfény
kirajzolta a vulkanikus lejtők töredezett, de az erózió több millió
éve által meglágyított és fákkal benőtt ráncait.



Bernie Riggowitz jó időt futott El Pasóba és Új-Mexikó dél
nyugati sarkán keresztül Arizonába: nagyjából ötszáz kilométert
tett meg alig négy óra alatt.

Miközben Jane ülő helyzetbe emelte a támláját, Bernie azt
mondta:

– Úgy aludt, mint egy kiscica, ami beszabadult a
tejesbödönbe.

– Hát, én úgy érzem magam, mint egy macska, aki egész
éjjel verekedett.

– Csináljuk azt, hogy megállunk Wilcoxban tankolni és
reggelizni, és ha ott átveszi a volánt, akkor tíz-tizenegy órára
Nogalesban lehetünk!

Jane a nyakát masszírozva azt felelte:
– Ebben a „mi”-ben nem vagyok annyira biztos. Én úgy

terveztem, hogy valahol Tucson déli oldalán kirakom magát, és
az utolsó egyórányi utat egyedül teszem meg Nogalesba,
mielőtt aggódnom kéne amiatt, hogy bejelenti a rendőrségen az
autója eltűnését.

Az öregember mosolya kicsit megsavanyodott arca
szomorú- bohóc-vonásai között, de utána azt mondta:

– Smonca! Most társak vagyunk, vagy nem vagyunk társak?
– Mi soha nem voltunk társak, Bernie.
– Akkor mik voltunk, ha szabad kérdeznem?
– Emberrabló és túsz.
– Most megőrült? Úgy nézek én ki, mint akit elraboltak?

Maga leintett, és felvettem mint stoppost, ennyi.
– Az a nogalesi fickó veszélyes ember.
– Nem ismeretlen számomra a veszély. Az adóhatóság egész

életemben a nyakamban lihegett.
– Erről megfeledkezett – emlékeztette Jane, miközben

elővette a pisztolyát.
– Már megint azzal a fegyverrel jön? Ha nem vette volna

észre, túlléptünk a fegyvereken.
Jane elgondolkozott ezen.
– Az a fickó Nogalesban szombatra vár engem. Egyedül

engem. És ő nem örül, ha a nagypapáját is magával viszi az
ember, amikor vele üzletel. Fel kell hívnom, hogy előrébb
hozzam a találkozónk időpontját, de szükségem van egy



fedősztorira. Maga nem lehet Bernie Riggowitz, a parókakirály.
– Soha nem mondtam, hogy király lennék. Negyven percen

belül Wilcoxba érünk. Ott van egy Best Western, és a sztorit
reggelizés közben is kifőzhetjük.

– A főzést csak hagyja rám! – Jane pár percig még a nogalesi
helyzeten gondolkozott. Amennyiben Bernie nélkül viszi oda a
Mercedest, akkor Enriquét kell megbíznia azzal, hogy szállítsa
le Mexikóba, miután ő elhajt az új járgányával. Időközben
túlságosan megszerette Bernie-t ahhoz, hogy lenyúlja az autóját,
és elcserélje Enriquével. Egyszer csak megszólalt: – Nincs egy
kalapja?

– Dehogy nincs. Nem látszik, hogy van fejem? Vannak
kalapjaim.

– Ha van olyan kalapja, ami jó ehhez, akkor megvan a
sztorink.

– A sztorink egy kalapból áll?
– A sztorink attól függ, hogy maga hogyan néz ki kalapban.

És minden azon áll vagy bukik, hogy pontosan azt csinálja-e,
amit mondok, és pontosan akkor-e, amikor mondom.

– Hát képes lennék én bajba keverni magát? Dehogy. Ez
nagyon szórakoztató lesz.

– Nem lesz szórakoztató, viszont érdekes lesz. És az is
előfordulhat, hogy nyakig süllyedünk a pöcegödörbe.

8.

AKÁR A KAROSSZÉKBEN éjszakázott részben vagy
egész végig Twyla, akár nem, amikor Jolie péntek reggel ötkor
felébredt, a testvére már az ágyában volt.

Az a kis zaj, amit keltett, elégnek bizonyult ahhoz, hogy
felkeltse Jolie-t, aki résnyire nyitott szemmel figyelte, ahogy a
nővére elveszi a táskáját az éjjeliszekrényről, és kimegy a
fürdőszobába.

Twyla mindig odafigyelt a környezetére, de minden
kecsessége ellenére is zajos lány volt. Ennél sokkal zajosabb. Az
az óvatosság, amivel felkelt az ágyból, felkapta a táskáját, és
behúzta maga mögött a mosdó ajtaját, nagyon nem vallott rá, és
titkolózásra utalt.



Jolie még halkabban óvakodott ki az ágyából, és kerülte
meg, majd éppen idejében tapasztotta a fülét a fürdőszoba
ajtajára ahhoz, hogy meghallja a halk pittyenéseket, miközben a
nővére beütött egy számot a mobilján.

Bárkinek telefonált is, az illető azonnal felvette, és Twyla be
sem mutatkozott, mielőtt azt mondta:

– Ma reggel fel kellett hívjalak, de már nem emlékszem,
miért. – Némi hallgatás után azzal folytatta: – Rendben. – Újabb
szünet. – Indianapolisba megyünk, hogy találkozzunk valakivel.
Nem tudom, kivel és hol. Anyám még beszél majd telefonon az
apámmal, amikor már majdnem ott leszünk. – Szünet. – Oké,
rendben, így lesz. Egy pillanat.

Ezzel Twyla megnyitotta a csapot.
Jolie hallotta, hogy még mindig beszél, azonban a

vízcsobogás miatt nem értette, mit mond.
És Twyla eleve ezért nyithatta ki a csapot. Biztosan nem az

volt a célja, hogy telefonálás közben egyúttal kezet is mosson. És
erre a vonal túlsó végén lévő valaki utasíthatta.

Jolie eltávolodott a fürdőszobaajtótól, és leült abba a
karosszékbe, amelyből a nővére éjszaka vagy őt figyelte, vagy
nem.

Az a Charles látatlanban is ellenszenves volt számára, még ha nem
is ismerte a vezetéknevét. Milyen ember az, aki megköveteli, hogy a
barátnője ilyen lopva tegyen neki jelentéseket a családjáról? Mi lehet rá
az oka? És mivel vehette rá Twylát, hogy megtegye?

Jolie úgy döntött, ideje ismét kinyitnia Twyla bőröndjét, és
kivennie belőle a drogot meg az injekciós tűket. Meg kell
mutatnia az anyjának a bizonyítékokat. És el kell mesélnie neki
mindent Twyla különös viselkedéséről.

Ám miközben a fürdőszobai csap elnémult, a zuhanyból
viszont folyni kezdett a víz, arra jutott, hogy már majdnem ideje
az anyjához fordulnia, de még nem egészen.

A tizenhét évnyi testvéri szeretet és jóindulatú versengés, a
tizenhét évnyi nevetés, közös álmodozás és beszélgetés olyan
köteléket hozott létre közöttük, amely, ha nem is volt szent, de
egyértelműen fontosnak, tisztának és őszintének tűnt, olyan
köteléknek, amelyet nem lenne szabad ok nélkül próbára tenni
vagy elszakítani. Jolie tartozott annyival Twylának, hogy



lehetőséget adjon neki arra, hogy magától helyrehozza a
dolgokat. Ha a testvére akkor is feszültnek tűnik majd, és
megpróbál elvonulni, hogy telefonálhasson, amikor
Indianapolisba érnek, és az anyjuk megkapja a soron következő
utasításokat az apjuktól, majd akkor beárulja.

Mert bármilyen szomorú is, erről lesz szó. Twyla beárulása
rettenetes dolog lesz, kapcsolatromboló dolog, bár még mindig
kevésbé rossz, mint az, hogy Twyla, ki tudja, milyen egzotikus
kábítószerek hatása alatt, az egész családjukat elárulja
valamilyen rejtélyes oknál fogva.

9.

ENRIQUE DE SOTO, a cégér és marketingkeret
nélküli autókereskedő egy sor pajtában tartotta fenn a
bemutatószalonját, egy volt lovasbirtokon, az arizonai Nogales
mellett. A pajták nem voltak olyan öregek, amilyeneknek
tűntek. Enrique és az emberei antikolták őket, hogy azt a
benyomást keltsék, mintha egy régóta balszerencsével küszködő
család birtokában lennének.

Az első pajta fakószürke volt, rothadásra utaló barnásfekete
betétekkel és helyenként kikandikáló vörös festékfoltokkal. Arra
az esetre, ha egy Enrique kenőpénzlistáján nem szereplő
hatósági személy látogatta volna meg az épületet, telepakolták a
délnyugat legszánalmasabb antikvitásaival, mintha a De Soto
család egy téveszmés gyűjtögetőkből álló horda lenne,
amelynek tagjai nem tudják megkülönböztetni a „régi”-t a
„régiségétől, és egy hozzájuk passzoló ügyfélkört szolgálnának
ki.

Miközben Jane a kétszárnyú ajtóban ácsorgott a
tulajdonossal, arra várva, hogy előhozzák a legújabb járművét,
Enrique lenyűgözve bámulta a Mercedes volánja mögött ülő
öregembert. Bernie Riggowitz keskeny karimás, lapos tetejű
kalapot viselt, olyat, ami a keményfiúk körében volt divatos
még az alkoholtilalom idején. Az E350-és motorja járt, a
légkondija be volt kapcsolva, az ablakai pedig felhúzva, és
Bernie egyenesen maga elé meredt szigorú tekintettel, mintha
rangján alulinak találná, hogy egy ilyen pitiáner bűnözői telepen



kell tartózkodnia.
– Persze hogy hallottam Meyer Lanskyról – mondta Enrique.
– Ki ne hallott volna róla? Ő volt a zsidó maffia legnagyobb

főnöke valaha. Azokban a Keresztapa-filmekben valahogy
máshogy nevezték… De ez a pasas nem Meyer Lansky. Meyer
Lansky meghalt, mielőtt én megszülettem volna.

– Nem azt mondtam, hogy ő Meyer Lansky. Nem szokásom
halott maffiózókat feltámasztani. Csak annyit mondtam, hogy ő
nagyobb kutya Meyer Lanskynál.

Enrique kemény fickó volt, aki akár ölni is képes lett volna
szükség esetén, azonban a sors egy zsoké kedves, kisfiús arcával
és nem túl félelmetes testalkatával áldotta meg. Láthatóan
tetszett neki a gondolat, hogy hogy egy nagy hatalmú
maffiafőnök is lehet ilyen jelentéktelen külsejű, tokás, ráncos és
keménykalapos, mint ez az öreg pasas itt a Mercedesben.

– De nem is hallottam új zsidó maffiavezetőkről.
– Nem véletlenül – felelte Jane. – És ő nem új, Ricky.

Szerinted újnak tűnik? Már negyven éve ő a király a színfalak
mögött.

– Akkor hogy hívják?
– Azt nem akarod tudni. És ő sem akarná, hogy tudd. Ha

meg- tudnád… abból semmi jó nem sülne ki. Lanskynak és a
többieknek az volt a legnagyobb hibájuk, hogy ismertségre
törtek, azt akarták, hogy csodálják őket, hogy tartsanak tőlük.
Ez a fickó viszont úgy gondolja, hogy az ismertségből csak a baj
van.

Enrique Jane-re pislantott súlyos szemhéja alól.
– Te most szórakozol velem? Hogy tud ez bármit is elérni,

ha nem ismerik a nevét?
– Nem azt mondtam, hogy senki sem ismeri. Azok, akiknek

ismerniük kell, ismerik. De az egy elég szűk kör.
– És egy ilyen fickó nem fegyveresekkel autókázik?
– Szerinted én ki vagyok?
– Ja. Oké. És ha ő az, akinek mondod, akkor mit keres itt?

Egy falatot akar az almámból? Az én almámból senki nem kap!
– Nyugi, Ricky! Nem akarlak megsérteni, úgyhogy zabolázd

meg a latin véredet, de ez a pasas nem tartaná érdemesnek a kis
vállalkozásodat arra, hogy ilyesmire fecsérelje az idejét. Ez



számára csak légypiszok. Ő tíz- és százmilliókkal üzletel. Most
azért van itt, mert velem van, és mi üzleti kapcsolatban állunk,
kölcsönösen tiszteljük egymást. Hosszú közös múltra
tekinthetünk vissza.

– Hosszú közös múltra? Hány éves is vagy, tizenöt?
Jane felnevetett, megszorította Enrique vállát, és azt felelte:
– Te aztán értesz ahhoz, hogyan kell rávenni valamire egy

lányt, Ricky. A hosszú múlt az én időszámításomban öt évet
jelent. Figyelj, te tudod, ki vagyok, nem?

– Most már mindenki tudja, ki vagy. De jobban örültem
volna, ha nem változtatod meg a külsődet. Tetszett az az
öreglányos stílus.

Amikor Marcus Paul Headsmant, a sorozatgyilkost elkapták
egy Enriquétől lopott autóban, és a fickó megpróbálta
kiárusítani a használt járművekkel kereskedő üzletembert, az
FBI túl elfoglalt volt ahhoz, hogy felgöngyölítse ezt a szálat, így
Enrique nagy meglepetésére minden további nélkül folytathatta
üzérkedéseit. Mikor Jane először látogatta meg egy kocsiért – a
Ford Escape már a második üzletkötésük során került a
birtokába –, a viselkedésével azt sugallta neki, hogy elásta a róla
szóló aktát. Enrique semmit nem tudott a hatóságok
működéséről, a munkaerőhiányról és a rengeteg feladatukról,
amelyeknek a száma elkerülhetetlenné tette a fontossági
sorrendben történő kezelést. Sokkal szívesebben hitte azt, hogy
annyira megtetszett egy csinos FBI-ügynöknek, hogy az a
létezése minden nyomát eltüntette a hivatal elől.

– Figyelj! – folytatta Jane. – Te tudod, hogy az ország összes
zsaruja engem keres. Szerinted miért nem képesek elkapni egy
magányosan bujkáló kislányt?

Enrique ismét a Mercedesben ülő férfira nézett.
– Mert ilyen kapcsolataid vannak.
– Na látod.
– Hol van az a Ford Escape, amit nem egészen három hete

adtam el neked?
– Felkerült a körözési listákra. Egy texasi autópályán

hagytam, és a kormányához bilincseltem egy zsarut. Leintett,
úgyhogy meg kellett kötöznöm, hogy lelassítsam, miközben
elviszem a rendőrautóját egy kis kocsikázásra.



Enrique elmosolyodott, és megrázta a fejét.
– Kislány, te teljes gőzzel száguldasz a betonfal felé.
– A negatív gondolkodás csak negatív eredményeket hozhat.
– De a pozitív gondolkodás sem változtatja a betont

kartonná.
Ekkor odagurult eléjük egy metálszürke Ford Explorer

Sport.
– Van benne tűz? – kérdezte Jane.
ünrique felcsapta a motorháztetőjét.
– Tudod, mit látsz?
– Egy egyedi készítésű 502-és Chevyt. Hétszáz lóerővel,

vagy még többel.
– Nyolszázhuszonöttel. Bendix alumíniumhengerekkel. Két

Endelbrock hat-ötvenes, négytorkú karburátorral, MSD
gyújtással, kettő-ötvenes dinitrogén-oxid adagot lök az
üzemanyagba. Turbó négyszázas áttétel, Gear Vendors
overdrive fokozattal. Ez egy vadállat.

– Elég komoly meló lehetett mindezt beleszuszakolni.
– Kiszedtem a navigációs rendszert. A papírjai tiszták.

Szalonból vásárolva, átalakítás nélkül negyvenhatezret
kérnének érte.

Jane lecsukta a motorháztetőt.
– Csakhogy neked egy vasadba se került.
– Tizennégyezret fizettem annak a fickónak, aki újat csinált

belőle. További négyszázat azért, hogy Mexikóba szállítsák
átalakításra. És a buherálás csak ezután jött.

– Legnagyobbrészt használt alkatrészekből, amelyekért nem
fizettél semmit.

– Ne szorongasd már a tökeimet! Te is tudod, hogy a munka
nem ingyen van.

– Már megállapodtunk, Ricky. Nem alkudozni próbálok. –
Jane kinyitotta a kézitáskáját, és átnyújtotta neki azt a
huszonnyolcezret százdollárosokban, amelyben telefonon
megállapodtak.

– A papírok és a kulcsok benne vannak. És egy cuki kis
illatosító is, ami olyan alakú, mint egy kiskutya, aminek a
segglyukából jön ki a virágillat.

– Az ügyfélkezelésed kifogástalan.



Amikor Jane elindult a bal első ajtó felé, Enrique a vállára
tette a kezét.

– Ha, tegyük fel, rendes lennék veled… azt elmondod majd
a zsidónak?

– Attól függ, hogy szerintem is rendes leszel-e.
A férfi lehámozott háromezret a pénzkötegről, amit kapott,

és visszaadta Jane-nek.
– Egy kis engedmény a pasas tiszteletére.
A lány a táskájába dugta a bankjegyeket, és azt felelte:
– Ez nagylelkű gesztus volt, Ricky.
– Mindenképpen említsd meg neki a nevemet.
– Megteszem. Elmondom neki.
Miközben Jane kinyitotta az Explorer ajtaját, Enrique

utánaszólt:
– És próbáld meg ezt három hétnél hosszabb ideig

megtartani! Nem költhetsz ennyit autókra! Bele kéne hallgatnod
Dave Ramsey rádióműsorába, és költségvetési tervet kéne
készítened.

10.

JOLIE TILLMAN az utóbbi idők eseményeiből
kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy egyre rettenetesebb
körülmények közé sodródnak. Sőt, a lejtő szöge, amelyen lefelé
száguldanak, egyre meredekebb. És a sebességük növekedésétől
felkavarodott a gyomra.

Nem sikerült olyan korán elindulniuk Lake Forestből, mint
akartak, így a chicagói reggeli csúcsforgalmat sem úszták meg.
Egy Merrillville nevű kisvárosban reggeliztek, ahol Jolie gofrit
rendelt tejszínhabbal és cukorsziruppal és vajjal, kísérőnek pedig
egy csésze forró csokoládét. Általában nem evett ilyen
egészségtelen dolgokat, de most olyan gyászossá vált a
hangulata, hogy csak a rengeteg cukor és állati zsiradék
segíthetett rajta.

Ám úgy tűnt, mindenki hasonló hangulatban van aznap
reggel. Twyla, ugye, vagy valamilyen egzotikus illegális



kábítószerre kattant rá, vagy egy életveszélyes betegséggel
küzdött, emellett talán terhes is volt, és egy ördögi, Charles
keresztnevű alak manipulálta. Charles a hírhedt Charles
családból. Nem csoda, hogy ő is gondterheltnek és csendesnek
tűnt. Az anyjuk természetesen azért aggódott, mert nem tudta,
hol van az apjuk, továbbá mert ő és a gyermekei olyan emberek
elől menekültek, akik saját farkukba harapó kígyókat tetoválnak
magukra, és mert az életük soha nem lesz már a régi, ami
megmagyarázta, hogy az általában sima homlokát miért
barázdálták az aggodalom ráncai, és miért nem próbálkozott
azzal, hogy vidám csevegéssel üsse el az időt.

Az utazásukat ez elég nyomasztóvá tette, de végül
megérkeztek Indianapolis legendás városába, és Twyla
pontosan 10:51- kor beütötte az apjuk eldobható telefonjának a
számát az anyjukéba, majd átnyújtotta a készüléket az
illetékesnek, hogy az anyjuk a közlekedési szabályokat
megszegve telefonálhasson vezetés közben. Mint kiderült, az
apjuk még nem tudta, hol fognak találkozni a küldöncével.
Továbbra is bizonytalanságban maradtak. A családfő ezért azt
szerette volna, ha a Courtyard by Marriottba mennek a Fortune
Circle-ön, és kivesznek egy szobát, amennyiben el tudják
foglalni egy ilyen korai órán, és ott várják meg, hogy James
Bond valamelyik változata kapcsolatba lépjen velük. Ha a
szállodának nem áll rendelkezésre olyan szobája, ahova azonnal
bejelentkezhetnek, akkor az előcsarnokában vagy az éttermében
kellett elütniük az időt a további fejleményekig.

A Courtyard by Marriott a repülőtér mellett helyezkedett el,
s elegáns, kisebb, négyemeletes szállodának bizonyult. Akadt
benne szabad szoba, és a recepcióján készpénzzel is lehetett
fizetni. A lányok apja azt mondta, hogy ott kell hagyniuk Tandy
néni Dodge-át, ami megkönnyebbüléssel töltötte el Jolie-t, mivel
már a csontja velejéig átjárta Calvin bácsi verbénás kölnijének és
a kocsi dohos szőnyegének a szaga. Az inas, aki a szobába vitte
a poggyászukat, elég jóképű volt ahhoz, hogy egy olyan jövő
képét ébressze fel Jolie-ban, amelyben nem kell folyamatosan
egyik helyről a másikra utazgatniuk az apja utasításaihoz
igazodva. De nem sokkal az után, hogy a fiatalember távozott, a
rájuk leselkedő rettenetes veszélyekkel kapcsolatos előérzetei



beigazolódtak.
Twyla bejelentette, hogy kimegy a mosdóba, és a

kézitáskájával indult el oda, úgyhogy Jolie megkérdezte:
– Nem akarod itt hagyni a telefonodat?
Twyla visszakérdezett:
– A telefonomat?
– Igen, a telefonodat. Most nem kéne felhívnod Charlest,

hogy elmondd neki, hol vagyunk. Ezt neki nem kell tudnia, és
egyébként sem lenne szabad morzsákat szórnunk a nyomunkba,
mint Jancsi és Juliska.

Twyla úgy meredt rá, mintha Jolie megőrült volna.
– Morzsákat?
– Tudod, hogy értem. – Jolie az anyjuk felé fordult. – Anya,

Twylának van egy Charles nevű hipnotizőr férfi ismerőse, egy
nagyon gonosz ember, és még az is elképzelhető, hogy drogokra
szoktatta Twylát…

Az anyjuk arckifejezése olyan értetlenné és aggodalmassá
váll, hogy Jolie már kezdte azt kívánni, bár szóba se hozta volna
a dolgot, és ne terhelte volna pluszban ezzel is, de már nem
szívhatta vissza.

– Jolie – szólalt meg a döbbent az asszony –, mi ütött beléd?
Hipnotizőr? Drogok? Ha van valaki a világon, aki még nálad is
összeszedettebb, az a nővéred.

– Jaj, anya, bárcsak így lenne! Tényleg nagyon örülnék neki.
– Jolie ezzel felkapta Twyla bőröndjét, feltette az ágyra, és a
nővére kérése ellenére, hogy ne nyissa ki, drámai mozdulattal
felcsapta a fedelét. – Injekciós tűk, anya.

Csakhogy ezúttal nem voltak ott azok a tűk és az a
hőszigetelt fémdoboz, ahol korábban.

Jolie a bőrönd másik felét is feltúrta, ahol szintén nem talált
semmit.

Twyla úgy nézett rá, mintha mélyen megbántotta, egyúttal
megdöbbentette volna, ami nagyon álságosnak tűnt, de tényleg.

Jolie, miközben a nővére holmijai között turkált a tűket és a
szárazjégben hidegen tartott dobozkát keresve, mivel biztosra
vette, hogy csak áthelyezték őket, azzal folytatta:

– Twyla tegnap éjszaka a karosszékben üldögélt a sötétben,
és engem bámult, miközben aludtam. Tudom, hogy így volt,



Twyla. És most már azt is, hogy azért tetted, már rájöttél, hogy
megtaláltam a drogokat.

Twyla olyan jól adva a meglepettet, mintha nem is
képzőművész lenne, hanem színésznő. Azt kérdezte:

– Anya, mi baja van Jolie-nak, miért csinálja ezt?
A húga, miközben visszatért a bőrönd korábbi oldalához,

azt felelte:
– Azért, mert így volt. Hova rejtetted őket, Twyla? Nyisd ki

a kézitáskádat! Az egy nagy kézitáska. Lássuk, mi van benne!
Ekkor az anyjuk is megszólalt.
– Jolie, csak fantáziálsz. Ülj le, kicsim, és nyugodj meg!
– Nem fantáziálok, anya. Nem szoktam fantáziálni. Soha

élelemben nem fantáziáltam még.
Twyla az ágyhoz lépett, és kifordította a táskáját.

Kicipzárazta az összes rekeszét. A retikül minden tartalma
kihullott az ágytakaróra.

– Nézz ide, Jolie! Látod? Nincsenek benne tűk, nincsenek
drogok. Hacsak a Visine-t nem tartjuk annak. – Kinyújtotta a
kézitáskát. – Tessék, vedd el, és ellenőrizd nyugodtan! Nincs
benne semmi.

– Észrevetted, hogy megtaláltam őket – jelentette ki Jolie. –
Úgyhogy Lake Forestben mindent kidobtál. Twyla, én szeretlek.
Csak segíteni akarok neked.

– Elhiszem, édesem. Elhiszem, hogy csak segíteni akarsz, de
nekem nincs szükségem segítségre, és nem értem, honnan
szedted ezt az egészet.

– Tegnap éjszaka ott üldögéltél, és azt figyelted, ahogy
alszom. Miért figyeltél? Mert tudtad, hogy megtaláltam a
drogokat és a tűket.

– Nem ültem sehova azért, hogy téged figyeljelek, Jolie. Úgy
aludtam, mint a tej.

Jolie legszívesebben elhányta volna magát. Szinte sokkot
kapott attól, hogy Twyla ilyen pofátlanul és a jelek szerint
hatékonyan tud hazudni.

– Mint a tej, mi? Na persze. Hányok ettől a rengeteg
hazugságtól. Rosszul vagyok tőled, Twyla, felfordul a gyomrom
attól, amit csinálsz.

Az anyjuk időközben kivett egy Coca-Colát a minibárból, és



kitöltötte egy pohárba.
– Tessék, Jolie. Ülj le, és nyugodj meg egy kicsit! –

Odavezette a kisebbik lányát egy karosszékhez. – Idd meg ezt,
kicsikém, idd meg, és jobban leszel!

Jolie elvette a poharat, összehúzta a szemöldökét, és azt
kérdezte:

– Ki iszik kólát, ha meg akar nyugodni?
– Te mondtad, hogy hánynod kell – emlékeztette az anyja,
– Mindenki tudja, hogy a Coca-Cola jót tesz a

gyomorbántalmaknak.
– Vegyél egy mély lélegzetet – szólalt meg Twyla is –, idd

meg a kóládat, és utána mindent megbeszélünk, Jolie. Az összes
kérdésedre válaszolni fogok. Ez csak valami nevetséges
félreértés lehet.

Jolie hirtelen észrevette, milyen idegesen veszi a levegőt.
Kapkodva, felszínesen lélegzett, úgy hiperventillált, mint egy
rémült gyermek, és egészen addig nem is tudatosult benne,
milyen zaklatottnak tűnhet. Valójában nem félt, csak aggódott
Twyla miatt, és frusztrálta, hogy a testvére észrevette a
gyanakvását, és lépéseket tett a bizonyítékok elrejtése vagy
megsemmisítése érdekében. De a drogfüggők híresen jól be
szokták csapni mind a környezetüket, mind önmagukat. Ezt
mindenki tudja.

Jolie igyekezett higgadtnak tűnni, és észszerű hangot
megütni, azonban még így is túl élesen szólalt meg.

– Kérd meg Twylát, hogy mutassa meg a karjait, anya!
Mindkét karján szúrásnyomokat fogsz látni. Nézd csak meg!
Mondd meg neki, hogy mutassa meg!

– Jolie, kezdesz megijeszteni – válaszolta az anyjuk. – Ez
nem vall rád, hogy ilyen rettenetes és őrült dolgokat mondasz a
nővéredről.

Twyla azt felelte:
– Semmi baj, anya. Nézd csak meg! – Ezzel felhúzta a blúza

jobb ujját, jóval a könyékhajlata fölé. A bőre teljesen sima volt.
Egyetlen szúrásnyom sem látszott rajta. – És ezt is nézd meg! –
A bal ingujját is felhúzta. A bőre makulátlan volt alatta. – Csak
valami ostoba félreértésről lehet szó. Nyugodj meg, Jolie, idd
meg a kóládat, és utána mindent megbeszélünk, mindent



tisztázunk!
Az anyjuk leült a fotel karfájára, és az egyik kezével

megsimította Jolie haját.
– Kérlek, kicsikém, viselkedjünk felnőttekként! Idd meg a

kóládat, nyugodj le, és mindent megbeszélünk!
Jolie úgy érezte, eggyel többször szólították fel a kelleténél

arra, hogy igya meg a kóláját. Esetleg kettővel többször. Egy
pillanat alatt tényleg megnyugodott, teljesen összeszedte magát,
olyan lélekjelenléte lett, mint egy elítéltnek, akinek már a
nyakán a hurok, a talpa alatt a csapóajtó, és akinek alig pár
másodperce maradt arra, hogy valamiképpen kiszabaduljon
ebből a csávából. Az anyja a fotel egyik karfáján ült, fél kezét
Jolie vállán nyugtatva. Twyla a székkel szemben állt. A székkel
szemben tornyosult. A szénsavas üdítőre meredt. Az
édesanyjuk szintén a kólát bámulta. Mintha Jolie pohara lenne a
Szent Grál, a kóla pedig a bor, amely vérré fog változni.

Jolie azt mondta:
– Ó, a fenébe!
Az anyjuk felpillantott a kóláról. Twyla is felnézett.
Jolie felpattant a fotelból, és a nővére arcába loccsantotta a

kólát…

11.

AHOGY MEGBESZÉLTÉK, Jane Tucson pereméig
követte Bernie Riggowitzot, ami nem egészen egyórányira volt
Enrique de Soto unortodox autókereskedésétől, és ott beálltak
egymás mellé egy szupermarket parkolójában. Átpakolták Jane
bőröndjeit és a sporttáskát a Ford Explorerbe.

– Jobb lenne, ha most levenné azt a kalapot – figyelmeztette
a lány az öregembert –, mielőtt még letartóztatja egy rendőr
mint maffiózót.

– Ki gondolta volna, hogy képes vagyok hidegvérű
gyilkosnak tűnni? Elegem van ebből a nyugdíjas életből, nagy
karrier vár rám karakterszínészként.

– Hát, van karaktere, az már biztos.



Megölelték egymást, és Jane egy puszit nyomott Bernie
arcára. A férfi arra kérte, hogy várjon még egy kicsit, mert adni
akar neki valamit. Megadta a telefonszámát, a brooklyni címét, a
lánya scottsdale-i címét, a lánya telefonszámát, a fogász
unokaöccse nevét és telefonszámát arra az esetre, ha Jane-nek
fogimplantátumra lenne szüksége, egy scottsdale-i pékség
számát, ahol feledhetetlen barheszt készítenek, és átnyújtotta
Miriam fotóját, amelyet a tárcájában tartott, miközben az
elhunyt felesége szellemével beutazta Amerikát.

Jane egy utolsó ölelés után beszállt az Explorerbe, és
becsukta az ajtaját, Bernie pedig behajolt a nyitott ablakon.

– Csináljon úgy, mintha tényleg az unokám lenne, Alice, és
mondja meg az igazat: tényleg rendben lesz?

– Van esélyem rá, Bernie. És mije van bármelyikünknek egy
esélyen túlmenően?

– Bármibe keveredett is, nagyon remélem, hogy kikecmereg
belőle. Szerintem többet érdemelne egy esélynél. A legjobbakat
érdemli.

Jane vacillált egy kicsit, majd megkérdezte:
– Tényleg nem tudja, ki vagyok?
– Talán néznem kellene a híreket? Ugyan! Az összes

hírműsor vagy csupa hazugság, vagy nagyon nyomasztó, vagy
csupa nyomasztó hazugsággal van tele. Nekem nem kell
tudnom azt, hogy ki maga, ahhoz, hogy tudjam, ki maga.

12.

…A NŐVÉRE ARCÁBA loccsantotta a kólát, majd
nekiment, és fellökte. Twyla hanyatt zuhant az ágyon.

Az anyjuk felállt a fotel karfájáról:
– Jolie, hagyd abba! – kiáltott rá a kisebbik lányára, és

megragadta.
Jolie kiszabadította magát, és az ajtó felé iramodott.
Retesz. Biztonsági lánc.
Az anyjuk megmarkolta Jolie karját, és megpróbálta

megakadályozni, hogy kiakassza a láncot.



– Mi csak jót akarunk neked, drágám. Így lesz a legjobb,
tényleg.

Jolie soha életében nem emelt kezet az anyjára. Egészen
mostanáig el sem tudott képzelni olyan helyzetet, amelyben
valamelyikük a másikra támadna. Azon kapta magát, hogy a
szeretet kiszolgáltatottá teszi, és képtelen odacsapni.

Az anyjuk elfordította Jolie-t az ajtótól, és nekiszorította,
hogy ne tudjon kimenni. Fikarcnyi harag sem tükröződött az
arcán, csak valami olyasmi, ami aggodalomnak tűnt.

– Kicsikém, semmi baj! Ezt most nem érted, de minden
rendben lesz. Tennék én bármi olyasmit, amivel ártanék neked,
édesem? Dehogy. Én hoztalak erre a világra, és azt szeretném,
ha jó dolgok történnének veled. A legjobbak.

Az arcuk alig pár centire volt egymástól, a leheletük
összekeveredett. Jolie az anyja tekintetét fürkészte. Semmilyen
változást nem látott benne. Csipetnyi rosszindulatot sem.

– Csak sétálni akarok menni – mondta a lány, és
elégedetlenül nyugtázta, hogy remeg a hangja. Noha az
anyjához beszélt, úgy érezte, veszélyes lenne kimutatnia a
gyengeségét. – Egy kis friss levegőre lenne szükségem, hogy
kitisztuljon a fejem.

– Itt kell maradnunk, szívem, arra az esetre, ha apa barátja
kapcsolatba lép velünk. És egyébként sem hagyhatok egyedül
sétálgatni egy ilyen csinos fiatal lányt egy idegen városban.

Twyla időközben kitörölgette a kólát a szeméből. Feltette az
anyjuk bőröndjét az ágyra.

– Hallgass anyára, Jolie! Nem tudom, hogy miért fordultál
így ellenem, de abban biztos lehetsz, hogy anya a te oldaladon
áll.

– Jolie, drágám, úgy reszketsz, mint egy falevél – tette hozzá
az anyjuk. – Mi a csuda kavarog abban a színes képzeletedben?
Menjünk csak vissza a székhez, ott leülhetsz, én pedig hozok
neked egy másik Coca-Colát.

Twyla, miközben kinyitotta a bőröndjét, azt mondta:
– Meg kellett volna innod a kóládat tegnap a

McDonald’sban, azt, amit a desszerted mellé rendeltem.
Az anyjuk, továbbra is elzárva a kiutat Jolie elől, hozzátette:
– Az egyszerűen túl édes lett volna a desszert mellé.



Legalábbis ezt mondtad. És természetesen igazad volt.
Vagyis biztosan nyugtató volt a kólában.
– Amikor anyával visszatértetek a mosdóból – folytatta

Twyla –, ő megitta a kávéját, megitta az egészet, és ha te is
megittad volna a kóládat, most nem lennél ilyen ideges.

Az anyjuk elmosolyodott. A lehelete meleg és kellemes illatú
volt. A frissen sült kenyérre emlékeztette Jolie-t. A hangja
lágyan és megnyugtatóan csengett.

– Twylának igaza van, édesem. Akkor most nem lennél ilyen
nyugtalan. Látod, én sem vagyok az. Erre az egészre nincs
szükség, drágám. Menjünk csak vissza a székhez, üljünk le, és
bánjunk tisztelettel egymással!

Twyla kivette az anyjuk bőröndjéből az injekciós tűket és a
szigetelt fémdobozt. Kirakta őket az ágytakaróra.

– Mi fog velem történni? – kérdezte Jolie.
– Veled történni? – kérdezte az anyjuk, majd lágyan

felnevetett, tisztán érezhető szeretettel, mintha aranyosnak
találná a kisebbik lánya értetlenkedését. – Semmi nem fog
történni veled, édesem. Imádom azt a drámai hajlamodat… Egy
szép napon még nagy író leszel. Nagyszerű író.

– Mire kellenek azok a tűk?
– Minden évben megkapod az influenzaoltást, nem?
– De ez nem influenza ellen van. Ez nem az az évszak. És az

influenzaoltást amúgy is orvosok szokták beadni.
Az anyjuk hangja továbbra is megnyugtató és rendkívül

józan maradt.
– Jaj, nem feltétlenül csak orvosok, Jolie! Ápolónők is be

tudják adni. Néha gyógyszerészekre bízzák a dolgot. Minimális
képesítés után is be tudják adni emberek nagyáruházakban,
meg ilyen helyeken. Sőt, te magad is kaptál egyszer
influenzaoltási egy nagyáruházban, és azt mondtad, hogy az
volt a legkevésbé fájdalmas az összes közül. Nem emlékszel?
Dehogynem. Bár igazad van, édesem, ez nem az influenzáról
szól. Ez sokkal fontosabb egy buta kis influenzaoltásnál.

Minél tovább beszélt Jolie-hoz az anyja, annál kevésbé
hasonlított az anyjára. Létezett egy konkrét jelző is arra,
ahogyan magyarázott neki: a „mézesmázos”. Édeskés volt. Túl
erőltetetten próbálta megnyugtatni Jolie-t, s túl sűrű



kedvességgel árasztotta el.
– Szédülök – jelentette ki Jolie. Mereven ácsorgott, a válla

megfeszült, miközben az anyja továbbra is az ajtóhoz szegezte.
Hirtelen elgyengült, és elernyedt a teste. – Muszáj leülnöm.

– Mindnyájan le fogunk ülni, édesem. Együtt leülünk, és
kitaláljuk, hogy mi legyen.

Twyla éppen egy újabb Coca-Colát vett ki a minibárból.
– Oké – válaszolta Jolie reszketegen. – Üljünk le, és

mondjátok el nekem, hogy mi ez az egész!
Az anyjuk a kezével elengedte, de a testével még mindig az

ajtóhoz szorította. Elmosolyodott.
– Ez a beszéd. – Miközben a lánya tekintetét fürkészte, az

egyik kezét Jolie arcára tette, és szeretettel megsimogatta, akár
őszintén tette, akár nem.

Jolie utálta magát azért, amit ekkor csinált, ám ez nem
tartotta vissza: megharapta az anyja kezét. Erősen beleharapott,
és megérezte a vér ízét, az anyja pedig felkiáltott döbbenetében
és fájdalmában, majd hátralépett. Jolie ekkor gyomorszájon
vágta, mire az anyja térdre rogyott az ágy mellett.

A táskája ott hevert egy közeli kisasztalon. Jolie felkapta, az
ajtóhoz vetette magát, kiakasztotta a biztonsági láncot, kirontott
az ajtón, majd becsapta maga mögött, és futásnak eredt.

A szobájuk a harmadik emeleten volt. A folyosó mindkét
oldalán egy-egy lépcsősor futott le. A lánynak nem volt ideje a
liftre várakozni.

Miközben kinyitotta a lépcsőház ajtaját, lábdobogást hallott
maga mögül. Visszanézett. Twyla.

Lerobogott a lépcsőn, ami mintha teleszkópként nyúlt volna
egyre hosszabbra előtte, minden egyes megtett foknál még egy
fokkal meghosszabbodva, ami miatt úgy érezte, mintha soha
nem jutna a végére. Ramaty idegállapotban volt. Még soha nem
volt ennyire furcsa idegállapotban. Rengeteg különböző érzelem
tombolt benne. Rettegett, ugyanakkor sírt is szomorúságában,
amiért valahogyan elveszítette az anyját és a nővérét – Hogyan,
miért, ki miatt? –, és égette a szégyen, hogy fájdalmat okozott az
anyjának, ugyanakkor rendkívül büszke volt arra, hogy sikerült
elmenekülnie. Az egész világa többé-kevésbé bizonytalanná vált
az óta, hogy Cora Gundersun megölte magát és azokat az



embereket a szállodában, de az elmúlt három nap során még
gyorsabban lett még bizonytalanabb, most pedig egy teljes
pólusváltáson ment át, melynek során az észak déllé vált, az új
keringési szög pedig apokaliptikussá. Jolie érezte, ahogy a Föld
külső kérge katasztrófával fenyegetve csúszkál a lába alatt, és
egész kontinensek rendeződnek át, ütköznek össze, s
bukfenceznek fel, miközben az emberiség minden műve
összeomlik, és kilométermagas cunamik támadnak a mély
tengerből, legalábbis metaforikus értelemben.

Dobogó lábakkal és dobogó szívvel rohant le a földszintre,
ahol kinyitotta a vészkijáratot, és végigszáguldott egy újabb
folyosón. Miközben az előcsarnok felé szaladt, kicipzárazta az
anyja táskáját, és kivette belőle az eldobható telefont.

Hallotta, ahogy a nővére nem sokkal mögötte a nevét
kiabálja, és amikor az előcsarnokba értek, Twyla még jobban
felemelte a hangját.

– Segítség, segítsen valaki elkapni a húgomat! Hallucinál,
kábítószer hatása alatt van!

Jolie megállt, megfordult, és eldobta az anyjuk kézitáskáját,
ami az arcán találta el Twylát. A nővére megtántorodott, talán el
is esett, ám ezt Jolie már nem várta meg. A főbejárat felé vetette
magát, és amikor valaki olyan mozdulatot tett, mintha az útját
akarná állni, ráüvöltött, hogy menjen a faszba, de olyan erővel,
hogy nyálcseppek fröcsögtek a szájából. Még soha nem
használta ezt a szót, most viszont igen, ráadásul vicsorogva,
mintha tényleg egy kábítószeres őrült lenne, mert már semmi
nem számított, csak hogy elmenekülhessen. Amikor ráébredt,
hogy véres az álla az anyja vérétől, hozzátette, hogy: „Különben
megharaplak!” Ki a főbejáraton a hűvös levegőre. Amikor
kivetette magát az ajtón, úgy zakatolt a szíve, mintha földrengés
rázná a húsát és a csontjait a teste törésvonalai mentén. A
lélegzete égette a torkát. Amikor végül hátra mert nézni, senki
nem követte, de azért tovább rohant.

13.



JANE MÉG NEM TUDOTT továbbhaladni.
Feltétle¬nül szándékában állt elkapni D. J. Michaelt ott, ahol
valójában tartózkodott, vagyis minden kétséget kizáróan a San
Franciscó-i épülete kilencedik emeletén, de nem aznap, és nem
másnap. A túl kevés alvás, a túl sok stressz és a túl sok érzelem
elvette az erejét: meghúzta az izmait, csipássá tette a szemét, és
ködössé a gondolatait.

Kivett egy hotelszobát Tucsonban, és lefolytatta élete
leghosszabb zuhanyozását. Hagyta, hogy a forró víz legalább a
sajgás egy részét kimossa belőle.

Miután tiszta ruhát húzott, előkotorta a tárcájából Melinda
June Garlock jogosítványát, és kicserélte az Elizabeth Bennet
nevére szólóval.

Eltette a rozsdavörös parókát és a nullás szemüveget. Az
összevissza vágott, hollófekete Vogue-punk haját öltötte magára
a hamis orrpiercinggel, a rubintszemű ezüstkígyóval. Kék
szemfesték és ugyanolyan árnyalatú rúzs. Helló, Liz Bennet!

Miután az ágyra dobta a szobakulcsot, elhagyta a motelt
anélkül, hogy ott aludt volna.

Egy órával később, Casa Grandéban, a Best Western Suites
hotelban Liz Bennet átnyújtotta a jogosítványát a recepciósnak,
és készpénzzel fizetett egy kis, franciaágyas szobáért.

14.

A COURTYARD BY MARRIOTT az Indianapolisi
Nemzetközi Repülőtér mellett volt, több másik szálloda között.
Jolie egyikbe sem akart bemenni, mert el tudta képzelni, hogy az
anyja és a nővére – és ki tudja, milyen hozzájuk hasonlókat
gyűjtöttek még maguk köré – hamarosan átkutatják utána a
többi szálláshelyet. Ugyanakkor sehova máshova nem tudott
egyszerűen csak besétálni, mintha ott lakna, úgyhogy a
legnagyobb szállodát választotta, egy hatemeletes épületet,
amely talán olyan másfél kilométerre lehetett a Marriott-tól.

Leült egy kényelmes székre az előcsarnokban, nem
közvetlenül a bejárattal szemközt, de úgy, hogy jól rálásson, és



felkészült arra, hogy azonnal menekülőre fogja, ha megpillantja
valamelyik szerette megváltozott arcát. Nála volt az eldobható
mobiltelefon. Az anyja egy piros alkoholos filctollal felírta rá az
apja telefonszámát arra az esetre, ha elfelejtené.

Miközben Jolie megpróbálta kigondolni, hogy mit mond
majd az apjának, s igyekezett megtalálni azokat a szavakat,
amelyek meggyőzik majd a férfit, hogy az eszelősnek tűnő
vádaskodása megalapozott, erősen szorította a mobilt mind a
két kezével. A készülék nem szimpla eldobható telefonnak tűnt
számára, hanem az utolsó kapocsnak is egy rendezett világhoz,
ahhoz, ami a családjából maradt, s a reményei utolsó
foszlányaihoz. Egyedül volt egy olyan városban, ahol még soha
nem járt, s egyetlen cent vagy igazolvány nélkül. A kézitáskáját
a Marriott hotelszobájában hagyta. Tandy néni Dodge-át is ott
parkolták le, de ahhoz nem volt kulcsa. És egyébként sem mert
volna visszamenni oda attól való félelmében, hogy az anyja
vagy a szálloda kihívta a rendőrséget. Amikor elmenekült, úgy
rohant végig az előcsarnokon, mint egy őrült, és azzal
fenyegetőzött, hogy megharapja a körülötte lévő embereket,
úgyhogy a rendőrség valószínűleg bedugná egy kórházba
megfigyelésre. Ott pedig minden bizonnyal benyugtatóznák. És
benyugtatózva teljesen védtelenné válna. Miután felébredne,
mellette lenne az anyja és Twyla, és ő nem tudná, hogy
belenyomták-e az injekciót, mialatt aludt. Dehogynem. Tudná
ugyan valamilyen szinten, csak akkor már késő lenne. Nem
lenne képes segíteni magán. Onnantól fogva ő is éppen úgy
hívogatna valakit, ahogyan Twyla hívogatott valakit, és minden
egyes undorító dolgot megtenne, amit az illető mondana neki. A
kezében szorongatott tárgy nem csupán egy telefon volt, hanem
egy talizmán is, amely a mágikus erejével képes megszabadítani
őt ebből a sötétté vált világból, és visszasegíteni a fényre –
amennyiben végre össze tudja szedni magát, és meg tudja
fogalmazni, hogy mit mondjon az apjának!

A kezében szorongatott telefon ekkor váratlanul megszólalt.
Jolie összerezzent, levegő után kapott, és majdnem felkiáltott
döbbenetében. Ügyetlenkedett egy kicsit a telefonnal, de a
harmadik csengésre sikerült felvennie.

– Apu?



Miközben ezt kimondta, ráébredt, hogy talán az anyja is
megjegyezte ezt a számot, és ő hívja, vagy Twyla. Sőt,
előfordulhat, hogy amint fogadja a hívást, valahogy képesek
lesznek megállapítani, hogy hol van. A mágikus talizmánok
mindkét irányban működnek.

De az apja volt az.
– Jolie? Te vagy az, kicsikém?
A telefonkártya mindjárt lejár, a kapcsolat megszakad, valami

rettenetes dolog fog történni minden bizonnyal… De semmi
borzalmas nem történt, Jolie-nak sikerült összeszednie a
megfelelő szavakat, és ki is tudta mondani őket. Némi habozás
után azt kérdezte:

– Apu, miért csinálta Cora Gundersun azt a rettenetes
szörnyűséget? Beleinjekcióztak valamilyen tudatmódosító szert,
és valaki más utasította arra, hogy megtegye?

Az apja is tétovázott pár pillanatig, és Jolie már azt hitte,
hogy tényleg megszakadt a vonal, mígnem a férfi végül
megszólalt:

– Mi a baj, édesem? Honnan vetted ezt a gondolatot?
A szálloda előcsarnokában jöttek-mentek az emberek –

kifutófiúk bőröndökkel megrakott kocsikkal, vendégek –, de egy
árva lélek nem szentelt különösebb figyelmet Jolie Tillmannak.
És senki nem telepedett le a körülötte lévő fotelokba.

A lány szavai fékezhetetlen vízesésként zubogtak ki a
szájából:

– Valaki beinjekciózta Twylát, nem tudom, hogy ki vagy
miért tette, de ilyen injekciós tűk és ampullák voltak nála,
mármint TwyIánál, ott voltak a bőröndjében, és ő beinjekciózta
anyát, amíg aludt, benyugtatózta, utána beinjekciózta, és most
mindketten megpróbáltak engem is beinjekciózni, úgyhogy meg
kellett harapnom anyát, és nagyon erősen meg is ütöttem… –
Jolie sírni kezdett. – Apu, annyira szörnyű volt, hogy meg kell
harapnom, ő mégiscsak anyu, de nem anyu volt az, úgyhogy
megharaptam, és ez volt a legrosszabb dolog egész életemben…

Veszített. Eljátszotta a lehetőségét arra, hogy meggyőzze az
apját. Úgy fecsegett összevissza, mint egy kisgyermek. Az apja
azt felelte, hogy „Te jó ég!”, amiből Jolie azonnal tudta, hogy
úgy gondolja, elveszítette az eszét. Utána az apja megismételte,



hogy „Te jó ég!”, azonban a lehető legszörnyűbb hangon, mire
Jolie akaratlanul is felkiáltott:

– Ez így volt, apa, és tudom, hogy őrültségnek hangzik, de
tényleg így volt, könyörgök, higgy nekem!

Az apja hangja megtört. Úgy tűnt, mintha a férfi levegőt is
alig kapna a féltoluló érzelmeitől.

– Jolie, te jó ég, én hiszek neked… – És noha tovább beszélt,
sírni kezdett, pedig őt korábban szinte soha nem lehetett
könnyekre fakasztani. Jolie ekkor győződött meg arról végleg és
minden kétséget kizáróan, hogy az élete teljes mértékben és
visszavonhatatlanul megváltozott.

15.

JOLIE APJA AZT MONDTA, hogy valaki már
Indianapolisban van, hogy találkozzon velük, és az illető éppen
elindult a Marriott felé, úgyhogy azonnal fel kell hívnia, és Jolie-
hoz kell küldenie. De ekkor rádöbbent, hogy amikor a felesége
felkelt aznap reggel, megváltozva, akkor megadhatta a
telefonszámát a világjobbítóknak, akárkik is azok. Azt nem
tudta, hogy az eldobható telefonja alapján is meg tudják-e
találni, azonban nem vállalhatott kockázatokat, úgyhogy
eldöntötte, hogy azonnal megsemmisíti, amint befejezik a
beszélgetést, és egy másikon fogja felhívni az úton lévő
személyt. Azt sem tudta, hogy az üldözőik nem hallgatják-e le
ebben a szent pillanatban; úgy sejtette, hogy nem tudják, ennek
ellenére nem akarta megnevezni azt a személyt, aki Jolie felé
tart, és személyleírást sem adott róla. De azt mondta, hogy az
illető, akit odaküld, felismeri majd Jolie-t arról, hogy tizenhét
éves, gyönyörű, százhatvanhét centi magas és fekete; Jolie pedig
onnan fogja tudni, hogy megbízhat benne, hogy az a valaki
elmond majd neki valami olyasmit, amit csak a lány és az apja
tudhat.

Rövidre fogott beszélgetésük ezzel le is zárult, és Jolie apja
eltűnt, mielőtt a lány ráébredt volna, hogy a kezében tartott
telefonnal már nem fogja tudni elérni, mert az apja kikapcsolta,



és hamarosan meg is semmisíti a sajátját.
Ettől Jolie még magányosabbnak kezdte érezni magát, mint

két perccel korábban. Már felhívni sem tudott senkit. A
nagyanyját sem, és Tandy nénit sem Madisonban, mert talán ők
is olyanokká változtak, mint az anyja és Twyla. Nem vehette
készpénznek, hogy megbízhat bennük.

A következő öt perc öt örökkévalóságnak tűnt, és a lány
minden alkalommal összerezzent, valahányszor egy újabb
ember belépett a szálloda ajtaján. Nagyon szeretett olvasni, és
rengeteg kémregény is megfordult a kezében, mégsem állt
készen erre a titkosügynökösdire, túlságosan ideges volt hozzá.

A célszemély, a kapcsolat az utolsó embernek bizonyult,
akire Jolie számított volna. Egy szőke nő lépett be a szállodába
fehér blúzban, fekete farmerdzsekiben és fekete farmerban. A
korát nehéz lett volna megállapítani – olyan negyven-ötven éves
lehetett. Fekete csizmája egy nagy gonddal szabott bőr lábbeli
volt élénkkék betétekkel, a fülében pedig csillárszerű gyémánt
fülbevalót viselt. Egyenesen Jolie-hoz sétált, aki felállt a
fogadására, és, talán texasi akcentussal, azt mondta:

– Édesem, amikor icipici kislány voltál, az apukád vicces
meséket talált ki, amiket csak te hallhattál, egy Bajusz nevű
egérseriffről – Jolie első pillantásra megkedvelte a nőt, és talán
még akkor is bízott volna benne egy kicsit, ha nem említi meg
Bajuszt, az egérseriffet. – Hogy vagy, gyermekem?

– Rémesen. Félek, szomorú vagyok, fáj a szívem, de tartom
magam.

– Most már ketten tarthatjuk benned a lelket – felelte a nő.
Nadine Sacket vagyok. Apukád nálunk van, Texasban.

Odaviszünk téged hozzá. De a terveink nagyon hirtelen
módosultak, úgyhogy most kerülő úton megyünk haza. Amikor
beülünk a taxiba, nem fogunk neveket használni, és egy szóval
sem említjük azokat a dolgokat, amelyek velünk történtek.
Tudsz követni, kicsikém?

– Igen. Megértettem.
Nadine taxival érkezett, azonban nem taxival akart elindulni

onnan. Egy oldal ajtón át távoztak. Kikerülték a járdát,
egyenesen átvágtak a füvön a szomszédos szálloda parkolójába.
Nadine ott intett le egy taxit, amely egy belvárosi konferencia-



központhoz vitte őket.
Onnan gyalog mentek át a Westin Indianapolisba, a

legnagyobb és legfényűzőbb szállodába, amelyet Jolie valaha
látott.

Bár Nadine nem jelentkezett be, valahogy sikerült rávennie a
recepcióst, hogy segítsen neki autót bérelni, és fél óra sem telt
bele, máris úton voltak egy Cadillac Escalade-ben.

– Mindnyájatokat, téged, az anyukádat és a nővéredet is
egyenesen az itteni repülőtérre akartunk vinni, hogy onnan
menjünk tovább, de amikor ez a szörnyűség bekövetkezett, ez
már nem volt opció. Lehet, hogy a gazfickók még nem
árasztották el a repülőteret, de később végig tudják majd nézni
az összes kamera felvételét, hogy kiderítsék, hova mentél, és
kivel. Úgyhogy mi ketten most átkocsizunk St. Louisba, ami
nagyjából négy és fél órányira van hátszél nélkül. Addigra
Leland és Kelsey már ott fognak várni minket egy repülővel,
amivel egyenesen hazaszállunk majd.

Mindazok után, amiken aznap át kellett esnie, Nadine gyors
reakciója és magabiztossága, amellyel a helyzetet kezelte,
egyszerre tűnt megnyugtatónak és egy kicsit szédítőnek is Jolie
számára.

– Ki az a Leland és Kelsey?
– Leland az a semmirekellő, aki alig tizenkilenc éves

koromban feleségül vett. Kelsey Bodine-t tizennégy éves
korábban küldték le hozzánk a ranchre, és eleinte olyan savanyú
volt, mint egy székrekedéssel küzdő halottkém. Az a fiú
akkoriban egy öszvért sem tudott volna megkülönböztetni egy
lótól vagy egy pónitól. Azt hitte, hogy gyengeelméjű, mert a
világ ezt próbálta elhitetni vele. Most már huszonhárom éves,
nálunk dolgozik, és mindig beül Leland mellé másodpilótának,
amikor a férjem felszáll. Neked valószínűleg szimpatikus lesz a
jó öreg Kelsey. Azt biztosra veszem, hogy te tetszeni fogsz neki,
mert te bármelyik fiúnak tetszenél, akinek van szeme és szíve.

– Maguknak saját repülőgépük van?
– Hé, kicsikém, nehogy egy nagy 747-esre számíts, egy

lebegő palotára! Csak egy régi kis Learjetről van szó, egy olyan
tizenkét személyesről, de átkozottul kényelmes közlekedési
eszköz a kicsike.



Jolie úgy élte meg a St. Louisba vezető utat, mintha egy
sírkertből autózna haza temetés után; búbánat és gond gyötörte,
és aggódott a jövője miatt, ugyanakkor egy kicsit izgatott is volt,
mint Harry Potter az első útján Roxfortba, a King’s Cross kilenc
és háromnegyedik vágányánál. Nadine-nak be nem állt a szája.
Mindent elmesélt magáról és Lelandról, a Sacket bentlakásos
iskoláról, továbbá az ezeken kívül eső témák szédítő
választékáról, és sikerült rávennie Jolie-t is, hogy ő is beszéljen
magáról, méghozzá többet, mint amennyit bármikor addig.
Ugyanakkor mire odaértek a kis magángéphez a St. Louis-i
repülőtéren, és felszálltak a Learrel, Jolie semmire sem
emlékezett abból, amit bármelyikük mondott. Amikor az élete
Mr. Sacket és Kelsey Bodine kezébe került, letaglózó
kimerültség lett úrrá rajta. Az elmúlt két éjszakán nem aludt jól,
és úgy érezte, hogy soha többé nem is fog, tekintve, hogy mi
minden történhet az emberrel alvás közben. De amint a gép
megindult a levegőben Texas felé, azonnal elnyomta az álom.

16.

AZ ÖTVENEZER LELKET SZÁMLÁLÓ Casa
Grandéban Jane talált egy széles borválasztékkal rendelkező
éttermet. Megivott két pohár cabernet sauvignont, és
bélszínszeletet evett. Biztonságban érezte magát Elizabeth
Bennet bőrében.

A háromcsillagos motelban kábeltévé is volt, ami nem hozta
lázba, de műholdas rádió is. Egy klasszikus zenéket sugárzó
csatornára kapcsolt. Éppen Glenn Gould zongorázta el Bach
Goldberg-variációit.

Jane bekevert egy vodka-kólát, és leült egy karosszékben
három tárggyal a keze ügyében: a medállal, amelyet Travistől
kapott, hogy szerencsét hozzon neki, a jegygyűrűjével, amelyet
már nem hordhatott nyilvánosan, és Miriam Riggowitz kis
méretű fotójával, akit Bernie egy évvel korábban veszített el.

Gould zseniális zenéje egyszerre mesélt a boldogságról és a
szenvedésről, az agyon keresztül vette célba a szívet, és addig



fonta egymásba a hallgató intellektusát és érzelmeit, amíg az
emberi megtapasztalásnak ezek a gyakran konfliktusba kerülő
aspektusai össze nem olvadtak, és meg nem gyógyultak.

Miközben a zene egy másik világba repítette Jane-t, a lány
lenyűgözve bámulta Miriam fotóját, úgy fürkészte tiszta és
kedves arcát, mintha regényt olvasna, és olyan történeteket
képzelt köré, amelyekről soha nem fogja megtudni, hogy
igazak-e. Egészen addig nem is értette ezt a megszállottságát,
amíg rá nem ébredt, hogy ő jelenleg a világ Miriamjaiért küzd,
és akár meghalni is képes lenne értük: azokért az emberekért,
akik teljes életet élnek, és akiket nem érdekel a hírnév, sem az
olyan eszmék, amelyek az úgynevezett elitet hozzák lázba. Az
elmúlt évszázadok során a Miriamok, a Bernie-k és a hozzájuk
hasonlók milliói alkották a szabad és civilizált társadalmak
gerincét, pont ezért gyűlölik őket annyira, és akarják őket
annyira elnyomni az összeesküvők D. J. Michael vezetésével; a
szabadság és a civilizáció az abszolút hatalom ellenségei, mert
ellehetetlenítik azt az imádatot, amelyet a hatalmasok akarnak
kiváltani másokból.

Jane nem kívánt több vodkát. Levetkőzött, lefeküdt, és
lekapcsolta a lámpát. Pisztolyával a másik párna alatt, amelyen
már soha nem fog a férje feje nyugodni, csak feküdt a sötétben a
zenét hallgatva. Lehet, hogy rossz korba született, és több
szempontból is rosszul állt az idővel. Álmában az idő nem a
zsarnoka volt; nem fenyegette az elszámoltatás órája, és nem
forgott veszélyben a gyermeke.

17.

SZOMBATON JANE MEGLÁTOGATTA Casa
Grande könyvtárát, és az egyik számítógépen rákeresett a
legújabb hírekre D. J. Michaellel kapcsolatban. Mint kiderült,
alig egy nappal korábban jelentették be, hogy a következő
szombaton egy jótékonysági gálán fog részt venni San
Franciscóban, ahol egy humanitárius díjat adnak át neki.

Jane gyanította, hogy azért tették közzé a megjelenését a



gálán, hogy őt odacsalják, s rávegyék egy merénylet
megkísérlésére. Úgyhogy eldöntötte, hogy a helyszín közelébe
sem fog menni.

Alig pár percet töltött a könyvtárban, onnan pedig három
órán át vezetett az arizonai Yumába, ahol megszállt éjszakára.

Vasárnap reggel tizenegykor megérkezett San Diegóba, és
egy eldobható telefonon felhívta az Otis Faucheurtől kapott
számot.

Amikor felvették a túloldalon, nem azonosította magát.
– Úgy sejtem, szerda óta számít a hívásomra.
– Mikor szeretne találkozni?
– A legkorábbi megfelelő időpontban.
– Két órakor. – A férfi megadott neki egy La Jolla-i címet.
La Jolla, San Diego egyik legdivatosabb negyede bűbájosnak

bizonyult fákkal szegélyezett sétányaival és érdekes boltjaival.
A drágább ingatlanok ára itt akár nyolc számjegyű is lehetett.

Wilson Faucheur háza a hétjegyű árak középkategóriájában
helyezkedett el; közel ötszáz négyzetméternyi kecses, modern
építészeti alkotás volt. Egy teraszos domboldalon állt, és nem
közvetlenül a hiperdrága óceánparton, hanem nagyjából
háromutcányira tőle.

Amikor Jane elhajtott a ház előtt, semmi gyanúsat nem
látott. Leparkolt az Explorer Sporttal egy párhuzamos utcában,
és visszasétált a házhoz.

Bár Otis Faucheur egyértelművé tette, hogy megöli, ha a
lány valaha is visszatér az arkansas-i létesítményébe, Jane nem
érezte úgy, hogy a fia házában veszélyben volna. Otis úgy
gondolta, hogy ők mindketten a rendszer gyengeségeit
használják ki, és bizonyos értelemben szövetségesek, bár Jane-
nek nem felejthette el, hogy míg a férfi az uralkodó osztály tagja,
mert már politikusokat is lefizetett, ő csupán egy kívülálló.
Amennyiben arra kerülne a sor, Otis simán feláldozná őt.

Jane megnyomta a csengőt. A fickó, aki ajtót nyitott, nagyon
különbözött az apjától. Magas volt, és inas, sűrű, sötét hajjal. A
vonásai túl élesek voltak ahhoz, hogy jóképű legyen, de elég
vonzónak tűnt a negyven évéhez képest.

Becsukta Jane mögött az ajtót, és azt mondta:
– A feleségem nem akar ebbe belekeveredni. Ötig házon



kívül lesz. Addigra el kell mennie.
– Megértettem.
– Apám elmondta, ki maga. Ha nem segítette volna ki a

testvéremet, Doziert abból a kalamajkából, nem lennék hajlandó
erre.

– Ezért nem hibáztatom.
– De maga még így is olyan nagy veszélyt jelent, hogy

felmerült bennem, nem kezdi-e elveszíteni a józan eszét az
apám vénségére, és nem vált-e túl szentimentálissá.

– Biztosíthatom, hogy nagyjából annyira szentimentális,
mint egy kőtörő kalapács.

A férfi arcvonásai élesebbé váltak, mintha egy baltával
faragott totemoszloppá változott volna.

– Ez valami vicc akart lenni?
– A helyzet pontos leírása akart lenni. Nézze, minél

rövidebb ideig szópárbajozunk egymással, annál hamarabb
eltűnök.

– Hát, az is valami.
A férfi végigvezette a legnagyobbrészt hófehér,

halványszürkével, áramvonalas bútorokkal és lélektelen
absztrakt képzőművészeti remekekkel díszített házban. A
műalkotások egy bináris kódra emlékeztették Jane-t egy fehér
papírlapon.

Wilson tágas dolgozószobája a legalsó emeleten
helyezkedett el a három közül. A padlótól a mennyezetig érő
ablakok mögött elterülő két, mélyebben lévő utca házai
szegélyezték az óceánt, amely olyannak tűnt, mintha az éggel
karöltve próbálna igazodni a beltéri dekoráció színeihez: a
középszürke felhők alatt sötétszürke, fehér tajtékkal csíkozott
hullámok szaladtak.

A falakat Wilson Faucheur projektjeinek képei díszítették.
Ő nemcsak egyszerű családi házakat tervezett, hanem

húszemeletes lakóépületeket, irodatornyokat, szállodákat és
kormányzati központokat. Azok közé az építészek közé
tartozott, akik többrétegnyi díszítéssel álcázták az alapvetően
szocreál jellegű betontömböket.

A két hosszú asztalon egy-egy számítógép, nyomtató,
néhány könyv és rengeteg gyűrűs mappa sorakozott. A



közöttük lévő másfél méteres hézag lehetővé tette, hogy az
építész egyetlen gyors mozdulattal megpördülhessen gurulós
irodai székén, és a másik asztalhoz gördülhessen.

Előhúzott egy másik széket Jane számára, és leültek egy
számítógép elé.

– Szóval van egy épület, amelynek meg akarja ismerni a
zsigereit.

– Képes lesz eltüntetni maga után a nyomait?
A férfi jeges tekintete szükségtelenné tette a hosszas választ.
– Mibe keveredem bele?
– Amennyiben el tud bújni, semmibe.
Némi hallgatás után, melynek során az építész nagy

valószínűséggel azt fontolgatta, hogy mégiscsak nemet kellene
mondania az apja kérésére, végül azt felelte:

– Felhasználhatok pár offshore címet, amelyeket később
szükség esetén úgy el lehet tüntetni, mintha soha nem is léteztek
volna.

– Ez nem hangzik rosszul – jegyezte meg Jane.
Megadta annak a tízemeletes épületnek a címét, ahol a

kalandja – és talán az élete is – véget ér majd.
Faucheur a Google Street View-val kezdte a munkát. A

célobjektum modern építménynek tűnt: lágyan lekerekített
sarkok, halvány homokkő, rozsdamentes ajtók, ablakkeretek és
dekorációs elemek. A főbejárata felett az állt acél kézírással: FAR
HORIZONS.

A legfelső három szint falai nagyjából négy és fél méterrel
beljebb kezdődtek az alacsonyabb emeletekénél, mert körben
végig terasz szegélyezte őket. Az épület az utca lokális
csúcspontjának tűnt egy olyan részen, ahol a legtöbb ház
legfeljebb hatemeletes volt, úgyhogy a három legfelső szintről
csodás lehetett a kilátás.

– Ez egy eklektikus környék, de az épület még ehhez képest
is szokatlanul vegyes felhasználású – magyarázta Faucheur. – A
három felső szint egyértelműen lakórész. Ha a bejárat felett egy
cég neve áll, akkor az alsó hét szint iroda lehet. És a jelek szerint
egyik teraszt sem töri meg semmi, úgyhogy mindhárom emelet
egy-egy összefüggő kilátóbalkonnal rendelkezik, ami nem túl
korszerű dizájn.



Jane azt felelte:
– Csak egy lakás van, a kilencedik emeleten. A nyolcadikon

és a tizediken semmi. Azok a szintek a kilencedik védelmére
szolgálnak. – Ismét az a jeges pillantás. A férfi ezúttal nem is
fáradt azzal, hogy megszólaljon. Ha Jane nem mondja el neki,
akkor is minden bizonnyal utána fog nézni, miután a lány
elmegy. – Mond magának bármit is David James Michael neve?

– A fenébe!
– A kilencedik emeleten szokott lakni, amikor San

Franciscóban van.
– És maga meg akarja kerülni a biztonsági rendszerét.
– Nem megkerülni akarom. Át akarok jutni rajta.
– Minek?
– Hogy videóra rögzítsem a beismerő vallomását egy sor

főbenjáró bűncselekménnyel kapcsolatban, amelyek miatt szét
fog esni a birodalma, rá pedig halálbüntetést szabnak ki. –
Faucheur a nagy ablakok felé fordult, és úgy meredt az óceánra,
mintha abban reménykedne, hogy Bölcsesség kapitány tanácsot
küld neki a szemaforjával. Jane azzal folytatta: – Már majdnem
mindent tudok, amire szükségem lesz. Csak pár dolgot kell még
kiderítenem,

– Michael nagy környezetvédő. Gondolom, ezzel is tisztában
van.

– Úgy hallottam, törődik a környezetével.
– Igen, törődik. Leginkább D. J. Michaellel törődik.
– Rengeteg pénzt osztogat mindenfelé.
– És sokkal többet kap vissza. Az a seggfej csak kihasználja

az ökotudatos barátait, mert arra buzdítja őket, hogy szabotálják
a versenytársai projektjeit az engedélyezési szakaszban. Majd
eltelik néhány év, és egy másik cég valami pontosan olyat épít
fel, mint amit betiltottak… és kiderül, hogy valamiféle rejtett
kapcsolaton át ő birtokolja egy részét, ha nem az egészet.

– És maga is azok közé tartozik, akikkel kicseszett, mi?
Faucheur visszafordult Jane felé, és a szemébe nézett.
– Miért akarja ezt tudni?
– Négy lift – mondta fel Jane azt, amit Randall Larkintól

tudott meg. – Három csak a hetedikig megy. A negyedik a
nyolcadik, kilencedik és tizedik emeleteket szolgálja ki, alattuk



semmit.
– Egy különleges kulcsra van szükség a kinyitásához?
– Igen. És amint belép az ember – magyarázta Jane –, alá kell

vetnie magát a retinavizsgálatnak, hogy kiderüljön, rajta van-e a
jogosultak listáján. Amennyiben nincs, az ajtók bezárulnak, és
ott tartják a rendőrség megérkezéséig.

– Vagyis a liftekkel nem jut sokra.
– És van két lépcső is, egy-egy az épület két végén.
A férfi bólintott.
– Ahogy azt a tűzvédelmi szabályzat előírja.
– De azok csak a hetedik emeletig tartanak.
– Ilyesmit soha nem hagyna jóvá az építészeti tanács –

jegyezte meg Faucheur. – Még akkor sem, ha D. J. Michaelről
van szó.

– Nekem azt mondták, hogy létezik egy titkos lépcsőház. Az
építési szabályzat ezt jóváhagyná?

– Amennyiben az épület biztonsági rendszerének a legitim
eleme. A legtöbb biztonsági rendszer elektronikus, de a nagyon
drága épületek esetében építészeti elemei is lehetnek.

– Mint például a pánikszobák?
– Igen, a pánikszobák, és néha egy-egy titkos menekülő

alagút az épületből, mondjuk, a pincébe. Vagy akár
függőlegesen lefelé, utána pedig vízszintesen a szomszédos
épület pincéjébe, és onnan ki.

– A pánikszobák és a titkos lépcsőházak terveit is be kell
nyújtani az építészeti hatósághoz?

– Nem. – A férfi ismét a Google Street View-t kezdte
nézegetni a monitorján, s az arckifejezése már nem volt olyan
szigorú. Kicsit úgy tűnt, mintha magával ragadta volna némi
kisfiús lelkesedés. – De általában megkövetelik, hogy az ember
bemutassa .1 rendőrségnek ezeket a megépítésük után, hogy a
zsaruk megismerjék a titkos kiutakat túszejtés esetére. Persze ez
nagyon sok esetben nem történik meg.

– Az a fickó, aki mindezt elmondta nekem… tudta, hogy
létezik egy titkos lépcsőház, viszont azt nem, hogy hol. Maga
meg tudná nekem találni?

Az építész a jobb keze ujjait a Google Street View képeihez
érintette, mintha ki akarná tapintani a megoldást.



– Minden épületben vannak vakfoltok, a tervekbe nem illő
terek, amelyeket nem használnak fel semmire. Ezeket
befalazzák, és utána senki nem is tud a létezésükről. És
általában nagyon kicsik, és nem húzódnak végig a teljes
építményen. Ha az ember ért a tervrajzok olvasásához, és
megtalálja azokat a hézagokat, amelyek a ház aljától a tetejéig
futnak, akkor rájön, hol vannak titkos lépcsőházak vagy titkos
átjárók.

– Maga hozzá tud férni az engedélyezési tervrajzokhoz?
Gondolom, digitális formában szokták bekérni az építészektől a
terveket.

A férfi megrázta a fejét.
– Ha másképp is lehetséges, ne így akarja csinálni! A

városrendezési adatbázisok, az egész rendszer egy kormányzati
hulladék. Csak eltévednénk benne, és rövid úton beleőrülnénk.
De van más megoldás.

– Akkor megszerzi nekem, amit akarok?
Az építész visszaült a székébe, tett vele egy teljes,

háromszázhatvan fokos fordulatot, majd Jane-re mosolygott.
– Ha tegnap bárki azt mondta volna nekem, hogy

lehetőségem nyílik elősegíteni D. J. Michael bukását, a bal
tökömet is feláldoztam volna érte.

– Erre nem lesz szükség – nyugtatta meg Jane.

18.

WILSON FELHÍVTA a feleségét, és megkérte, hogy
hatig ne menjen haza. Többre volt szükségük Jane-nel annál a
három óránál, amit eredetileg erre szánt volna.

Egy kávéfőző is volt a dolgozószobájában, és Jane lefőzött
benne egy erős adagot. Mindketten feketén, cukor nélkül itták.

Wilson kirakott egy tányérral a felesége citromos-
csokoládédarabkás kekszéből. Jane nem rajongott a sütikért, de
ennél adekvátabb pillanatot el sem tudott volna képzelni az
ilyesmihez, és az édesség mennyeinek bizonyult.

Wilson ahelyett, hogy feltörte volna a San Franciscó-i



építészeti hatóság adatbázisát, egy Emporis nevű weboldalt
kereseti fel, amelynek a „közérdeklődéssel övezett és kiemelten
drága” épületek építészeti adatainak közzététele volt a célja.
Onnan átirányították ahhoz a céghez, amelyik felhúzta a
kérdéses épületet, és az összes főbb alvállalkozójukhoz.

– D. J. a legjobbakat bízta meg – magyarázta Wilson –, és
ehhez a céghez tudtommal nincs köze.

A fővállalkozónak digitális archívuma is volt, és Wilson
biztosra vette, hogy perceken belül bejut oda, mert korábban
órákat töltött a feltörésével, és belecsempészett egy trójait,
amelyet hátsó bejáratként használhatott.

– Én is indultam már velük közös tenderen – mesélte Jane-
nek –, de annyira meg szokták nyesni a költségeiket, hogy
ellehetetlenítik a versenytársaikat. Azt akartam kideríteni,
hogyan teszik ezt. – A jelek szerint leolvasta a lány érzelmeit az
arcáról, mert szomorúan elmosolyodott. – Igen, azt hiszem, nem
estem olyan messze Otis fájától, mint azt hinni szeretném.

Az üvegfal mögött az ég szürkesége egyre sötétebb
árnyalatot vett fel, ahogy a bolygó elfordult a naptól, és az óceán
is feketébb lett a felhők tükörképétől.

– Az épület alatt van egy háromszintes süllyesztett
parkolóház. A talaj feletti részének az alsó hét emeletén több
mint tízezer négyzetméternyi irodahelyiség terül el. A legfelső
három emelet területe a körbefutó erkélyek miatt csak bő
kétezerötszáz négyzetméter.

Miután alaposan áttanulmányozta a tervrajzokat, Wilson
rátalált egy fél-egy négyzetméter átmérőjű folytonos hézagra a
déli fal kellős közepén, amely egészen a tetőtől szaladt le a
legmagasabb parkolószintig.

– Talán csigalépcső van benne – jegyezte meg –, bár ekkora
helyen pont elférne egy kétkarú lépcső is szűk fordulókkal.

– És hogyan lehet bejutni oda?
– Úgy látom, mintha valami tárolóhelyiség mögött érne

véget. Arra tippelnék, hogy polcok húzódnak előtte, és egy
rejtett kapcsolóval el lehet fordítani az egyik polcsort.

– Ami egy rejtekajtó.
– Tisztára, mint az Indiana Jonesban – helyeselt a férfi.
– Az ajtó biztosan be van riasztózva. Ezt meg tudom



szüntetni valahogy?
– Egy tisztességesen eldugott rejtekajtóra nem tesz riasztót

az ember. A riasztók összekötik a szerkezeti biztonsági
óvintézkedéseket az elektronikus rendszerrel, vagyis ha egy
ügyesebb hacker feltöri az utóbbit, az előbbit is megtalálja. És a
titkos menekülőút lelepleződik.

– Kamerák vannak odabent?
– Ha egy titkos járatot kamerák figyelnek, akkor a hackerek

is rábukkanhatnak, és megtalálhatják az embert menekülés
közben. Az ilyesmi sokkal nagyobb eséllyel marad titokban, ha
spártaira csinálja az ember. Úgy kell megtervezni, hogy ne
lehessen megtalálni, vagy legalábbis ne túl könnyen, és akkor
csak az tudja majd használni, aki eleve elkészíttette.

Az alkonyattal együtt hideg szellő is felszállt az óceánról a
hegyek közé, és a pálmalevelek úgy hányták-vetették magukat,
mintha a fény eltűnésén sajnálkoznának.

– Én úgy gondolom – felelte Jane – abból, amit elmondtak
nekem, hogy azon a lépcsőn a nyolcadik és a tizedik emeletre is
fel tudok menni, a kilencedikre viszont nem. A kilencedik ajtaját
be kell majd robbantanom. Ez egy kicsit megnehezíti az
észrevétlen megérkezést.

– D. J. Michael a kilencediken lakik, mi? Azt mondta, hogy a
nyolcadik és a tizedik emelet csak biztonsági szintek. Mit is
jelent ez pontosan?

– Ne akarja tudni… Úgy tervezem, hogy a nyolcadikon
fogok behatolni. Ha ezt sikerül élve megúsznom, még akkor is
fel kell jutnom valahogy a nyolcadikról a kilencedikre. Egy
olyan megoldással, amelyre D. J. nem számít.

Wilson hosszú pillanatokig méregette Jane-t egyetlen szó
nélkül.

– Minden, amit a hírekben mondanak magáról, hazugság,
ugye?

– A legnagyobb része. Tényleg meg kellett ölnöm pár embert
önvédelemből. De a hírekben soha nem önvédelemnek szokták
ezt nevezni.

– Mi az ördögről van itt szó tulajdonképpen? – Az építész
felemelte az egyik kezét, hogy elhallgattassa magát. – Oké,
rendben, nem akarom tudni. – Visszafordult a monitorhoz. –



Lássuk, megtalálom-e, amire szüksége van!

19.

JANE HÉTFŐ DÉLUTÁNRA beszerzett két további
pisztolyt is John és Judy White-tól, akik Pete és Lois Jones néven
futottak mint szír menekültek, noha valószínűleg soha nem
látták Szíriát, és a resedai házban éltek kerti törpék hadai között,
nem létező unokák büszke nagyszüleiként. A fegyverek polimer
házas, .45-ös Heckler & Koch Compactok voltak kilenctöltényes
tárral és recézett, kényelmes fogást lehetővé tévő markolattal.
Hangtompító is járt hozzájuk. Jane tartalék tárakat is beszerzett,
néhány doboz töltényt és egy új, kéttokos vállhevedert
szarvasbőr szíjakkal. Bár nem akart a túlfegyverkezés miatt
veszíteni a mozgási szabadságából, azért egy Gould & Goodrich
fegyverszíjat is vett tépőzáras rögzítőelemekkel, amelyre
változatos eszközöket fel tudott erősíteni.

A buja Lois ezúttal szűk, rózsaszín pulóver helyett egy
szintén pár mérettel kisebb lilát viselt. Zöld körömlakk helyett
sárgát. Hat gyémántköves gyűrűje mellé időközben egy
hetediket is beszerzett.

Jane távozás előtt, a küszöbön állva nem bírt ellenállni a
késztetésnek:

– Bernie Riggowitz az Elegant Weave-től azt üzeni, hogy a
parókáik első osztályúak.

– Orosz haj – jegyezte meg Lois két slukk között.
– Tényleg?
– Az a legjobb haj a világon.
– Ezt nem tudtam.
– Csak arra kell vigyázni, nehogy csernobili hajat használjon

az ember.
– Az atomerőmű-baleset miatt?
Lois kifújt egy nagy füstfelhőt. Lecsippentett valamit a

nyelvéről, és miközben megvizsgálta, azt felelte:
– Az nem baleset volt. És nem csak egy atomerőmű.
Magabiztos hanghordozása azt sugallta, hogy nem csupán a



bulvárlapok fantazmagóriáiból indul ki.
– Ha nem csak egy atomerőmű volt, és nem baleset, akkor

micsoda?
A fekete szempár elkeskenyedett, és egy pillanatra egy

annyira megkeményedett, és olyan jeges lélek tükröződött
benne, hogy a tulajdonosát már kihívó pulóvere és csiricsáré
körme sem tudta nevetségessé tenni.

– Maga csak ne foglalkozzon Csernobillal! Menjen! Menjen,
ahova menni akar! Ha meg akar halni, akkor menjen meghalni!
– Ezzel Jane arcába csapta az ajtót.

20.

HÉTFŐ ESTE. Tíz óra. Jane befészkelte magát egy
motelba San Francisco szélén, egy olyan kerületben, amelyik tíz
évvel korábban még nem volt lepukkant, de azóta hanyatlásnak
indult. A kezükben leginkább csak imaginárius értéket
képviselő batyukat és zacskókat szorongató hajléktalanseregek –
alkoholisták, drogfüggők és mentális problémákkal küzdők,
továbbá azok, akik józanok és épelméjűek voltak, csak
szegények – kuporogtak bezárt boltok sötét kapuiban, a közeli
minipark bokrai között és a sikátorok konténereinek
árnyékában. Valaki Jim Croce régi dalát, a Time in a Bottle-t
énekelte éppen részegen, majd hirtelen úgy elhallgatott, mintha
megütötték volna.

Jane úgy döntött, hogy teljesen felöltözve tér nyugovóra, de
tizenegy körül gyermeksírás verte fel álmából. Csendes, kitartó
nyafogást hallott, nem makacs üvöltést, hanem a
nyomorúságnak és a rezignált bánatnak egy olyan kifejeződését,
amelyet egy felnőttnek már rég el kellett volna űznie pár szóval
és egy kedves simogatással, de a sírás csak nem maradt abba.

Jane eleinte azt hitte, a szomszédos szobából szűrődik át.
Ám amikor egymás után rátapasztotta a fülét a nyugati, majd a
keleti falra, kiderült, hogy nem.

Fel-alá kezdett járkálni, de csak egyre nyugtalanabbá vált,
amíg végül fel nem vette vállhevederét, majd sportdzsekijét is.



A pisztolyát elrejtve kilépett a szobából, és megállt az önkéntes
börtönbüntetést vállalók celláira emlékeztető motelszobák előtt
húzódó repedezett, mocskos járdán.

Egyik végétől a másikig bejárta a motelt, azonban a sírás
mintha mindig máshonnan jött volna. A figyelme egy régi
Volkswagen buszra terelődött a parkoló egyik sarkában,
amelynek be voltak húzva a függönyei. De amikor
megközelítette, kiderült, hogy a gyermeksírás nem onnan
szűrődik ki.

Aztán egyszer csak elhallgatott. Jane várni kezdte, hogy
újból megszólaljon. De egyetlen emberi eredetű hangot sem
hallott. Csupán mechanikus zajokat közel s távol. Kicsit úgy
érezte, mintha az emberiség kora lejárt volna, és egy olyan
városban találta volna magát, amelynek az összes polgára
valamilyen gépezet. A gyermek néma maradt.

Jane visszatért a szobájába. Levette a kabátját, majd a
fegyverhevederét is.

Travis. Felmerült benne a kérdés, hogy vajon képes-e egy
édesanya extrém körülmények között több száz kilométerről is
meghallani a gyermeke sírását.

Eszébe jutott a fekete szemű Lois Resedában, aki olyannak
tűnt, mint egy jövendőmondó cigány asszony, miközben
kiolvasta Jane sorsát a szeméből. „Ha meg akar halni, akkor menjen
meghalni.”

Már arra vágyott, hogy most azonnal lefeküdhessen aludni,
és hogy hamarosan igazságot szolgáltathasson. Vodkát nem
akart ugyan, de anélkül elkerülte volna az álom. Kevert
magának egy italt.

Nem akart meghalni. Te jó ég, dehogy! Amit az a nő látott a
szemében, az a rettegés volt. A gyomorszorító, ideges félelem
attól, ami a Far Horizons épületének a nyolcadik emeletén várja
majd, amiről Randall Larkin azt mondta, hogy ott fogja várni.
Erre a konfrontációra sem a quanticói kiképzés, sem a sokévnyi
tapasztalat nem készíthette fel.

Lehet, hogy a síró gyermek, akit aznap este hallott, ő maga
volt sok évvel korábban, amikor holtan találta az anyját a
fürdőkád vértől zavaros vizében.



21.

JANE HAWK kedd reggel a Far Horizonsszal
szemben leparkolva figyelte, ahogy a dolgozók megérkeznek.
Néhányan telekocsival jöttek. Jane felírta azoknak a rendszámát,
akik egyedül autóztak.

Randall Larkintól megtudta, hogy mindegyik
alkalmazottnak saját, számozott parkolóhelye van, és csak akkor
juthatnak be a parkolóba, ha a lézeres vonalkódolvasó
azonosítja őket a szélvédő mögé tett belépőkártya alapján. A
látogatóknak huszonnégy órával az érkezésük előtt belépési
engedélyt kell kérniük.

Később, a könyvtárban, egy nyilvános számítógépen a
rendőrségi kódjával belépett a gépjármű-nyilvántartás
adatbázisába, azonosította a járművek sofőrjeit, és lekérte a
lakcímüket.

Délre már két jelöltje is volt. Sara Laura Shoen egy sausalitói
ikerházban lakott, és a Golden Gate hídon dolgozott. Henry
Waldlock Pacificában lakott, a várostól délre. Amennyire Jane
meg tudta állapítani a Facebook-profiljuk és az interneten
fellelhető többi adatuk alapján, egyikük sem volt házas, s nem
éltek kapcsolatban. Mindketten társkeresőztek.

Mivel Henry családi házban lakott, ami elszigeteltebbnek
tűnt egy ikerháznál, Jane Pacificába autózott, hogy felderítse a
terepet. A ház egy hatalmas telken állt, az utca végén, vagyis
ideálisnak tűnt a terveihez.

Miután korán megvacsorázott egy étteremben, Jane
visszatért Henry lakóhelyéhez, és kétutcányira a házától
leparkolt. A kézitáskájával odasétált a férfi spanyolos hangulatú
otthonához, és 17:15-kor megnyomta a csengőt. Senki sem
nyitott ajtót.

A lépcsőtől balra, egy nebáncsvirágágyásban ott állt egy
feltűnő tábla, amely arra figyelmeztette az arra járókat, hogy az
ingatlant egy ismert biztonsági szolgálat rendszere védi.

Északra szomszédok. Délre senki. A déli kapun retesz volt.
Jane bement rajta, és elindult a garázs meg a kertfal közötti,
jázminindákkal borított kis ösvényen. A garázs oldalkapujánál



leült a fal takarásában a főkapu felől, és várni kezdett.
18:11-kor, nem sokkal sötétedés után motorhangot hallott,

amelyet éles fényszórófény követett. Egy autó hajtott be a
főkapun, amit nem látott abból a szögből. A garázsajtó
felgördült, a riasztó megszólalt, a kocsi behajtott a tető alá, és a
garázskapu visszaereszkedett.

A motor még mindig járt, amikor a riasztó elhallgatott. A
férfi biztosan a telefonjával kapcsolta ki. Miközben Jane felállt, a
házban kigyúltak a lámpák, valószínűleg szintén a telefon
jóvoltából.

A motor leállt. Egy kocsiajtó becsapódott. A férfi fütyörészve
sétált a BMW 740i szedánjától a házba vezető ajtóig.

Amikor meghallotta a belső ajtó becsapódását, Jane behatolt
a garázs oldalkapuján. Ehhez nem volt szüksége a LockAidre, a
hitelkártyájával emelte meg az egyszerű reteszt.

Az ajtón lévő automata lámpából még mindig sugárzott a
halvány fény. A BMW mellett egy almapiros, 1960-as Corvette
parkolt. A garázs tiszta volt, és rendezett.

A legtöbb emberhez hasonlóan Henry sem kapcsolta be a
kerti riasztót, amikor otthon volt. Ez Jane számára jót jelentett, a
férfi számára rosszat.

Továbbá a házba vezető ajtót is elmulasztotta bezárni. Jane
belépett a mosókonyhába, ahonnan egy földszinti folyosóra
sétált ki.

Lámpafény a konyhában. Konzervnevetés a tévéből.
Jane fellopakodott az emeletre. Elrejtőzött fő hálószobától

legtávolabb lévő vendégszoba sötétségében.
Henry vacsora után úgy felhangosította a tévét, hogy

beleremegtek a falak. A film hatalmas robotokról vagy
földönkívüliekről szólhatott. Nem lehetett megállapítani.

Jane a Facebook-posztjai, a társkeresőzése és a magányos
estéje miatt nem tudta nem megsajnálni egy kicsit.

Ennek ellenére szándékában állt kiiktatni a férfit, és lenyúlni
a kocsiját.

Amikor Henry este tízkor aludni tért, élesítette a riasztókat.
A géphang bejelentette:

– Otthon élesítve.
Henry csak a kültéri riasztót kapcsolta be, a



mozgásérzékelőket nem.
Nem tűnt valószínűnek, hogy hirtelen gyanakvóbbá vált

volna az éjszaka közepén, de Jane azért kitámasztotta az ajtót
egy egyenes támlájú székkel, mielőtt kinyújtózott az ágyon.
Annyira nyomasztotta a nyolcadik emeleten rá váró
vesszőfutás, hogy nem aggódott amiatt, hogy tovább aludna
Henrynél.

Többször is felébredt, és végül hajnali 4:05-kor kelt fel.
Eltávolította a széket a kilincs alól. Kisétált a folyosóra.

Az ablakokon beszűrődő holdfény tökéletesnek bizonyult a
kísértetjáráshoz. Jane megállt Henry hálószobájának az
ajtajában. A férfi halkan horkolt.

Jane bekapcsolta az elemlámpáját, és belépett. Henry arccal
felfelé feküdt az ágyon.

Amikor hívatlan látogatója kloroformot spriccelt az arcába,
megvonaglott. A szeme kinyílt, de csak egy másfajta álomba
merült át.

Csupán alsónadrág volt rajta. Olyan hetven kiló lehetett.
Hetven kilónyi holtsúly. De Jane-nek sikerült a karjánál fogva
lehúznia az ágyról.

Amikor Henry visszanyerte az eszméletét, meztelenül
üldögélt egy ablaktalan vécéhelyiség fajanszán, a ház
legelszigeteltebb helyiségében. Két csuklóját több réteg
szigetelőszalag rögzítette egymáshoz, illetve a bal combjához. A
bokáját kábelkötözővel kötötték össze és erősítették a vécé
tövéhez. A nyakán is kábelkötöző volt, amit továbbiak
erősítettek a bokáján lévő béklyóhoz. A száját szigetelőszalaggal
tapasztották be. Az alsónadrágja a kilincsen lógott.

Sokkal gyorsabban kiment belőle a kloroform, mint azt Jane
lehetségesnek tartotta, és utána a fickó el nem tudta képzelni,
hogy került oda, ahol volt. A sokk, a rémület és a szégyen
tisztára seperte a fejét, és verejtéket lopott a homlokára meg a
felső ajkára.

Jane a nyitott ajtóban állva azt kérdezte:
– Visszatért?
Henry igenlő hangot hallatott a szigetelőszalag alól.
– Hogy biztosra menjünk, adok még pár percet. Az élete

forog kockán. Nagyon fontos, hogy most mindent értsen.



A férfi pillantása a következő két perc alatt egy másodpercre
sem fordult el tőle.

– Oké, Henry. Elmondom, mi a nagy helyzet. Lehet, hogy
maga csak egy közönséges bedolgozó a Far Horizonsnál, és nem
tudja, milyen beteg célokra használják fel a kutatásaikat.
Meghagyom magának az ártatlanság vélelmét. Ezért van még
életben. Megértette?

A férfi bólintott.
– Ügyes fiú. Most elviszem a kocsiját a Far Horizonshoz,

mert van ott egy kis dolgom. Miután visszajöttem,
kiszabadítom, és sértetlenül útjára engedem. Csak a saját tettei
ölhetik meg magát. Tudja, hogy működnek a kábelkötözők?

A férfi megrázta a fejét. Utána bólintott. Utána megvonta a
vállát.

– Elmagyarázom. Bármilyen szorosra össze lehet őket húzni,
de kilazítani lehetetlen. A kis fogacskáik alakja miatt.
Szorosabbra igen. Lazábbra nem. Mint a racsni. Pofonegyszerű a
működési elvük. Megértette?

Henry bólintott.
– Gyorsan tanul. Remek. Szóval, Henry, egyujjnyi helyet

hagytam a kábelkötöző és a nyaka között. Szorosra húztam, de
nem túl szorosra. Ha megpróbálja kiszabadítani magát, akkor
megfeszül, és a nyakára szorul. Vagyis a racsnielvvel
akadályozom meg a szökését, érthető?

Henry ismét bólintott.
– Remek, remek, remek. Ezért kell mindig új dolgokat

tanulnunk, Henry. Nemcsak a tudás kedvéért, hanem azért is,
hogy alkalmazni tudjuk őket. Ha nem figyelmeztettem volna,
előfordulhatott volna, hogy mire észbe kap, a nyakába mélyed a
kábelkötöző. És ha akkor bepánikolt volna, és vergődni kezd…
Nos, akkor mi történt volna? Javult vagy romlott volna a
helyzete? Mit gondol?

A férfi azt próbálta kimondani a szigetelőszalag mögül,
hogy romlott volna.

– Igen. Így van. Olyan nagy utat megtett olyan rövid idő
alatt, Henry! Most leveszem a szájáról a szigetelőszalagot. Ha
kiabálni kezdene, durva dolgokat csinálnék magával, és amúgy
sem hallaná meg senki. Henry, el tudja képzelni, miket értek



„nagyon durva dolgok” alatt?
A férfi bólintott.
– Ügyes fiú. Lássuk, hogy tényleg olyan okos-e, amilyennek

tűnik!
Ezzel Jane lehúzta a szigetelőszalagot a szájáról.
Henry mély levegőt vett, reszketve kifújta, majd

szökőárként buktak ki belőle a szavak:
– Én egy mezei kontroller vagyok, pénzügyi terveket

készítek, alkudozom a beszállítókkal, nem sokat tudok a
kutatásokról, a csudába, semmit nem értek belőlük.

Jane némán méregette egy darabig. Majd kibökte:
– Nem azért jöttem, hogy a munkájáról beszélgessünk.

Befejezte az önigazolást?
– Csak annyit akartam mondani…
Amikor Jane előhúzta az egyik Heckler & Koch Compactot,

elhallgatott.
– Elég, ha őszintén válaszolgat a kérdéseimre, Henry, és

maga lesz a kedvenc tanítványom. Van házvezetőnője?
– Van.
– Milyen napokon szokott idejönni?
– Szerdánként. Ma. Kilenckor. Ezért nem fog ez működni.

Rossz napot választott.
– Maga a Facebook-oldalán néha dicsekedni szokott az

életmódjával. Nagyon stílusosan csinálja, sőt, humorosan, és
talán nem is tartja dicsekvésnek, de az. A házvezetőnőjét
„szobalánynak” nevezi. Úgy vettem le, hogy hetente kétszer
szokott idejönni. Hétfőnként és csütörtökönként. Megváltozott
volna a beosztása, Henry?

A férfi habozott.
– Nem.
– És milyen nap van ma?
– Szerda.
– Vagyis máris hazugságon kaptam. Tudja, mi lesz a

második ilyen eset után, Henry?
– Igen. Azt hiszem.
– És mi lesz?
– Bántani fog… – Jane várt. – Durva dolgokkal – tette hozzá

Henry.



– Máris jobb. Tudom, hogy amikor behajt a Far Horizonsba,
egy vonalkódolvasó azonosítja a belépőkártyája alapján. Utána
kinyílik a kapu. Hol szokott parkolni?

– Az első szinten. A huszonhármas helyen. A számok a
falakon vannak. Behajtás után forduljon jobbra. A parkolóhely
balra lesz.

– Ügyes fiú. Tudtam, hogy képes rá. Öt kérdésemre is
válaszolt anélkül, hogy feltettem volna őket. A beléptetési
protokoll automatikus. De van őr is a garázsban, aki észre fogja
venni, hogy nem maga száll ki a Bömösből?

– Nincs. Az emberek gyarlók. A technika megbízhatóbb.
Kamerák vannak ugyan a garázsban, de archív felvételeket
készítenek. Csak lifttel lehet felmenni az irodákhoz, és a liftben
mindenkinek be kell mondania a saját nevét.

– Hangfelismerés?
– Igen. És arcfelismerés. Semerre nem fog tudni kijutni a

garázsból. Semerre. Bármi is a célja, már az elején el fogja bukni.
Alaposabb kutatómunkát kellett volna végeznie. Semmi értelme
nem volt ennek az egész szarságnak.

– Azt majd meglátjuk. – Jane eltette a pisztolyt. Felvette a
szigetelőszalagot a földről, és háromszor körbetekerte vele
Henry fejét, hogy befogja a száját. – Tessék. Máris
szimpatikusabb lett.

22.

AZ ÉJSZAKA SORÁN masszív hidegfront érkezett
viharral az oregoni partok felől, amely annyi párát hozott a víz
irányából, hogy az ég is tajtékos óceánnak kezdett tűnni tőle. A
teraszos hegyein álló San Francisco büszkén húzta ki a tornyait
és a felhőkarcolóit a közeledő égiháború előtt. Csak az idő volt a
megmondhatója, hogy egy elsüllyedésre ítélt Atlantisz vagy egy
babiloni légvár testesült-e meg benne. Jane Hawkot korábban
soha nem zavarták a város meredek utcái, de az özönvízre váró
nap baljós fényében mintha az összes lejtő szakadékhoz vezetett
volna, és az összes emelkedő sziklapárkányhoz – bár ez a



benyomása természetesen teljességgel alaptalan volt.
A Far Horizons alkalmazottai előző nap két hullámban

érkeztek, egyszer nyolc óra körül, utána meg kilenc tájékában.
Jane úgy időzítette a befutását, hogy 9:10-kor guruljon le az
iroda utcáján, amikor néhányan még a garázsban voltak. Nem
látta ugyan a lézeres vonalkódolvasót, de a kapu elektromos
zárja kinyílt, és a bejárat kitárult előtte, úgyhogy begördült a
legfelső föld alatti szintre.

A 23-as beálló üres volt, be tudott parkolni oda.
Amikor kiszállt a kocsiból, csak két embert látott a

környéken, akik a lift felé tartottak, és ügyet sem vetettek rá.
A hideg levegőnek halvány mészkőfalszaga volt. A

kipufogóbűz már erősebbnek bizonyult.
A déli fal közepén lévő kiugró mellett, amelyet Wilson

Faucheurnak sikerült megtalálnia, két parkolóhely volt. Az
ajtózár könnyedén megadta magát a zárnyitó eszköznek.

Jane egy másfél méterszer százhúsz centis kamrában találta
magát. Felkapcsolta a lámpát, belépett, és behúzta maga mögött
az ajtót.

Két oldalán takarítószerek sorakoztak harminc centi mély
polcokon. A hátsó falat egy, a padlótól a mennyezetig érő
lyukacsos tábla borította, amelyen újabb tucatnyi takarítóeszköz
lógott. A seprűk is, és minden egyéb is újnak tűnt. Az egész
kamra inkább álca benyomását keltette, semmint használatban
lévő helyiségét.

Jane némi gondolkodás után levette a partvist és a többi
kelléket, félretette őket, és a lyukacsos táblát kezdte
tanulmányozni. Az akasztói rozsdamentes acélból készültek,
ezeket megpróbálta eltávolítani. Nem járt sikerrel. De kettő
elfordult, mintha kilincsek lennének. Az egyik teljesen
körbefordult az óramutató járása szerinti irányban. Katt. A
másikat a másik irányba lehetett körbefordítani. Katt. Felzúgott
egy motor, a fal távolodni kezdett Jane-től, és fény árasztotta el a
mögötte lévő teret.

A lány belépett egy lépcsősor aljához. Nem csigalépcső volt,
hanem kétkarú. A hamis fal túlsó fele nem volt lyukacsos, és
kilinccsel nyílt. Jane becsukta, és hallotta, hogy a zár a helyére
kattan. Lenyomta a kilincset, és az ajtó kinyílt, úgyhogy



visszacsukta.
A lépcső összes elemét halványszürke, gumiszerű anyag

borította, ami lehetővé tette a nesztelen közlekedést. A
mennyezet és a falak fehérre festett gipszkartonból készültek, a
megvilágítást beépített lámpatestek biztosították.

Kamerákat csak a neoncsövek borítása mögé lehetett volna
rejteni, de azok tejüvegből voltak, és ellenálltak volna bármilyen
lencsének. Úgy tűnt, Wilson Faucheurnak igaza volt, amikor
arra tippelt, hogy az elektronikus és a szerkezeti biztonsági
elemek között nincs átfedés.

Jane előre felcsavarta a hangtompítót mindkét fegyverére.
Odabent elővette a .45-öst, és oldalazva, háttal a falnak felfelé
indult a lépcsőn, hogy minél nagyobb részt belásson belőle. A
pisztolyt két kézre fogta. A karját kinyújtotta. A némaság szinte
tapintható volt, úgy betöltötte a lépcsőházat, ahogy a víz a
kutakat. Semmi sem utalt arra, hogy Jane megjelenése bárkinek
feltűnt volna. Nem találkozott ellenfelekkel. De bent járt a
szörnyeteg labirintusában, méghozzá egy Minótaurusznál is
veszedelmesebb szörnyetegében.

Emeletenként két lépcsősor, köztük egy fordulóval. A
földszinten nem volt kijárat. Az első emeleten sem. A
másodikon sem. Minden arra utalt, hogy ez a titkos járat D. J.
Michael menekülését szolgálja krízis esetén.

Folyamatos cikcakkozás felfelé, fordulótól fordulóig.
A megvilágítás olyan egyenletesen oszlott el, hogy Jane

árnyékot sem vetett. Az árnyéktalan némaság álmokat idézett.
Csak a ritmikus szívdobogása győzte meg arról a lányt, hogy
nem alszik.

A nyolcadikon látta meg az első ajtót. Egy fehér ajtót a fehér
falban.

Ha Randall Larkin tudta, mit beszél, ez a bejárat nem lesz
zárva. Bárki, aki akár véletlenül, akár szándékosan bejut ebbe a
lépcsőházba, kinyithatja, és szembesülhet azzal, ami mögötte
van.

Jane felsétált a kilencedikre is, hogy meggyőződjön arról, az
ottani ajtó éppen olyan rettentő, amilyennek leírták neki. Alig
volt nagyobb egy hagyományos ajtónál, és rozsdamentes acél
anyagával a páncélszekrények ajtajára emlékeztetett. A



körülötte lévő fal betonból és betonacélból készülhetett, benne
fémszálakkal, amelyek még a robbantásnak is ellenállnak.

Ezek a biztonsági óvintézkedések ugyanolyan mértékű
paranoiáról árulkodtak, mint amekkora hatalomvágy tombolt
D. J.-ben. De tényleg csak paranoia lett volna, tekintetbe véve,
hogy Jane azzal a szándékkal lépte át a küszöbét, hogy
rákényszeríti a bűnei beismerésére, és tönkreteszi az életét?
Vagy inkább bölcs előrelátás?

Előfordulhat, hogy valaki őrült, azonban az őrülete indokolt.
D. J. joggal számíthatott arra, hogy amennyiben meg akarja
változtatni az egész világot, át akarja írni a történelmet a saját
szája íze szerint, és istenné akar válni az emberek között,
lesznek olyanok, akik megpróbálják majd megakadályozni
ebben, bár azok, akik ellenállnak a totalitarizmusnak, gyakran
túl későn járnak sikerrel, és akkor is inkább a vakszerencse
folytán, semmint az erőfeszítéseik miatt.

Jane a tizedikre már nem ment fel; biztosra vette, hogy
annak az ajtaja is olyan lesz, mint a nyolcadiké. Lesétált a
kilencedikről a célbejárathoz. A hátát az ajtó mellett lévő falnak
vetette. A bejárat teljesen ártalmatlannak tűnt, pedig a pokolba
vezetett, ahol ősi babonák démonjai keltek életre, amelyen csak
erőszak árán lehetett átjutni, ahol még az igazak sikerét is csak
az határozza meg, mennyi vért tudnak kiontani.

Az első ellenségei a rayshaw-k lesznek. Bertold Shenneck, a
nanotechnológiás irányítómechanizmus feltalálója nevezte el
őket rayshaw-knak A mandzsúriai jelölt agymosáson átesett
főszereplője, Raymond Shaw után. Jane már korábban is
találkozott a fajtájukkal Shenneck hetvenhektáros Napa-völgyi
birtokán azon a napon, amikor a tudóst és feleségét elérte
megérdemelt végzetük.

Azon a birtokon a rayshaw-k szolgáltatták a biztonságot.
Ugyanolyanok voltak, mint az aspasiai lányok: az emlékeiket és
az eredeti személyiségüket kimosta belőlük az
irányítómechanizmus, aminek következtében hús-vér
gépezetekké váltak, egyetlen beprogramozott életcéllal. Az
aspasiai lányok olyan kecsesek és ellenállhatatlanok voltak, mint
a succubusok, minden csábítási technika és szexuális trükk be
volt táplálva az agyukba az állandó engedelmesség parancsa



mellett. A rayshaw-k viszont ölőgépek voltak, akik a saját
biztonságukkal sem törődtek, és nem féltek, mert a halandóság
tudatát kitörölték belőlük, viszont bekódolták őket arra, hogy az
uruk összes ellenségét szó nélkül megöljék.

Randall Larkin – és a tervrajzok – szerint a nyolcadik
emeleten két kis lakás volt, és további hétszázötven
négyzetméternyi beépítetlen terület. Az egyik lakásban négy
rayshaw lakott, akik soha nem hagyták el ezt a szintet, és akik
edzéssel, valamint egyszerű kártyajátékokkal ütötték el az
idejüket, amit a programozások folytán elegendő stimulációnak
találtak.

Jane pár pillanatra visszadugta a fegyverét a tokjába. Levett
a fegyverszíjáról egy fény- és hanggránátot, amelyet a szíjjal
együtt szerzett be Resedában. Utána odanyúlt az ajtóhoz, és a
bal kezével megragadta a kilincsét.

Travisnek bujkálnia kell, Nick a föld alatt nyugszik, hadd
fizessenek meg ezek mindezért!

Benyitott az ajtón, amivel aktiválta a mögötte lévő lámpákat,
kihúzta a gránát szegecsét, és tiszta erejéből eldobta az
úgynevezett „beépítetlen tér” felé, majd sietve visszavonult, és
majdnem teljesen behúzta maga mögött az ajtót.

A villanás beszűrődött az ajtórésen, a robbanást pedig
minden bizonnyal D. J. is meghallotta odafent, még ha a lejjebb
lévő szintekre nem is hatolt le a hangja. Miután ismét berúgta az
ajtót, és előkapta a pisztolyát, Jane még érezte azt a rezgést a
fogaiban, amely valószínűleg a négy rayshaw-t is összerázta, és
átmenetileg megzavarta az idegrendszerüket.

Lehajolva, gyorsan lépett be. Az egyik lakás a balján volt,
aránylag távol – hosszú, üres fal fémajtóval a másik pedig
jobbra, szintén messze, egy hétköznapi, nyitott ajtóval. Közte és
a lakás között ott állt a négy rayshaw-ból három. Azonnal
kirohantak, amikor meghallották az első ajtónyitást: ekkorra
egyikük már az oldalán hevert a padlón, elejtett pisztollyal, a
másik térdre esett, és dezorientáltnak tűnt, de a kezében még
mindig ott szorongatta a fegyverét, a harmadik Jane felé
tántorgott. Előtte és mögötte ablakok nyíltak a szintet körülvevő
erkélyre; odakint a város terült el, felette a vihart hozó felhőkkel.

A négy méter magas mennyezetről pedig ötcentis átmérőjű



kapaszkodórudak lógtak le különböző magasságban az épület
teljes hosszában, és ezekről lehetett a legnagyobb veszélyre
számítani.

23.

JANE FÉLIG LEGUGGOLVA, mozgás közben
figyelte, mi történik körülötte.

Három lövést is leadott a térdelő férfira, akit nem kímélt,
mert az már nem ember volt, csak egy térdelő dolog, ami valaha
ember volt, és az alak úgy zuhant bele a saját vérébe, mint egy
bűnös, akinek nem adott feloldozást az istene. Együttérzésnek
vagy szánalomnak itt nem volt helye, az csak Jane halálába
torkollt volna. Miközben a térdeplő fickóból folyni kezdett a vér,
Jane ráérzett a tántorgó rayshaw szándékára, és a földre vetette
magát, ezalatt az ellenfele hangtompítós automata pisztolyából
golyók záporoztak felé, talán olyan tizenhat, magasan és széles
ívben a sokk miatt. A golyók visszapattantak a mennyezeti
fémrudakról és a vastag, golyóálló ablakokról, tejszerű csókokat
hagyva az üvegen, szilánkokat szakítottak fel a betonpadlóról:
több ízben is majdnem eltalálták Jane-t, miközben egyre fogyott
a lendületük. A tántorgó rayshaw ekkor megállt, és vacakolni
kezdett a tárcserével. Jane az első húsz másodperc után
felpattant, és határozottan, de nem futva megindult, miközben
két kézzel ráfogta a fegyverét a nagydarab férfira. Nem, ez nem
férfi, csak egy dolog. Négy lövéséből három nyakon találta a
rayshaw-t, letépte az arca egy részét, és kioltotta az életét. A
földön heverő másiknak időközben eléggé kitisztult a feje
ahhoz, hogy a fegyveréért nyúljon. A Hecklerben két töltény
maradt. Az egyik elvétette. A másik lábon találta. A
használhatatlan vádlijú rayshaw felnézett Jane-re, azonban
széles, sápadt arca kifejezéstelen maradt, sem fájdalom, sem
harag nem tükröződött rajta, félelem sem, csak valami rettenetes
üresség, az ostoba eltökéltség robotverziója. Jane felkapta az
ellenfele pisztolyát, és három lövéssel végzett a pasassal, pedig
nem lett volna szüksége ennyire. Egészen idáig túl gyorsan



kellett cselekednie ahhoz, hogy félni kezdjen, ám ekkor átjárta a
rettegés, és úgy ontotta a golyókat, mintha azok lennének a
túlélése zálogai. Három halott rayshaw, egy eleven – De hol
lehet? –, a gránát nyújtotta előny percről percre csökkent, a szíve
zakatolt leállástól való félelmében.

Odakint úgy felragyogott minden, mintha eljött volna az
armageddon, fény ömlött be a golyóálló ablakokon, méghozzá
olyan fényesen, hogy Jane úgy érezte, örökre a falra festi az
árnyékát. A mennydörgésbe beleremegett az egész épület,
mintha a föld mélyéről jött volna, és közvetlenül utána Jane egy
csendesebb dörrenést is meghallott, amelybe úgy
beleborzongott a gerince, mint még soha semmilyen viharba.
Ekkor pillantotta meg a negyedik rayshaw-t a lakás ajtajában,
talán olyan húsz méterre. A kétméteres, robusztus, komor és
baljós alak olyannak tűnt, mintha több tetem eszelősen
összevarrt testrészeiből állna, és a vihar keltette volna életre. Az
egyik kezében pisztolyt tartott, a másikban valami eszközt, talán
egy távirányítót, amit a beépítetlen terület túlsó végére fogott.
Mintha nem is Jane-re nézett volna, hanem mögé, és amikor a
lány hátrafordult, meglátta a kisebb dörrenés forrását. A másik
lakás – pontosabban kifutó vagy ketrec – ajtaja megindult a
fémsínen.

24.

HA VÁLASZTHATOTT VOLNA, Jane sokkal jobban
örült volna a prérifarkasoknak – veszetteknek és nem
veszetteknek egyaránt – annál, ami kiáradt a nyolcadik emelet
arénájába.

Bertold Shenneck Napa-völgyi birtokát a rayshaw-kon kívül
agyimplantátumos prérifarkasok is őrizték. A technológiának
ezeket az első kísérleti alanyait mikrohullámú parancsokkal
irányították. Az állatok az idő nagy részében úgy éltek, mint
mindig, de bármikor támadásra lehetett őket utasítani.

D. J. Michael ennek az épületnek a nyolcadik és tizedik
emeletén egy másik fajt vetett be. Pár évvel korábban az egész



országot megbotránkoztatta egy szelíd csimpánz esete, amely
rátámadt a szomszéd lakásban lakó nőre, és alig egy perc alatt
letépte az arcát, leharapta az ujjait, s borzalmasan
megcsonkította az áldozatát. A tévéműsorokban és a filmekben
bemutatott vicces csimpánzok általában törpecsimpánzok
szoktak lenni. Egy kifejlett hím csimpánz ötvenöt kilót nyom,
hosszú karjaival kifejezetten atletikus, gyorsabb az embernél, és
erősebb egy kétszer annyit nyomó férfinál. A gorillákkal
ellentétben mindenevő, a bogyóktól a kisebb állatokig bármit
elfogyaszt. Mint azt Poe is megírta A Morgue utcai kettős
gyilkosságban – amelynek a főszereplője egy orangután –, egy
olyan állat, amelyik megízlelte a vért, hajlamosabbá válik a
vérontásra, és bizonyos emberszabású fajokban ott rejlik az
elképzelhetetlen brutalitásra, dühre és erőszakra való hajlam.

Lehet, hogy a távirányító nemcsak az ajtót nyitotta ki,
hanem a támadásra is utasítást adott. A csimpánzok
veleszületett agresszióját minden bizonnyal felerősítette – Vajon
mennyire? – az irányítómechanizmus.

Három bozontos állat robbant ki a nagy térbe, nem a tőlük
megszokott visongással, hanem baljós némaságban, mintha
majompantomimet adnának elő. Felmásztak a függőleges
rudakon, és sebesen még magasabbra lendültek a
vízszinteseken.

Az utolsó rayshaw, miután előhívta a gyilkos triót, eldobta a
távirányítót, és úgy indult meg Jane felé, mint egy hatalmas,
elpusztíthatatlan gólem. Több villám is beragyogta az alakját.
Túl sok lövést adott le túl messziről, de sebesen közeledett, és
rengeteg tartalék tár volt nála, Jane viszont nem talált fedezéket
a tágas, üres térben.

Miközben a szíve vadul kalapált a szeszélyes villámfényben,
Jane szorosan tartotta magát a Quanticóban megtanult
eljárásokhoz, az egyik halott rayshaw fegyverével viszonozta a
tüzet, és látta, amikor egy golyó eltalálta a gólemet a jobb vállán.
Amikor a tár kiürült, eldobta a pisztolyt, és egy tartalék tárat
csapott a Hecklerébe, miközben odafent egyre nyikorogtak a
fémrudak a csimpánzok súlyától.

Az állatok olyan gyorsak voltak, és olyan szeszélyesen
váltogattak irányt, hogy Jane úgy érezte, egyet sem tudna



eltalálni, nemhogy hármat. A sebesülten kevésbé magabiztosan
mozgó rayshaw is még mindig közeledett felé, a fegyverét
immár a bal kezében tartva. Miközben Jane megcélozta, az
ellenfele eltalálta őt. Rajta nem volt golyóálló mellény, mert az
megnehezítette volna a mozgást. Bal oldalába fájdalom hasított
a csípője felett, de a bordái alatt. Egy pillanatra nem kapott
levegőt, és hátratántorodott. A látása elhomályosult, ám szinte
azonnal ki is tisztult. Jane ösztönösen az oldalához kapott a jobb
kezével, utána viszont csak beletörölte a vért a nadrágjába.
Szóval vérzik. És aztán? Nem ez az első alkalom. A sebe nem
lehet halálos. Talpon maradt, és képes volt elviselni a fájdalmat.
Mindkét kezével megmarkolta a pisztolyát, és abban a
pillanatban vetette le magát fentről az első csimpánz.

Vagy a programozása volt hibás, és nem ismerte fel a
szövetségeseit, vagy a vér zavarta meg, de az utolsó rayshaw-ra
ugrott, lábát a derekára fonta, kezével átkarolta, és mintha csak
harapta és harapta volna, mielőtt visszaugrott egy rúdra. Jane,
bár távolról és bizonytalan fényben, de úgy látta, mintha a
holtan összeeső rayshaw-nak mindkét szemeürege üresen
tátongott volna.

25.

AZ EMBERSZABÁSÚAK NÉMÁN ugráltak egyik
rúdról a másikra odafent, és a hallgatásuk még baljósabbá tette
őket. A szőrzetük hosszú volt, és fekete, sápadt arcukban
figyelmes, a villámok fényében vörösnek tűnő szemek
ragyogtak.

Jane fájdalmát kicsit enyhítette, amikor balra dőlve hátrálni
kezdett a terem minden oldalról támadható közepéről. A falnak
akarta vetni a hátát két ablak között. Már félúton járt, amikor
egy másik majom három rúddal lejjebb lendült, és a halott
rayshaw mellett landolt, aki térdelt, amikor Jane lelőtte. Az állat
a hátára ugrott, néhányszor megpofozta a fejét, utána leugrott
róla. Majd néma dühvel megragadta, a hátára gördítette, tovább
forgatta, mintha haragudna, amiért nem reagál. Ezt követően



megragadta a gólem fejét, és a padlóhoz vágta, mintha a
halottak lelkéért érkező démon lenne, aki most döbbent rá, hogy
ennek az embernek tűnő lénynek a testében nem talál lelket.
Megragadta a rayshaw haját, megcsavarta, és a skalpjával meg
az alatta rejlő vékony zsírréteggel együtt letépte a fejéről.

Ez a groteszk előadás abban a vérfagyasztó környezetben
úgy lebénította Jane-t, mint még soha semmi, amíg hirtelen rá
nem ébredt, hogy míg a csimpánz dühösen ácsorog a hulla
mellett, könnyű célpontot kínál. A fájdalomtól összeszorított
fogakkal két kézre fogta a Hecklert, és leadott belőle négy
lövést, amelyek közül legalább három talált. A majom
hadonászni kezdett, mintha darazsakat hessegetne, felsikoltott,
mintha a fájdalom kitörölte volna a programozását, és rázuhant
a halott rayshaw-ra.

A rudak nyikorgása felerősödött, ahogy a másik két állat
egyszerre esetlen és kecses mozgása felgyorsult. Lenyűgöző
erejük és hajlékonyságuk, a rudak közötti magabiztos
közlekedésük rémisztő volt.

Jane a falnak vetette a hátát két ablak között, az üveg mögött
tomboló viharban. Kilenc töltényéből négyet már elhasznált.
Kipottyantotta, majd zsebre vágta a tárat, és egy újat pattintott a
pisztolyba.

Verejtékezve, reszketve és csendben átkozódva kitörölte a
szeméből az izzadságot, s igyekezett mindkét majmot szemmel
tartani, bár ez nem mindig sikerült. Remélte, hogy kimerülnek,
ugyanakkor tudta, hogy már nem a saját ösztöneik vezérlik
őket, hanem az irányítómechanizmus, és egészen addig
mozgásban maradnak, amíg holtan nem esnek össze, vagy meg
nem ölik őt.

Előre tudta, mi várja a nyolcadikon, de, bár tisztában volt a
csimpánzok erejével, gyorsaságával és erőszakra való
hajlamaival, alulbecsülte őket. És azzal sem számolt, milyen
hatással lesz a reakcióira ez a káosz.

Bár az ablakokat pár sorozattal be tudta volna törni, a
majmok követték volna az erkélyre, és nem tudott volna elég
gyorsan újratölteni. Az ajtón át sem menekülhetett; elkapták
volna. Legkésőbb a lépcsőházban, ahol gyorsabban mozogtak
volna nála.



Két kézzel szorongatta a pisztolyt a mellkasa előtt, a
mennyezetre célozva, és stratégiák zakatoltak a fejében. Tudta,
hogy léteznie kell egy megoldásnak a dilemmájára. A világ
rejtélyek és talányok labirintusa ugyan, de racionális hely, ahol a
feladványoknak megoldásuk is van. Mindig van megoldás, csak
meg kell találnia.

A pár perce tartó vihar még adta ki magából az összes
villámot. Az ég élénkebben ragyogott fel, mint bármikor
korábban, és a mennydörgésnek olyan hangja volt, mintha a
világ kandallópárkányát repesztette volna meg valamilyen
elementáris erő. Az összes lámpa kialudt.

26.

AZ ESTI FÉLHOMÁLYBA BORULT délelőtt olyan
beteges, erőtlen fényt engedett csak be az erkély teteje alatt,
amely a hatalmas teremnek csupán egy három-négy méteres
betonsávját tudta bevilágítani. A villámok átmenetileg láthatóvá
tették a kapaszkodórudak kavalkádját, de minden egyes
felvillanásukkor geometrikus árnyékok ugráltak közöttük, és
ebben a fekete-fehér kaleidoszkópban nem látszott a majmok
pontos helyzete.

Amikor a mennydörgések elhalkultak, Jane mindig jobban
kezdte hallani az emberszabásúak tenyerének csattanását a
rudakon, a mászórendszer nyikorgását, és kétsége sem volt
afelől, hogy az állatok egyre gyorsabban közelednek felé.
Némaságuk elkerülhetetlen támadási szándékra utalt. Jane nem
pazarolhatta mindkét kezét egy fegyverre. Elővette a másik
Hecklert is, és kétfelé célozva meredt maga elé a sötétségbe, a
fejében zakatoló gondolatokkal.

Lehet, hogy tudat alatt jobban értelmezte a zajokat, mint
tudatosan, de egyszer csak úgy kezdte érezni, hogy az állatok
egyszerű ösztönei nagyobb szerepet játszanak a stratégiájukban,
mint az őket gyilkolásra utasító program. A program csupán
makroszinten irányította őket, mikroszinten az ösztöneik
domináltak. A program adta ki a parancsot, hogy öljenek; az



ösztöneik mutatták meg, hogyan. Egy kifinomultabb támadás
oldalról indult volna, egy váratlan sikítással, miközben a másik
majom a figyelemelterelést kihasználva szemből vetette volna rá
magát, hogy a falhoz szorítsa, és letépje az arcát éles fogaival és
karmaival. Azonban ezek az állatok nem voltak kifinomultak.

Jane széttárta a karját, mintha keresztre feszítették volna, és
kétfelé célzott a két pisztollyal, ujját a ravaszon tartva. A jobb
oldalán lévő derengést bámulta. Fogait összeszorította.
Megfeszített testtel várta egyik vagy mindkét ellenfele
támadását, ami a kudarcát, a megcsonkítását és a szörnyű
halálát fogja jelenteni. A világ vészjósló félhomályba borult
odakint. A terem sötét volt, mint egy kripta. Ismét lecsapott egy
villámkard, és Jane mintha meglátta volna az egyik alakot,
amint eggyel lejjebb ugrik. A villanás és az utána következő
mennydörgés között sziszegést hallott, az állati düh szinte néma
megnyilvánulását. Quanticóban a legjobb céllövészek közé
tartozott, percenként akár kilencven lövést le tudott adni a
gyakorlófegyverrel, és most a legjobb idejét is túlszárnyalta,
miközben sajgó testtel mindkét pisztoly tárát kiürítette. A
hangtompító kicsit eltérítette a lövéseket.

Rövid fájdalomüvöltéseket hallott, de nem tudta
megállapítani, hogy egy vagy két majomét. Ha valamelyik él
még, nagyon gyorsan újra kell töltenie.

Hátát a falnak vetve lecsusszant, és leült a földre, Az egyik
Hecklert széttárt lábai közé dobta. A másikból kipattintotta a
tárat. Letépett az övéről egy telit. Bepattintotta a pisztolyba,
amelyet ezúttal már két kézre fogott.

A jobbján és a balján halvány ablakok szakították meg a
betont. A jobbján egy mozdulatlan alak hevert a félhomályban.
Erős ürülékszag érződött; az állat halálában mindent kiadott
magából. Jobboldalt is volt egy ablak, de onnan nem jött bűz.

Jane kitörölte a szeméből a verejtéket, és úgy átkozta a
fájdalmát, mintha az egy élőlény lenne, amely belemélyesztette
a fogait,

A sötétségre meresztette a szemét, amelyből talán egy
vigyorgó szörnyeteg leste hosszú lábujjait egy alacsonyabb
rúdra fonva, kezével feljebb kapaszkodva, fejében gyilkos
szándékokat forgatva. Jane maga előtt tartotta a Hecklert, balra



és felfelé célzott vele.
A majom közvetlenül előtte robbant elő a sötétségből

villámsebesen, dühösen sziszegve, kísértetiesen világító
sárgásvörös szemével egyenesen a lányéba meredve. Jane
felsikoltott, az állat pedig még dühödtebben sziszegett,
miközben vért köpködött. Egy támadó kobra gyorsaságával
ragadta meg Jane parókáját, és miután letépte, diadalmasan
feltartotta. Jane ekkor mind a kilenc töltényét belelőtte a
műhaját szorongató állat mellkasába, mire az úgy hátraesett,
mintha egy rejtett bábjátékos rántotta volna el.

27.

AZ ABLAK MÖGÖTT sötét épületek sorakoztak lefelé a
hosszú domboldalon körülbelül két, talán három háztömbnyi
mélységben, de lejjebb már égtek a fények. Az áramkimaradás
csak a közvetlen környéket sújtotta, talán azért, mert az egyik
trafóházba villám csapott.

Jane sebének korábbi égető fájdalma elviselhetőbb, lüktető
sajgássá szelídült.

Miközben a lány betárazta mindkét pisztolyt, és az egyiket a
tokjába dugta, ott állt a vastag üvegen beszűrődő vizenyős
fényben, és a nedvességben csillogó metropoliszt bámulta. Úgy
érezte, mintha egy veszedelmes lejtőn egyensúlyozna két világ
között – aközött, amelyik mindig is létezett, és aközött, amelyik
éppen megszületőben volt. Óhatatlanul is Edgar Allan Poe jutott
ismét eszébe, városának melankolikus vizei a tengerben, „ahol
az örök Nyugalom / Jót s rosszat mind magába von”.{2} De
miután a változások árja visszahúzódik, ebben az új világban
nem lesz nyugalom, csak a megadás vagy a halál békessége, az a
csendes rettegés, ami elnémítja az egereket a hegyes fogú
macska jelenlétében. Ebben a városban már sokan elhunytak a
történelem során, és még többen el fognak, talán hamarabb,
mint képzelték volna. De e pillanatban a legrosszabbak
legrosszabbja egy emelettel felette lapult, és neki el kellett
törölnie.



Egyik kezében a pisztollyal, másikban a zseblámpájával, a
tetemeket kerülgetve besétált abba a lakásba, ahol korábban a
négy rayshaw lakott. Úgy tűnt, csupasz matracokon aludtak a
földön. A konyhájuk egy hűtőszekrényből és egy mikrohullámú
sütőből állt. Egy zuhanyzó, egy vécé és egy olcsó mosdókagyló
egészítette még ki ezt a helyiséget az egyébként elegánsan
berendezett épületben. Fotelokat vagy kanapékat nem talált.
Tévét sem. Csak egy egyszerű asztalt négy székkel, ahol a
testőrök étkezhettek, vagy kártyázással tölthették el az idejüket
a következő utasításig. Itt senki nem élt. A négy férfi agyát olyan
irgalmatlanul lecsupaszították a legalapvetőbb kogníciós
készségekig, hogy már csak léteztek, nem is emberként, hanem
beprogramozható, hús-vér ölőgépekként.

Jane levette a dzsekijét, felakasztotta az egyik székre, és
kihúzta véráztatta felsőjét a farmernadrágjából, hogy a
zseblámpa fényénél megvizsgálja a dereka bal oldalát. Nem
talált bemeneti lyukat. A golyó pont ott súrolta, ahol az
úszógumija lett volna, ha lett volna. A seb nyolc-tíz centi hosszú
lehetett, egy centi mély. Nem ért komolyabb eret. A hajszálerei
folyamatosan, de elviselhető ütemben véreztek. A lövedék
forrósága a seb egy részét kiégette. Jane úgy saccolta, talán
olyan fél liter vért fog veszíteni, de nem fog meghalni. A
fertőzésveszély már sokkal inkább aggasztotta, ám ezzel
egyelőre nem volt ideje foglalkozni.

Visszatűrte a felsőjét, ami legalább részben elfojtotta a
vérzést, és ráhúzta a dzsekijét.

Miután a kamerák kihunytak, D. J. valószínűleg azt
feltételezi, hogy meghalt. De lehet, hogy nem várja meg a
megerősítéssel az áramellátás visszatérését. Lehet, hogy leküld
valakit a nyolcadikra, hogy tisztázza a helyzetet. Jane-nek nem
sok ideje maradt, akkor sem, ha még nem futott ki belőle.

Letette a zseblámpát a lakás egyik sarkába, egy fehér falra
irányítva, ami halvány, de elegendő megvilágítást biztosított. A
tokjába dugta a .45-öst, és kihúzott egy kést az övére rögzített
tokjából.

Wilson Faucheur talált egy utat a nyolcadikról a
kilencedikre, amelyen át elkerülhette D. J. lakásának
páncélajtószerű bejáratát. Jane a késsel kivágott egy hatvan centi



széles, egy méter húsz centi magas négyszöget a gipszkartonból,
és megvizsgálta, amit mögötte talált: egy több mint egy méter
mély üreget, három oldalról betonfallal körülvéve, amelyben
vízvezetékek nyúltak a magasba néhány további, elektronikus
kábeleket rejtő PVC-cső mellett.

A szervizjáratnak egy bő egy méter széles szakasza üresen
maradt, vagyis egy kellően eltökélt behatolónak rengeteg hely
állt a rendelkezésére ahhoz, hogy felmásszon benne a
kilencedikre.

Jane a dzsekijére csatolta a zseblámpát, és becsusszant az
üregbe a résen át. Arccal a szoba felé fordult, és a gipszkarton
favázát használva létraként, elkezdett felmászni a fal mögött.

Ekkorra már nem is annyira gátolta a fájdalom, mint inkább
motiválta, mintegy kihívást támasztva vele szemben, hogy
bizonyítsa az akaraterejét.

A gipszkarton kivágása közben óhatatlanul is csapott némi
zajt, mászás közben nem kevésbé, de kételkedett abban, hogy D.
J. Michael egy hanggránátnál csendesebb zörejt meghallana. Az
emeletek közötti vastag beton a legtöbb neszt elnyomta, és a
vihar is elég hangosan tombolt. Egyébként is, amikor majd
megérkezik a célemeletre, egy biztosítéktáblákkal és
telefonközponttal telepakolt kamrába fog kilépni, a lakásnak a
lakórészektől legtávolabbi sarkában.

Ha a milliárdos kamerák híján is megérezte, hogy Jane
életben maradt, akkor nem fogja megkockáztatni a vele való
esetleges összefutást a titkos lépcsőházban. Ott fog lapulni a
páncélajtó mögött, éppen olyan magabiztosan, mint mindig.

Amikor a nyolcadik emelet mennyezeteként és a kilencedik
padlójaként szolgáló vastag betonréteg fölé ért, látta, hogy a
csövek és vezetékek elkanyarodnak a gipszkarton felé.

A késével itt is sikerült – némi nehézség árán – lyukat
fűrészelnie az álfalba. A zseblámpája fénye végigszaladt az
elektromos paneleken és a telefontársaság műanyag dobozain.

Köszönöm, Wilson Faucheur.
Az övén található egyik zsebből kivett egy újabb játékszert,

amelyet Resedában szerzett be, egy – általában rendőrök által
használt – PatrolEyes testkamerát, amit a nyakába akasztott egy
zsinegen. Az eszköz nagyjából százhetven grammot



nyomhatott. Széles látószögű lencséjével akár többórányi nagy
felbontású felvétel rögzítésére is alkalmas volt, jó minőségű
hanggal.

Jane elővette az egyik Hecklert, kikapcsolta, zsebre vágta a
lámpáját, és kinyitotta a kamra ajtaját.

Az áramszolgáltató ennyi idő alatt biztosan nem tudott
kicserélni egy meghibásodott trafót, D. J. Michael hatalmas
lakása mégis fényárban úszott. Úgy tűnt, pótgenerátort telepített
magához a hasonló esetekre.

Jane keresni kezdte a férfit.

28.

JANE OTT ÁLLT a magasban, majdnem nyolcszáz
négyzetméternyi olimposzi fényűzés közepén, ahol egy őrült
isten azt csinálta, amit a kisbetűs istenek szoktak, amikor éppen
nem világokat pusztítanak, vagy újabbakat teremtenek.

A rayshaw-k szánalmas lakáskörülményei is azt
bizonyították, mennyire megveti D. J. a legegyszerűbb
teremtményeit. Biztosan nem szívesen látna hozzájuk
hasonlókat a személyes életterében, és beprogramozott
csimpánzokat sem tartana a kilencediken.

Amennyiben voltak alkalmazottai – házvezetőnője,
szakácsa, inasa –, azok inkább Iron Furnace lakóira
hasonlíthattak, vagyis valamennyire autonóm személyiségek
maradhattak. Szabad akarattal rendelkező embereket biztosan
nem hozott ide, ha már félzombikkal is megtölthette az
otthonát. Azoknak a rabszolgasága visszafordíthatatlan;
amennyiben Jane-nek meg kell ölnie valamelyiküket, azzal csak
a szabadságát adná vissza.

Ha vendégei is vannak… Nos, az esetleges vendégei minden
bizonnyal más világjobbítók. Jane majd azt teszi velük, amit a helyzet
megkövetel.

Miután végigment egy rövid folyosón egy konyha mellett,
elegánsan egymásba folyó grandiózus termeket talált art deco
stílusú régiségekkel és múzeumba illő minőségű bútorokkal a



Deskey-től, Dufréne-től, Ruhlmanntól, a Sue et Mare-től.
Szultáni palotákba való perzsaszőnyegekkel. Mindenütt ritka
Tiffany lámpák álltak. A csillárok a Simonet Fréres művei
voltak. Hatalmas festményeket látott Lempickától, Domergue-
tól, Dupas-tól. A szobrokat Chiparus, Lorenzl és Preiss
készítette. Jean Dunand-díszzománcok is akadtak. A lakás több
tízmillió dollár értékű műremeket rejtett – a lakója viszont sehol
nem volt.

Jane kicsit beleszédült a sok szépségbe, talán azért is, mert
ez a rengeteg elegáns, drága és ízlésesen elhelyezett tárgy
felkavaró kontrasztot képzett a nyolcadik emelet rayshaw-ival,
csimpánzaival és rémségeivel. Furcsa, szaggatott fülzúgás is
kínozta, két-három tónus egymásba fonódása, ami hol
felhangosodott, hol elnémult, mintha a tévelygés aláfestő zenéje
lenne.

Ennek a lakásnak az ablakai is vastag golyóálló üvegből
készültek. Az ólomszürke eső és a grafitszürke város is élénk
kontrasztban állt a benti meleg színekkel és fényűzéssel.

Amikor Jane belépett egy nagy szobába, ahol féltucatnyi
ülőbútor állt, a természet még mindig hangosan tombolt: az ég
dörgött, az eső susogott, cseppjei az ablakpárkányon kopogtak.

Az erkély ajtaja tárva-nyitva állt, és egyszer csak David
James Michael jelent meg benne, mintha a vihar pottyantotta
volna ki magából. Befelé tartott.

Jane alig bírta elfojtani a késztetését arra, hogy azt mondja:
Ezt Nickért kapod! – és azonnal lelője a szemétládát. Meg is tette
volna, ha nem lett volna szüksége a férfi vallomására.

D. J. elmosolyodott.
– Mrs. Hawk, a maga kitartása és strapabírása elképesztő.

Üdvözlöm szerény otthonomban. Itallal is megkínálnám, ha az
nem tűnne felesleges udvariassági gesztusnak, tekintve, hogy
maga holtan szeretne látni.

– A halálával is kiegyeznék. De szívesebben látnám
elszegényedve és börtönben.

Lehet, hogy a férfi nem egyedül volt az erkélyen. A magas
ablakok mögött senki nem látszott, azonban takarásban lévő
részek is akadtak odakint.

– Aggasztóan néz ki, Mrs. Hawk. Véres a kabátja. – Jane



megnyomta a bekapcsológombot a nyakában lógó PatrolEyes
kamerán, majd ismét két kézre fogta a pisztolyát. D. J. azt
kérdezte: Ne hívjak mentőt?

– Ne, Mr. Michael. Majd én kihívom, amikor magának lesz
szüksége rá.

A férfi megállt egy Ruhlmann szék mellett, amelyet egy
szitakötőmintás Tiffany állólámpa világított meg a
citromsárgától a borostyánsárgáig terjedő színekkel.

A meleg fény jól állt D. J.-nek, aki egy jóképű, kisfiús,
negyvennégy éves férfi volt kócos, szőke hajjal, edzőcipőben és
farmerban, s a szabad lélek és a megjátszás nélküli gazdagság
általa kultivált imázsát sugározta. A cipője persze valószínűleg
Tom Ford volt, a nadrágja Dior Homme, az inge pedig David
Hart, és a ruházata összesen legalább háromezer dollárba
kerülhetett, az alsónadrágját nem is számítva.

Jane már attól is tisztátalannak érezte magát, hogy egy
szobában tartózkodnak. Úgy érezte, a férfi olyan pillantással
méregeti, mintha az Aspasiába akarná küldeni.

– Meséljen nekem a világjobbítókról, Mr. Michael!
– Ez úgy hangzik, mint egy huszadrangú együttes neve. Mit

játszanak, világzenét?
– Maga nagy seggfej, ugye? De végül beszélni fog.
– Hogyan fogja foganatosítani a kihallgatásomat, Mrs.

Hawk? Kiüt egy sokkolóval, elkábít kloroformmal, meztelenre
vetkőztet, kábelkötözőkkel ártalmatlanná tesz, és késsel
piszkálja a péniszemet? Ezt tanították magának Quanticóban,
nem? Nem mintha alkotmányos módszernek tűnne. – Ezzel a
füléhez emelte a kezét.

– Maga is hallja?
Jane nem akart belemenni ebbe a játékba. A kérdések

megválaszolása helyett azt felelte:
– Tegye le a seggét abba a székbe!
– Nem hallja? – ismételte meg D. J. – Ez a jövő szava. Egy

olyan jövőé, amit maga nem ért, és amelyben nincs semmilyen
szerepe. – Szíve szerint Jane ott helyben megölte volna,
vallomás ide vagy oda. – Mrs. Hawk… vagy szólítsam özvegy
Hawknak? Nem, az biztosan fájna magának. Legyen simán Jane.
Jane, én ismerem annyira a fajtáját, hogy biztosra vegyem, hisz a



lelkiismeret létezésében. Abban a vékony kis hangban, ami
tudja, mi helyes, és mi nem.

– Én is ismerem annyira a fajtáját – felelte Jane –, hogy
biztosra vegyem, maga viszont nem.

D. J. elindult a szék mellől egy Sue et Mare aranyozott
fakeretű heverő és a mellette álló, Aubusson kárpittal borított
fotelok felé.

Jane vele együtt haladva, miközben fél szemmel a nyitott
erkélyajtót és a lakás többi részében támadó esetleges
mozgásokat figyelte, úgy döntött, egyelőre átengedi a férfinak a
kezdeményezést, mert így talán könnyebben kihúzhat belőle
egy vallomást, mint erőszakkal. D. J. olyan nárcisztikus volt,
hogy minden kétséget kizáróan hitt abban, meg tudja győzni
Jane-t az álláspontja helyességéről – ha mégsem, akkor pedig
valami váratlan szerencse folytán le tudja fegyverezni, mert a
sors mindig úgy hajlítja az univerzum történéseit, hogy azok D.
J. Michaelnek kedvezzenek.

– Maga úgy gondolja, hogy a lelkiismeret elengedhetetlen a
civilizáció létezéséhez és stabilitásához – folytatta a férfi. – Nos,
én egy, a lelkiismerethez hasonlító, de egyelőre nem létező
dolog bevezetését szorgalmazom. Bizonyos értelemben azonos
az álláspontunk. – Sem a heverőre, sem a fotelokba nem ült le;
állva nézegetett egy sor Ferdinand Preiss figurát, amelyek a
Ruhlmann dohányzóasztalon sorakoztak. A festett, szépen
felöltöztetett bronztáncosok márvány-ónix alapzatokon
piruetteztek, arcuk és végtagjaik elefántcsontból készültek. Jane
fülzúgása ismét felerősödött, és a lány lopva körülnézett,
mintha a sarokban hárfázó zenészt keresné. De persze csak a
fejéből jött a hang, s ismét elhalkult. – Mire egy-két éven belül
tökéletesre finomítjuk a rendszert – folytatta D. J. Michael –, a
végső nanoimplantátum észrevétlenül bújik majd meg a fejben,
s a felhasználóinak fogalmuk sem lesz arról, hogy bármi utasítja
őket a gonosz tettek elkövetésére. Az általuk hozott döntések és
a tetteik mindig a szabad akaratuk megnyilvánulásának fognak
tűnni. Az értékeiket és az erkölcseiket olyan észrevétlenül
fogjuk módosítani, hogy a nézőpontjuk változásait a saját
gondolataik következményének tartják majd.

Ekkor Jane is megszólalt:



– És maga, egyedül maga fogja eldönteni, hogy mi számít
gonoszságnak, mi erkölcsös, és mi nem, és melyek az
elfogadható értékek.

A lány egészen eddig elképzelni sem tudta volna, hogy egy
mosolyból ilyen epés szánalom, ilyen izzó megvetés is
sugározhat. Ugyanakkor a férfi hangja kedves és észszerű
maradt, s közvetlenebbre váltott, miközben tovább sorolta
észszerűtlen érveit.

– Gondolj a világ szörnyűségeire, Jane! Mindenütt káosz
van. Háborúk, igazságtalanságok. Előítéletek és gyűlölet.
Irigység és kapzsiság. Működtek valaha is az emberiség
szabályai arról, hogy mi a helyes, és mi a helytelen? Nem arról
van szó, hogy minden szabályrendszer így vagy úgy, de hibás,
vagyis alkalmazhatatlan? – Időközben továbbsétált egy
gyöngyház borítású Macassar ébenfa asztalhoz, az ablak mellé.
A kisasztal felett lógó Tamara Lempicka-festményre meredt,
amely egy elegánsan öltözött férfit ábrázolt felhőkarcolók előtt a
művész jellegzetes stílusában, hidegen, festőien és erőteljesen.
D. J. azzal folytatta: – Azokat, akiknek implantált lelkiismeretük
van, soha nem fogja kétség vagy bűntudat gyötörni, mert
mindig úgy fogják érezni, hogy helyesen cselekednek. Ők nem
ismerik a szorongást vagy a nyugtalanságot. Semmitől nem
fognak tartani a világon.

Jane leeresztette a Hecklert kimerült kezével.
– Ezek nagyon magasztos szavak, mégis alantasan és aljasan

csengenek egy olyan ember fülében, aki tud az aspasiai
lányokról, a rayshaw-król, és arról a kegyetlenségről, amivel
kihasználod őket. – Ismét felemelte a pisztolyt. – Tedd már le a
segged!

A férfi visszatért a Tiffany lámpa mellett álló szófához, de
nem engedelmeskedett.

– Abban, amit mi csinálunk, nincs semmi kegyetlenség, Jane.
A világ tele van céltalan emberekkel, akik elveszetten, gyakran
kétségbeesetten bolyonganak értelmetlen életükben. Mi ezeket a
boldogtalanokat válogatjuk ki… majd eltávolítjuk a
boldogtalanságuk okát, és célt adunk nekik. Vagy, mint a férjed
esetében, azokat iktatjuk ki, akik veszélyt jelentenek arra a
jövőre, amelyekben a tömegek békére lelhetnek. – A milliárdos,



ahogy korábban is, ismét a füléhez emelte a kezét, és úgy tett,
mintha egy Jane számára hallhatatlan hangra figyelne. – Hallod
a végzet suttogását, Jane?

Jane leadott egy lövést, nem a férfira, hanem a szófára,
amelynek felhasadt a kárpitja.

– Ülj már le, és számolj be részletesen arról, amit tettél, vagy
tönkreteszem az összes értékes kis csecsebecsédet, utána pedig
téged is darabokra szedlek a lehető legfantáziadúsabb módon,
amit el tudok képzelni. És elég jó a képzelőerőm.

D. J. a tenyerét még mindig a füle mellett tartva azt kérdezte:
– Nem hallod a suttogást, Jane? A suttogószoba suttogását?

Ha még nem, hamarosan meg fogod hallani.
Ezzel hátat fordított a lánynak, és a nyitott erkélyajtóhoz

sétált.
Jane megindult utána, és rákiáltott:
– Azonnal állj meg!
D. J. ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, végigrohant az

erkély öt méterén, átlendült díszes korlátján, és levetette magát
a kilencemeletnyi esőáztatta mélységbe.

29.

JANE ABBAN A PILLANATBAN ért a korláthoz,
amikor D. J. Michael repülni kezdett. Márkás edzőcipőjének
talpát szinte még meg tudta volna érinteni, és valamiféle
trükkre számított, ejtőernyőre, de csak a széttárt karú, repülő
alakot látta, aki mintha inkább siklott, mint zuhant volna az
ónos esőben. A környék épületei sötét ablakokkal borongtak az
áramszünetben, a túlcsorduló csatornák gyöngyöt hánytak a
rohanó vízfolyamokban. Jane levegőt sem véve bámulta a
zuhanást, és mintha a szíve is megállt volna; úgy érezte magát,
mintha az átmeneti halál állapotában lenne, amelyben nem érzi
az eső hidegét, nem hall semmit, és egyik érzékszerve sem
működik a szemén kívül. A milliárdos úgy hullott le a
gravitáció szorításában a kilencedikről, mint bármelyik koldus
tette volna. Fejjel előre csapódott neki a Far Horizons



lépcsőjének, ahonnan tehetetlenül kaszáló végtagokkal
bukfencezett még lejjebb, akár egy szalmával kitömött bábu.

Jane szíve olyan hevesen vert, mintha újraindították volna,
lehelete hideggé és nedvessé vált, és hirtelen megérezte a
villámok ózonszagát is. A süketsége is elmúlt: ismét meghallotta
a város hangjait, beleértve az odalent döbbenten lefékező autók
csikorgását.

A tokjába dugta pisztolyát, megfordult, és végigrohant a
műremekek között, de nem D. J. Michael magánliftjének az
alkóvja felé, hanem a titkos járat acélajtajának az irányába.
Kettesével vette a fokokat, a fordulóknál a korlátba
kapaszkodva ugrott a következő szakaszra, amibe belesajdult a
sebe. A halvány megvilágítás ekkor már olyan vakítónak tűnt
számára, mint a rendőrségi fényszórók fénye, de tudta, hogy
nem sok ideje maradt, mielőtt a Far Horizons előtti utcaszakaszt
tömegek árasztják el, majd rendőrök zárják le.

A lépcső alján kinyitotta az ajtót, és kilépett a
takarítószerekkel telepakolt kamrába, amelyben minden ott
hevert, ahol hagyta. Egy másik ajtón át kiment a garázsba.
Odasietett Henry Waldlock BMW-jéhez, aki meztelenül és
szigetelőszalaggal ártalmatlanítva várta a visszatértét.

Már azt hitte, elveszítette a slusszkulcsot, de csak elfelejtette,
melyik zsebébe tette. A kapu mintha egy örökkévalóságig nyílt
volna. Jane kihajtott a rámpán az utcára, majd bekapcsolta az
ablaktörlőt és a fényszórót, rettegve attól a dugótól, amelyben
találni fogja magát.

Néhány autó leállt az utca két szélén, és az elhaladó
forgalom is lelassított a bámészkodók tömege láttán. Jane nem
nézeti a lépcsőn heverő összetört holttest felé; már így is túl sok
öngyilkosságot és öngyilkosságnak beállított halált látott.
Amikor lehetősége adódott rá, besorolt a forgalomba, átkelt a
szemközti sávba, és elindult lefelé.

Amennyiben bárki meglátta, milyen sietve hagyja el a
helyszínt, előfordulhat, hogy felírták a rendszámát, és ebben az
esetben rövid időn belül körözni kezdik majd a kocsit.

Olyan gyorsan hajtott, ahogy csak mert, miközben a zuhogó
eső sortűzként dobolt a szélvédőjén. Idővel kijutott az
áramszünettel sújtott környékről oda, ahol az ablakok mögött



már égtek a lámpák. Ezen a részen úgy zajlott az élet, mintha mi
sem történt volna, noha az itt nyüzsgő emberek is hatalmas
veszélyben forogtak, amelyről nem is tudtak. A körülöttük zajló
vihar csupán átmeneti kényelmetlenséget jelentett, ám a
változásnak az a vihara, amelyet D. J. indított meg, még mindig
közeledett, és amikor majd kitör, nagy valószínűséggel magával
fog sodorni minden férfit, nőt és gyermeket, éppen úgy, ahogy a
milliárdost is bekebelezte.

30.

MIRE JANE PACIFICÁBA ÉRT, erős szél támadt
északnyugatról az eső nyomában, száraz levelek és
fenyőtobozok repkedtek a levegőben skarlátvörös virágok és
ezüstös kék, érmeszerű eukaliptuszlevelek között, a cseréptetők
hangosan csörömpöltek, és üres kukák, illetve üdítősdobozok
gurultak az úton egy láthatatlan bikával harcolva a környékbeli
építési területről leszakadt nejlonborításnak köszönhetően.

Jane ahelyett, hogy Henry Waldlock mediterrán stílusú
házához hajtott volna, egy sarokra parkolt le az Explorer
Sportjától, odasétált hozzá, majd egy eldobható telefonon
felhívta a rendőrséget, azonosította magát, és tájékoztatta a
diszpécsert, hogy ki kell szabadítaniuk a kontrollert a saját háza
fürdőszobájából. A telefont ezután bedobta egy csatornába.

Noha úgy égett a sebe, mintha megbillogozták volna,
elindult arra a száztíz kilométeres útra, amely a Golden Gate
hídon át a Sonoma megyei Santa Rosába vezetett, dr. Porter
Walkins házához, aki pár héttel korábban mind Jane-t, mind
csúnyán megsebesült társát, Dougal Trahernt helyrerakta; akkor
egy prérifarkas sebesítette meg a lányt, s ezért veszettség ellen
kellett beoltani.

Ha dr. Walkins tényleg hisz a páciense ártatlanságában,
akkor hajlandó lesz ellátni a lőtt sebét is anélkül, hogy
bejelentené a rendőrségen. Az orvos olyan ember volt, aki ki
tudja válogatni az igazság magjait a hírek ocsújából, már
amennyiben vannak benne ilyenek. A napai események után is



hitt Jane-nek, és a lány abban reménykedett, hogy a David
James Michael halálát övező médiavihar után is bízni fog benne.

Mire a Golden Gate hídhoz ért, ritkásabban hulltak az
esőcseppek az óceáni ködben. A szél fantomalakokat formált a
keletről nyugatra áradó párából, mintha az óceánba veszett
tengerészek szelleme igyekezne kijutni a partra.

A forgalom lassan araszolt a hatalmas, vörös
acélalkotmányon, a szembejövők elmosódott fényszórója
alagutakat vájt a ködbe, Jane Hawk, balján a láthatatlan
Csendes-óceánnal, itt végül elkezdhetett töprengeni D. J.
Michael esetének a rejtélyén.

A milliárdos, amennyiben száz rendőr tartóztatta volna le az
emberiség ellen elkövetett bűneinek sziklaszilárd
bizonyítékaival a kezében, akkor sem tett volna annál
drasztikusabbat, mint hogy összehívja az összes ügyvédjét, és
tízmillió dollárt költ a védelmére. Egy ilyen arrogáns
nárcisztikus soha nem ismerné be, hogy bármiben is hibázott,
soha nem törődne bele ilyen könnyedén a vereségbe, és
semmiképpen nem keseredne el annyira, hogy kioltsa a saját
életét.

„Hallod a végzet suttogását, Jane?”
Amikor a férfi a végzetről és a suttogószobáról beszélt, vajon

nem azért emelte a füléhez a kezét, mert mikrohullámon érkező
utasításokat hallott az agyában? Vagy arra gondolt, hogy egy
szép napon az – elitet szolgáló – emberek egész tömkelegét lehet
majd bármikor összehívni egy adott feladatra?

Akárhogyan is, de az biztosnak tűnt, hogy a világjobbítók
egy csoportja a tudta nélkül benyugtatózta, majd beoltotta őt az
irányítómechanizmussal. A forradalmak hosszú történelme
során még egy királyt sem távolítottak el ennél gonoszabb vagy
intimebb módszerrel. Azok az önjelölt istenek, akiknek a fejében
megfogant ez az új panteon, egy modern Olimposz tagjai
lehettek, akik nemcsak uralkodtak, hanem egyúttal egymással is
harcoltak, mint az egyszerű utcasarki bandák tagjai, akik késsel
és lőfegyverekkel védik a saját lepukkant negyedüket vagy
lakótelepüket.

A köd a San Pablo-öböltől északra ritkulni kezdett, és Jane
az esőből is kihajtott. A felhők továbbra is alacsonyan szálltak,



rég eltemetett holtak ruháinak szürke cafatjaira emlékeztettek.
Jane számára ez a termékeny vidék a maga életteli településeivel
– Novatóval, Petalumával és Rohnert Parkkal – ebben a
pillanatban kihaltnak tűnt, még ezen a napfénytelen délelőttön
is árnyékosnak, ahol nemcsak a holtak, hanem a jövő szelleme is
kísért, és a végzet, amely David James Michael fülébe suttogott.

Jane tudta, hogy a rosszkedvének számos oka lehet,
rengeteg minden gyűlhetett össze benne a Nick halála óta eltelt
hónapok során. De volt valami, ami különösen érzékenyen
érintette.

„Nem hallod a suttogást, Jane? A suttogószoba suttogását? Ha
még nem, hamarosan megfogod hallani.”

A milliárdos biztosra vette, hogy hamarosan Jane-t is
besorozzák az irányítás alatt állók seregébe, és a lány is olyanná
válik, mint Iron Furnace lakosai.

Jane azon kapta magát, hogy a gondolatai vissza-
visszatérnek az előző éjszakára, amikor Henry Waldlock
vendégszobájában ütötte el az estét a férfi tudta nélkül, aki
valami hatalmas robotokról vagy mikről szóló filmet nézett.
Utána pedig Jane kitámasztotta a szobája ajtaját egy egyenes
támlájú székkel, mielőtt nyugovóra tért.

Amikor felébredt, mielőtt átsétált a házigazda
hálószobájába, hogy elkábítsa és megkötözze a férfit, a szék még
a helyén volt.

Abba a helyiségbe sehogy sem lehetett bejutni, csak az
elbarikádozott ajtón át.

A szobához tartozó fürdőszobának nem volt másik bejárata.
Azon keresztül senki nem tudta volna megközelíteni Jane-t.

Az ablakokat nem ellenőrizte. Ellenőriznie kellett volna
őket. Azonban a feltételezés is nevetségesnek tűnt, hogy egy
macskaügyességgel rendelkező gaztevő mászott volna be hozzá
az ablakon át.

És amúgy is azért aludt el, mert kimerült volt, s nem azért,
mert elaltatták.

Csak a pacificai étteremben csempészhettek volna be az
ételébe bármilyen nyugtatót, ahol a látogatása előtt
megvacsorázott. De senki nem tudta, hogy a városban van; és
azt végképp senki nem deríthette ki előre, hol fog enni.



Paranoia. Indokolt, de veszedelmes. Amennyiben beinjekciózták
volna, nem támadta volna meg D. J. Michaelt. Akkor már az
irányításuk alá került volna. Kivéve, ha az
irányítómechanizmusok legújabb generációja pár óránál
hosszabb idő alatt rakja össze magát az ember agyában…

Santa Rosában egy lakónegyedben parkolt le, egy sarokra az
úti céljától. Az utca patinásnak tűnt a szél és az eső által
összehordott falevelekről, és a fák még mindig csöpögtek.

Dr. Porter Walkins rendelője a modern orvosok szokásaival
ellentétben egyenesen a lakásából nyílt. Jane tudta, hogy otthon
szokott ebédelni, egy olyan órában, amikor nem fogad
betegeket, de arra már nem emlékezett, hogy ez az óra délben
vagy 12:30-kor kezdődik-e.

Húsz percig üldögélt az Explorerben, mielőtt kiszállt volna,
hogy elinduljon a korábban kapott címre. A fájdalma, amely
vezetés közben enyhült egy kicsit, most újult erővel égette. Az
az egy sarok háromnak tűnt. Megviselt külseje, a csimpánz által
lenyúlt parókája és az eső sminkeltávolító hatása miatt Jane
nagyon örült, hogy senkivel sem találkozott az úton.

Megkerülte a kék-fehér stukkókkal díszített hófehér
viktoriánus épületet, felsétált a tornác lépcsőjén, és meglátta az
orvosi a konyhaablakon át. A férfi egyedül volt, és a jelek szerint
éppen szendvicset készített. Az óra 12:35-öt mutatott, amikor
Jane bekopogott az ajtón.

31.

PORTER WALKINS, bár alig ötvenvalahány éves
volt, olyan erkölcsi tartással, kötelességtudattal és az
ideológiákkal szemben táplált megvetéssel élte az életét, hogy
az sokkal jobban illett volna egy száz évvel korábbi korba. Az
öltözködése is ennek megfelelő volt: könyökvédős tweedzakót
viselt, fehér inget csokornyakkendővel, hagyományossal, nem
feltűzhetővel. Szürke szövetnadrágját csíkos nadrágtartó
egészítette ki fényesre csiszolt csatokkal.

A jó kondiban lévő, ápolt orvos gondterhelt és együttérző



arcával mintha Norman Rockwell valamelyik festményéből
lépett volna ki. Mindig jóakaratúnak tűnt, de volt benne valami,
talán a mogyoróbarna szemében bujkáló tartózkodás, ami arra
utalt, hogy titkos melankólia gyötri.

A recepciósa házon kívül ebédelt. A jó doktor beterelte Jane-
t a rendelőjébe, és amikor a lány alsóneműre vetkőzött, szeme
sem rebbent a két Heckler & Koch láttán. Megvizsgálta, majd
fertőtlenítette Jane sebét, amelyet súlyosabbnak ítélt, mint a
lány. Helyi érzéstelenítést alkalmazott, majd pár öltéssel
összevarrta a sérülést.

– A varratok maguktól feloldódnak – biztosította a lányt. –
Nem kell kiszedni őket.

Korábban, amikor Jane megkérdezte, miért vállal kockázatot
törvényen kívüli sérültek ellátásával, amire akár az engedélye is
rámehet, az orvos azt felelte: „Én is nézek híreket, Mrs. Hawk.”
És ezzel nem a lányról szóló részekre gondolt, hanem a világ
általános hanyatlására.

Most azt kérdezte:
– Ugye adott is, nem csak kapott?
– Mi az hogy! De nem eleget. Úgy érzem, mintha hegynek

felfelé kellene gázolnom, és kezdenék rájönni, hogy igazából
csak egy vasárnapi kocogó vagyok.

– Nagyon kimerültnek tűnik. És szerintem fél liternél is több
vért vesztett.

– Fél litert önként is adtam már véradáson. Az semmiség.
Miközben Jane felült a vizsgálóasztalon, az orvos megemelte

a szemöldökét, és kijavította:
– Én fél liternél többről beszéltem. Mivel nem tette meg azt a

szívességet, hogy összegyűjtse számomra az elhullajtott
testnedveit, szerintem bölcsebb lenne, ha nem titulálná a
vérveszteségét „semmiségnek”. Pár napig pihennie kellene
odafent, a vendégszobámban, ahol időnként megvizsgálhatnám.

– Azt akarja, hogy a házában szálljak meg?
– Nem a saját ágyamat ajánlottam fel, Mrs. Hawk. Lehet,

hogy olyannak tűnök, mint egy megrögzött nőcsábász, de
biztosíthalom afelől, hogy nem vagyok az.

– Jaj, sajnálom, én csak úgy értettem… Nem akarhatja, hogy
az ország legveszedelmesebb bűnözője magánál bujkáljon.



– Lehet, hogy maga veszedelmes, szerintem akkor sem
bűnöző.

– Ne vegye magára, de ha már pihennem kell, szívesebben
pihennék a kisfiam közelében… – Walkins átszúrta egy injekciós
tűvel egy ampulla falát, és felszívta a benne lévő folyadékot egy
fecskendőbe. – Mit csinál? – csattant fel Jane.

Az ijedelme megdöbbentette az orvost.
– Ez csak egy antibiotikum. Tekintetbe véve, hogy mi

mindenen mehetett keresztül, meglep, hogy képes megijedni
egy tűtől.

– Nem a tű zavar. De nem vehetném be szájon át?
– Tablettákat is fog kapni, Mrs. Hawk. És mivel én nívós

orvosi képzést kaptam, maga viszont nem, azt javasolnám, hogy
mondjon igent nekem, amennyiben el akarja kerülni a
bakteriális fertőzéseket, a toxémiát és a végzetes szepszist.
Ugye, joggal feltételezem, hogy beadta magának a veszettség
elleni oltásokat, amelyeket tőlem kapott?

– Igen, természetesen.
– Becsületszavára?
Jane elfintorodott.
– Igen, anya, beadtam magamnak a veszettség elleni

oltásokat.
A doktor egy gumiszalagot tett fel a karjára szorítókötésnek,

keresett a végtagon egy vénát, azt mondta, Jane-nek csodálatos
erei vannak, letörölte a bőrét alkohollal, és beadta az injekciót.

Miközben a lány azt figyelte, hogyan hagyja el a folyadék a
fecskendőt, igyekezett elnyomni magában a szédülést, a
látómezeje pereme felől közelítő sötétséget. Amikor az orvos
kihúzta belőle a tűt, Jane egy pillanatra elvesztette az
eszméletét, és még az asztalról is leesett volna, ha a doktor nem
kapja el a karját.

Amikor nem egészen egy perccel később visszanyerte az
öntudatát, beismerte önmagának, hogy tényleg ki van merülve,
és miután felöltözött, hagyta, hogy Walkins felkísérje a fenti
vendégszobába.

32.



JOLIE TILLMAN, mióta öt nappal korábban
megszökött az anyja és a nővére elől, akik az
irányítómechanizmust akarták beleinjekciózni, szokatlanul
antiszociálissá vált, mintha immár az egész emberiséget
gyanakvással kezelné, és az ideje legnagyobb részét a lovak
között töltötte. Elég erős volt ahhoz, hogy két nap alatt kisírja
magát, és utána is nagyon szomorú maradt, még Luther sem
tudta megvigasztalni.

A férfi maga is vigasztalhatatlannak érezte magát. Ő is pont
annyit veszített, mint a lánya, sőt bizonyos értelemben még
többet, mert neki Rebecca volt – és lesz mindig is – élete nagy
szerelme. De tisztában volt azzal, hogy csak együtt sikerülhet
kiutal találniuk ebből a helyzetből Jolie-val. A körülményeik
nagyon sajátosak voltak: a szeretteik még éltek, csak nem
maradtak azok, akik korábban voltak – és ez a változás
visszafordíthatatlannak tűnt.

Luther leborotválta a fejét, és elkezdte megnöveszteni a
szakállát, ami inkább fehérnek tűnt, mint feketének, noha a haja
még nem kezdett őszülni. Csakhogy a külseje megváltoztatása
sem billentette ki a mélypontról, és a jövőre nézve sem töltötte el
reménnyel.

Azon a szerdai délutánon egy legelő kerítése mellett találta
meg Jolie-t, aki a legelésző, ugrándozó lovakat figyelte. Ő is a
kerítésre támaszkodott mellette, de nem szólalt meg, mert
semmi olyasmi nem jutott eszébe, amit ne mondott volna még
ki. Okkal vagy ok nélkül, a lánya részben őt hibáztatta a
szeretteik elvesztéséért. Ha Luther nem ment volna seriffnek,
akkor nem keveredett volna bele ebbe az őrületbe. Ha nem lett
volna fontosabb számára a kötelessége a családjánál, akkor nem
utazott volna a kentuckyi Iron Furnace-be… Ha, ha, ha, ha, ha…

Luther egyáltalán nem hibáztatta őt az ellenséges
viselkedéséért. Sőt, bár tisztában volt azzal, hogy ez ostobaság, ő
is önmagát vádolta. Igen, ha Minnesotában maradt volna, és
nem csinál semmit, akkor Rebecca és Twyla talán nem lennének
az élőholtak között. De ekkor ismét eszébe jutott az az arrogáns
férfi az igazságügyi minisztériumból, Booth Hendrickson. A
rémálomszerű események mögött álló nagyhatalmú emberek
előbb-utóbb benne is meglátták volna az elvarratlan szálat, és



mind őt, mind a családját beinjekciózták volna. Egy olyan
történelmi korszakba csöppentek, amelyben nem volt helyük a
lelkiismeretből tiltakozóknak, amelyben minden férfi, nő és
gyermek vagy áldozattá vált, vagy harcossá.

Az ég széles volt, és kék, a levegő meleg, a lovak elevenek,
de Luther drága kislánya továbbra is a gyásztól elnémulva
szemlélte mindezt, és fél órán keresztül nem is volt hajlandó
reagálni az apja jelenlétére. Utána viszont egyszer csak felemelte
a kezét, és a férfi karjára tette.

33.

AMIKOR JANE FELÉBREDT álmából, az
éjjeliszekrényen álló digitális óra 17:40-et mutatott. A lány két
bőröndje és a sporttáskája érintetlenül várakozott a szekrényajtó
mellett. Dr. Walkins beállt a kocsijával a garázsba, és felcipelte a
poggyászát a szobájába.

Jane ledobta magáról a takarót, és felült az ágy szélén. Jobb
könyökhajlatát ragtapasz borította azon a helyen, ahol az orvos
beadta neki az injekciót. Jane leszedte, és egy kis vércseppet
látott a gézen. A tűszúrás szinte kivehetetlen volt.

Ismét megsajdult a sebe, bár már nem olyan erősen. Mivel
széles, vízálló tapasz borította a sérülést, Jane nem tudta
megszámolni az öltéseit.

Dupla fegyverhevedere a komódon hevert. Mindkét
pisztolya a helyén volt.

Jane kinyitotta az egyik bőröndöt, tiszta ruhákat vett elő
belőle, és az ágyra terítette őket.

Dr. Walkins azt mondta neki, hogy este hétre vacsorát készít
két személyre.

Jane besétált a szobájához tartozó fürdőszobába. Már
nagyon vágyott egy forró zuhanyra.

Több másodpercig csak bámulta a tükörképét a tükörben,
mielőtt megszólalt.

– Játssz velem mandzsúriait!
Várt még egy pillanatot, majd megnyitotta a forró vizet a



zuhanyzóban, és megkönnyebbülten felsóhajtott a felfelé
gomolygó párában.

34.

A VACSORA FRISS paradicsomból és
salátalevelekből készült salátával indult, reszelt parmezánnal. A
tűzhelyen egy lábas spagettiszósz várakozott, ragujában
mélyhűtött húsgombócok engedtek fel. Bolti fokhagymás
kenyér pirult a grill alatt. Félkilónyi Barilla száraztészta
hánykolódott egy fazéknyi forró vízben.

Porter Walkins nem tartozott azok közé az öregedő
agglegények közé, akik rászoknak a főzésre. A salátát
leszámítva soha semmi nem került az asztalára, amit ne lehetett
volna konzerves- dobozban vagy befőttesüvegben, esetleg
mélyhűtve beszerezni a boltból.

Bármilyen egyszerű volt is a vacsora, Jane olyan
ínycsiklandónak tartotta, amilyennek egy utolsó pillanatban
kegyelmet kapott halálraítélt találhatja az első vacsoráját az
utolsó után.

Valamivel korábban, az után, ami Bertold Shenneck
Napavölgyi birtokán végbement, Porter Walkins anélkül látta el
Dougal Trahernt és Jane-t, hogy részletesen elmesélték volna
neki, miért körözi a lányt igazából az FBI és az összes többi
említésre méltó hatóság. Most, a boros vacsora felett Jane
elmagyarázta a helyzetét, és a doktor feltett neki néhány
intelligens keresztkérdést, de egyáltalán nem találta túl
fantasztikusnak a hallottakat ahhoz, hogy elgondolkozzon
rajtuk.

Jane megtudta tőle, hogy már Luther Tillman is bekerült a
Jane Hawk-sagába, és rendszeresen szerepelt az összes
hírműsorban. A felesége és a lánya, Twyla teljesen felforgatva
találták a házukat, miután hazaértek egy rövid kirándulásról, a
közepén egy nemzetvédelmi ügynök, Huey Darnell holttestével,
akit Tillman egyik fegyverével kétszer tarkón lőtt valaki. A
hatóságok azt állították, hogy Tillman szövetségre lépett Jane-



nel, és már együtt árusítanak ki nemzetvédelmi titkokat, bár az
nem volt világos, hogyan kerülhetett kapcsolatba a lánnyal egy
vidéki seriff. Tillmanék másik lánya, Jolie nyom nélkül eltűnt, és
a szervek azt feltételezték, hogy halálos veszélyben forog. Iron
Furnace-t nem említették meg.

Porter a jelek szerint észrevette, mennyire elszomorodott
Jane a hírek hallatán.

– Milyen halálos veszélyre gondolnak?
– Nem Jolie forog veszélyben – válaszolta Jane. – Ő biztosan

Lutherrel van. Csak úgy tudom értelmezni ezt az egészet,
hogy… a feleségét és a másik lányát is beinjekciózták. Ők is
implantátumot kaptak. Végük van.

35.

JANE TESTKAMERÁJÁNAK a felvételét bármilyen
számítógépen le lehetett játszani. Porter Walkins vacsora után
kirakta a laptopját a konyhaasztalra, és együtt végignézték
David James Michael életének utolsó perceit.

A videó kevesebbet bizonyított, mint Jane gondolta volna. A
nagy felbontású képre egy szava sem lehetett. De a szavaikból
semmit nem sikerült rögzíteni. A hangjuk helyett csak halk,
elektronikus jellegű sípolások hallatszottak, amelyek nagyon
emlékeztettek a férfi lakásában megtapasztalt fülzúgásának a
hangjára.

– Az a nyomorult szemétláda aktivált valahogy egy
maszkolórendszert, ami megakadályozta a hangfelvételt –
állapította meg Jane. – Lehet, hogy semmi értelme egy halottat
gyűlölni, mégis jobban gyűlölöm most azt az arrogáns seggfejet,
mint mielőtt leugrott.

Az orvos töltött neki még egy kis bort. Jane bajára nem ez
volt az orvosság, de azért ezt is szívesen fogadta.

36.



AZ ORVOS VENDÉGSZOBÁJÁBAN tévé is volt, és
Jane csütörtök reggelre megtudta, hogy David James Michael
öngyilkossága a legnagyobb hír. Időközben azonosították a férfi
maradványait. Bízott abban, hogy őt magát nem kapcsolják
össze ezzel a halálesettel, és nem is tették. Hivatalosan dr.
Bertold Shenneck és a felesége halála kapcsán sem emlegették a
nevét, mert ez a Shenneck Technologyra és a Far Horizonsra
irányította volna a médiafigyelmet. Azok az őrültek, akik
világjobbítóknak tartották magukat, nem vágytak erre a fajta
érdeklődésre, mert attól tartottak, az egyszerű emberekben
esetleg felmerül, hogy Jane-t nem is államtitkok kiárusítása
miatt keresik olyan nagyon.

A lány elkövette azt a hibát, hogy túl sokáig bekapcsolva
hagyta a tévét, és beleszaladt egy interjúba az apjával, aki
zongoristaként már elhíresült, feleséggyilkosként azonban
egyelőre nem. A férfi lemondta az aktuális koncertkörútját, mert
a lánya híre, az ő megfogalmazásában, „nemkívánatos
közönséget vonzott be”, és mivel nem akart ennek a „sajnálatra
méltóan labilis” nőnek a szenvedéseiből profitálni. Valójában
minden bizonnyal attól tartott, hogy Jane bosszút áll rajta az
anyja haláláért, mielőtt a hatóságok őrizetbe vennék.

Jane késő délelőtt is szunyókált egy kicsit, és kora délután is,
amikor Porter Walkins betegeket fogadott. Mire ismét leültek
vacsorázni a konyhában, arra jutott, hogy egy éjszakával sem
maradhat tovább az orvos házában.

Miközben nekiláttak a zöldséglevesnek és a sajtos
szendvicseknek, így szólt:

– Shenneck meghalt. D. J. Michael meghalt. Ez az egész egy
kétfejű kígyó volt, és ők ketten voltak az irányítói. Vagy
legalábbis én azt hittem. Most a maradék azt gondolja, azáltal,
hogy így elbántak D. J.-jel, vakvágányra vezettek, ahonnan nem
tudok majd továbbmenni. De csak annyi történt, hogy
nyilvánvalóvá vált számomra: ennek a kígyónak kettőnél több
feje van. És minél tovább szüneteltetem a vadászatot, annál
kisebb lesz az esélyem a harmadik fej azonosítására.

Vacsora után, Porter Walkins garázsában, miközben
együttes erővel bepakolták Jane csomagjait a kocsiba, majd
megálltak az Explorer mellett, a férfi azt mondta:



– Nagyon csalódott lennék, ha bármikor azt kellene
hallanom, hogy csak azért pazaroltam magára orvosi
szakértelmem legjavát, hogy ismét lelövesse magát, ráadásul
fatálisan.

– Attól én is csalódott lennék.
Jane megölelte az orvost, aki egy pillanatra erősebben

magához szorította őt.
Miután elengedték egymást, a lány ismét meglátta a doktor

szemében megbúvó szomorúságot, amiről előző este még azt
hitte, hogy csak odaképzeli.

Porter azt mondta:
– Ha valaha is azon kapja magát, hogy megsebesült, és túl

messze van Santa Rosától ahhoz, hogy segíteni tudjak, akkor is
hívjon fel! Vagy odamegyek, akárhol is van, vagy behajtok egy
szívességet valakin, aki közelebb van magához. Megértette?

– Igenis.
A doktor összehúzta a szemöldökét.
– Komolyan beszélek. Ne csak azért mondjon igent, hogy

lerázzon, leányom! – Amikor észrevette, hogy Jane meglepődik,
azzal folytatta: – Én csak egy vén bolond vagyok, aki korábban
ifjú bolond volt. De legalább következetes vagyok. Soha nem
voltam házas, bár lett volna rá párszor lehetőségem. Láttam,
hogyan száguld a világ a lejtőn lefelé, és nem akartam egy ilyen
helyre gyermeket nemzeni. Utána eljárt felettem az idő, és most
itt állok gyermek, feleség és kilátások nélkül. De ha
újrakezdhetném az életem, azt hiszem, annak örülnék a
legjobban, ha magára hasonlítana a gyermekem.

Jane soha nem volt az a könnyen meghatódó típus, és talán
nem is élt még át ilyen pillanatot, amikor úgy érezte volna, hogy
bármi, amit mondana, csak csökkentené az elhangzottak súlyát.
Ismét megölelte a férfit, éppen olyan szorosan, ahogyan
korábban a doktor húzta magához őt.

Utána beszállt az Explorer volánja mögé, Porter pedig
felhúzta a garázsajtót, és Jane már úton is volt.

37.



AMIKOR AZNAP ESTE a Golden Gate hídhoz ért,
nem takarta köd a grandiózus mérnöki csodát. A végtelen víz a
fél világgal odébb lévő kikötőkből érkező hajók fényét
leszámítva feketén terült el a jobb oldalán, kelet felé Berkeley és
Oakland lámpái égtek, a többszintes kikötő felett pedig úgy
ragyogtak a hegyek, mint egy meseországban. Jane ebben a
környezetben nehezen tudta elhinni, hogy léteznek olyanok,
akik megvetik az emberiség műveit, vagy inkább az egész
emberiséget – nem csak a világjobbítók, sokan mások is –, akik
legszívesebben mindent lerombolnának, amit az emberiség
felépített több évezredes fennállása alatt; sőt, olyanok is, akik
szerint a világ jobb hely lenne az emberiség nélkül.

Ha ebben a pillanatban ott ült volna mellette egy ilyen valaki, azt
mondta volna neki: A fenébe is! A világ nem is létezne, ha nem látná
emberi szem, legalábbis az a világ, amelyben van cél és értelem, a Nap
körül keringő kopár bolygóknál jelentősebb világ. A világ nem képes
látni és megcsodálni önmagát. A valóságot a tudatosság csodája hozza
létre, és nem is létezik valóság, amíg egy tudatos faj meg nem irigyli.
Azért tartjuk értékesnek a világot, mert itt vagyunk, és látjuk. A világ
mi magunk vagyunk, a világ belőlünk áll, és egyikünk sem több egy
illékony álomnál a másik nélkül.

De persze az is lehet, hogy semmi ilyesmit nem mondott
volna, mert az élet már megtanította arra, hogy szavakkal nem
lehet megváltoztatni a világot – cselekednie kell, küzdenie, amíg
még tudja, hogy miért küzd.

Luther és Jolie jutott eszébe, Dougal Trahern, Ancel és Clare,
Nadine és Leland Sacket; az Iron Furnace-i gyerekek, Bernie
Rigglowitz, és Miriam fényképe, amit immár mindig magánál
tartott; Sandra Termindale és lányai, Holly és Lauren abban a
lakókocsiban, és azonnal tudta, miért kell folytatnia a munkáját,
miért nincs más lehetősége, amíg meg nem hal.

Később lekanyarodott egy Salinastól délre lévő kamionos
pihenőbe egy rendkívül termékeny vidék közepén, amelyet „a
világ salátástáljának” becéznek. A parkoló egy távoli zugában
állt meg, távol a fényes lámpáktól, hogy lássa a csillagokat.
Kiszállt az explorerből. Eldobható telefonján felhívta Jessica és
Gavin Washingtont, drága gyermeke gyámjait, hogy elmondja



nekik, a nap részét átaludta, és így egész éjszaka vezetni fog,
hogy odaérjen hozzájuk.

Miután kikapcsolta a készüléket, csak bámulta a csillagokat,
a számtalan távoli nap fényét, amelyek körül ismeretlen világok
keringtek; a tizennégy milliárd fényévnyi tágulást a nagy bumm
óta. Az univerzum pereme azóta is egyre kijjebb kerül abban a
semmiben, amit az emberi agy felfogni sem képes, és a benne
levő csillagok trilliói olyan messze vannak, hogy legfeljebb a
fantázia világában lehet hozzájuk ellátogatni. Jane mégis ott állt,
egyetlen apró életével a kozmosz végtelenségében, egyikeként
azoknak a lényeknek, akik képesek a gondolkodásra és a
szerepére, és akiknek szükségük is van a szeretetre, akiket
csupán elpusztítani lehet, legyőzni nem. És csak azért halhatott
meg, mert élt, vagyis a halálra is ajándékként kellett tekintenie.
Visszaszállt a kocsijába, és elindult dél felé, a fia felé, az élete
felé, és afelé, amit a sors tartogat még számára.



 

21. Század Kiadó – XXI. Század Kiadó Kft., Budapest

Felelős kiadó Bárdos András és Rényi Ádám

Kiadványfelelős: Kovács-Rényi Anna

Szerkesztette Helfrich Judit

Tördelés Váraljai Nóra

Korrektúra Takács Andrea

Borítóterv Tabák Miklós

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben,
a nyomda alapításának 136. esztendejében, 2018-ban.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének tagja.

Felelős vezető: Erdős Tamás vezérigazgató
Telefon: 66/887-400

http://www.gyomaikner.hu
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu

http://www.gyomaikner.hu
mailto:knernyomda@gyomaikner.hu


{1} Mészöly Dezső fordítása.
 
{2} Tótfalusi István fordítása


	ELSŐ RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	30.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.

	MÁSODIK RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.

	HARMADIK RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.

	NEGYEDIK RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.

	ÖTÖDIK RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.

	HATODIK RÉSZ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.


