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Amikor az FBI-tól kiugrott, ádáz ügynök kopogtat, minden
ellenfele felelni fog - az életével.

„Újraírjuk a játékszabályokat: a játszma maga az ország, az
egész világ, a jövőnk. Összetörjük Jane szívét, de ami még
fontosabb: az akaratát is megtörjük.”

A legjobb FBI ügynökből üldözött lett, az ország
legkeresettebb szökevénye. Egyedül Jane Hawkon múlik, mi
lesz a nemzet sorsa: megmarad-e a szabadság, vagy mindenkit
rabigába dönt a nagyhatalmú, titkos társaság és az általuk
alkalmazott agyirányítási technológia. Jane profi túlélőként
magasfokú taktikai módszerrel felvértezve száll harcba.
Igazságot akar tenni, és végül sikerül hatalmas csapást mérnie
az alattomos bűnszövetkezetre.

Dean Koontz a misztikus thriller egyik legismertebb írója. A
Jane Hawk-sorozattal újra a legnagyobbak közé emelkedett, és
felülmúlja régi, klasszikus önmagát. A sikerlistákon menetelő
regény remek kritikákat és magas olvasói értékeléseket kapott,
több tucat nyelvre lefordították.
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Ezt a könyvet Leason és Marlene Pomeroynak ajánlom,
más néven „Tűzgolyónak” és „Tűzrőlpattantnak”, akik
csodálatos emberek.



 

„Mindazért, amink van, és amik vagyunk,
A gyermekeink jövőjéért.

RUDYARD KIPLING

„A folyamatos információ szaggatott jelei,
A milliomosok laza kapcsolatai,
A milliárdosoké, és, bébi,
Ezek a csodák és a mágia napjai.

PAUL SIMON: The Boy in the Bubble

„Egy neurális [agyi] háló létrehozása a legfontosabb az emberiség
számára, hogy szimbiózisba léphessen a gépekkel.”

ELON MUSK



ELSŐ RÉSZ

AZ ELKESEREDETT SZÍV

1.
A SZELLŐ ELEINTE NEM TŰNT TÖBBNEK egy

hosszú sóhajnál; úgy suhant végig a vidéken, mintha magának a
természetnek a szomorúságát fejezné ki.

A friss levegőn ültek a késő délutáni fényben, mert azt
feltételezték, hogy a ház be van poloskázva, hogy mindent, amit
odabent mondanak, valakik valós időben lehallgatnak.

Ugyanezért sem a tornácokban, sem a pajtában, sem az
istállókban nem bíztak.

Amikor valami fontosat kellett megbeszélniük, kivonultak a
hátsó kertben álló hatalmas tölgyfa alatt várakozó vörösfa kerti
székekbe, ahonnan láthatták a távoli horizontig, és, amennyire
meg lehetett állapítani, a végtelenségig húzódó füves pusztát.

Miközben a vasárnap délutánból este lett, Ancel és Clare
Hawk a székekben üldögéltek, az asszony egy Martinival, a férje
jeges Macallan Scotch whisky-vel, és éppen felkészítették
magukat a nemsokára kezdődő tévéműsorra, amelyet nem
akartak megnézni, de amely megváltoztathatta az életüket.

– Milyen bombasztikus hírről beszélhettek? – töprengett
Clare.

– Televíziós hírekről van szó – emlékeztette Ancel. – Azok
minden hírt úgy konferálnak fel, mintha megrengetné a világ
alapjait. A kufárkodás már csak ilyen.

Clare őt nézte, a férje viszont a magasra nőtt, reszkető füvet
és a széles égboltot, de úgy, mintha soha nem tudna rájuk unni,
és minden alkalommal új jelentést fedezne fel bennük, amikor
csak meglátja őket. Nagydarab férfi volt viharvert arccal és



munkában edződött kezekkel, és úgy nézett ki, mintha a szíve is
éppen olyan kemény lenne, akár a csontjai, noha Clare soha nem
ismert nála gyengédebb embert.

Házasságuk harmincnégy éve alatt sok nehézséget és sikert
átéltek. Most azonban – és talán életük hátralévő része alatt –
egyetlen áldás és egyetlen elviselhetetlen veszteség határozta
meg az életüket: az egyetlen gyermekük, Nick megszületése,
majd harminckét éves korában, az előző novemberben
bekövetkezett halála.

Clare azt mondta:
– Úgy érzem, mintha ez nem is kufárkodás lenne, hanem

egy aljas és kegyetlen tőrdöfés.
Ancel odanyújtotta a bal kezét, hogy a felesége

belekapaszkodhasson.
– Ezt már végiggondoltuk, Clare. Vannak terveink. Bármire

készen állunk.
– Nem állok készen arra, hogy Jane-t is elveszítsem. Erre

soha nem fogok készen állni.
– Ez nem fog megtörténni. Ők azok, akik, Jane is az, aki, és

én bármikor feltenném rá a pénzemet. – Amikor a
koptatottfarmer-kék ég zafírszínűre és fémesen csillogóra váltott
a fejük felett, a szellő felerősödött, és a tölgyfa ágai susogni
kezdtek. A menyük, Jane Hawk ellen, akit éppen annyira
szerettek, mintha a lányuk lett volna, nemrégiben vádat emeltek
kémkedésért, hazaárulásért és hétrendbeli gyilkosságért, olyan
bűncselekményekért, amelyeket nem követett el. Az aznapi
Vasárnapi magazin, egy egyórás műsor, amely ritkán szánt tíz
percnél többet bárkire, legyen az illető akár egy ország elnöke,
akár popsztár, a teljes műsoridejét neki készült szentelni. Jane-t,
Amerika első számú körözött személyét és médiaszenzációját a
bulvárlapok „gyönyörű szörnyetegként” emlegették, s ezt a
Vasárnapi magazin előzetes beharangozói is átvették. Ancel így
folytatta: – Először vádat emel ellene a félrevezetett legfelsőbb
bíróság, most meg ez a tévéműsor, és az a rengeteg hírverés
körülötte… Tudod, hogy ez mit jelent?

– Semmi jót.
– Hát, én viszont úgy gondolom, hogy sikerült

bizonyítékokat találnia azok ellen a szemétládák ellen, és erről



ők is értesültek már. És kétségbe vannak esve. Ha Jane talál egy
riportert, vagy valakit az FBI-nál, akiben megbízhat…

– Már korábban is megpróbálta. Minél nagyobb a sztori,
annál kevesebb emberben bízhat meg. És ennél nagyobb sztori
nincs is.

– De most kétségbe vannak esve – erősködött Ancel.
– Mindent bevetnek vele szemben, megpróbálják az egész

országot ellene hangolni, és olyan szörnyeteget csinálnak belőle,
hogy azt már senki nem fogja elhinni.

– És utána mi lesz? – aggodalmaskodott Claire. – Miből
meríthet majd reményt, ha az egész ország ellene fordul?

– Abból, hogy nem fog.
– Nem értem, miért vagy ebben ilyen biztos.
– Annyira démonizálják, akkora hisztériát váltanak ki a

médiából, hogy az már túlzás. És ezt az emberek is érzik.
– Azok, akik ismerik Jane-t, de belőlük nincs olyan sok.
– Az emberek mindenhol azt latolgatják, hogy mi lehet az

igazság… Hogy nem arról van-e szó, hogy Jane-t ártatlanul
keverték gyanúba.

– Milyen emberek? Hol mindenhol?
– Az interneten mindenhol.
– Mikor töltöttél te legalább öt percet az interneten?
– Jane legutóbbi felbukkanása óta.
Úgy tűnt, mintha a nap befordulna a látóhatár alá, pedig

igazából a látóhatár fordult a nap fölé. Abban a pillanatban,
amikor az összes megmaradt fény már csak szórt formában
érkezett a vörös nyugati égboltról, a szellő ismét erőre kapott, és
mintegy óraműpontossággal szél kerekedett belőle.

Amikor a tölgyfa pár levele lehullott, Clare elengedte Ancel
kezét, s betakarta vele a poharát, majd a férje is így tett.

A házukban nem beszélgethettek bizalmasan, pedig még
nem fejezték be a tanácskozást a bánataikról és örömeikről a
tévéműsorra várva. A szél magával hozta a sötétséget, a sötétség
pedig a hideget, de a csillagok tengere csodálatos mestermű
volt, és a vigaszuk forrása.



2.
TIZENÖT KILOMÉTERRE Hawkék birtokától Egon

Gottfrey vezette a műveletet, amelynek keretében őrizetbe
akarták venni Ancel és Clare Hawkot, hogy biztosítsák teljes
együttműködésüket a menyük felkutatása során.

Vagyis az „őrizetbe vétel” túl hivatalos kifejezés lett volna.
Gottfrey csapatának összes tagjánál érvényes nemzetbiztonsági
igazolvány volt. Továbbá ellátta őket ilyen dokumentummal a
nemzetvédelem és az FBI is, noha ennek a két szervezetnek csak
papíron dolgoztak. Három helyről kaptak fizetést, három
nyugdíjhozzájárulással, névleg azért, hogy az Egyesült
Államokat védelmezzék, de igazából a forradalomnak
dolgoztak. A forradalom vezetői gondoskodtak arról, hogy a
katonáikat méltóképpen megjutalmazza az a rendszer,
amelynek a megdöntésén dolgoztak.

Egon Gottfrey-t sikeres nemzetbiztonsági karrierje miatt
keresték fel az összeesküvők, azok a látnokok, akik a titkos
forradalmat szervezték. Most már ő is közéjük tartozott. És
miért is ne csatlakozott volna? Amúgy sem hitt az Egyesült
Államokban.

Az összeesküvők meg fogják változtatni a világot.
Lecsillapítják az elégedetlenkedő emberiséget, megszüntetik a
szegénységet, létrehoznak egy technológiai Utópiát.

Legalábbis ezt akarja elhitetni velünk az Ismeretlen
Forgatókönyvíró.

Hawkékat nem őrizetbe venni fogják. Gottfrey és csapata
egyszerűen foglyul ejti őket. Ügyvédek vagy bíróságok nem
kapnak szerepet a dologban.

Miután nem sokkal délután négy után megérkeztek a texasi
Worsteadbe, Egon Gottfrey fél órával az után, hogy
bejelentkeztek a Holiday Innbe, máris unni kezdte a várost.

1896-ban, amikor ez a porfészek kereskedelmi csomóponttá
vált, amelyen keresztül a környék farmjai és állattenyésztői a
piacra szállították az árujukat, a települést még Sheepshear
Stationnek („Birkanyúzó állomásnak”) nevezték a rengeteg



bálázott gyapjú miatt, amely itt kelt át a textilmalmok felé.
Ez a története, amit nem lenne értelme megkérdőjelezni.

1901-ben, amikor bejegyezték a várost, az alapítói úgy érezték,
hogy az eredeti neve nem elég elegáns ahhoz a jövőhöz, amelyet
szántak neki. És egyébként is, a rosszmájúak hajlamosak voltak
„Birkapúzó állomásnak” gúnyolni. Akkor keresztelték át
Worsteadre, Worstede, az angliai Norfolk egyik egyházkerülete
után, ahol először készítettek fonalat a gyapjúból.

Legalábbis Gottfrey-val ezt hitették el.
Immár több mint tizennégyezer vidéki amerikai állampolgár

tartja az otthonának.
Ám akárhogy hívták is, Egon Gottfrey elég szánalmas

helynek tartotta a várost, meglehetősen részletszegénynek,
olyannak, mint egy festőművész ceruzavázlata az olajfestmény
elkészülte előtt. Ugyanakkor ő minden települést ilyennek
látott.

Worstead utcáin nem volt árnyék. Csak a főtéren lévő
parkban voltak fák, mintha a díszletek limitált költségvetésből
készültek volna.

Napszállta táján Gottfrey besétált a belváros környékére,
ahol az épületek legnagyobb része lapos tetős volt, kerítéssel,
olyannal, amilyenek mögül gazfickók és seriffek lövöldöznek
egymásra ezeréves filmekben. A legtöbb ház helyben bányászott
terméskőből vagy rozsdaszínű, homokkal befújt téglából
készült. Az egyformaságuk és az unalmasságuk nem tette
lehetővé, hogy a kereskedelmi kamara „jellegzetes”-nek titulálja
a helyi építészetet.

A Julio’s Steakhouse-ban, amelynek a bárja kinyúlt egy
emelt, utcára néző, fedett teraszra, Paloma Sutherland és Sally
Jones, Gottfrey két ügynöke Dallasból, pontosan ott ültek, ahol a
helyük volt: az egyik asztalnál iszogattak a járda mellett.
Amikor a férfi elment mellettük, összenéztek vele.

A parkban pedig Rupert Baldwin olvasgatott újságot egy
padon. Hush Puppies cipőjében, bő kordöltönyében, bézs
ingében és díszes türkizcsattal ékes zsinórnyakkendőjében úgy
nézett ki, mint egy habókos középiskolai biológiatanár, de
kemény volt, és kegyetlen.

Amikor Gottfrey elsétált mellette, csak a torkát köszörülte



meg.
Egy másik padon Vince Penn ült, aki feleolyan széles volt,

mint amilyen magas, továbbá lapos arca volt, és egy született
fojtogató lapáttenyerével rendelkezett.

Vince egy maréknyi kavicsot tartott a kezében. Időről időre
eldobott egyet, aljas pontossággal célozva be a gyanútlan
mókusokat, amelyeket a worsteadi lakosok arra szoktattak,
hogy ne féljenek az emberektől.

A parktól délre egy kétcsillagos családi motel állt, a Purple
Sage Inn, amely éppen olyan hiteltelennek tűnt, mint bármi más
a városban.

A 12-es szoba előtt egy egyedi Range Rover parkolt, egy
Overfinch North America-gyártmány. A jármű teljesítménye
durván fel volt turbózva, emellett szénszálas díszítőelemeket és
dupla titán kipufogórendszert is kapott; a forradalom bizonyos
tagjainak ilyen kocsikat adtak újabban fizetésen kívüli
juttatásként. A Range Rover azt jelentette, hogy Gottfrey két
legtapasztaltabb ügynöke, Cristopher Roberts és Janis Dern már
bejelentkezett.

Egon Gottfrey-t és azt a két embert beleszámítva, akik a
motelből tartották megfigyelés alatt a Hawk-birtoknak a
Worsteadtől tizenöt kilométerre keletre lévő bejáratát, a csapat
mind a kilenc tagja megérkezett.

E művelet során nem használtak eldobható telefonokat, még
Midland GTX adóvevőket sem, amelyek pedig gyakran
hasznosak tudnak lenni. Az ország pár zugában, Texast is
beleértve, túl sok paranoid bolond él, akik azt hiszik, hogy a
kormány és bizonyos nagyvállalatok gonosz összeesküvéseket
szőnek ellenük; ezek közül páran a hatóságoknál dolgoznak,
vagy korábban katonák voltak, és hosszú órákat töltenek azzal,
hogy mikrohullámú adásokat keresgélnek a vad elképzeléseik
alátámasztására.

Legalábbis ezt akarja elhitetni velünk az Ismeretlen
Forgatókönyvíró.

Miközben Gottfrey folytatta az útját a városban, immár nem
azért, hogy ellenőrizze a csapata tagjainak hollétét, pusztán csak
az idő elütése végett, a lemenőben lévő nap vörös fénnyel
árasztotta el az utcákat. A korábban halvány kőépületek



kiszínesedtek a megvilágítástól, olyannak tűntek, mintha
belülről világító ónixból készültek volna. Maga a levegő is
ragyogott, úgy tűnt, a láthatatlan spektrum – az infravörös és a
többi – összes fénye megjelenik az emberi szemnek, mintha a
világ illúziója felrobbanni készülne, hogy kiderüljön, milyen
valóság rejlik mögötte.

Egon Gottfrey nem egyszerűen nihilista volt, aki úgy
gondolta, hogy az életnek nincs különösebb értelme. Ő egy
radikális filozófiát valló nihilista volt, aki úgy gondolta, hogy az
igazságnak nem létezhet objektív bázisa, tehát maga az igazság
sem létezhet, továbbá az egész világ az ő – és mindenki –
létezésével együtt csupán egy fantazmagória, egy élénk
téveszme.

A világot olyan tünékenynek tartotta, mint egy álmot, a nap
összes pillanatát csak egy délibábnak a délibábok végtelen
méhkasában. Az egyetlen dolog, amiről minden kétséget
kizáróan ki tudta jelenteni, hogy létezik, az elméje volt a fizikai
teste illúziójában. Gondolkozott, tehát volt. De a testét, az életét,
a hazáját és a világát csak illúziónak tartotta.

Az emberi létezésnek ez a nézőpontja egy gyengébb elmét
az őrületbe vagy mély kétségbeesésbe taszíthatott volna.
Gottfrey viszont józan maradt, mert belement a játékba a világ
illúziójával, és úgy tett, mintha egy láthatatlan közönségnek
játszott színdarab szereplője lenne, egy olyan dráma színésze,
amelynek nem ismeri a forgatókönyvét. A bábszínházban.
Marionettfigurának tartotta magát, ám ez nem zavarta.

Két okból sem zavarta: az első az volt, hogy rendkívül
kíváncsi természetű volt. Saját maga elhivatott rajongójaként
alig várta, hogy kiderüljön, mi fog vele történni.

A második oka az volt, hogy tekintélyszemélyként
hatalommal bírt mások felett. Bár semmi nem jelentett semmit,
bár nem irányíthatta az eseményeket, csak hagyhatta, hogy azok
magukkal sodorják, még mindig jobbnak találta olyasvalakinek
lenni, akinek az Ismeretlen Forgatókönyvíró hatalmat ad a
kezébe, mint olyasvalakinek, aki felett mások uralkodnak.



3.
A HELYISÉGET CSAK A TÉVÉ túlvilági fénye

ragyogta be, a képernyőn mozgó alakok halvány visszképe úgy
lüktetett a falakon, mintha szellemek lennének.

Ancel mereven ült a foteljében, kőarccal bámulta a Vasárnapi
magazin hazugságait és torzításait, a műsor visszatükröződött
szürke szemében.

Clare nem bírt a székén maradni, nem bírta ezt anélkül
nézni és hallgatni, hogy tenne valamit. Felállt, és járkálni kezdett
a képernyővel vitatkozva.

– Hülyeség – mondta. – Hazugok! Te nyomorult szemétláda!
Ez egyáltalán nem hasonlított a Vasárnapi magazin korábbi

műsoraira. Korábban mindig kerülték a felfújt dolgokat és a
vitriolos támadásokat, az egyensúlyt keresték, néha már- már
sznob módon. De ez… Ez a legrútabb bulvártempónak és
vészmadárkodásnak tűnt. Ennek a különkiadásnak, „A
gyönyörű szörnyetegnek” csak egy célja volt: hogy gonosz
angyalnak fesse le Jane-t, hazaárulónak, aki nemcsak rettenetes
erőszakra képes, hanem talán még élvezetét is leli az értelmetlen
gyilkosságokban.

A félórás reklámszünet előtt a műsorvezető ismét belengette
azt a szenzációs leleplezést, amellyel korábban hirdették az
adást. Baljós hangon azt ígérte, hogy a következő részben fogják
közreadni.

Az első reklám közben Clare leült egy lábtartóra, lehunyta a
szemét, maga köré fonta a karját, és megpihent.

– Mi ez, Ancel? Ez nem tájékoztatás, köze nincs hozzá.
– Karaktergyilkosság. Propaganda. Azok az emberek, akik

ellen Jane küzd, behálózzák a kormányt és a technológiai
nagyvállalatokat, és elszánták magukat, hogy tönkreteszik,
mielőtt még elmesélhetné a történetét.

– Szerinted ezek után is meg fogják védeni az emberek?
– Szerintem igen, Clare. Ezek a bolondok túllőttek a célon,

olyannak próbálják beállítani, mintha Drakula, Charles Manson
és Benedict Arnold női verziója lenne egyben.



– Rengeteg ostoba ember el fogja hinni – aggodalmaskodott
Clare.

– Pár ostoba. Pár naiv. De nem mindenki. Talán még a
többség sem.

A felesége azt felelte:
– Én nem akarom ezt tovább nézni.
– Én sem. Még sincs választásunk, nem igaz? Mi egyek

vagyunk Jane-nel. Ha az ő életét tönkreteszik, akkor a miénket
is. Meg kell tudnunk, mi marad belőlünk, mire ez a műsor véget
ér.

A szünet után a Vasárnapi magazin visszanyúlt Jane régi
fotóihoz, amelyek akkor készültek, amikor végzett az FBI
képzésén Quanticóban. Nickkel is ott ismerkedett meg, amikor a
férfit a tengerészgyalogságnak az ugyanazon a bázison lévő
harctéri fejlesztési parancsnokságához vezényelték. Az esküvői
képeiket is megmutatták: Nick az egyenruhájában szerepelt
rajtuk, Jane egyszerű, fehér menyasszonyi ruhában.
Lélegzetelállító egy pár voltak.

Clare-t, amikor meglátta elveszített fiát és annak
menyasszonyát életük legboldogabb, legragyogóbb
időszakában, elborították az érzelmei.

A következő videó akkor készült, amikor Nick megkapta a
haditengerészeti keresztet, amely csak egy fokozattal volt a
kongresszusi becsületérem alatt, s Jane szerelemmel és
büszkeséggel eltelve nézte a kedvesét.

Clare felkelt a lábtartóról, odament Ancelhez, leült a fotelje
karfájára, és a vállára tette a kezét. A férje megszorította a térdét,
és azt felelte:

– Tudom.
A narrátor Nick előző novemberi öngyilkosságáról kezdett

beszélni.
Nick és Jane virginiai otthonukban tartózkodtak, éppen

vacsorát készítettek, egy kis bort is ittak. A fiuk, Travis egy
másik ötévesnél aludt, aki a környéken lakott, a szülei pedig egy
romantikus estét készültek egymással tölteni. Nick kiment a
fürdőszobába… és nem tért vissza. Jane a fürdőkádban találta
meg, teljesen felöltözve. A férje olyan mélyen átvágta a saját
torkát a tengerészgyalogsági késével, hogy a verőerét is



megsértette. Búcsúlevelet is hagyott maga után, amelynek az
első mondatát még rendezett, dőlt betűs kézírásával vetette
papírra, de az üzenet vége már átment macskakaparásba:
„Valami baj van velem. Muszáj. Nagyon muszáj. Nagyon
muszáj meghalnom.”

Több mint négy hónap telt el Jane letaglózó telefonhívása
óta. Clare mostani könnyei éppen olyan forróak voltak, mint az
akkoriak.

– Ez volt – kommentálta a narrátor komoran – Jane Hawk
sztorija, melynek az alexandriai rendőrség az összes részletét
megerősítette. A barátaik szerint a Nick halálát követő
napokban Jane a megszállottjává vált annak a
meggyőződésének, hogy az öngyilkosságok
megmagyarázhatatlanul elszaporodtak országszerte.
Kiderítette, hogy több ezer olyan, a férjéhez hasonlóan boldog és
sikeres ember végzett magával nyilvánvaló okok nélkül, aki
soha nem küzdött depresszióval. Fizetés nélküli szabadságra
ment az FBI-tól, olyan mélyen gyászolt, hogy a barátai már a
mentális egészségéért aggódtak, és mindeközben nyomozni
kezdett ez után a felkavaró trend után, ami teljesen a hatalmába
kerítette.

Váratlanul úgy tűnt, mintha a műsor hangneme kezdene
megváltozni, mintha azokat a rettenetes dolgokat, amelyeket az
adás első felében mondtak el Jane-ről, más, együttérzőbb
nézőpontból világítanák meg, és vitába akarnának szállni a róla
alkotott hivatalos képpel, amely szerint Jane egy kegyetlen
áruló.

A képernyőn egy egyetemi tanár jelent meg, az
öngyilkosság-megelőzés szakértője. Ő azt állította, hogy semmi
szokatlan nincs az öngyilkosságok számának az utóbbi két
évben tapasztalható megemelkedésében, s hogy ez az arány
mindig hullámzik. Kijelentette, hogy a jómódú, boldognak tűnő
öngyilkosok száma még mindig a normál határok között van.

– Ez nem lehet igaz – jegyezte meg Clare.
Utána egy kriminálpszichológiai szakértő következett, egy

nő, aki a haját szorosan kontyba fogta, és olyan karcsú volt, mint
egy agár. Szeme bagolyszerűnek tűnt fekete keretes, kerek
szemüvege mögött, és szigorú szabású kosztümöt viselt, amely



összhangban állt ellentmondást nem tűrő modorával, miközben
a főszereplő nehéz gyermekkoráról beszélt.

Jane. Négyéves korától zongorista csodagyerek. A híres
zongoraművész, Martin Duroc lánya. Egyesek azt mondták,
hogy Duroc túl katonás és távolságtartó volt. Jane elidegenedett
tőle. Az anyja – szintén tehetséges zongorista – öngyilkosságot
követett el. A kilencéves Jane találta meg a holttestét a
fürdőkádban. Duroc egy évvel később a lánya tiltakozása
ellenére újra megházasodott. Jane egy évtizeddel ezután teljes
ösztöndíjat kapott az Oberlin konzervatóriumba, elhatárolódott
a zenei karriertől, a négyéves egyetemi képzést három év alatt
elvégezte, és a bűnüldözést választotta.

– És az FBI-nál töltött hat éve is érdekfeszítő volt – folytatta
a pszichológus. Miközben a kamera ráközelített az arcára, hogy
elkapja sápadt ünnepélyességét, a nő lehalkította a hangját,
mintha bizalmas információkat akarna megosztani. – Mialatt a
Hivatalnál dolgozott, Jane a 3. és 4. Viselkedéselemző Egységen
belül olyan megbízásokat kapott, amelyeknek
tömeggyilkosokhoz és sorozatgyilkosokhoz volt közük. Tíz
nyomozásban vett részt, amelyek közül nyolcat sikeresen
lezártak. Egy olyan fiatal lány lelkére, aki régóta ellenérzéseket
táplált a férfiakkal szemben, mélyen traumatikus hatással
lehetett az, hogy bele kell merülnie a szociopata, gyilkos férfiak
világába, és úgy kell gondolkoznia, ahogy ők, hogy megtalálja,
és felelősségre vonhassa őket.

Clare beleborzongott a rossz előérzeteibe. Felállt Ancel
foteljéről.

– Ez meg mi az ördögöt jelent?
A képernyőn ekkor J. J. Crutchfield jelent meg. A narrátor

felidézte ennek a gyilkosnak a vérfagyasztó történetét, aki
kivájta, és tartósítószerrel megtöltött befőttesüvegekben
megőrizte az áldozatai szemét. Jane megsebesítette, majd
őrizetbe vette a férfit.

És utána megjelent a tévében az az elszigetelt farm, ahol két
kegyetlen férfi huszonkét lányt erőszakolt és gyilkolt meg. A
másik ügynököt, aki ott dolgozott Jane-nel, lelőtték, és a lányra
hárult, hogy egyedül, az éjszakában levadássza azt a két
gyilkost, akik pedig rá vadásztak. Mindkettővel végzett, a



másodikat abban a cellában ölte meg, ahol az áldozatok is
meghaltak, mielőtt eltemették őket egy volt disznóólban.

Újabb videófelvételek arról az éjszakáról, a farmépület
melletti részről, mielőtt a rendőrség kiérkezett. Jane a
rendőrautók lámpáinak kereszttüzében beszélgetett a zsarukkal,
és lenyűgözően szép volt, mint egy bosszúálló istennő, de a haja
összevissza állt, és alulról megvilágított arca baljósnak tűnt az
árnyékok miatt.

A Vasárnapi magazin egy olyan közelképnél merevítette ki a
videót, amelyen Jane tagadhatatlanul gyönyörű volt,
ugyanakkor… mi is látszott rajta? Felkavaró keménység?
Kegyetlenségre való hajlam? Őrület?

A műsorvezető Alexandria egyik utcáján sétálva, abban a
városban, ahol Nick és Jane korábban éltek, azt kérdezte a
kamerától:

– Vajon mennyire vékony a határ a hősiesség és a gonoszság
között?

– Ne beszéljünk már hülyeségeket! – válaszolta Clare.
– Ezek között nem vékony határ húzódik. Ezek különböző

országok, amelyeket egy óceán választ el egymástól.
Ancel némán, komor arccal meredt a képernyőre.
– Amikor egy jó emberben – folytatta a műsorvezető sétálva

– mély károkat tesz egy gyermekkori trauma, amikor túlságosan
elmerül a sorozatgyilkosok sötét világában… Elképzelhető,
hogy elveszíti az irányérzékét? – Az alexandriai rendőrőrs előtt
állt meg. – Az elmúlt hetek eseményei után, amelyek
következtében Jane az újságok címlapjára került, az a
rendőrkapitányság, amelyik eredetileg öngyilkosságnak
minősítette a férje halálát, csendben újra megnyitotta az esetet.
A holttestet exhumálták. Az ezt követő boncolás és az átfogó
toxikológiai elemzések arra az eredményre jutottak, hogy
Nicholas Hawknak erős nyugtató volt a szervezetében, és hogy
a halálos vágás szöge és iránya nem támasztja alá az
önkezűséget.

Clare jeges hideget érzett a szívében, a vérében és a
csontjaiban. Milyen aljas egy világ ez! Micsoda szemenszedett,
szégyentelen hazugságok! Nick maradványait elhamvasztották.
Csak a hamvait temették az Arlingtoni Nemzeti Temetőbe.



Semmi nem maradt belőle, amit exhumálhattak volna.

4.

JANE NEM TUDOTT a Vasárnapi magazinról. Pár
órával korábban egy olyan megpróbáltatáson esett át a Tahoe-tó
mellett, amelybe majdnem belehalt, s amely nagyon megrázta és
elbátortalanította. Sikerült olyan gyilkossági bizonyítékokat
szereznie, amelyek segíthettek neki leleplezni az összeesküvést,
amely Nick és sok más ember életét követelte, de csak jelentős
érzelmi, pszichológiai és erkölcsi áldozatok árán.

A viharfelhők által sötétbe borított hideg napon, a
hózivatartól vakon vezetett dél, majd nyugat felé, ki a Sierra
Nevadából, ki a hóviharból – továbbá, sok kilométerrel később,
ki a lélek sötétségéből, be a megkönnyebbülésbe és a
megmeneküléséért érzett hálába.

Placerville-ben kivett egy szobát készpénzért egy jellegtelen
motelben, Elizabeth Bennet jogosítványára, mert azt a
szélfúttára vágott fekete parókát, vastag sminket és kék
ajakrúzst viselte, amelyek Lizzé tették.

A közeli piacon vett néhány szendvicset és fél liter vodkát, a
motel automatájából szerzett Coca-Colát és jeget, lezuhanyozott,
amilyen meleg vízben csak bírt, és az ágyban ülve, a rádióban
Mariah Carey-t hallgatva megvacsorázott. Megivott egy vodkás
kólát, és már a másodiknál tartott, hálával eltelve, amiért életben
van, amikor megszólalt az eldobható telefonja.

Fel akarta hívni Gavin és Jessica Washingtont odalent,
Orange megye keleti részén; ezeknél a barátainál rejtette el fiát,
Travist, az egyetlen olyan helyen a világon, ahol
reménykedhetett abban, hogy nem találják meg. Ha a fiú az
ellenségei kezére került volna, akkor megölték volna, mert
tudták, hogy a halálába Jane belerokkanna. Amikor az
eldobható telefon megszólalt, úgy gondolta, biztosan Gavin
vagy Jessica keresi – senki más nem ismerte a számot.

De Travis volt az.
– Anyu? Gavin bácsi és Jessie néni elmentek bevásárolni, és



nem jöttek vissza.
Jane azonnal lerakta a lábát az ágyról, felpattant, és úgy

érezte, mintha a hóhéra előtt állna, nyakán szoros hurokkal, lába
alatt a csapóajtóval. Azonnal le is ült, beleszédülve az
ijedelembe.

Travis több mint két hónapot töltött Gavinnel és Jessie-vel. Ha
valami történt velük, akkor most egyedül van. Ötéves, és egyedül van.

A szíve olyan hangosan vert, mint egy katonazenekar dobja,
csak annál gyorsabban, a hangja visszaverődött a véréből és a
csontjairól.

Travis keménykötésű kis emberke volt, éppen olyan bátor,
amilyennek Jane az apját megismerte, pillanatnyilag rémült, de
fegyelmezett. Jane ki tudta faggatni a helyzetről. Gavin és Jessie
rájöttek, hogy megfigyelés alatt vannak, és hogy valamiképpen
összekötötték őket Jane-nel. A Land Roverjükben, Travis és a két
németjuhász kíséretében elmenekültek a házukból a sötét
sivatagi hegyek közé. Üldözőbe vették őket. „Egy őrült nagy
terepjáróval, anya, és még egy helikopterrel is, egy olyannal,
ami látott a sötétben”, de sikerült lerázniuk őket. Egy
búvóhelyre hajtottak, amelyet Jane már korábban jóváhagyott, a
Borrego-völgybe, Borrego Springstől délre. Miután letelepedtek
a Cornell Jasperson nevű férfi birtokán lévő házban, Gavin
leborotválta a fejét, Jessie pedig parókával és sminkkel
változtatta meg a külsejét, azt követően pedig bementek a
városba élelmiszert venni. Két órával később kellett volna
visszatérniük. Azóta eltelt nyolc óra.

Biztos, hogy meghaltak. Ők nem hagyták volna, hogy foglyul ejtsék
őket, és soha nem hagyták volna sorsára Travist. Gavin és Jessie
veterán katonák voltak, a legjobbak közé tartoztak, és a
legmegbízhatóbb emberek közé, akiket Jane valaha ismert.

Már az előtt a testvéreiként tekintett rájuk, hogy rájuk bízta
volna gyermekét, és mostanra még jobban megszerette őket a
Travis iránti rendíthetetlen elkötelezettségükért. Jane még
ezekben a rémségekben és halálban dúskáló időkben sem vált
immunissá a veszteségre, noha minden egyes nap új veszélyeket
és bánatokat, új intellektuális és érzelmi sokkokat hozott. Ez a
veszteség most a lelkébe hasított, mint egy puskagolyó, és
könnyek között adta volna át magát a bénító bánatnak, ha a



gyermeke nem forgott volna ekkora veszélyben.
Nem mondta meg Travisnek, hogy Gavinék meghaltak.

Érezte a fia hangjából, hogy ezt magától is gyanítja, és semmit
nem nyert volna azzal, ha megerősíti a gyerek félelmeit.
Higgadtságot és magabiztosságot kellett sugároznia felé, hogy
bátorságot öntsön bele.

– Hol vagy, édesem? Abban a házban, ahol hagytak?
Attól tartott, hogy ha még mindig abban a házban rejtőzik,

ahol Gavin és Jessie meg akarták húzni magukat vele, akkor
előbb-utóbb meg fogják találni.

– Nem. Átmentem a kutyákkal Cornell házába, mert azt
mondták, hogy csináljam ezt, ha baj van.

Cornell rejtőzködő életmódot folytatott. Nem tűnt
valószínűnek, hogy gyorsan össze tudnák kötni Jessicával és
Gavinnel. Travis akár két-három napig is biztonságban
maradhatott nála, bár nem sokkal tovább. A feltételes mód
olyan volt, mint egy gyomorszájas.

– Kicsikém, biztonságban leszel a kutyákkal és Cornell-lel,
amíg érted nem megyek. És érted fogok menni, édesem. Semmi
nem akadályozhat meg benne.

– Tudom. Tudom, hogy eljössz.
– Jól megvagy Cornell-lel?
– Kicsit fura, de kedves.
Cornell egy excentrikus zseni volt, akinek a jellemét tovább

bonyolította enyhe autizmusa.
– Semmi okod félni tőle. Tedd, amit mond, édesem, én pedig

amint lehet, ott leszek nálad.
– Oké. Alig tudom kivárni, de ki fogom.
– Nem beszélhetünk többet ezeken a telefonokon. Most már

túl veszélyes lenne. Érted fogok menni. – Jane ismét felállt,
ezúttal sokkal stabilabban. – Soha senki nem szeretett téged
nálam jobban, Travis.

– Én is szeretlek. Mindig nagyon hiányzol. Nálad van még
az a néni, akit tőlem kaptál?

A „néni” egy kámea volt, egy letört medál, amit Travis
talált, és amelyet fontosnak tartott, mert szerinte (ha az anyja
szerint nem is) a zsírkőbe faragott profil Jane-re hasonlított.

Pillanatnyilag ott hevert az éjjeliszekrényen a többi tárggyal



– egy zsebkéssel, egy öngyújtóval, egy zseblámpával, egy kis
doboz paprikaspray-vel, négy kábelkötözővel, amelyeket egy
befőttesgumi fogott össze: azokkal az eszközökkel és egyszerű
fegyverekkel, amelyeket Jane a dzsekije zsebéből szedett ki,
mielőtt felakasztotta a kabátot. De most felvette a medált az
éjjeliszekrényről, és azt mondta:

– A jobb kezemben van.
– Szerencsét hoz. Szerintem minden rendben lesz, amíg

nálad van az a néni.
– Tudom, kicsikém. Mindig nálam van. Soha nem fogom

elveszíteni. Minden rendben lesz.

5.

EGON GOTTFREY VACSORA ELŐTT visszament a
motelbe, hogy megnézze, megérkezett-e már a futár a kaliforniai
Menlo Park-i laboratóriumból.

Egy nagy polisztiroldoboz várta az asztalán, az a fajta,
amilyenben marhahúst szoktak kiszállítani, vagy tucatnyi
fagylaltot egzotikus ízekben.

A bábszínház, amelyben ő is játszott, jól meg volt szervezve,
és a szükséges kellékek mindig megjelentek a megfelelő
pillanatban.

Gottfrey a szobájába vitte a hőszigetelő dobozt, és a
zsebkésével levágta a fedelét rögzítő ragasztószalagot. Fehér,
hideg párafelhő szállt fel a szárazjeget tartalmazó perforált
tasakokból, amelyek között egy két uzsonnásdoboz méretű
MedExpress tároló lapult.

Egy szárazjég nélküli rekeszben injekciós tűk, kanülök és
további, intravénás injekciókhoz szükséges eszközök hevertek.

Gottfrey kiment a fürdőszobába, és a csap melletti pultra
helyezte a MedExpress táskát. A digitális kijelző szerint a tartály
belső hőmérséklete három Celsius-fokos volt. Gottfrey
felnyitotta a fedelét, és tizenkét hőszigetelő, ezüstös szövetből
készült tasakot számolt meg benne, nagyjából két és fél centi
átmérőjűeket és tizennyolc centi hosszúakat, amelyek



mindegyike egy-egy ampullányi borostyánszínű folyadékot
tartalmazott.

Három ampulla mindegyik embernek, aki a Hawk-birtokon
tartózkodik. A ranch gondnokának, Juan Sabának és a
feleségének, Marie-nak. Meg Ancel és Clare Hawknak.

Mindegyik ampullatrióban egy-egy nanotechnológiás
agyimplantátum volt: egy irányítómechanizmus. Több százezer,
talán több millió részecske, amelyek alig pár molekulából állnak. Ezek a
beinjektálásig inaktívak maradnak, csak amikor az alany vére
felmelegíti őket, akkor válnak agytropikussá.

Ez a koncepció felkeltette Gottfrey érdeklődését. Bár ő maga
nem kapott ilyen implantátumot, egy ismeretlen erők által
irányított bábnak tartotta magát. És amikor emberekbe injektálta
ezt a mechanizmust, bizonyos értelemben ő is bábjátékossá vált,
egy olyan bábjátékossá, akinek saját bábjai is vannak. Az ő
elméje irányította a bábjaiét.

Az elképzelhetetlenül apró nanorészecskék a vénákon keresztül a
szívbe vándorolnak, utána az artériákon keresztül az agyba, ahol
áthatolnak a vér-agy gáton, és a hajszálerek falain, pont úgy, ahogy az
agy számára létfontosságú tápanyagok. Bejutottak az agyszövetekbe,
bonyolult, hálószerű struktúrává állnak össze.

A beinjektált embereket engedelmességre programozták.
Arra késztették őket, hogy elfelejtsék, be vannak injektálva. Ezek
nem tudták, hogy bábok. „Megjavított emberekké” váltak.
Olyan totális irányítás alá kerültek, hogy akár ön- gyilkosságra
is rá lehetett őket venni.

Ami azt illeti, Clare és Ancel Hawk fia, Nick a „megjavított
emberek” egy különleges csoportjába tartozott, azok közé, akik
a Hamlet-listán szerepeltek. Az összeesküvők kidolgoztak egy
számítógépes modellt, amely azonosította azokat a férfiakat és
nőket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a saját
szakterületükön, és akikben megvolt a potenciál arra, hogy a
kultúrára jelentős hatást gyakorló vezetőkké válhassanak;
amennyiben ezek az egyének kulcsfontosságú kérdésekben nem
értettek egyet az összeesküvőkkel, azok beinjektálták, és az
irányításuk alá vonták őket. S hogy duplán bebiztosítsák
magukat az ellen, hogy a Hamlet-lista tagjai másokat is



megfertőzzenek veszedelmes gondolataikkal, és sok
gyermeknek továbbadhassák egyedi génkészletüket, arra
utasították őket, hogy öljék meg magukat.

Ez az irányítómechanizmus akár meg is rémíthette volna
Gottfrey-t, ha a férfi nem hitt volna eleve abban, hogy az agy és
az általa irányított test eredendően csak illúzió, ahogy minden
egyéb is az úgynevezett valóságban. Ő úgy vélte, a testetlen
elméje az egyetlen valóban létező dolog. És ha semmi sem
valóságos, akkor nincs mitől félni. Akkor az ember átadhatja
magát az Ismeretlen Forgatókönyvírónak, aki létrehozza a
narratívát, és egyszerűen oda mehet, ahová a darab éppen
sodorja; az élet így olyanná válik, mint egy lenyűgöző álom,
amelyből nem lehet felébredni.

Gottfrey becsukta az orvosi hűtődobozt, és visszavitte a
szobába, ahol visszarakta a szárazjéggel megtöltött
polisztiroldobozba.

Amikor elindult vacsorázni, égve hagyta a lámpát, és
kiakasztotta a Ne ZAVARJANAK! táblácskát a kilincsre.

6.
A SZOBÁBAN SÖTÉT VOLT, a tévé fénye nem

világított meg semmit, az ablakok is feketeségbe burkolóztak, de
a Vasárnapi magazin volt a legbaljósabb.

Clare-nek összeszorult a mellkasa, és alig tudott levegőt
venni, miközben állva nézte, ahogy egy gyilkossági nyomozó,
egy állítólagos gyilkossági nyomozó, egy negyvenes férfi, aki
éppen olyan jól fésültnek tűnt, mint egy ötvenes évekbeli
családbarát tévésorozat bármelyik szereplője, de aki
valószínűleg mocskosabb üzelmeket folytatott még egy
drogkereskedőnél vagy stricinél is, egy olyan exhumált
holttestről beszél, amely nem létezik, amelyet már előző
novemberben elhamvasztottak, és olyan toxikológiai tesztekről,
amelyeket nem lehet hamvakon elvégezni. Azt állította,
bizonyítéka van arra, hogy Nick Hawkot meggyilkolták a
tengerészgyalogsági késével. Azt is mondta, köztudott, hogy
Jane már akkoriban nemzetbiztonsági titkokat adott el



ellenséges országoknak, és felvetette, hogy Nick, a valódi
amerikai hős, aki a haditengerészeti keresztet is megkapta,
esetleg gyanítani kezdhetett ebből valamit, és talán
szembesítette a feleségét a gyanújával.

Ancel felállt a foteljéből. Ő soha nem volt indulatos típus.
Úgy tartotta, mindenkinek kijár az ártatlanság vélelme, ritkán
emelte fel a hangját, és a nehéz természetű embereket
egyszerűen elkerülte. Clare még soha nem látta ennyire
dühösnek, bár a haragját rajta kívül talán senki nem vette volna
észre, mivel csak a férje halántékán lüktető ér jelezte, az álla
megfeszülése, a válla vonala.

Miközben a műsor lassan véget ért, mindketten állva
figyelték tovább a felháborító átverést. Jane apja, Martin Duroc,
akit az otthonában interjúvoltak meg, a háttérben egy
zongorával, hogy minden nézőt emlékeztessenek a hírnevére,
azt mondta:

– Jane aranyos, de érzelmileg kiegyensúlyozatlan kislány
volt. És rettentő fiatal, amikor megtalálta az anyját az
öngyilkossága után… – Mintha átmenetileg nem jutott volna
szóhoz az érzelmeitől. – Attól tartok, hogy akkoriban
pattanhatott el benne valami. Nagyon bezárkózott. Semmilyen
terápia nem segített rajta. Én úgy éreztem, mintha a lányomat is
elveszítettem volna a feleségemmel együtt. Ugyanakkor soha
nem képzeltem volna, hogy azzá válik… amivé mostanra lett.
Imádkozom azért, hogy adja fel magát.

Jane tudta, hogy az apja ölte meg az anyját, azért, hogy
elvehessen egy másik nőt. A férfi hivatalosan több száz
kilométerre volt az otthonától aznap éjjel, valójában viszont a
házban tartózkodott, bár a lánya soha nem tudta rábizonyítani a
bűnösségét.

A műsor azzal fejeződött be, hogy Duroc kivett egy
díszzsebkendőt a zakója mellényzsebéből, hogy megnyomkodja
vele a szemét, Clare pedig azt kérdezte:

– Te jó ég, most mit tegyünk? Mit tehetünk?
– Én azt tervezem, hogy seggrészegre iszom magam –

válaszolta a férje. – Másképp képtelen lennék elaludni ma este.
Jane-ért pedig semmit nem tehetünk. Legyen átkozott ez az
egész banda!



Clare még soha nem látta a férjét részegnek, és kételkedett
abban, hogy tényleg az üveg fenekére akarna nézni.

Ancel meg is erősítette ezt a gyanúját, amikor felé fordult, és
megbillentette egyik kezén az ujjait, mintha egy madár
szárnytollai lennének, amivel a korábban megbeszéltek
értelmében azt jelezte, hogy: Ideje elrepülni.

Ezzel nem vitatkozhatott a felesége. Jane figyelmeztette őket
arra: ha az összeesküvők nem találják őt, az esetleg annyira
frusztrálja majd őket, hogy az anyósát és az apósát is célba
veszik abban reménykedve, hogy rajtuk keresztül elkaphatják.
Most, hogy ezek az aljas hazugságok elhangzottak a Vasárnapi
magazinban, valószínűleg arra számítanak, hogy Clare és Ancel
másnap nyilatkozni fog a sajtónak. Vagyis még éjfél előtt itt
lehetnek.

Megcsörrent a telefon.
Ancel azt mondta:
– Ez biztosan valamelyik barátunk lesz, aki ismeri Jane-t,

látta a műsort, és ki akarja fejezni az együttérzését. Hadd vegye
fel az üzenetrögzítő! Nem ez lesz az utolsó hívás. Ma este nincs
hozzájuk kedvem. Majd holnap visszahívom őket. És most
előveszem azt az átkozott whiskysüveget. Mit szólsz?

– Én… rosszul vagyok ettől – válaszolta Clare. – Dühös
vagyok, féltem Jane-t, és… és tehetetlennek érzem magam.

– Mit tehetek érted, édesem? Mit szeretnél csinálni?
– Semmit nem tudok csinálni. Ez rettenetes. Elmegyek

lefeküdni.
– Nem fogsz tudni aludni ezek után.
– Beveszek egy Ambient. Én nem bírom úgy a whiskyt, mint

te, egész éjjel hánynék tőle. – Clare maga is meglepődött azon,
milyen meggyőző hangon adta elő a szövegét. Még soha nem
próbálták el ezt a jelenetet.

Semmi egyebet nem mondtak, miközben felkészültek arra,
hogy még napfelkelte előtt elinduljanak.

Clare imádta a házukat, az első és egyetlen közös
lakóhelyüket, ahol elkezdték a közös életüket, ahol felnevelték
Nicket, ahol Nick és Jane az egyik látogatásuk alkalmával
elmondta nekik, hogy az első – és immár utolsó – unokájukat
várják. Most felmerült benne a kérdés, hogy mikor fognak vajon



visszatérni ide. Az is felmerült, hogy vissza fognak-e.

7.

MIVEL A FORRADALOM VOLT AZ ÉLETE, Ivan
Petro heti hét napot dolgozott, és ezen az első áprilisi
vasárnapján is úgy tűnt, hogy egész nap dolgozni fog.

Sacramentóban állomásozott, ahol az összeesküvők jelentős
hálózatot tartottak fenn a kormány soraiban, amely éppen olyan
korrupt volt, mint bármelyik másik, sőt, a legtöbbnél még
korruptabb.

Éppen a kedvenc olasz éttermében vacsorázott, amikor a
hálózat több ezer másik tagjával egyetemben ő is szöveges
üzeneteket kezdett kapni a Tahoe-tavi incidensről, amelyhez
Jane-nek is köze volt, beleértve egy ott készített fényképet is a
lány aktuális megjelenéséről.

Egyelőre nem tudtak odaküldeni egy csapatot, hogy
leszámoljanak vele, mert a késői Sierra Nevada-i hóvihar miatt
nem tudtak felszállni a helikopterek.

Bár azon a környéken mindig megbízhatatlanok voltak az
utak, most járhatóak maradtak. Senki nem tudta, milyen
járművet vezet Jane, és merre tart, de valószínűleg el akart
menekülni a környékről, és kijutni a viharból, mielőtt megszállt
volna éjszakára.

Amennyiben az 50-es autópályán indult el, egyenesen Ivan
Petro felé tartott.

Miközben a férfi végzett a saltimboccájával, megnézte az
időjárás-jelentést, amelyből kiderült számára, hogy csak
Rivertonig havazik. Rivertontól harminc kilométerre nyugatra
nem volt semmilyen település egészen Placerville-ig, amely
talán olyan tízezer főt számlálhatott.

Ivan felhajtotta a második pohár chiantiját is. Végül nem
rendelte meg azt a két adag cannolit, amely elé korábban nagy
élvezettel tekintett.

Egy órával napszállta után már Placerville-ben volt, az
úgynevezett „gyönyörű szörnyeteget” keresve, élete talán



legfontosabbnak ígérkező estéjén.
Ivan Petro úgy nézett ki, mintha a molekuláris sűrűsége

nagyobb lenne a puszta csonténál és húsénál, mintha testének
alkotóanyagát fémkohóban olvasztották volna be a mostani
alakjára. Olyan robusztus és fehér fogazattal rendelkezett, mint
egy ló, s olyan széles és cserzett arccal, mintha az egész életét
csípős szélben töltötte volna. A környezete tizenegy éves kora
óta „nagy meláknak” nevezte.

Ivan egy egyszemélyes hadsereg volt.
Azt feltételezték, hogy Jane motelekben száll meg, készpénzt

és hamis igazolványokat használva, és mindenhol legfeljebb
egy-két éjszakát tölt. Az országos szállodaláncok készpénzt is
hajlandóak elfogadni előre fizetéssel azoktól, akik nem
rendelkeznek hitelkártyával, de messze nem ez a bevett
gyakorlat náluk. Jane minden bizonnyal előnyben részesíti a
családi fogadókat, az egy-két csillagos helyeket, ahol jobban
hozzá vannak szokva a bankjegyekhez, nehogy felhívja magára
a figyelmet.

Placerville nem volt olyan nagy, hogy a kis szállások széles
választékát kínálja. Ivannak a nemzetbiztonsági igazolványát és
tekintélyt parancsoló modorát használva, Tahoe – Jane leírását
mutogatva a neve megemlítése nélkül sikerült együttműködésre
bírnia azoknak a moteleknek a recepciósait, amelyekben Jane a
legnagyobb eséllyel megszállhatott.

Az ilyen vállalkozásokban a szerencse is nagy szerepet
játszik. Ha Jane úgy döntött volna, hogy áthajt Placerville-en
Sacramento felé, akkor Ivan csak az idejét vesztegette volna. De
már a második hely után szerencsével járt. A Range Roverjében
ült egy harmadik motel címével a GPS-ében, és éppen egy piros
lámpánál várakozott, amikor meglátta a célszemélyt kilépni egy
élelmiszerboltból.

Jane, kezében egy zacskóval, elment a Range Rover mellett,
és átkelt az utcán az északnyugati sarkon álló motelhez. Arra a
fotóra hasonlított, amit a Tahoe-nál készítettek róla: fekete,
divatos, kócosra fésült frizurája volt, és vastagon kihúzta a
szemét.

Ivan azt nem látta, hogy orrkarikát is visel-e, és kékre van-e
festve az ajka, mint a fényképen, de a nő még abban a



sportdzsekiben is nagyon jól nézett ki, ami alatt akár egy
lőfegyver is elfért. És fellépése is volt: pontosan azzal a
kecsességgel és magabiztossággal mozgott, amit az emberek
gyakran megemlítettek, amikor Jane Hawk került szóba.

Elsétált a motel recepciója előtt, és végigment a szobák felé
vezető járdán.

A lámpa zöldre váltott, és Ivan áthaladt a kereszteződésen,
úgy időzítve, hogy lássa, amikor Jane benyit a szobájába,
amelyen a 8-as szám díszelgett.

Úgy tűnt, hogy a motelszobák nagy részét nem vették ki,
mert csak négy jármű állt a parkolóban. És a négyből csupán
egy helyezkedett el a 8-as szoba közelében, konkrétan
közvetlenül az ajtaja előtt: egy metálszürke Ford Explorer Sport.

Ivan a következő kereszteződésben visszafordult, és lesorolt
az útról a motellel szemben lévő emeletes házak közé.

A lakóházak unalmas, stukkózott dobozoknak tűntek,
amelyeket dekoratív, kovácsoltvas lépcsőkorlátokkal és ál-
spalettákkal próbáltak stílusosabbá tenni. Az épületek előtt
hosszú féltető húzódott, hogy napközben mind a lakók, mind
látogatóik autóját megvédje a hőségtől. A Range Rovernek is
holdárnyékot biztosított.

Az Explorer Sport két lámpaoszlop között parkolt, és Ivan
egy távcső segítségével leolvasta a hátsó rendszámát. Az
átalakított Rover számítógépes terminálján behatolt az országos
gépjármű-nyilvántartási adatbázisba, és betáplálta az
azonosítót. Az autó Leonard Borland nevén volt bejegyezve, egy
San Franciscó-i címen.

Ivan bekapcsolta a Google Street View-t, és megnézte, mi
van azon a helyen: egy tízemeletes épület volt. Gyanította, hogy
ha ellátogatna oda, egyetlen Leonard Borlandot sem találna a
házban.

De ahelyett, hogy ezzel bajlódott volna, visszatért a
gépjármű-nyilvántartási adatbázisba, és rákeresett a Leonard
Borland névre kiállított jogosítványokra. Elég sokat talált,
különböző második keresztnevekkel, de egyik sem arra a címre
szólt, amely az Explorer Sport forgalmi engedélyében szerepelt.

Ez azt is jelenthette, hogy egy másik Leonard Borlandé az
autó, csak nem ő vezeti, esetleg nem is tud vezetni.



De azon, hogy mit jelenthet, nem volt értelme gondolkozni.
Ekkorra már köztudott volt, hogy Jane

dokumentumhamisítói annyira profik, hogy a hamisító még a
hivatalos állami adatbázisokba is képes észrevétlenül bejegyezni
őket, biztosítva, hogy a legalaposabb ellenőrzésen is
átmenjenek, ha a lányt megállítaná egy rendőr.

Pár perccel az után, hogy végignézte a különböző Leonard
Borlandokat, Ivan Petro kapott egy lelkesítő telefonhívást.
Azokat a pótszülőket, akikre az anyja rábízta Travis Hawkot,
holtan találták Borrego Springsben egy tűzharc után. Már
szerveződött az átfogó kutatóakció, melynek során a város és
környéke minden négyzetcentiméterét átfésülik.

Majdnem egy órával később, rengeteg lázas számítgatást
követően Ivan megérkezett a tett helyszínére. Nem akart
erősítést hívni, és lemondani Jane foglyul ejtésének a
dicsőségéről a rangban felette álló összeesküvők kedvéért, akik
közül soknak megvolt az a rossz szokása, hogy mások
eredményeivel egészítették ki az önéletrajzukat.

Ezeket vadorzóknak szokta nevezni, bár soha nem szemtől
szemben. Az ilyenek veszélyes emberek, akkora viperák, hogy
csoda, hogy nem halnak bele a saját mérgük erejébe. Ivan
mindig hajthatatlan tisztelettel kezelte őket, bár csak megvetést
érzett irántuk.

Ugyanakkor volt annyi önismerete, hogy tudja, ha a
soraikba emelkedne, és befogadnák, már nem nézné le őket,
hanem ideálisnak tartaná a társaságukat. Pusztán azért veti meg
ezeket az embereket, mert nem tartozik közéjük; gyűlölete abból
fakadt, hogy kívülállónak érezte magát.

Kisgyermekkora óta nagyon értett a gyűlölethez. Gyűlölte
az apját a sok verésért, közönyös anyját pedig azért, mert nem
emelte fel a szavát ez ellen. A gyűlölete izzó, fekete méregként
fortyogott, amíg tizenöt éves korára elég nagy és dühös nem lett
ahhoz, hogy kamatostul megfizessen az apjának, és az anyjába
is kalapáljon egy kis megbánást, mielőtt örökre elhagyta volna
őket.

Mivel a szülei nem tanítottak neki semmit a félelemből
fakadó engedelmességen kívül, azt sem tudhatták, hogy a
kegyetlenségükkel adták neki az egyik legfontosabb leckét az



életben: hogy a boldogság forrása a lehető legnagyobb hatalom
megszerzése, a hatalom bármilyen formájáé – a fizikális erőé, a
felsőbbrendű tudásé, a pénzé és a még több pénzé, a politikai
uralomé mások felett.

Ivan szülei tudatlan alkoholisták voltak, telve
osztályharaggal, de alapvetően ugyanolyanok lehettek, mint az
összeesküvők vadorzói, akik eddig meggátolták Ivan
felemelkedését a forradalmon belül. Ivan az összeset gyűlölte.

Most azonban volt egy terve, méghozzá egy olyan, ami
felsegítette a neki kijáró pozícióba.

A motel nem olyan hely volt, ahol meglephette volna,
ártalmatlaníthatta volna, és foglyul ejthette volna Jane-t, hogy
utána szigorú kihallgatásnak vesse alá anélkül, hogy felhívná
magára a figyelmet. Úgy sejtette, hogy ha türelmesen vár, jobb
lehetőségek is adódnak majd.

Ha egymagában meg tudná törni, és ki tudná húzni belőle,
hol van a fiú… akkor mind az anyát, mind a fiát egy csomagban
átadhatná a forradalmároknak, méghozzá úgy, hogy azé legyen
a dicsőség, akit illet.

A Range Rover csomagtere tele volt pakolva megfigyelésre
alkalmas eszközökkel, közülük kiválasztott egy
lítiumakkumulátoros jeltovábbítót. Akkora volt, mint egy doboz
cigaretta. Ivan beprogramozta az eszköz azonosítóját a GPS-be,
majd átkelt az út túloldalára.

Az ilyen feladatokat mindig vakmerően érdemes
végrehajtani, úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne
leguggolni egy idegen autója mellé, és felerősíteni rá egy jeladót.
Ennek az eszköznek a hátlapján egy műanyag buborék volt,
benne erős műgyantával. Ivan egy tollkéssel felhasította a
buborékot, benyúlt a kerék és a hátsó karosszériaelem közé, és
erősen a kerékhez nyomta a jeladót. A műgyanta tíz másodperc
alatt megkötött. Mivel azok közé a ragasztók közé tartozott,
amelyekkel hőeloszlató lapokat szoktak erősíteni az űrhajókhoz,
nem kellett attól tartani, hogy valami kátyútól vagy egy
ütközéstől leesik.

Ha a közelben elhaladó járművek utasai észrevették is Ivant
munka közben, nem kíváncsiskodtak. A férfi minden probléma
nélkül átsétált az úton, és visszatért a Range Roverhez.



Viszont nem egészen tíz perccel később kinyílt a 8-as szoba
ajtaja, és kilépett rajta a nő, kezében a táskáival. Két körre volt
szüksége, hogy mindent bepakoljon a Sportba. Egyértelműen
zaklatottnak és sietősnek tűnt.

Ivan ekkor már minden kétséget kizáróan biztos volt abban,
hogy ez Jane Hawk.

Gyanította, hogy a nő valahogy megtudta, mi történt Gavin
és Jessica Washingtonnal, a fia pótszüleivel, akiket
meggyilkoltak Borrego Springsben.

Figyelte, ahogy a célpont elhajt a motel elől, de nem eredt
azonnal a nyomába. Nem kellett szemmel tartania ahhoz, hogy
követhesse. Az Explorerre erősített jeladó helyzete pirosan
villogott a Range Rover GPS-én.

Ivan várt pár percet, mielőtt kitolatott a naptető alól. Balra
fordult az úton. Jane Hawk nyugatra tartott az 50-es autópályán,
Sacramento felé, úgyhogy Ivan Petro is így tett.

8.

JANE-BEN HEVESEN KAVAROGTAK az érzelmek:
a szeretett fia iránt érzett aggodalma meg az éles fájdalom
Gavin és Jessie miatt. Ők tudták, mit kockáztatnak azzal, ha
segítenek Jane-nek és Travisnek. De a saját szabadságukra nézve
is veszélyt láttak az összeesküvőkben és az általuk használt
orwelli technológiában, úgyhogy vállalták a kockázatot. És
örökre beírták magukat Jane szívébe.

Ha az összeesküvők találták meg őket, biztosan az volt a
céljuk, hogy kínzással vagy nanoimplantátummal kiszedjék
belőlük, hol rejtegetik Jane gyermekét. És most azok, akik
meggyilkolták őket, fel fogják forgatni Borrego Springset és a
Borrego-völgyet Travis után kutatva.

Jane nem hagyhatta, hogy a félelem megbénítsa, de azt sem,
hogy átgondolatlan tettekre sarkallja. Az FBI-nál töltött hat éve
alatt felkavaró összecsapásai voltak sorozatgyilkosokkal és
tömeggyilkosokkal, és az elmúlt néhány hónapja során,
miközben totalitárius pszichopaták serege lihegett a nyakában,



több halálos veszéllyel sikerült szembenéznie és elbánnia, mint
a teljes FBI-karrierje során. Azért élte túl őket, mert még a
legforróbb körülmények között is hideg maradt a feje.

De nem létezik hevesebb érzelem annál, ami egy anyában
lángol, amikor a gyermeke veszélyben forog. Ha elveszítette
volna a fiát, az érzelmileg porig égette volna Jane-t. Ám ő meg
akarta menteni, így hát kénytelen volt visszafogott és hidegen
számító maradni, stratégikusan és a gyakorlatban már
bizonyított taktikákat alkalmazva cselekedni.

Az éjszaka nagy része el fog telni, mire a Borrego-völgybe
ér. Az ellenségei már számítani fognak rá. Biztosan nagy
számban lepik el a völgyet. És Jane kimerült lesz, könnyű préda.
Ki kellett várnia, amíg kész terve születik, és visszanyeri az
erejét.

Nem tudott aludni. Úgyhogy addig szándékozott vezetni,
amíg el nem alszik. Akárhol is áll majd meg, annyival közelebb
lesz szeretett fiához, mire felvirrad.

Miután ismét beöltözött Elizabeth Bennetnek, bepakolta a
csomagjait az autóba. Nyugatnak indult, Sacramento felé. Egyik
kilométerről a másikra azt mondogatta magának, hogy a
fémsínen haladó világot nem a rosszindulat vezérli, hogy
irgalom is rejlik a gépezetében, hogy a gyermekét, aki az apja
kiköpött mása, nem fogja ugyanúgy elveszíteni, mint a férjét, és
mint sokkal régebben az anyját is. Ennek ellenére nagyon félt.

9.

EGON GOTTFREY EGYEDÜL VACSORÁZOTT a
Cathy’s Caféban, Worstead belvárosában. Bár általában társaság
nélkül szokott étkezni, soha nem zavarta a magánya. Akár két,
akár húsz másik emberrel evett volna, ugyanolyan magányos
lett volna, mert az elméje volt az egyetlen dolog, amelyről be
tudta bizonyítani, hogy létezik. Ha a kávézó, a város és a világ
csak illúzió, akkor a többi ember elméje is az lehet, amelyek a
körülötte lévő fantomtesteket foglalják el.

Ezt csak az Ismeretlen Forgatókönyvíró tudhatja biztosan.



Az Ismeretlen Forgatókönyvíró valami oknál fogva azt
szerette volna, hogy a Cathy’s Caféban jól főzzenek, úgyhogy
finom volt a vacsora. Gottfrey nem tudta volna megmagyarázni,
hogy egy szenzoros érzékszervektől elszakadt elme hogyan
képes szagolni, látni, hallani és tapintani, mégis képes volt rá.

Úgy érezte, talán olyan helyzetben lehet, mint Keanu Reeves
a Mátrixban: bénult teste egy tartályban lebeg, és ennek az
életének az illúziója nem több egy, az agyába vezetett digitális
adatfolyamnál. Ahhoz, hogy elfogadja ezt a magyarázatot, el
kellett vetnie a radikális filozófiai nihilizmust, amelyhez a
második egyetemista éve óta hevesen ragaszkodott, mert
korábban egyáltalán nem értette az életet és a célját.
Ugyanakkor nem tudta bebizonyítani a tartály, a bénult test és
az adatfolyam létezését, és a filmek vagy egy Keanu Reeves
nevű entitás létezését sem.

Úgyhogy inkább abba a filozófiai meggyőződésbe
kapaszkodott, amely egészen idáig vezérelte. Semmi nem
valóságos. Minden tapasztalat csak egy rejtélyes forrásból származó
illúzió. Ő pedig csak sodródik, úgymond.

Vacsora után sétálgatott egy kicsit a környéken. Worstead
éjszaka még kevésbé bizonyult meggyőzőnek, mint nappal. Alig
kilenc óra volt csak, de úgy tűnt, hogy a város állítólagos
tizennégyezer fős lakosságából már legalább tizenkétezren
lefeküdhettek.

Azon kevés helyek közül, ahol történt valami, egy bárnál
zajlott a legnagyobb élet, ahol countryzene szólt, és az épület
körül furgonok meg egyterűek álltak. A tetőre rögzített felirat
szerint a bár neve NASHVILLE WEST volt, alatta pedig, kisebb
betűkkel az EGYÉL – IGYÁL – ZENE szavak szerepeltek.

Ha az Ismeretlen Forgatókönyvíró azt akarja, hogy Egon
elhiggye, ez a világ valóságos, akkor vannak ehhez hasonló
pillanatok, amikor hibákat követ el, ezzel leleplezve a díszletek
hamisságát. A feliratnak úgy lett volna értelme, ha mindhárom
szó főnév lett volna: ÉTEL – ITAL – ZENE. Vagy mindhárom ige lett
volna: EGYÉL – IGYÁL – TÁNCOLJ. Így viszont olybá tűnt, mintha a
vendégeket a zene megevése és meg- ivása reményével
próbálnák odacsábítani, ami egyáltalán nem volt logikus.



Egon néha arra jutott magában, hogy mintha okosabb lenne
az Ismeretlen Forgatókönyvírónál: ez különös gondolat volt,
nem is szeretett hosszan rágódni rajta.

Tíz órakor, miután visszatért a motelszobájába, az utcai
cipőjét fűzős túrabakancsra cserélte.

Húsz percen át bámulta az órát az ágya mellett.
A sportdzsekije helyett is melegebb kabátot vett, amely azért

eltakarta a hónaljtokját és pisztolyát.
Kiszedte a MedExpress tárolót a szárazjéggel teli dobozból,

és kivitte a Rhino GX-éhez. Ez a legnagyobb Amerikában
gyártott SUV, a U. S. Specialty Vehicles terméke. Úgy néz ki,
mint egy kemény katonai jármű, csak sokkal elegánsabb, a matt
fekete fényezését is beleértve. A Rhino Egon státuszát fejezte ki
az összeesküvők között, vagy legalábbis ezt próbálták elhitetni
vele.

A Hawkék birtokára vezető tizenöt kilométeres út során
még egy nála sokkal kevésbé felvilágosult valaki is rájött volna,
hogy a világ nem valóságos, mert nagy területei maradtak
befejezetlenül. Ezek a hatalmas síkságok sokszor a látóhatárig
sötétek voltak. Itt-ott távoli fények apró csoportjai jeleztek lakott
településeket. Olyan volt, mintha Egon belépett volna egy
nyüzsgő városi utcát ábrázoló díszlet mögé, és egy hatalmas
zsinórpadláson találta volna magát csigák, kötelek és festett
hátterek között, egy kihalt és néma munkaterületen, amely
rácáfolt a közönség felől látható metropoliszra.

Worsteadtől tizenhárom kilométerre lehajtott az útról, és a
GPS-re bízta magát, Pedro Lobo, a csapat egyik legfiatalabb
tagja Ford Explorerének a jeladóját követve. Az elmúlt
harminchat órában Pedro és az ikertestvére, Alejandro tartották
megfigyelés alatt a Hawk-birtokra vezető utat.

Egy kilométerre Pedrótól Gottfrey kikapcsolta a
fényszóróját. Ha egyenes irányban folytatja az útját, ahogy a
műszerfal javasolja, akkor nem fog rázós terepre jutni.

A hatalmas mező helyenként árkos volt, a fű fél méter
magas. Időről időre még ezen a hideg éjszakán is erőtlen
rovarfelhők riadtak fel a talajról alig láthatóan, törékeny
szárnyukkal csapkodva. Páncéljuk nem nyújtott védelmet a
Rhino GX ellen.



Pedro egy nyárfaligetben állította fel a megfigyelőposztját. A
halvány holdfényben a fák még a csillagokkal beszórt égnél is
feketébbnek tűntek.

Gottfrey ért oda utolsóként. A fák között az Explorer mellett
egy 800 lóerős Cadillac Escalade is állt, amelyet a Specialty
Vehicle Engineering alakított át egyedire, és amelyet Paloma
Sutherland és Sally Jones használtak. Mellettük pedig egy Jeep
Wrangler a 4 Wheel Parts, egy utólagos kiegészítőket gyártó cég
Poison Spyder csomagjával – ezen Rupert Baldwin és Vince
Penn osztozott, az átalakított Range Roveren pedig Christopher
Roberts és Janis Dern.

Az ilyen műveleteknél, amelyeket kisvárosokban hajtanak
végre, fontos, hogy a csapat több járművel érkezzen, hogy ne
látsszon azonnal, hogy együtt vannak, és így kevésbé hívják fel
magukra a figyelmet.

Az öt férfi és három nő az Explorer mellett gyülekezett. Alig
látható árnyékaik a nyárfák sötétsége alatt halkan beszélgettek
egymással, amikor Gottfrey kiszállt a Rhino GX-ből, és
csatlakozott hozzájuk.

A nyárfaliget harminc méterre volt a földúttól, közvetlenül
Ancel és Clare Hawk birtokának a bejáratával szemben.

Gottfrey látta már a birtokot videón. A bejáratánál a
magánút elejét egy két kőoszlop közé ékelt kovácsoltvas kapu
zárta le, amelynek a mintájában a HAWK név is megjelent.
Onnan egysávos aszfaltút futott százötven méteren át egy
fakerítés mellett és kocsányos tölgyek között a buja fűmezőben a
gazdasági épületekig.

Ebből a távolságból nappal nem lehetett látni a lakóépületet,
az istállókat és a gondnok házát. Pedro és Alejandro napközben
felváltva figyelték távcsővel a ranch egyetlen be- és kijáratát.

Most egy ATN PVS7-3 éjszakai távcsővel, a Mil-Spec 4.
generációs eszközével lesték a célpontot, amely a spektrum
összes fényhullámát begyűjtötte, és nyolcezerszeresére
nagyította.

– Ma reggel hét harminckor – mondta Pedro Gottfrey-nak –
Ancel és Clare templomba mentek a Ford F-550-esükkel. Három
perccel később Juan és Marie Saba is követték őket a
furgonjukban.



– Biztos, hogy csak templomba mentek?
– Van egy hordozható műholdvevőnk. Azzal még itt is

tudunk csatlakozni az internethez. És be tudunk hatolni a
nemzetbiztonság rendszerébe, hogy lehallgassuk mindkét
épületet.

Gottfrey-nak be kellett látnia: az Ismeretlen Forgatókönyvíró
dicséretet érdemel az olyan apró részletekért, mint a templom,
amely hiteles mélységet biztosít a texasi környezetben.

Alejandro Lobo folytatta a beszámolót:
– Juan és Marie kilenc huszonhatkor jöttek meg a

templomból. Ancel és Clare a városban maradtak, és ott
reggeliztek. Ok tíz harmincötkor tértek haza.

– És azóta is itt vannak – tette hozzá Pedro.
– Most mi a helyzet?
– Mindkét házban csend van – jelentette Alejandro. – Sabáék

korán lefeküdtek. Hawkék megnézték a Vasárnapi magazint.
– Hogy reagáltak rá?
– Dühösek lettek, felháborodottak, tehetetlenek. A férfi azt

mondta, hogy elmegy berúgni. A nő bevett egy Ambient.
Amennyire meg lehet állapítani, mindketten kiütötték magukat
éjszakára, vagy így, vagy úgy.

– Amennyire meg lehet állapítani, a jelek szerint,
feltételezhetően, állítólag, mint azt megpróbálják velünk
elhitetni – jegyezte meg Gottfrey.

– Tessék, uram? – kérdezett vissza Alejandro döbbenten, az
ikertestvére pedig hozzátette:

– Azt hiszi, hogy elkerülte a figyelmünket valami?
– Nem, nem – nyugtatta meg őket Gottfrey. A másik hat alig

látható alak felé fordult; akár egy Shakespeare-dráma szellemei
is lehettek volna, a fekete nyárfák pedig tiszafák, melyek között
a gyászoló halottak panaszkodjék ki magukat. – Szerelkezzünk
fel, emberek! A motorhang csak riasztaná őket. Gyalog
megyünk.

Az Explorer csomagterében golyóálló mellények és sisakok
sorakoztak. Mindenki levette a kabátját és a hónaljtokját, hogy
felvegye ezeket, majd újra felfegyverezték magukat.

Bár Ancel és Clare Hawk is rendelkeztek lőfegyverrel,
Gottfrey és csapata nem akart megölni senkit, csak



rabszolgaságba dönteni őket a nanotechnológiával.

10.

NEM SOKKAL ÉJFÉL ELŐTT Jane a kimerültségtől
görnyedten, az alváshiánytól káprázó szemekkel kifizetett egy
motelszobát a kaliforniai Lathropban.

Mindig franciaágyat kért, nem azért, mintha forgolódott
volna álmában, és nem is azért, mert szerette karnyújtásnyi
távolságban tartani magától a pisztolyát a szomszédos párna
alatt. Ő és Nick hat évig franciaágyban aludtak. Valahányszor
Jane felriadt éjszaka, mindig kinyúlt, hogy megkeresse a férjét;
ha megérintette, biztonságban érezte magát az élet viharában, és
gyorsan visszaaludt. A férje immár nem volt ott, hogy
megérinthesse. De amennyiben Jane hagyott neki helyet, mikor
kinyúlt a sötétben, Nick párnája és takarója ott várták, s ha elég
álmos volt, el tudta hitetni magával, hogy a férfi csak egy
pillanatra ment ki valahova, és hamarosan visszatér mellé a
meleg ágyba, s ebben az esetben lágyan és könnyen ismét
álomba merülhetett. Ha félálomban rájött, hogy Nick örökre
eltűnt a világ színéről, a matrac túlsó oldala akkor is
megvigasztalta azzal a gondolattal, hogy valamilyen
felfoghatatlan létsíkban, ezen az életen túl a férje még mindig az
ő Nickje maradt, a szerelme ugyanolyan erős, mint volt, és ő
fenntart neki egy kis helyet.

Bár ki volt merülve, attól tartott, hogy olyan sokáig nem fog
tudni elaludni, hogy végül kénytelen lesz ismét felöltözni, és
továbbhajtani. Ám amikor a feje a párnához ért, azonnal
elnyomta az álom.

Arra számított, hogy egy ilyen nehéz éjszakán az összes
álma a veszélyben forgó gyermekéről fog szólni, ehelyett
viszont tengerjáró hajókról, buszokról és vonatokról álmodott.
A hajón az útitársai a szorongós álmok baljós idegenjei voltak. A
vonaton Gavin Washington kísérte, a felesége, Jessie, Nathan
Silverman – Jane volt mentora az FBI-nál –, és az anyja, akik az
elevenek világában mind halottak voltak, ott viszont együtt



utaztak valami felé. Ne, még ne, mondta Jane az anyjának. Még
ne! Még érted sem. Leszállt a vonatról, hogy felszálljon egy
buszra, amelyen többek között az a két sorozatgyilkos is ott ült,
akiket egy kihalt farmon ölt meg, a dark web egyik prominens
képviselője, akit önvédelemből kellett lelőnie, és J. J. Crutchfield,
a női szemek gyűjtője, akit Jane megsebesített, majd fogságba
ejtett, és aki börtönben halt meg.

Nem egy ízben átnyúlt az ágy üres oldalára, és mindig
visszaaludt, de mindig egy újabb busszal, vonattal vagy
tengerjáró hajóval szembesült.

11.
A HOLD EZÜSTÉRMEKÉNT lebegett az éjszaka

flitteres retiküljén, a rozoga lathropi motel alig volt kivilágítva,
mert a tulajdonosok valószínűleg sejtették, hogy a neonfény és
az üres szobák meghirdetése ezen a kései órán egyetlen újabb
utazót sem fog rábírni arra, hogy ott keressen szállást.

Ivan Petro, aki a visszataszító motellel szemközt, az utca
túloldalán parkolt, gyilkos számításokat végzett, de nem jutott
semmire.

A motelben tizenöt szoba volt. A járművek száma arra utalt,
hogy csak ötöt vettek ki közülük. Tekintettel arra, hogy az egyik
szobában Jane Hawk lakik, az is lehet, hogy öt másik vendég
van ott, de az is, hogy tíz. A recepció feletti lakásban egy vagy
két tulajdonos, egyben üzemeltető forgolódhatott nyugtalanul a
csődbe menéssel kapcsolatos álmában. Ez Jane-en kívül legalább
hat ember, és legfeljebb tizenkettő.

Ha csak hatan-heten lettek volna, Ivan a lakással kezdve
végiggyilkolta volna magát az épületen, hogy kiiktassa a
potenciális tanúkat. A zárfeltörő pisztolya segítségével
bármelyik ajtón zaj nélkül be tudott volna surranni. Éjjellátó
szemüvegben a szobák sötétségében sem mozgott volna vakon.
Késsel gyorsan és csendben tudott ölni. Bármennyire is ért az a
Hawk ribanc az önvédelemhez, amikor őt akarja majd elkapni,
az óhatatlanul járni fog némi zajjal, úgyhogy nem indulhat el
hozzá, amíg a többi vendég a felfordulást meghallva kihívhatja



a rendőrséget.
Négy oka volt annak, hogy Ivan kiváló volt abban, amit

csinált. Először is, sokkal okosabb volt, mint a többi összeesküvő
a szövetségnek ebben a sejtjében. Másodszor, nemcsak a
szenvedély, hanem az intellektuális meggyőződése is a
történelmi rend megdöntésére és egy vezető elit által irányitott
Utópia felállítására hajtotta; mindent olvasott Nietzschétől, Max
Webertől és Freudtól, úgyhogy pontosan tudta, milyen
hatékony és stabil lenne a társadalom, ha a tömegeket
megfosztanák az élet céljának és a szabad akaratnak az
illúziójától. Harmadszor, utálta azokat az összeesküvőket, akik
eddig távol tartották a forradalom legfelső köreitől, és gyűlölte
önmagát, amiért még nem sikerült felemelkednie; s ez a
rengeteg harag csak olaj volt az ambíciói tüzére, ami biztosította,
hogy keményebben dolgozzon mindenki másnál. Negyedszer
is, rendkívül türelmes volt. Nem forrófejű lázadó, nem izzó
tekintetű anarchista, akiben annyira pattanásig feszült már az
ideológia, hogy csatakiáltással ront a tettek mezejére.

Az adott körülmények között túl kockázatos lenne megpróbálni
elrabolni Jane Hawkot. Ivan tudott várni. Bízott benne, hogy lesznek
jobb pillanatok.

A karóráján ébresztőóra-funkció is volt. Hajnali 5:00-ra
állította be. Ahol parkolt, ott nem voltak utcai lámpák. Hátra-
döntötte az ülése támláját. Lehunyta a szemét, és mivel olyan
ember volt, akit senki nem érdekelt önmagán kívül, és aki túl
biztos a jövőben ahhoz, hogy aggódjon magáért,
másodperceken belül elaludt.

12.

PEDRO ÉS ALEJANDRO hátramaradtak a
járművekkel a nyárfaliget árnyékában.

Vince Penn vezette az utat a mezőn át, a két lábon járó tank,
aki éjjellátó szemüveget viselt, miközben a rovarok a holdnak
énekeltek.

Paloma Sutherland ment mögötte, kezében a MedExpress



táskával. Egon Gottfrey volt a harmadik, és a csapat maradék
négy tagja egy sorban követte őt.

Ezen az órán annyira nem volt forgalom az úton, hogy úgy
tűnt, mintha az egyáltalán nem olyan helyekre vezetne, ahol
élnek még emberek, vagy léteznek gépek. A szaggatott
sávelválasztó csíkok halványan derengtek, mint egy titkosírással
kódolt üzenet.

A csapat nem a magánúton közelítette meg a házat, ahol
esetleg felfedezhették volna őket. Átmásztak a kerítésen, és a
terepen folytatták az útjukat.

A napszálltakor feléledt szél időközben nyugatra távozott,
mozdulatlanságot hagyva maga után.

A kétszintes, fehér deszkás főépület öreg, lompos tölgyfák
alatt állt. Földszinti és emeleti ablakain fény szűrődött ki.

Úgy tűnt, Hawkék az Ambien és a whisky ellenére is későig
fennmaradtak.

Ancel Ford F-550 furgonja ott állt a murvával felszórt
parkolóban.

Az istállók és a pajták sötétek voltak, csakúgy, mint a birtok
intézőjének a lakása, ami úgy háromszáz méterre északnyugatra
állt tőlük, és alig látszott.

A csend itt mélyebb volt, mint bárhol máshol, mert a
rovarok sem ciripeltek.

Mindenki felvette a helyzetét a ház körül, Palomát
leszámítva, aki félreállva várakozott a MedExpress táskával.

Rupert és Chris a hátsó lépcsőn lopakodtak felfelé, míg
Vince és Gottfrey elölről közelítettek. Zárfeltörő pisztoly is volt
náluk, amivel zaj nélkül hatástalanítani lehetett a zárakat.

A házban nem volt riasztó, mivel Hawkék úgy gondolták,
hogy kellőképpen értenek az önvédelemhez. Végtére is, texasiak
voltak, és fizikai munkát végeztek; bár nem születtek
mesterlövésznek, de minden adott volt ahhoz, hogy azzá
váljanak. Gottfrey csapatának bármelyik tagját le tudták volna
lőni, magát Egont is beleértve.

Egon és Vince a fegyverüket elővéve beóvakodtak a fényben
úszó előszobába, miközben Rupert és Chris a konyhaajtón át
hatoltak be.

Már korábban memorizálták a ház beosztását a laptopjukra



letöltött alaprajzok alapján.
A földszint felderítése Rupert és Chris feladata volt. Vince és

Gottfrey egyenesen a lépcsőhöz mentek, és elindultak felfelé.
A ház maga elég nagy volt, ennek ellenére csaptak némi zajt.

Mégis anélkül értek fel a fenti folyosóra, hogy bárkivel
találkoztak volna.

Minden nyitott ajtó veszélyforrásnak számít, ugyanakkor a
csukottak még inkább, ha az ember abban hisz, hogy fizikai
lény, tehát meghalhat. Vince homlokán verejték ütött ki. Egon
Gottfrey-én nem. Szobáról szobára felderítették az emeletet, de
senkit nem találtak.

Miután visszatértek a lépcsőhöz, Gottfrey meglátta Rupertet
és Christ eggyel lejjebb. Chris a vállát vonogatta, Rupert
felháborodottnak tűnt.

Ki a hatalmas pajtába. Lámpa. A porszemek
galaxismintázatban keringtek a fényben. Szalmaillat. A pajta
egyik sarkában Hawkék két további járművet tároltak, egy
Chevy szedánt és egy Ford SUV-t; mindkettő ott állt.

Vince Penn nagydarab volt, erős és bátor, ám az Ismeretlen
Forgatókönyvíró szeszélye folytán a csapat legostobább tagja. Ő
csak lassan jutott el ahhoz a következtetéshez, amely mindenki
más számára azonnal nyilvánvaló volt:

– Hé, nem lehet, hogy esetleg lóháton távoztak? De, ugye?
Ha lovon mentek, akkor a terepen is átvághattak úgy, hogy
Pedro és Alejandro észre se vegye, hogy eltűntek.

Tovább az istállóhoz. Amikor a fény felragyogott, lovak
dugták ki a fejüket a bokszok ajtaja felett, és nyihogtak fel.
Nyolc boksz volt, és csak három ló.

– Hány átkozott lovuk volt ezeknek? – töprengett Gottfrey. –
Ha lovon távoztak, az intéző tudni fogja, hova mentek.

Az intéző lakásához egy keskeny, a szélén már töredező
aszfaltút vezetett.

A kicsi, kívül-belül sötét kunyhó egy újabb tölgyfa alatt bújt
meg.

Gottfrey ugyanúgy akart ide is betörni, ahogy korábban a
nagy házba. De amikor még csak tizenöt méterre jártak az
épülettől, annak hirtelen minden ablaka felragyogott, és a
körülötte lévő kültéri reflektorok is. A támadók megtorpantak,



amikor a bejárati ajtó kinyílt.
A kunyhóból a Jane Hawk-aktából felismerhető Juan és

Marie Saba léptek ki. A férfi egy .22-es vadászpuskának tűnő
fegyvert tartott, a nő egy hosszú pengéjű machetét.

Gottfrey tisztában volt a humor fogalmával, bár kívülről
megírt létezésében nem sok nevetnivalót szokott találni. Azt
viszont kifejezetten viccesnek tartotta, hogy a pár hét alaposan
felfegyverzett támadóval akar szembeszállni ezekkel a
szánalmas fegyverekkel.

Ekkor további két, négy… nyolc férfi és nő lépett ki a Sabáék
mögötti ajtón, mindnyájan jóval félelmetesebb fegyverzettel.

És a kunyhó két oldala mögül mások is elősorakoztak,
férfiak és nők, néhány kamasz, mind lőfegyverrel, páran
ezenfelül machetékkel is. Nagyjából fele-fele arányban tűntek
fehérnek és latinónak.

Ennek a polgári minihadseregnek egyik tagja sem
mosolygott, és Gottfrey arcáról is lehervadt a vigyor.

Mióta várakozhattak ezek csendben, hogy Pedro és a fivére egyetlen
kiejtett szót sem hallottak?

– Nem akarunk bajt – mondta Juan Saba. – Távozzanak!
– FBI – jelentette ki Gottfrey, miközben felvillantotta a

nemzetbiztonsági igazolványát. Az FBI patinásabb és ismertebb
múlttal rendelkezett, továbbá több tiszteletet volt képes
kiváltani, mint a Nemzetbiztonsági Hivatal. – Letartóztatási
parancsokkal érkeztünk. – Semmi ilyesmi nem volt ugyan
náluk, de a hazugság nem hazugság, ha nem létezik olyasmi,
hogy igazság. A szavak csak szavak, egyszerű eszközök.
Gottfrey a magasba emelte az igazolványát. – Tegyék le a
fegyvert!

– FBI – felelte Saba. – Aha, higgyük el, hogy FBI.
Érdekes. Saba kételkedésének adott hangot olyasvalakivel

kapcsolatban, mint Gottfrey, aki a radikális filozófiai
nihilizmusban hitt. Ez akár azt is jelenthette, hogy az ő elméje is
éppen olyan valóságos, mint Gottfrey-é.

– Itt néhányan bátor nagybácsik, nagynénik, unkatestvérek –
jelentette ki Juan Saba. – Mások szomszédok, Mr. és Mrs. Hawk
bátor barátai… és Jane barátai is.

– Jane Hawk – jelentette ki Gottfrey – többrendbeli



gyilkosságban és hazaárulásban bűnös. Aki most segít neki, az
az utólagos bűnszövetségesévé válik, és számíthat arra, hogy
bíróság elé fog kerülni. – A ház előtt összegyűlt nagyjából
harminc ember közül egyikük arcát sem árnyékolta be harag
vagy félelem, mindegyikük kifejezéstelenül nézett, mintha azt
akarnák jelezni, hogy az ellenállásuk nem érzelmeken alapul,
amit csökkenthetne a nyomás, hanem a lojalitás, az igazságérzet
vagy valami ezekhez hasonló nemes indulat vezérli őket. Kihívó
hallgatásuk láttán Gottfrey azzal folytatta: – Ha ragaszkodnak
ahhoz, hogy egy hazaáruló és gyilkos mellé álljanak, ha nem
segítenek nekünk megtalálni Ancelt és Clare-t, akkor erősítést
hívok. Egy szövetségiek által végrehajtott ostromot nem fognak
kibírni. Használja a józan eszét, Mr. Saba!

Félpercnyi hallgatás után, amivel a férfi talán azt próbálta az
ellenfele tudtára adni, hogy nem hatotta meg a fenyegetés, Juan
Saba azt felelte:

– Maguk nem akarnak látványos, hangos balhét itt. Tűkkel
érkeztek, hogy rabszolgává tegyék Ancelt és Clare-t. Ilyen
ördögi terveket csak csendben lehet végrehajtani. Ők már
nincsenek itt. Minket nem fognak tudni arra kényszeríteni, hogy
segítsünk előkeríteni őket. Mi nagy zenebonát fogunk csapni,
hogy magukra irányítsuk az igazság reflektor- fényét.

Ezt a fordulatot Egon Gottfrey nem látta előre. Jane mesélt
az anyósának és az apósának az agyi implantátumokról, és ők
ezt Juan Sabával is megosztották, aki elmondta a többieknek. És
mindnyájan elég hiszékenynek bizonyultak ahhoz, hogy
elhiggyék ezt az agymosásos történetet.

Rupert Baldwinnak nem volt türelme az ilyen közönséges
emberek elképzeléseihez, akik még hisznek az alkotmányos
jogok mítoszában. Elég hangosan ahhoz, hogy Saba is meghallja,
azt kérdezte:

– Ugye, nem hagyjuk, hogy ez a csapat paraszt mondja meg,
mit csináljunk?

Gottfrey-nak nem lett volna ellenére egy kis lövöldözés. Ő
hitt abban, hogy a fizikai létezése csak illúzió, és nem halhat
meg. Érdekelte volna, mi lesz egy ilyen közelharc vége.

Ugyanakkor, éppen úgy, ahogy látni, hallani, érezni, ízlelni
és szagolni képes volt ezzel az illuzórikus fizikai testtel,



fájdalmat is át tudott élni vele.
Ő nem ismerte a forgatókönyvet. Mindig is úgy tűnt neki,

mintha az Ismeretlen Forgatókönyvíró azt várná tőle, hogy
kitalálja, mit kell tennie és mondania. És az idők során arra a
következtetésre jutott, hogy amikor az intuíciója csődöt mond
ebben a tekintetben, az Ismeretlen Forgatókönyvíró
fájdalommal sújtja ilyen vagy olyan formában, hogy arra
ösztökélje, a jövőben hívebben kövesse a forgatókönyvet.

Gottfrey-t és csapatát nem borította tetőtől talpig golyóálló
ruha. Egy láb- vagy karseb is rengeteg fájdalommal járhatott.

Gottfrey tapasztalatai szerint nagy általánosságban diszkrét
tetteket várnak tőle. Valószínűleg nem fogják megjutalmazni
egy lőfegyveres leszámolásért.

Saba azzal folytatta:
– Ezek a barátaink velem és Marie-val maradnak, miközben

a dolgunkat végezzük, és a munkásainkat felügyeljük, és akkor
is, amikor elalszunk. Nem fognak tudni meglepni minket. Nem
leszünk könnyű célpont.

– Még ha lóval mentek is – válaszolta Gottfrey –, nekünk
megvannak az eszközeink arra, hogy megtaláljuk őket.

– Akkor használják azokat – javasolta Saba.
– Ezt még meg fogja bánni.
– Ha helyesen cselekszik az ember, azt nem szokás

megbánni. Menjenek az útjukra!
– Pofátlan parasztok! – vicsorogta Rupert Baldwin.
Még mielőtt a helyzet elfajult volna, Gottfrey ráparancsolt az

embereire, hogy vonuljanak vissza, és gyűljenek össze ismét a
nyárfaligetnél.

Miután visszaértek Pedróhoz és Alejandróhoz a nyárfák
holdfénnyel átszőtt árnyékába, Gottfrey elvette a MedExpress
táskát Palomától, és visszaküldte az embereit a motelbe.

Csak Rupert Baldwin kapott feladatot, amit még dél előtt el
akart végezni. Ő zseniálisan értett a nyomkövetéshez azoknak a
soha nem könnyező, soha nem pislogó szemeknek a
segítségével, amelyek az ország épületeit és utcáit figyelték, a
bűzös sikátorok kameráitól egészen az űrben keringő
műholdakig. Ráadásul Rupert rendszerint gyorsan és hevesen
reagált a fenyegetésekre.



Minden adott volt ahhoz, hogy rövid időn belül megtalálják
Ancelt és Clare-t. Meg hogy idővel Sabáékat, Juant és Marie-t is
megalázó büntetésnek vessék alá, és kegyetlenül felhasználják.

Ás miért is ne? Másokhoz hasonlóan Sabáék is csupán fogaknak,
amelyeknek a valódiságát nem lehet bebizonyítani. Megfejthetetlen
szimbólumok, koholmányok, véletlenszerű fénytörések.

13.

CORNELL JASPERSON sok dolgot tudott. Több ezer
könyvet kiolvasott már, mert az olvasásnak szentelte az életét.
Öthektáros birtokán egy szerény kis kék stukkós ház állt, fehér
fémtetővel, amelyet borzas pálmák árnyékoltak be. A mögötte
nem messze lévő, ijesztően rozoga pajta úgy nézett ki, mintha
bármelyik pillanatban összeomolhatna.

Nem sok ember tudta, hogy ez a pajta statikailag nagyon
erős, és egy világvégét is kibíró könyvtárat rejt, ahova csak
elektromos zárakkal védett acélajtókon keresztül lehet bemenni.

Miközben Cornell a könyvtárban sétálgatott, ráébredt, hogy
bár éppen olyan nagyszerű hely, amilyennek szánta, amikor
megépítette, már nem olyan biztonságos menedék, amilyennek
korábban tűnt.

A rejtett, ablaktalan könyvtár három falát – és részben a
negyediket is – négyszáz méternyi könyvespolc borította.
Lecsiszolt betonpadlóján négy bonyolult mintázatú
perzsaszőnyeg terült el. Rengeteg ülőalkalmatosság volt benne:
székek és fotelek, de nem akadt köztük két egyforma stílusú.
Cornell annyira jól ismerte az elhelyezkedésüket, hogy olvasás
közben könnyedén ülőhelyet tudott váltani az aktuális
hangulatának megfelelően, anélkül, hogy felemelte volna a
pillantását a könyvről. Kisasztalok és lábtartók. Lámpák,
lámpák, lámpák. Asztali lámpák, állólámpák. Tiffany-stílusú
színes üvegbúrák, kézzel fútt üveg, metszett üveg, színezett,
csiszolt kristályok. Cornell imádta, ha a fényt szín és textúra
árnyalja és lágyítja, és ezt a könyvtárat színes ragyogás
ékesítette.



Cornell tudta, hogy a civilizáció ingatag tákolmány, s már
sok civilizáció összeomlott a világtörténelem során. Azt is tudta
– vagy legalábbis abban is hitt, hogy a jelenlegi civilizáció is
össze fog omlani. Az a típus volt, aki folyamatosan az
apokalipszist várja, aki készen áll arra, hogy valamiképpen
kihúzza azt a harminc hónapnyi káoszt és erőszakot, amit
követően egy új civilizáció emelkedhet fel a jelenlegi romjaiból.

Az Anza-Borrego-sivatagi természetvédelmi terület
hatszázezer kihalt hektárján a kis Borrego Springs volt az
egyetlen város. És a Borrego-völgynek ezen a déli végén nem
sok lakóház állt. Ha a távoli városokban megszűnne működni
az elektromosság, ha nem lenne víz és benzin, ha az
ételforgalmazó hálózatuk összeomlana, akkor emberek milliói
halnának meg. Az elkeseredett túlélők ebben az esetben minden
bizonnyal növényzetben gazdag, megvédhető földterületeket
keresnének, de arra semmi okuk nem lenne, hogy egészen az
Anza-Borrego szikkadt, terméketlen pusztaságába jöjjenek. Itt
legalább nem kell majd elvadult hordákkal is megküzdeni.

De Cornell amúgy sem a könyvtárban szándékozott
megbújni a vér és terror napjai alatt. Kis könyvtára csak
váróként szolgált a világ elől rejtve, de nem olyan szélsőségesen,
mint a föld alatti bunkere, ahova egy titkos járaton lehetett
lemenni a megfelelő pillanatban.

Cornell tudta, hogy a legtöbben furcsának, sőt, ijesztőnek
találják. Asperger-szindrómával és az autizmus különböző
formáival diagnosztizálták. Lehet, hogy az összes diagnózisa
helytálló volt, de az is lehet, hogy egyik sem. Az IQ-ja
kiemelkedőnek számított, és Cornell rengeteget keresett azzal,
hogy egyedül üldögélt egy szobában, és olyan telefonos appokat
talált ki, amelyek rendkívül népszerűén bizonyultak. Ám
amikor gazdag lett, ugyanolyan furának tartotta a környezete,
mint amikor még szegény volt.

A maga kétszázöt centis magasságával, nagy és furcsa
elhelyezkedésű lapockáival, amelyek olyannak tűntek, mint
bizonyos dinoszauruszok páncélos pikkelyei, erős
lapáttenyerével, amelyben akár egy sárgadinnye is elfért volna
(vagy egy emberi fej), Cornell tisztában volt azzal, hogy élete
során rengeteg olyan embert megrémisztett, aki váratlanul



került a társaságába. Páran még egy-egy halk, rémült sikolyt
sem tudtak elfojtani.

Az unokatestvére, Gavin és Gavin felesége, Jessica váltig
győzködték arról, hogy olyan kedves, kerek arca van, mint egy
tejcsokoládé-barna Kisjézusnak, és néhány másik ember is
mondott neki kedves dolgokat, bár ők valószínűleg csak
hízelegni próbáltak. Amikor Cornell meglátta magát a tükörben,
nem tudta eldönteni, hogy a tükörképe kellemes vagy
félelmetes-e. Az arca a saját arca volt, vagyis túl jól ismerte
ahhoz, hogy ezt biztosan eldönthesse. Néha úgy gondolta,
Denzel Washingtonra hasonlít, máskor viszont Frankenstein
jutott róla az eszébe.

Afelől kétsége sem volt, hogy őt a nők soha nem fogják úgy
kergetni, mint Denzelt. Ő mindig is a hepciáskodó kamasz fiúk
és a kötözködő részegek célpontja marad majd. De ez nem
zavarta. A személyiségzavarához, vagy mihez, amúgy is
hozzátartozott, hogy nem szerette, ha megérintik; akkor volt a
legboldogabb, ha egyedül hagyták egy könyvvel.

Ahogy Mr. Paul Simon is énekelte: Kőszikla vagyok, egy sziget.
{1}

Szóval Cornell mindezt tudta, és még sok egyebet is, azt
viszont nem, hogy mihez kezdjen a fiúval.

Megállt a fotel mellett, amelyben Travis összegömbölyödve
feküdt, és egy Tiffany lámpa arany fényében aludt.

Ötéves.
Cornell szinte el sem tudta hinni, hogy valaha ő is ilyen kicsi

lett volna. Travis ijesztően aprónak tűnt, olyasminek, ami
összetörne, ha legurulna a fotelből.

Most, hogy Gavin és Jessica elmentek, és nem jöttek vissza,
nem maradt, aki a fiúnak gondját viselhette volna, egy furcsa,
rosszul összerakott férfi kivételével, aki önmagán kívül senkiről
nem tudott gondoskodni.

Gavin és Jessica kutyái, két nagy, veszélyesnek tűnő
németjuhász is Travisszel tartottak. Most végigsétáltak a
könyvtáron, hogy megálljanak a fotel mellett, és Cornellt
figyelték, aki a kisfiút figyeli. Mintha attól tartottak volna, hogy
bántja Travist.



Cornell azt mondta:
– Ne harapjatok, és ne karmoljatok meg, kérem és

köszönöm. – A kutyák semmit nem mondtak, de a tekintetük
rengeteget elárult, leginkább azt, hogy nem bíznak ebben a
nagy, furcsa emberben. – Nekem még soha nem volt kutyám –
magyarázta nekik Cornell. – Soha nem volt fiam. Nem lehet
fiam, ha nem bírom elviselni, hogy megérintenek, még egy nőtől
sem. – A kutyák oldalra billentették a fejüket, mintha a szavain
gondolkoznának. – Én egyedül szeretek lenni. – A kisfiú
dünnyögött valamit álmában. – Legalábbis eddig úgy
gondoltam – tette hozzá Cornell.

14.

EGON GOTTFREY ott ült a hatalmas Rhino GX
kormánya mögött, a fényszórók a sötét prérit pásztázták előtte,
a műszerfal lágy ragyogása és az aszfalt halk zúgása olyan
meggyőző volt, hogy szinte már el tudta hinni: az autó, az út és
az éjszaka tényleg létezik.

Idővel ismét Worsteadben találta magát, amely éppen olyan
vázlatosnak tűnt, mint egy alacsony költségvetésű western
díszlete; az épületei csak színfalak voltak, és éjfél után senki
nem járta az utcáit egy magányos, pimasz farkason kívül, amely
a vegyesbolt előtt settenkedett a reflektor- fényben világító
szemekkel.

Gottfrey sem dühös, sem csalódott nem lett a Hawk-
birtokon bekövetkezett fordulat miatt. Az illúzióknak abban a
labirintusában, amely a létezését alkotta, semmi sem számított
annyira, hogy erős érzelmeket váltson ki belőle.

Miután elhaladt a motel előtt, nem tudta, merre menjen.
Hagyta magát sodortatni.

Aztán nem lepődött meg, amikor a Nashville West után
félsaroknyival lesorolt az út szélére, kikapcsolta a fényszóróját,
majd leállította a motort.

Bár nagy valószínűséggel már közeledett a záróra, több autó
állt a parkolóban.



Amikor Gottfrey kiszállt a Rhino GX-ből, countryzenét
hallott, élőt, nem felvételről.

EGYÉL – IGYÁL – ZENE.
Gottfrey az épületnek ahhoz a sarkához ment, ahova egy

kiégett lámpa árnyékokat vonzott, és azokat, akik a sötétséget
szeretik.

Nem kellett sokáig várnia. Egy cserzett bőrű férfi lépett ki az
ajtón cowboycsizmában, koptatott farmerben, kockás
flanelingben és fehér Stetsonban. Elmosódott hangon énekelte
azt a dalt, amelyet a zenekar éppen befejezett.

A pasas még azok számára is hihetetlenül közhelyesnek tűnt
volna, akik hisznek a dolgok valódiságában. Odament egy – mi
máshoz? – Ford furgonhoz, amelynek a hátsó lökhárítóján azt
hirdette egy matrica, hogy TEXAS TRUE.

– Hé, haver! – lépett a háta mögé Gottfrey.
Megnyomott egy gombot az összecsukható gumibotján. Az

eszköz azonnal félméteresre nőtt, és Gottfrey a magasba emelte.
Amikor Wyatt Earp szétcsúszott mosollyal felé fordult, az
arcába csapta a bot acélvégét.

Csontok reccsentek, vér fröccsent, ujjak törtek össze
gallyakként, és a férfi erőtlen segélykiáltása inkább fuldoklásnak
tűnt, mint bármi egyébnek.

Öt ütéssel később Egon, dolga végeztével, megnyomta azt a
gombot, amitől a gumibot összecsukódott.

Visszatért a Rhinóhoz, és elhajtott. A szíve talán percenként
olyan hatvannal vert. Nem vette túl gyorsan a levegőt.

Amit csinált, az nem sok erőfeszítést kívánt meg, és nem volt
benne harag vagy más erős érzelmek.

A cowboy – mindenkihez és minden máshoz hasonlóan –
semmit nem jelentett számára. Gottfrey-t sem a Hawk-birtoknál
történtek nem zaklatták fel, sem haragot – vagy dühöt – nem
táplált a parkolóban lévő idegen iránt. Mint mindig, most is csak
azt próbálta kitalálni, hogy mit kíván meg tőle a forgatókönyv.
Ő nem szabadúszó ügynök.

Úgy érezte, nincs egy objektív bázisa, amelybe kapaszkodva
eldönthetné, mi igazi vagy valóságos. Tehát semmi nem volt
igazi vagy valóságos a saját elméjén kívül. Ő maga csak
megfigyelő volt.



15.
AZ EGYIK TÁVOZÓ VENDÉG becsapta az ajtót.

Jane félig felriadt a lathropi motelszobában, alig ötórányi alvás
után.

Egy darabig csak feküdt a sötétben, az álom lassan
oszladozó hálójában, és megpróbálta bebeszélni magának, hogy
csupán képzelte a férje halálát és a gyermekét fenyegető
veszélyt, hogy egy olyan világba ébredt, amelyben Nick és
Travis még mindig élnek Virginiában, s békével és áldásokkal
teli jövő elé néznek.

Jane mindig is gyorsan tudott alkalmazkodni a
változásokhoz és a veszélyekhez, bár nem úgy, hogy a
tagadásba menekült, ahhoz egyáltalán nem értett. Ledobta
magáról a takarót, lefelé lendítette a lábát az ágyról, és tudta,
hogy ez még mindig a gyilkosságok, rágalmak, irigység, lopás,
csalárdság és a kielégíthetetlen gonosz világa, ahol a békéért
mindennap meg kell harcolni, ahol a légiók nem ismerik az
irgalmat, vagy, amikor találkoznak vele, egyszerű
gyengeségnek tartják.

Mivel előző este lezuhanyozott, most csak felöltözött, és
olyanná alakította magát, amilyen egy másik hamis
jogosítványon szereplő fotója volt, amelynek a tulajdonosát
Elinor Dashwoodnak hívták.

Amikor ez az egész elkezdődött, vállig érő szőke haja volt,
most viszont rövid frizurát viselt. Bubifrizurás, gesztenyebarna
parókát vett rá. Színes kontaktlencsével barnává változtatta kék
szemét. Fekete keretű, dioptria nélküli szemüvege intellektuális
külsőt kölcsönzött neki.

A sikeres álcák mindig egyszerűek. Jane tükörképe a fiát
nem tévesztette volna meg, ugyanakkor így nem hasonlított
eléggé a hírekben mutogatott árulóhoz ahhoz, hogy felismerjék
az utcán.

A repülőtereken, vasúti állomásokon és buszmegállókban
alkalmazott biztonsági rendszerek arcfelismerőinek
algoritmusait viszont semmilyen köznapi kellékkel nem lehetett



átverni, Jane ezért csak autóval közlekedhetett.
Bepakolta a csomagjait az Explorer Sportba, egy lopott és

átalakított járműbe, amelyben nem volt GPS, és amelyet
készpénzért szerzett be egy arizonai feketekereskedőtől.
Kihajtott Lathropból, és dél felé indult az 5-ös autópályán.

Pár órával később letért az útról egy kamionos pihenőben,
megtankolta a kocsiját, és ennivalót vett – sonkás szendvicset
feketekávéval. Az Explorerben evett, a parkoló egyik eldugott
sarkában, távol a jövő-menő autósok kíváncsi tekintetétől.

Még mindig egyórányira északra volt Los Angelestől. A
forgalmas pihenőhely nyüzsgött a kamionoktól és más
járművektől a káprázatos San Joaquin-völgy közepén, a kék ég
alatt, amely olyan békés volt, amilyen a világ soha nem lesz.

Jane az egyik eldobható telefonjával felhívott egy másik
hasonlót, amelyet egy olyan barátjánál hagyott, aki elveszítette a
feleségét és két lánya egyikét ebben a titkos polgár- háborúban.
Az illető éppen Texasban bujkált. A nevét a hírműsorok
összekötötték az övével. Amikor Luther Tillman a harmadik
kicsengésre felvette, Jane azt mondta:

– Csak én vagyok az.
– A legszebb szavak, amiket az elmúlt napokban hallottam.
– Én is örülök a hangodnak. – A nagyvárosok környékén a

Nemzetbiztonsági Hivatal olyan repülőgépeket tartott,
amelyeket bármikor a légtérbe lehetett küldeni, hogy
kiszűrjenek bizonyos telefonbeszélgetéseket a mobiltávközlési
cégek számára fenntartott hullámhosszokon, és lokalizálják az
esetleges terroristákat. De sem Jane, sem Luther nem
tartózkodott nagyváros közelében. Semmi esélye nem volt
annak, hogy ezt a beszélgetést bárki élesben lehallgatná. Ennek
ellenére nem használtak neveket, és diszkréten beszélgettek.
Ami tegnap még nem volt lehetséges, az mára valóra válhat.
Jane Luther lányára, Jolie-ra célozva, akit majdnem beoltottak az
irányítómechanizmussal, és akinek a nővérét meg az anyját már
rabszolgaságba taszították ugyanezzel az eszközzel, azt
kérdezte: – A lány hogy van?

– Dühös. De már nem rám dühös azért, mert
belebonyolódtam ebbe. Tudja, hogy nem igazán volt
választásom. Ő okos és rugalmas.



– És te hogy vagy?
– Nem túl jól. Elveszettnek érzem magam. De kitartok.
Jane vett egy mély levegőt, hogy megszólaljon, habozott,

megborzongott, majd újra beszívta a levegőt.
– Annyira nem szívesen teszem azt, amit most fogok…
– Ha bármiben segíthetek, csak szólj! Kezdek egy kicsit

megőrülni. Nem szoktam hozzá, hogy szolgálaton kívül vagyok.
– De Jolie-nak szüksége van rád.
– Ő el akarja pusztítani őket azért, amit az anyjával és a

nővérével tettek. Nagyon vágyik erre. És én meg akarom adni
ezt neki.

– És ha téged is elveszít?
– Ha nem robbantjuk ezt fel, akkor nem csak engem fog

elveszíteni. Önmagát is elveszíti, a jövőjét, a szabadságát.
Jane pár pillanatig csendben üldögélt, és közben figyelte,

ahogy egy nagy lakókocsi próbál kijutni a parkolóból. Utána azt
kérdezte:

– Tudod, mi számomra a legfontosabb a világon?
– Igen. Mutattad nekem azt a medált.
– Most be kell sétálnom egy nagyon trükkös helyre, és ki kell

menekítenem onnan őt, mielőtt megtalálják. Egyedül nem leszek
rá képes.

– A francba!
– Igen. Nyakig benne vagyok.
– Hol vagy? Mit szeretnél, én hol legyek?
– A barátaim, akiknél most vagy, holnap reggel elrepítenek

Palm Springsbe, utána kocsival elvisznek Indióba. – Jane
megadta a pontos címet.

– Mit kell magammal hoznom?
– Amit mindennap magaddal szoktál vinni a munkába –

válaszolta a lány. Luther korábban seriffként dolgozott
Minnesotában, és mindig volt nála lőfegyver. Jane azzal
folytatta:

– Miután letettük a telefont, az legyen az első dolgod, hogy
lefotóztatod magad valakivel, csinálsz egy arcképet. – Megadott
neki egy e-mail-címet. – A „tárgy” mezőbe írd azt, hogy
„vészhelyzet”. A levél szövege csak annyi legyen, hogy
számítasz a mellékelt fotóra.



Luther leírta az e-mail-címet, és Jane megerősítette.
– Hidd el, hogy meg fogjuk csinálni – mondta a férfi.
– Kerüljön bármibe.
– Elhiszem. Muszáj elhinnem, különben összeomlanék –

válaszolta Jane. – De elhiszem, hogy veled sikerülni fog.
Luther azt felelte:
– Tartozom neked azért, amim maradt, Jolie-ért. Mindig

szeretni foglak ezért.
– Te vagy a legjobb. Őrizd meg a hidegvéred!
– Hát, napok óta jég kering az ereimben.

16.
A TÁVOLI DÉLKELETEN az öntözéstől nedves

felszántott földekről ritkás pára szállt a levegőbe. Jóval
közelebb, délen egy gazos mező egy tölgyfaligetbe vezetett.

A kamionos pihenő parkolójában Jane ismét sorra vette a
lehetőségeit, azokat az embereket, akiktől esetleg segítségre
számíthatott. Szüksége volt még valakire Luther Tillmanon
kívül. A választása önmaga számára is meglepő volt, de a
gondolatai folyamatosan visszakanyarodtak egy bizonyos illető
felé.

Egy héttel korábban, Texasban a sivatagi éjszakában
autózott egy fekete Ford Escape-ben, amikor egy texasi
autópálya-rendőr leintette. Jane a saját kocsijához bilincselve
hagyta a férfit – a járművet nem használhatta az után, hogy
összekötötték vele –, és a járőrautóval távozott, egy fekete-fehér
Dodge Chargerrel. Mivel tudta, hogy nem lenne képes átjutni az
úttorlaszokon, a rendőrautó szirénájának segítségével
megállásra bírt egy Mercedes E350-est azzal a szándékkal, hogy
elvegye az autót, és álcának használja a sofőrjét, mivel a
rendőrség egy magányos nőt keresett. Nem számított arra, hogy
ő és a nyolcvanegy éves özvegy, a Mercedes tulajdonosa, Bernie
Riggowitz több mint tizenkét órát fognak együtt tölteni, és arra
sem, hogy ennyire megkedvelik egymást.

Most elővette a tárcájából a férfi elhunyt feleségének a



fotóját, amit Bernie nekiadott. A pár korábban az egész országot
beautózta. Miriam gyönyörű nő volt, arcáról sugárzott a
kedvesség.

Jane felhívta Bernie mobilját. Amikor a férfi felvette, azt
mondta neki:

– Miriam fényképét nézegetem, amit nekem adott, és nem
hagy nyugodni a kérdés, hogy egy magához hasonló fickónak
hogyan sikerült meghódítania egy ilyen csinibabát?

– Nem vagyok egy hóhem, úgyhogy nem mondom, hogy
Cary Grant dublőrje voltam akkoriban. De édes voltam, mint a
halva. Halvával és hücpével sokra lehet jutni, ráadásul táncolni is
tudtam egy kicsit. És maga hogy van, Alice?

Jane azt mondta neki, hogy Alice Liddellnek hívják. Mivel a
férfi soha nem követte a híreket – Ajvé! Csupa hazugság,
nyomasztó! –, nem tudta, hogy Jane Amerika legkeresettebb
körözött személye, csak azt, hogy „belekeveredett valamibe,
amiből ki kell keverednie”.

– Lehet, hogy mostanra – mondta neki Jane – már többet tud
rólam.

– Ó, mindenütt maga van. Már az összes smoncát hallottam.
Ha elég ostoba lennék, egy százalékát talán el is hinném. De aki
azt akarja, hogy bevamzeroljam magát, az csalódni fog.

– Imádom magát. Merre van, Bernie?
– Scottsdale-ben Nasiával és Segevvel, akik körbeugrálnak.

De…
Nasia a lánya volt, Segev pedig a veje.
– De? – kérdezte Jane.
– De azt akarják, hogy hagyjak fel az utazgatással, és

költözzek ide, hogy halálra ajnározhassanak. Ők azt hiszik,
hogy Miriam abban a sírban van. Nem értik, hogy ott van
mindenütt, ahova együtt utaztunk a házasságunk során. Vezetés
közben soha nem vagyok magányos, mert ő mindig velem van.

– Nasia az egyetlen gyermeke, ugye?
– A legnagyobb kincsem most, hogy Miriam már nincs.

Úgyhogy kénytelen vagyok úgy tenni, mintha esetleg hajlandó
lennék lemondani az utazgatásról, pedig nem fogok.

– Tudja, hogy nekem is van egy ilyen kincsem…



– Hogy tudom-e? Aludni sem bírok az aggodalomtól, mióta
értesültem róla. Meg sem említette, amikor együtt utaztunk.

– Akkor még nem tudta, hogy ki vagyok. És a gyerekem
váratlanul elég nagy csávába került. Nem leszek képes… –
Travis említésétől Jane mellkasa összeszorult tehetetlenségében,
és a benne feltoluló érzelmektől a szava is elakadt egy
pillanatra. – Nem leszek képes egyedül kihúzni belőle.

– …Úgy beszélsz velem, mintha egy idegen lennék. Nem
mondanád meg végre, hogy mit kell csinálnom? – váltott
bizalmasabb hangnemre Bernie.

– Ez átkozottul veszélyes lesz. Nincs jogom…
– Mi már hejmisek vagyunk, vagy nem?
– Nem tudom, hogy ez mit jelent.
– Annyit, hogy „családtagok”.
– Ez nagyon kedves. De valójában nem vagyunk

családtagok.
– Csak tudom, hogy ki a családtagom, bubele… azt, hogy ki

igen, és ki nem. Hát nem szólítottál nagyapónak Texasban? És
én nem mondtam azt annak a kedves rendőrnek, hogy az
unokám vagy? Szóval ezt megbeszéltük. Mondd meg, mit,
mikor, hol!

Amíg olyan emberek élnek a békés kék égbolt alatt, a föld nyüzsgő
felszínén, mint Bernie és Luther, addig remény is van.

Jane azt felelte:
– Te és Miriam néha egy lakókocsiban utazgattatok.
– Leginkább autóval mentünk mindenhova, néha egy

Fleetwood Southwindben. Az ország mindenfelé más, de
mindig gyönyörű.

– Még mindig el tudnál vezetni egy lakókocsit?
– Tudok-e beszélni, járni, a hüvelykujjamat mozgatni? Egyik

parttól a másikig elvinnélek benne zökkenőmentesen.
– Mekkora volt az a te Fleetwoodod?
– Tízméteres, de hosszabbal is menne. A benzinesek jobbak,

mint a dízelesek. A dízel tolómotor sokkal nehezebb,
bonyolultabb vele kanyarodni. Hova megyünk?

– Majd holnap elmondom. Találkozzunk Indióban, Palm
Springs mellett. – Jane megadta neki a címet. – Ott tudnál lenni
holnap délután?



– Indio öt órára van innen. Oda-vissza meg tudnám tenni
azt az utat, és még enni is megállhatnék. Van egy lakókocsid?

– Lesz. Enriquétől, attól a fickótól, akit egyszer
meglátogattunk Nogalesban. Addig is, készíttess magadról egy
fotót, egy igazolványképet. – Ezzel Jane neki is megadta
ugyanazt az e-mail-címet, amit Luthernek.

– Ne aggódj! – nyugtatta meg Bernie. – Bármit is kell
csinálnunk, kétszer is meg fogjuk tenni.

– Ezt soha nem fogom tudni eléggé meghálálni, Bernie.
– Akkor mielőtt letennéd, mondd ki nekem azt a szót!
– Milyen szót?
– Azt, amik vagyunk, és amik mindig is leszünk.
Jane torka összeszorult.
– Hejmisek.
– Elég jó. A h hangot egy kicsit keményebben ejtsd, de első

próbálkozásnak nem rossz, bubele.

17.
GOTTFREY SOHA nem aludt többet pár óránál. Nem

értette, miért kell bármennyit is aludnia. Az alvás testi
szükséglet, és a teste nem valódi. Egy testetlen elmének alvás
nélkül is el kellett volna boldogulnia.

De ennek a drámának nem ő volt a szerzője, nem ő volt a
felelős az összecsapott forgatókönyvekre jellemző logikai
hibákért.

Ő csak megfigyelő volt.
A késői reggeli után a Holiday Inn kávézójában elsétált a

kétsaroknyira lévő Best Westernbe, ahol Rupert Baldwin szállt
meg.

Worsteadre gomolygó, szürke égbolt borult. A levegő
mozdulatlan maradt, de a hajnal előtti szellő halvány porréteget
hordott a vizesárok mellé, amelyben megjelentek egy kutyának
vagy az előző éjjel látott prérifarkasnak a nyomai.

Amikor Gottfrey bekopogott a Best Western 16-os
szobájának az ajtaján, Rupert kiszólt:

– Nyitva van!



Ugyanabban a Hush Puppiesban, gyűrött kordbársony
öltönyben, bézs ingben és zsinórnyakkendőben ült az asztalnál,
a két szék egyikén, amelyekben a Hawk-birtokra is ment. Az
olvasószemüvege mögül hunyorgott a két laptop közül arra,
amelyik fel volt nyitva és be volt kapcsolva.

Az ágytakaró nem került le az ágyról, bár kicsit
összegyűrődött, mintha Rupert álmatlanul forgolódott volna
rajta egy darabig, mielőtt nekiállt volna az Ancel és Clare Hawk
utáni kutatásnak.

Gottfrey, miközben behúzta maga mögött az ajtót, azt
kérdezte:

– Nem tudtál aludni?
– Nem volt rá szükségem.
Gottfrey kíváncsian visszakérdezett:
– Van valaha is?
Rupert, anélkül, hogy felnézett volna, azt reagálta:
– Mi van valaha is?
– Szükséged az alvásra.
– Akkor soha, ha van nálam pár Hershey’s Special Dark és

némi kristály, amit leöblíthetek egy kis Red Bull-lal – kocogtatta
meg a férfi a magas koffeintartalmú energiaital dobozát,
mellette egy zacskó miniatűr étcsokoládés édességgel.

– „Kristály”? Metamfetamint szedsz?
– Nem mindig. Csak amióta ez az ügy elkezdődött.

Gyűlölöm ezt a ribancot. Már jóval hamarabb végezni akartam
vele. Azt akarom, hogy az apósa és anyósa be legyenek
injekciózva, és a csizmám talpát nyalják, utána pedig
meghaljanak.

– Ez is az – jegyezte meg Gottfrey. – Egy logikai hiba. Nem is
csizma van rajtad.

Rupert ekkor végre felnézett a laptopjáról, és összehúzta a
szemöldökét. A pillantása olyan szúrós volt, mint egy húsvilla
túl.

– Valami bajod van?
Gottfrey vállat vont.
– Tegnap este jobban is mehettek volna a dolgok.
– Jobban? A fenéket, sokkal rosszabbul is alakulhattak volna.

– Rupert ismét a laptopra nézett. – Amikor az összes Hawk



meghal, beleértve a kis takonypócot is, meglepetésszerűen
meglátogatom majd azt a tahó Juan Sabát, levágom a csomagját,
és megetetem a feleségével, mielőtt kiloccsantom az agyát.

– Az biztos, hogy van benned szenvedély. Komolyan veszed
ezt a küldetést.

– Ha még nem jöttél volna rá, vagy ők, vagy mi. És az biztos,
hogy nem én leszek az. Egy renegáttá vált FBI-ribanc és a bugris
rokonai nem foghatnak ki rajtunk. Mi egy seggeket szétrúgó,
fejeket beverő gépezet vagyunk, még soha nem volt olyan, mint
mi.

Gottfrey Rupert mögé lépve a képernyőjét kezdte nézegetni.
Az elemzőprogram éppen egy műholdas képet nagyított fel
benne. A változások olyan sebességgel következtek be, hogy azt
sem értette, mi van előtte.

– Találtál valamit? Nem lehet, hogy lóháton mentek?
– Feltörtem pár műholdat, államiakat és kereskedelmieket is,

de tegnap napnyugta után szart se láttam Texasnak ebből a
részéből.

– Mi van a kínaiakkal?
Kína nagyon ráment a műholdas megfigyelés katonai

alkalmazására, úgyhogy a Nemzetbiztonsági Hivatal
becsempészett egy trójait a hadseregük számítógépes
rendszerébe. Egy Ruperthez hasonló hacker bármikor fejest
ugorhatott belé, és olyan mélyen úszhatott végig a kínai
hálózaton, hogy azok észre sem vettek belőle semmit.

– Végül találtam pár releváns Chicom-videót – ismerte be
Rupert. Bár azokon a pusztákon olyan sötét van éjszaka, mint a
sátán segglyukában, a kínaiakat még jobban érdekli, hogy mit
csinál Amerika éjszaka, mint a nappal. Attól félnek, hogy az
Egyesült Államok mobil rakétakilövő platformokkal
rendelkezik, amelyeket éjszaka szoktak áthelyezni. A Chicomok
nagyon érzékeny lefelé irányuló infravörös kamerákkal vannak
felszerelve, és Rupert éppen egy olyan videórészleten dolgozott,
amelyet az archívumukból másolt ki. – Abban a pusztaságban a
hideg napok után, amikor a talaj nem szív magába sok hőt,
nincs túl sok infravörös a háttérben, amit ki kéne szűrni –
magyarázta.

– De vadállatok vannak – jegyezte meg Gottfrey.



– A legtöbb túl kis méretű, az őzeket leszámítva. És az őzek
általában néhány fős csoportokban vándorolnak, kettőnél
többen. Ezen a vidéken nagyrészt állami területek vannak,
amelyekre nem adtak legeltetési engedélyt, úgyhogy a
marhákkal sincs sok gond.

Gottfrey a képernyőn folyamatosan szétolvadó, majd
megszilárduló képre mutatva azt kérdezte:

– Mit fogok látni, amikor ez kiélesedik?
– A lovak nagyok. Clare Hawk kancája legalább hétszáz kiló

lehet, Ancel csődöre kilencszáz körül. Azok erős hőnyomokat
hagynak, főleg, ha lovasokat is visznek, és megizzadnak. Ezt a
képet már feldolgoztam, most csak egy utolsó tisztítást kap.

Amikor a kép kiélesedett, és kimerevedett, egyáltalán nem
hasonlított egy nyers műholdas képre. Ki lett elemezve, és fel
lett nagyítva – lefordítva az emberi szem számára. A mező
derékszögben látható része a szürke árnyalataiban játszott,
halvány, pihetollszerű, örvénylő mintákban, amelyek a fűben
játszadozó szeszélyes szelet jelezték. Itt-ott halványvörös foltok
mutatták a talajhőt, pár elszórt, izzóvörös pötty pedig
valószínűleg apró vadállatokra utalt.

A leglátványosabban két rubinvörös alak rajzolódott ki a
hőtérképen, amelyek élénkebbek és nagyobbak voltak a
többinél.

Rupert addig kalapálta a billentyűzetet, amíg a statikus kép
videóvá nem változott. A vörös mozgást jelzett a szürke
örvények között egy mintázat nélküli szürke sáv felé, ahol
vöröses, geometrikus alakzatok négy lakóépületre utaltak.

– Mire a Chicom-műhold ideért, Hawkék már majdnem
negyven kilométert tettek meg a birtokuktól.

– Honnan tudod, hogy ez nem két szarvas?
– A nőstény szarvas általában a hímet követi, mögötte, egy

kicsit oldalabbra. És a szarvasok nem vonulnak ilyen egyenesen,
mint ezek. Azok elbóklásznak. Ezek lovak, lovasok irányítása
alatt.

– De nem tudhatjuk, hogy ez Clare és Ancel Hawk.
– A műhold hajnali két óra tízkor kapta le őket. Nem

valószínű, hogy mások is ott lovagoltak volna abban az órában.
– Mik azok az épületek?



– Egy másik birtok épületei. A mintázat nélküli szürke sáv
az autóút, amely átmegy Worsteaden, mielőtt erre a helyre érne.

Amikor a videó befejeződött, Egon Gottfrey azt kérdezte:
– Ez minden?
– A műholdak átkozottul gyorsan mozognak. Nem lehet

egész estés filmeket várni tőlük.
– És mi van, ha nem álltak meg azon a másik birtokon?

Lehet, hogy elmentek mellette, átvágtak az úton, és valahol
máshol kötöttek ki.

Rupert a másik laptophoz fordult, és megnyitott rajta egy
fájlt.

– Ezt most raktam össze, mielőtt bekopogtál.
Az első fotó, amelyet a Google Street View-ről szedtek le,

egy birtok nagy kapuját mutatta, és egy táblát, amelyen az állt,
hogy LONGRIN-ISTÁLLÓ.

Rupert eltüntette az első fotót, és megjelenítette a képernyőn
két texasi jogosítvány aktáját, Chase és Alexis Longrinét. A pár
két tagja a harmincas évei elején járhatott, és a rossz minőségű
igazolványkép ellenére is csinosnak tűntek.

– Férj és feleség – jegyezte meg Rupert. – Nemrég kezdtünk
gyanakodni rájuk. Lehet, hogy ők közvetítettek üzeneteket Jane
és a férje szülei között. Nick Hawk és Chase Longrin
középiskolás korukban legjobb barátok voltak.

Gottfrey alaposan megnézte a két arcot. Chase még mindig
olyannak tűnt, mint a gimi császára. Alexis csinos nő volt.

Már dél felé járt. Majdnem tíz óra eltelt az óta, hogy a két
lovas – ha valóban lovasok és lovak voltak – feltűnt a műhold
felvételén.

Gottfrey azt mondta:
– Beszélgessünk el Longrinékkal!

18.
A RESEDAI NŐ, akit Judy White és Lois Jones néven

is ismertek, bár igazából nem így hívták, azt állította, hogy szír
menekült, noha az akcentusa néha kelet-európai szlávnak tűnt,



máskor egyenesen orosznak. Nem túl megszokott módon
köszönt bele a telefonba.

– Rossz számot hívott, hagyjon békén!
Jane tapasztalatból tudta, hogy sem Judy, sem Lois nem

fogja letenni a telefont.
– Már kötöttünk üzletet.
– Én nem üzletelek. Tenyeret olvasok. Jövendőt mondok. Ez

a tehetségem. Ez küldetés, nem üzlet.
– Enrique mutatott be minket.
– Ez rossz szám, hagyjon békén!
– Amikor nagyjából egy hete találkoztunk, az volt az utolsó

dolog, amit mondott nekem, hogy: „Menjen! Menjen, ahova
menni akar! Ha meg akar halni, akkor menjen meghalni!”

– Az nem személyes sértés volt. Csak vélemény.
Megfigyelés. A tehetségem.

– Két fotót fog kapni e-mailben. – Jane elmagyarázta, mire
van szüksége. – Három óra múlva be akarok ugrani oda, és
magamhoz venni ezeket.

– Akar, akar, akar. Mindenki akar. Ez lehetetlen három óra
alatt.

– A szokásos ár háromszorosát fizetem.
– Ne haljon meg az ideúton, mert senki nem fizet nekünk.
– Mindent megteszek azért, hogy élve odaérjek.
– Ahogy mondja. – Judy és Lois bontotta a hívást.

19.

A PASAS AZT MONDTA, hogy ismer egy pasast, aki
autókat vett Enrique de Sotótól, és úgy átdolgozta a vasakat,
hogy azok bármelyik zsarumobilnál jobban gyorsultak. Ez a
fickó, aki ismert egy fickót, úgy mozgott, mint egy
sztárpankrátor a tévében.

Enrique termékei lopott áruként kezdték, majd átkerültek
kipofozásra a mexikói Nogalesba, ahol eltávolították belőlük az
azonosító jegyeket és a GPS-t. Utána a járművek vagy új, a
Batmobiléhoz fogható motort kaptak, vagy más módon



turbózták fel őket. Bármi, amit az ember Enriquétől vett,
érvényes kaliforniai közlekedési hatósági engedélyt kapott,
vagy igény szerint kanadait.

Ez a pasas, aki ismert egy pasast, azt is tudta, milyen szép
summákat számít fel Enrique az árujáért, és elég ostoba volt
ahhoz, hogy azt higgye, Enrique a banknyi megtakarítását a
házában tartja.

Ricky de Soto több viharvert pajtából bonyolította az üzleteit
egy volt lótelepen az arizonai Nogalesban, közvetlenül a
mexikói Nogales határának túloldalán. Az első pajtában nem
voltak autók, csak régi bútorok és egyéb tárgyak, amelyek
segítségével Ricky eljátszhatta a régiségkereskedőt.

Úgyhogy aznap reggel az a pasas, aki ismert egy pasast,
előzetes megbeszélés nélkül és cicafiús kölniszagot árasztva
belépett Ricky irodájába. Egyértelműen testépítőnek tűnt.
Kopaszra borotválta a fejét, a koponyája fénylett. A nyakán
kígyótetoválást viselt. Bő, fekete esőkabát volt rajta a derűs
délelőtt ellenére. Egy ideges tag kísérte, aki Mick Jaggerre
hasonlított, csak még soványabb volt, és a fogazata vetekedett
egy drogos rossz fogaival.

A jelek szerint egyikük sem gondolta, hogy annak tűnik, aki.
A tetovált megemlítette Enrique egyik jó ügyfelét, és autókról
kezdett beszélni, rossz filmekből összeszedett hülyeségeket
nyomott. A drogos azt hitte, hogy fel se tűnik, ahogy az
irodában őgyeleg, úgy téve, mintha az olcsó vázákat és a
gyűjtésre érdemesnek tűnő állóórákat nézegetné, de valójában
csak eltávolodott a haverjától, hogy később a fegyverével
fedezhesse.

Golyófej esőkabátja rossz szögben lógott, mert a bal
oldalában nem volt olyan súly, ami kiegyenlítette volna a jobb
oldalában lévő levágott csövű vadászpuskát.

Ricky nem aggódott amiatt, hogy esetleg félreismeri a
látogatóit. Amennyiben tévedett volna, akkor sem bánt volna
meg semmit.

Amikor az esőkabátos alak megkérdezte, hogy rágyújthat-e,
pusztán azért, hogy ürügye legyen benyúlni a kabátja jobb
zsebébe, Ricky rátaposott az asztala alatt lévő pedálra. Egy 12-es
kaliberű puska volt felerősítve az asztallapot tartó sínre. A pedál



megfeszített egy drótot, amely meghúzta a ravaszt. Az asztal
elülső lapja csak egy félcentis gipszkarton volt. A lövés
leginkább az ágyékán, az alhasán érte az esőkabátos fickót, és
feldöntötte.

Sovány Mick, mit ad isten, egy bokájára erősített tokban
tartotta a pisztolyát. Amikor az ostoba lehajolt érte, hogy
kivegye, Ricky előkapott egy pisztolyt a széke oldalához
erősített tokból, felállt, és kétszer belelőtt a drogosba. Utána
megkerülte az asztalt, és lelőtte az esőkabátban üvöltő fickót is,
aki már amúgy sem tartózkodott volna sokáig ebben a világban.

A sok zárt térben elsütött lövés miatt Ricky de Soto félig
megsüketült. Kikerülte a holttesteket, kiment az irodájából, és
behúzta maga mögött az ajtót.

Az önjelölt rablók egy Cadillac Escalade-ben érkeztek,
valószínűleg lopottban, de immár mindenképpen terhelőben. A
kocsit feltétlenül át kellett küldeni Mexikóba, hogy új
azonosságot kapjon. Mivel az ellopásáért nem kellett fizetni,
szép profitot jelentett De Sotónak.

Természetesen nem egyedül vitte a vállalkozást, csak a
többiek a kocsiúttól legtávolabb lévő pajtákban dolgoztak. Mire
De Soto odasétált a salakos ösvényen, amelynek két oldalán
szöcskék ugrándoztak a fűben, mintha őt ünnepelnék, a hallása
is elkezdett visszatérni, bár sejtette, hogy ideig még csengeni fog
a füle.

Elmondta Dannynek és Tiónak, hogy mi történt. Azok
magyarázat nélkül is tudták, mit kell tenniük, és egyenesen az
irodája felé indultak.

A nagy birtok egyik előnye, hogy számtalan helyen lehet
benne diszkréten sírt ásni.

Ricky nem követte azonnal Dannyt és Tiót, hanem hosszan
ásítozott, hogy kiduguljon a füle.

Megcsörrent az iPhone-ja, és szokás szerint
magántelefonszámról keresték, mert az ügyfelei az anonimitást
részesítették előnyben. De Soto felvette.

– Igen?
Egy női hang szólalt meg.
– Alig egy hete találkoztunk. Szerintem én lehetek a legjobb

ügyfele.



Bármilyen szexi volt is, ezt a hangot a férfi nem álmaiból
ismerte, hanem a nagyon is személyes megbeszéléseikből. Azt
felelte:

– Mostanra annyira nagy lett a felhajtás maga körül, hogy
talán nem kéne több üzletet kötnöm magával.

– Nem fogom elhinni, hogy elveszítette a tökeit. Csak pár
száz kilométerre vagyok, meghallottam volna, ahogy a földre
esnek.

A férfi felnevetett.
– Bonita chica,{2} maga talán még nálam is tökösebb.
– Egy lakókocsira lenne szükségem. Biztos vagyok benne,

hogy alakított már át ilyesmit cuki, nehezen megtalálható
rekeszekkel.

– Lehet, hogy van itt néhány.
– Benzines kéne, nem dízeles. Egy tíz-tizenkét méteres.
– Van egy Tiffin Allegro tizenegyesem. Totálisan átalakítva,

egyedi fényezéssel. Senki fel nem ismerné, annyira csinos lett.
A nő elmondta neki, milyen méretű tárolókra lenne

szüksége.
Továbbá azt is, hogy milyen fegyverre.
A férfi azt válaszolta:
– Mindkettő megoldható.
– És minderre holnap késő délelőttre lenne szükségem.
– A fenébe, az nem megy.
– Megfizetem az árát.
– Egy tizenegyes Tiffin Allegro újonnan, a szalonból

száznyolcvanezerbe kerülne.
– Mintha maga szalonból vette volna. Mennyiért is szerezte

be? Négyezerért valami svindlertől?
– És ott van a munka is, amit holnapra meg kéne csinálni

rajta.
– Ricky, Ricky, Ricky. Még a forgalmi adót is megpróbálja

majd rászámolni? Figyeljen, az egyetlen extra, amit hozzá kell
adnia, a kiszállítás.

– Minek néz? Az Amazonnak?
– Ismeri a Palm Springs melletti címet. Maga ajánlotta

nekem azt az embert, aki ott van, de mostanáig nem volt rá
szükségem. – Enrique unokaöccse, Ferrante törvényes



vállalkozást vitt Indióban, ahol limuzinokat, luxusterepjárókat
és más járműveket szabott személyre, amitől azok nemcsak
fényűzőbbek lettek annál, amilyennek eredetileg készültek,
hanem sokkal páncélozottabbak és golyóállóbbak is, olyan
gazdag emberek számára, akik aggodalommal figyelték, ahogy
a világ egyre sötétebbé válik, és azt hallgatták, ahogy az egyik
pódiumtól a másik pulpitusig védelmezik az erőszakot.
Emellett, biztosításként az állam újabb fiaskója ellen, amely
ismét a mélybe taszítaná a gazdaságot, és tönkretenné a
vállalkozását, Ferrante illegális fegyverekkel is kereskedett egy
titkos pincéből az egyik műhelye alatt. Mivel az anyja, Josefina,
Enrique nővére valami oknál fogva istenhívőnek nevelte a fiát,
bűnözőknek nem adott el fegyvert, csak azoknak a
köztiszteletben álló állampolgároknak, akik páncélozott
járműveket vásároltak tőle, az ipar, a bankszektor és a közösségi
média titánjainak – továbbá valószínűleg egy renegát FBI-
ügynöknek is, aki talán sokkal jobb ember volt, mint azok, akik
hazaárulással vádolták őt. – Feltételezem – mondta Jane Hawk
–, hogy az ottani kapcsolata beengedi a járművet a birtokára, és
lehetővé teszi, hogy előkészüljek az utamra.

– Jóban vagyunk. De el kell mondanom, hogy az illető elég
furamadár. Mindennap misére jár, és állandóan a rózsafüzérét
morzsolgatja, mint egy öreg abuela,{3} aki még a zuhany alatt is
vállkendőt visel illendőségből. És a vér megszállottja.

– „A vér megszállottja”?
– Ha találkozik vele, meglátja. De nem loco.{4} Okos. Tudja,

hogy működik a világ. Garantálom, hogy ott le lehet tudni az
átadást.

– Feltételezem, a Tiffin Allegro el tud vontatni egy SUV-ot.
– Milyen SUV-ot vontasson el?
Jane elmondta neki.
– Szóval, mennyire fog kirabolni?
A férfi csak állt, és gondolkozott, közben az ugrándozó

rovarokat figyelte, és a varjúfalkát, amely váratlanul csapott le
az égből, hogy elkapja a szöcskéket a levegőben. A madarak
fényes, fekete szárnya felborzolta az aranyszínű füvet és az
erdei füzikét, a szöcskék dala immár vékony segélykiáltások
sorának tűnt.



– Százhúszezer átadáskor. Van annyi pénze?
– Igen. De maga egy útonálló, Ricky.
– Megvan a módja annak, hogy hetvenért is megkapja.
– Mi a módja?
– Szüneteltesse egy kicsit, amit csinál, és töltsön velem egy

hónapot.
– Ha egy hónapot töltenék magával, Ricky, akkor

elhasználódnék, és annyira lestrapálódnék, hogy már semmire
nem lennék alkalmas.

– Gyengéd lennék. Meglepődne.
– Tudom, hogy gyengéd lenne. Maga egy lovag. Én viszont

özvegy vagyok, mint azt tudja, és átvitt értelemben még feketét
viselek.

– Egy pillanatra megfeledkeztem az özvegységről.
Bocsánatot kérek.

– Elfogadva. És ne aggódjon a százhúsz miatt, jelöletlen
bankjegyekben kapja. Senki nem fogja keresni.

– Maga miatt nem aggódom – válaszolta a férfi. – Tudom,
hogy nem fog szórakozni velem, legalábbis ezen a téren, de
szerintem más téren sem.

– Az üzletet soha nem jó keverni a magánélettel –
emlékeztette Jane.

– Az a pasas, aki korábban vezette ezt a vállalkozást – felelte
Enrique –, összejött egy női ügyfelével, és levágott fejjel végezte.

– Na látja. Ne veszítsük el a fejünket, Ricky!
Ezzel Jane bontotta a vonalat.
Odafent, abban a pajtában, ahol Enrique irodája volt, egy

olyan ajtón át, amelyre nem lehetett rálátni az útról, Danny és
Tio éppen egy holttestet pakoltak fel egy Mule, vagyis egy
aranyos kis elektromos jármű platójára, amely számos feladatra
alkalmas volt.

20.

A PARKOLÓ LÁMPAOSZLOPAINAK árnyékai,
amelyek délben visszavonultak, lassan ismét elkezdtek



megnyúlni a kamionos pihenő aszfaltján, mintha kardok
lennének, amelyeket a dízelmotorok sárkánymoraja ellen vontak
ki.

Enrique de Soto akkor került Jane látóterébe, amikor a lány
Marcus Paul Headsman után nyomozott, egy olyan
sorozatgyilkos után, aki ellopott egy kocsit Enriquétől. Az FBI-
nak túl kevés ügynöke és túl sok ügye volt ahhoz, hogy a
pitiáner De Soto-vállalkozással foglalkozzon. Headsman volt a
célpont. És az igazságügyi minisztériumban is priorizálni kellett
az ügyeket az ügyészek túlterheltsége miatt. Jane először egy
Ford Escape-et szerzett be Ricky-től, nem sokkal az után, hogy
menekülőre kellett fognia. Azt a benyomást keltette a férfiban,
hogy a törvény őrei azért nem eredtek a nyomába, mert ő
összetépte az aktáját, ami sem igaz nem volt, sem szükséges.
Ricky viszont elég hiúnak bizonyult ahhoz, hogy meggyőzze
magát, miszerint annyira megtetszett egy csinos FBI-
ügynöknek, hogy az levágta a törvény kezét, nehogy elérje őt.

Az volt az egyik legelkedvetlenítőbb dolog Jane
helyzetében, hogy olyan bűnözőkkel kellett együttműködnie,
akiket legszívesebben rácsok mögött látott volna. De a
gonosznak vannak fokozatai, és az ilyen sötét időkben, amik
mintha napról napra egyre sötétebbé válnának, a tettek
szélsőséges tisztasága vereséghez vezetne. Az erényes harcosok
vagy túl kevesen vannak, vagy túlságosan megfélemlítette őket
a politikai gyűlölködés ahhoz, hogy számítani lehessen rájuk.
Miközben Jane kisebb gonoszokkal üzletelt, hogy beszerezze a
szükséges eszközöket a gonosz ellen folytatott háborújához,
mindig tisztában volt azzal, milyen foltot hagy ez rajta, s azzal
is, hogy ezért még vezekelnie kell, és feltett szándékában állt –
amennyiben életben marad – később az igazságszolgáltatás elé
vinni a De Sotóhoz hasonlókat.

Most, a nagy parkoló egy távoli sarkában, ahol az Explorer
Sport rejtve maradt a jövő-menők szeme elől, Jane letérdelt az
aszfaltra, és egy kalapáccsal bevert egy csavarhúzót az
eldobható telefonja töltőbemenetébe, hogy tönkretegye az
akkumulátort, és ezáltal elejét vegye a telefon bemérésének. A
kijelzőjét is összetörte, és lepattintotta a borítását azzal a
szándékkal, hogy az egészet bedobja az ötven méterrel odébb, a



gazos mező túloldalán kezdődő szakadékba.
Ezekben az időkben, amikor az összes telefon, számítógép,

laptop, GPS-szel felszerelt autó és okosóra világítótoronyként
szolgált, amelynek a segítségével meg lehetett találni az embert,
az észszerű paranoia elengedhetetlennek bizonyult a túléléshez.
Jane, amikor olyanokat hívott fel, akik a hatóságok látókörében
lehetnek, a beszélgetés után azonnal eldobta a telefonját. Luther
Tillman hollétét egyetlen hatóság sem ismerte, Bernie
Riggowitzot pedig nagy valószínűséggel nem tartották
megfigyelés alatt; viszont az Enrique de Sotóval folytatott
társalgás után Jane-nek meg kellett szabadulnia a telefontól,
nehogy valaki, aki esetleg figyeli a férfit, megtudja a készülék
azonosítóját, s az ország összes erőforrását Jane megtalálására és
őrizetbe vételére fordítsa.

Jane az utóbbi időben rengeteg telefont semmisített meg.
Persze, amennyiben Enrique valóban valamelyik

bűnüldözési szerv látókörébe került, már a lakókocsi
megrendelése is előrevetítette Jane bukását, és amikor a Tiffin
Allegro 36 megjelenik Indióban, a volánja mögött Ricky
valamelyik emberével, bizonyára kommandósnak öltözött
összeesküvők egész démonserege fogja rávetni magát.
Ugyanakkor Jane-nek nem volt más választása, mint bízni
abban, hogy Ricky megtette a szükséges óvintézkedéseket a
saját védelmére, amikor megvásárolta az okostelefont és az
előfizetést valamelyik mobilszolgáltatónál.

Felvette a földről a tönkretett készüléket, felállt, és a szeme
sarkából észrevette a pasast, aki a tarlón át közeledett a tölgyfák
és a szakadék irányából, gyors léptekkel, kezében lövésre emelt
puskát tartva.

21.

IVAN PETRO TÁVCSÖVÖN ÁT figyelte a
Roverjéből Jane Hawkot, aki egy elviteles tasakkal és egy magas
pohárral lépett ki a kamionos pihenő étterméből. Egyenes hát,
kihúzott vállak, egy született sportoló kecsessége és



magabiztossága; a nő semmi jelét nem mutatta annak a
félénkségnek és gyanakvásnak, amely a szökevényeket szokta
jellemezni. Bubifrizurás parókája különbözött korábbi kócos,
fekete frizurájától, de sem a haja, sem a szarukeretes szemüvege
nem rejthette el alapvető jane-ségét.

Miután visszaért a kocsijához, beült, és olyan messzire
hajtott a forgalmas épülettől, amennyire csak tudott, majd
leparkolt egy nyílt mező peremén.

Ivan szintén átállt az autójával, utána ismét elővette a
távcsövét, és látta, hogy Jane eszik. Időközben leengedte az
ablakát. A haját felborzoló lágy szellő arra utalt, hogy a másik
oldalit is.

Ivan elgondolkozva figyelte. Amikor úgy tűnt, hogy Jane
telefonálgatni kezd, elhatározta, hogy kihasználja a lehetőséget.

Négykerék-meghajtású járművében különleges, a
Nemzetbiztonsági Hivatal által kifejlesztett GPS volt, amely
nemcsak az autópályákat, autóutakat és utcákat mutatta, hanem
a terepet is, elég nagy részletességgel. Mivel Jane a parkoló
legtávolabbi sarkában költötte el az ebédjét, Ivan rájött, hogy
anélkül is a közelébe tud kerülni, hogy felhívná a figyelmét akár
a Range Roverre, akár önmagára.

Nem az autópálya-felhajtón át hagyta el a kamionos
pihenőt, hanem a terepen keresztül. A lány Explorere egyenesen
kelet felé nézett. Ivan mögé került, száz méterre nyugatra. Jane
csak a visszapillantóból láthatta volna, ha egyáltalán.

Ivan átkelt az ötvenméteres mezei szakaszon, majd áthajtott
két kocsányos tölgy között, masszív, anakondaszerű ágaik alatt.
Felkaptatott egy hosszú emelkedőn – bogár alakú levelek
zörögtek a kerekek alatt, riadt mókusok szaladtak fel a fákra –, s
leereszkedett a gótikus árnyékok birodalmába, ahol a sötét
talajra az ágak és levelek árnyéka rajzolt mintát.

A völgy alján addig hajtott kelet felé, amíg a kijelzőjén
villogó pöttyök – az Explorer pirosa és a Rover zöldje – egy
vonalba nem kerültek. Ott megállt, és kikapcsolta a motort.

Az észak felé vezető emelkedő talán olyan hatvan méter
hosszú lehetett, de nem volt túl meredek. Ivan úgy számolta,
hogy amikor felér a tetejére, olyan ötvenméternyi nyílt terep
marad közte és az Explorer között.



Egy .45-ös Colt volt nála, de nem akarta leszedni vele Jane-t.
Tudta, hogy a foglyul ejtés a cél, nem az, hogy megölje,
amennyiben ki akarja deríteni, hol találhatja meg a gyermekét,
és hova rejtette el Jane az összeesküvőkre nézve terhelő
bizonyítékokat.

Ivan kiszállt a Roverből, és felemelte a csomagtartó fedelét.
Kicipzárazott egy puskatartót, és kivett belőle egy 12-es kaliberű
Taser XREP-et. Ebben a pumpás lőfegyverben öttöltényes tár
volt, és nagy hatótávolságú elektronikus lövedékeket lehetett
kilőni vele, amelyek nem egészen harminc grammot nyomtak,
de húsz másodperces, ötszáz voltos áramütést okoztak.

A klasszikus sokkolók majdnem ötvenezer voltot
bocsátanak ki, ez a töltény viszont több kárt okoz kevesebbel is,
mert a hullámhossza pontosan az emberi idegrendszer
elektromos impulzusaihoz van igazítva. A töltény hegyén lévő
négy horogszerű drót beakad a bőrbe vagy a ruhába, és a
lövedék komoly fájdalmat és izombénulást okoz anélkül, hogy
tartós sérüléstől vagy a halál kockázatától kellene tartani.

Ivannak az volt a terve, hogy a lány autója mögött, amely
eltakarja őket a parkoló többi része elől, elkábítja kloroformmal,
és összebilincseli az áldozata bokáját meg csuklóját.

Ő legalább negyven kilóval többet nyomott a célszemélynél,
és csupa izom volt. Könnyedén be tudta vinni Jane-t a fák közé,
ott pedig vagy továbbra is a vállán cipelve, vagy a földön húzva
odavonszolni a Range Roverhez.

A száraz avarban gázolva felkaptatott az emelkedőn. A talajt
a tölgyfaárnyékok és a napfény terepmintája borította. Ivannak
vigyáznia kellett arra, nehogy rosszul lépjen, és kimenjen a
bokája. Több idejébe telt felérnie a csúcsra, mint gondolta.

De a késlekedés neki kedvezett. Amikor feljutott a völgy
peremére, és kinézett az utolsó fák közül, kiderült, hogy nem
kell azon izgulnia, nyitva van-e az anyósülés ablaka, és el tudja-
e találni rajta keresztül a lányt. Jane időközben kiszállt az
autójából, letérdelt az aszfaltra, és egy eldobható telefonnak
tűnő valamit kezdett kalapálni.

Bár egy hagyományos, drótos sokkolóval legfeljebb tíz
méterről lehet kiiktatni a célpontot, a 12-es kaliberű XREP akár
harminc méterről is hatékonyan működik. Ivan nagyjából



másfélszer ekkora távolságra volt kiszemelt áldozatától, vagyis
közelebb kellett jutnia hozzá a lövés előtt.

Tudta, hogy miután kilép a fák fedezékéből, fennáll a
veszélye, hogy Jane észreveszi, bármennyire lefoglalja a telefon.
Kettejük között csupa száraz kóró és kiégett fű volt a mező, így
nem csaptak nagy zajt a lábai.

Gyorsan haladt, két kézzel tartva a fegyvert pár centire a
dereka felett, készen arra, hogy lövésre emelje, megálljon, és
célkeresztbe vegye Jane-t, mielőtt a lány lőhetne. Az XREP
töltényében kevesebb lőpor volt, mint egy hagyományosban; az
aránylag könnyű lövedék sebessége soha nem nőtt akkorára,
hogy ölni lehessen vele, vagy komolyabb sérülést okozni.

A töltény a miniatürizálás csodája volt: három uszony,
amelyek a fegyvercső elhagyásakor emelkedtek ki, lehetővé téve
a forgást a pontosabb célba találás érdekében; a becsapódás
erejét elnyelő műanyagba rejtett áramkör; egy mikroprocesszor,
amely lehetővé tette a kondenzátornak a kisülést, miközben
megszabta annak formáját, erősségét és hosszát; két apró
lítiumakkumulátor a mikroprocesszor áramellátásához és a
bénító áramütés biztosításához; egy transzformátor, amely
áramütéssé változtatta az akkumulátorenergiát.

Ivan már csak olyan harmincöt-harminchat méterre lehetett
Jane-től, és még nem keltette fel a figyelmét, amikor úgy
döntött, hogy huszonötre csökkenti a távolságot az első lövés
előtt, pusztán a biztonság kedvéért.

Jane ekkor vette észre.

22.

MIUTÁN MEGPILLANTOTTA a férfit a szeme
sarkából, Jane elejthette volna a kalapácsot, és odanyúlhatott
volna a hónaljtokjában lévő Hecklerért. De az ösztönei ehelyett
arra késztették, hogy meglendítse a kalapácsot, miközben a
támadója felé pördült.

A férfi nem úgy tartotta a fegyvert, mintha erős
visszarúgásra számítana. A lövés hangja sem volt olyan erős,



amilyennek lennie kellett volna, és Jane azonnal rájött, hogy ez
egy Taser XREP

Ekkor már a másodperc törtrésze is számított.
Amikor Jane meglendítette a kalapácsot, a mellkasán lévő

lézerpötty a bal karjára vándorolt, de az orvlövész abban a
pillanatban húzta meg a ravaszt, amikor a kalapács elhagyta
Jane kezét.

A lány azonnal elkezdte lerázni magáról a dzsekijét.
A becsapódáskor a lövedék hegyén lévő négy, áram alatt

lévő horog a kabátja ujjába akadt be, a válla környékén, nem
pedig a mellkasán döfte át vékony pólóját, ahol bénító
áramütést adhatott volna.

Miközben a lövedék vége levált az orráról, és egy rézdróton
kezdett himbálózni, pont úgy, ahogyan tervezték, Jane
felkiáltott az első – kisebb – lokalizált áramütéstől a bal
bicepszében, amit a ruhája közvetített. Ám a szaténnal bélelt
kabátujj már elkezdett lecsúszni a karjáról.

Amikor ilyen lövés éri, szinte minden ember a lelógó drót
után szokott kapni – amit „kézcsapdának” neveznek-, hogy
kitépje a horgokat, amelyek a fájdalmas, lokalizált áramütést
közvetítik. De ha Jane megragadta volna az áram alatt lévő
drótot, a keze reflexből görcsbe rándult volna, és képtelen lett
volna elengedni a drótot, amelyből egy még nagyobb áramütést
kapott volna. Ettől görcsroham futott volna végig rajta, elesett
volna, bénultan feküdt volna húsz másodpercig, és utána is
kábult maradt volna.

Ha viszont nem kapta volna el a drótot, akkor hat hosszabb
tüske lyukasztotta volna át a kabátujját, és közvetítették volna a
testébe a bénító áramütést.

Fél másodperccel az után, hogy az orrhorgok beakadtak a
dzsekijébe, miközben a lövedék kettévált, hogy előbukkanjon az
áram alatt lévő drót, Jane jobb karja kiszabadult. Miközben a bal
karja kicsúszott a kabátujjból, rövid, de pokoli áramütés érte az
ujjait, de a ruhadarab lesiklott a földre, így a tulajdonosa
megmenekült a sokk teljes erejétől.

Bár Jane nem érezte a lézerpöttyöt a testén, tudta, hogy a
támadója valószínűleg újabb lövésre készül. Levetette magát a
földre, és előrántotta a Hecklert. A második lövés az Explorert



találta el, amelynek Jane éppen az első lökhárítója felé gurult.

23.

ENNEK A GYŰLÖLETES RIBANCNAK, ennek az
elbizakodott, önjelölt világmegmentő ribancnak, ennek az
ellenforradalmár disznónak olyan reflexei vannak, mint egy
macskának, egy átkozott hiperaktív macskának.

Kitért a lézerpötty útjából, és ledobta a kabátját, miközben
Ivan meghúzta a ravaszt, úgyhogy a férfi a biztonság kedvéért
még egyszer lőtt.

A kalapáccsal nem is foglalkozott; az eldobása csak egy
átgondolatlan kísérlet volt a figyelme elterelésére, és Ivan Petro
nem volt hajlandó hagyni, hogy eltereljék a figyelmét, az
ördögbe is, dehogy, végig Jane-re koncentrált, és egy harmadik
lövést is leadott.

A lány majdnem olyan pontosan célzott, mint amilyen jók
voltak a reflexei. A szaltózó kalapács magasra repült, mint egy
olimpiai sporteszköz, majd megindult lefelé, hogy agyonüsse
Ivant, miközben az harmadszor is elsütötte a fegyverét. A bal
kezét találta el, azt, amelyiket a puska závárján tartotta, hogy
újratölthessen.

A fájdalom azonnali bénultsággal is járt, úgyhogy Ivan nem
bírta tovább fogni a puskát a bal kezével. Már csak a jobbjával
tudta kezelni.

A Taserben két töltény maradt, amelyeknek pillanatnyilag
nem tudta hasznát venni. A ribanc a földön feküdt, nehéz –
szinte lehetetlen – célpontot nyújtva ebből a távolságból, úgy,
hogy Ivannek csak az egyik keze működött. Jane oldalra
gördült, majd az Explorer orra felé kezdett kúszni az aszfalton,
részleges fedezéket keresve, amely mögül felemelkedve tüzet
nyithat; másodpercekre volt attól, hogy céltáblának használja a
támadóját. Ivan nem reménykedhetett fedezékben a nyílt
mezőn, ahol csak térdig érő fű és csíkos pántlikafű volt.
Ahelyett, hogy elővette volna a pisztolyát, eldobta a 12 kaliberes
Tasert, és a tölgyek felé iramodott.



24.

A FŰBŐL MUSLICAFELHŐ szállt fel, és úgy
körözött Jane feje felett, mint az elkárhozottak glóriája, ami
hamarosan bekövetkező halált jósol. A nap fénye sokkal
forróbbnak tűnt, mint pár pillanattal korábban, ugyanakkor a
lánynak vékony réteg hideg verejték borzongatta a tarkóját.

A Taser kis sebességű lövedékei nem kelthették fel senkinek
a figyelmét a távolabbi pihenőben, ahol bármelyik pillanatban
féltucatnyi kamion jöhetett vagy mehetett. De a Heckler
dördülését meghallhatná valaki.

És Jane amúgy sem kockáztatta volna meg a szemétláda
megölését. El kellett kapnia, hogy válaszokat húzhasson ki
belőle. Hogyan találta meg? Jeladó van az Explorerén? És ha
igen, ki tud még róla? Hányan jönnek még?

A tokjába dugta a pisztolyát, feltápászkodott, és rátaposott a
dzsekijébe kapaszkodó Taser-lövedék lelógó részére.
Összezúzta, de ismét rálépett, és cipője gumitalpának védelmét
élvezve leszakította a töltény orrát a drótról. Utána felkapta a
kabátot, lerázta róla a koszt, és a támadója nyomába vetette
magát.

Az illető egy két lábon járó bika volt, egy labirintus nélküli
Minótaurosz. Jane-nek el kellett kerülnie a kézitusát vele, és fel
kellett használnia ellene a meglepetés erejét.

Úgy gondolta, hogy a kalapács eltalálhatta, és talán némi
kárt is tett benne, ezért dobhatta el a férfi a fegyverét, hogy
elszaladjon.

Mivel a méreteihez képest elég gyors volt, és jelentős
előnnyel bírt, jóval előtte fogja elérni a fák fedezékét.
Amennyiben Jane beveti magát a kis erdőbe, valószínűleg
rögtön golyót kap.

Az eldobott Taser puskánál habozott egy kicsit, de végül
inkább felkapta, nehogy a támadója ismét rátegye a kezét.
Nyugat felől próbált elébe kerülni, nagyobb sebességet követelt
magától, és abban reménykedett, hogy sikerül elérnie a fákat,
mielőtt a férfi megáll, megfordul, és meglátja, hogy hol van.



A verőfényes nap után a széles völgyben sűrűsödő árnyékok
mintha kézzelfoghatóak lettek volna, hűvösen simogatták a
bőrét, és ránehezedtek a szemére, súlyuk mozdulatlanságot
kényszerített a tölgyfaligetre, és Jane lélegzetvételén kívül
minden hangot elnyomott.

A lány lerakta a Tasert, bedugta a kezét a dzsekije ujjaiba, és
a hátát egy vastag törzsnek vetve megállt. Elővette a Hecklert, és
két kézre fogta, két karját a mellkasához vonva, a pisztoly csövét
a fák lombja felé irányítva. A támadója valahol mögötte lehetett,
olyan tizenöt-tizennyolc méterre keletre.

Miközben arra várt, hogy a szeme hozzászokjon a
sötétséghez, és a lélegzetét próbálta lecsillapítani, Jane
intenzíven hegyezte a fülét, de még mindig csak a távoli
kamionokat hallotta, a közelből semmit. A teherautók olyan
messze voltak, hogy dübörgés helyett mélyen, fenyegetően
morogtak, mintha hatalmas kardfogú tigrisek lettek volna,
amelyek jóval a fajuk kipusztulása után keltek át az öblön
vadászni.

Miközben hallgatózott, Jane tisztában volt azzal, hogy az
üldözője ugyanígy figyeli a holléte legkisebb jeleit is. Óvatosan
előrehajolt a fától, és hátrafordította a fejét, hogy benézzen maga
mögé.

Ha a fák koronája nem engedett volna be egy napsugarat a
fekete Range Rover tetejére, talán észre sem vette volna a kocsit
a völgy alján, nagyjából tizennyolc méterre keletre, az
Explorertől déli irányban. A jármű ott várakozott, éppen olyan
fényesen, feketén és baljósan, mint egy halottaskocsi; az ablakán
lévő napos foltok olyannak tűntek, mintha rég elhunytak
sápadt, világító arcai volnának.

A völgy déli falának alacsonyabb felét ágak sűrű szövevénye
rejtette a Range Rover mögött. Azok közé az árnyékok közé nem
hatolt be semmi. Jane-nek tetszettek azok az árnyékok, az
általuk kínált fedezék.

A férfi biztos nem megy a kocsi közelébe, mert úgy
gondolja, Jane csak erre vár, és mikor védtelenné válik, akkor
lelövi. Ugyanebből az okból kifolyólag arra sem fog számítani,
hogy Jane megközelíti a járművet.

Bármerre kockázatos volt elindulni, mivel a talaj tele volt



elszáradt levelekkel, amelyek jelezték volna Jane közeledtét,
amikor rájuk lép, és kövekkel, amelyek kigurulhattak a talpa
alól.

A nagydarab férfi némasága arra utalt, hogy a türelem is az
erényei közé tartozik. És hogy a kivárásra játszik.

Jane nem engedhette meg magának, hogy türelmes legyen.
Ha a férfi erősítést hívott, akkor lehet, hogy már úton van
feléjük egy kisebb hadseregnyi összeesküvő.

Ismét a fának vetette a hátát, és gondolkozni kezdett a
Range Roveren és a mögötte húzódó sötét lejtőn. Lenézett a
domboldalon, hogy a fák sűrűségét tanulmányozza, majd
megpaskolta a dzsekije zsebeit, hogy ellenőrizze, mi hol van.

A tokjába dugta a pisztolyát, leült a földre, és csendben
levette az edzőcipőjét és a zokniját, majd csupasz lábát
visszacsúsztatta a cipőjébe, és szorosra kötötte a fűzőjét. A
zsebkésével lyukat vágott az egyik zoknija bordás szárába.
Gyors kézmozdulatokkal összekötötte a zoknik ujjrészét, kivett
a zsebéből egy kábelkötözőt, megszabadította a gumiszalagtól,
ami szorosan összetekerve tartotta, átdugta a műanyag csíkot az
általa készített lyukon, majd szorosra húzta a zoknin. Ismét
összetekerte a műanyagot, és a zoknikkal együtt betömte
farmernadrágja elejébe.

Utána talpra állt, megint a fának vetette a hátát, lassú, mély
lélegzeteket vett, és megpróbált kitalálni valami más tervet. De
semmi nem jutott eszébe.

25.

EGON GOTTFREY és nyolcfős csapata öt járművel
csaptak le a Longrin-istállóra. Nagy sebességgel közelítették
meg a kis mellékúton, nyomukban porfelhőt kavarva, mintha
felgyújtották volna a prérit.

Az egykor csődbe ment birtokból virágzó lótenyésztő telepet
csináltak a tulajdonosai kemény munkával, ahol amerikai
ügetőket tenyésztettek versenyekre, kiállítási minőségű
Tennessee ganglovakat és National Show lovakat, egy olyan



fajtát, amelyben az arab és az amerikai hátasok vérvonala
keveredett.

Gottfrey-t nem érdekelte Longrinék kemény munkája, a
lovak szépsége vagy a por, amely belepte őt a csapatával együtt,
amikor nagyot fékezve megálltak az udvarban, és kiszálltak a
járművekből, többen tüsszögve.

Nem viseltek golyóálló mellényt, mert valószínűsíthető volt,
hogy a törvénytisztelő Longrinok nem nyitnának tüzet rájuk.
Mindegyikük fülében mikrofonos fülhallgató volt, és mindenki
tudta, mit kell tennie.

Az utolsó jármű a sorban, a Cadillac Escalade, amelyet
Paloma Sutherland vezetett, keresztben parkolt le, elzárva a
kiutat. A sofőrje és Sally Jones kiszálltak belőle, és a fegyverüket
elővéve felvették a pozíciójukat.

Chris Roberts és Janis Dern a viktoriánus stílusú háznál
parkoltak le, majd sietve megindultak felfelé a tornác lépcsőin, a
férfi hátul, a nő a rezidencia főbejáratánál. O hamarosan
dörömbölni is kezdett az ajtón:

– FBI! FBI!
Pedro és Alejandro elindultak, hogy megkeressék az

istállóban dolgozó munkásokat, és betereljék őket az ötös istálló
előtti elkerített ügetőkarámba.

Gottfrey Vince Penn és Rupert Baldwin társaságában a
hármas istállóhoz sietett, ahol Chase Longrin irodája volt az
épület egyik végén, a nyeregkamrával szemben.

Vince tüsszögött, Rupert pedig káromkodott heves
köhögőrohamai között. Gottfrey igyekezett kiköpködni a
szájába került port.

A sárgás felhők velük sodródtak; nem tudtak kijutni a friss
levegőre. A makacs por egy Gottfrey-nál gyengébb embert arra
késztetett volna, hogy belássa a valódiságát. Őt viszont nem a
por idegesítette, amit nem tartott kevésbé illúziónak, mint az
istállókat, hanem az Ismeretlen Forgatókönyvíró, aki hirtelen
mintha sokkal realisztikusabb részletekkel igyekezett volna
megtölteni a díszleteket, mint az utóbbi időben bármikor.

Amikor bementek a hármas istállóba, amelynek mindkét
oldalán bokszok sorakoztak, bennük a látogatók iránt érdeklődő
lovakkal, a trágya, a széna és a lovak szaga mennyei illatnak



tűnt a kinti poréhoz képest. Mélyeket szívtak belőle, miközben
az épület vége felé masíroztak, és Gottfrey előrekiabált:

– Chase Longrin? FBI! FBI, Mr. Longrin. – Chase Longrin –
száznyolcvannyolc centi, napszítta, szőke haj, napbarnított arc –
az íróasztala előtt állt az irodájában, a nyitott ajtóval szemben,
éppen olyan kemény arckifejezéssel, amilyet Alamo védői
vághattak anno. Gottfrey, miután sarkában Vince-szel és
Ruperttel belépett a helyiségbe, az igazolványát feltartva
bemutatkozott: – Egon Gottfrey. FBI.

– Igen – felelte Longrin. – Hallottam. Nagy csatazajjal
érkeztek ide. Mr. J. Edgar Hoover büszke lenne magukra.

– Letartóztatási parancsunk van Ancel és Clare Hawk ellen.
– Rossz birtokra jöttek. Ők Worstead másik oldalán laknak,

olyan harminc kilométerre innen a főúton.
– Lóháton érkeztek ide ma hajnali két óra után. Mielőtt ezt

tagadni próbálná, Mr. Longrin, tájékoztatom, hogy
bűncselekménynek számít hazudni egy FBI-ügynöknek, még
akkor is, ha nem eskü alatt teszi.

Longrin végigmérte Rupert Baldwint, és azt kérdezte:
– Az FBI-nál nem voltak öltözködési szabályok?
– Műholdas, infravörös kamerákkal készített videókat

találtunk, amelyeken látszik, hogy ide lovagoltak a saját
házuktól – hazudta Gottfrey.

– Látni szeretném azt az engedélyt, Gottfrey ügynök.
– A letartóztatási parancs Ancel és Clare Hawk ellen szól,

nem maga ellen.
– A házkutatási engedélyre gondoltam.
– Most aktív és sürgős kutatómunkát folytatunk

nemzetbiztonsági kérdésekben érintett gyanúsítottak után,
akikről van okunk azt hinni, hogy ezen a birtokon tartózkodnak.
Egy biankó FISA-meghatalmazás keretein belül
tevékenykedünk. Legfeljebb az engedély post hoc másolatát
tudom elküldeni. – Rupert Baldwin, aki savanyú arcot vágott,
talán azért, mert megsértődött az öltözékére tett megjegyzés
miatt, megveregette Gottfrey vállát. A Longrin asztalán lévő
laptop képernyőjére irányította a főnöke figyelmét. A képernyő
négyfelé volt osztva, és a birtok négy biztonsági kamerájának a
felvétele látszott rajta, az előudvart is beleértve, ahol időközben



leült a por a Rhino GX és a többi jármű körül. – Mr. Longrin –
szólalt meg ismét Gottfrey. – Továbbra se feledje, hogy
bűncselekménynek számít, ha hazudik egy FBI-ügynöknek. Hol
tárolja a biztonsági kamerái felvételét? Vissza kellene néznünk
Ancel és Clare Hawk tegnap éjszakai megérkezését, hogy
kiderítsük, elmentek-e innen, és ha igen, milyen járműben.

26.

IVAN PETRO FÉL TÉRDEN lapult egy fa mögött,
meghúzta magát. Egy zen mester türelmével bírt,
szenvedélyesen elkötelezte magát a forradalom mellett, erős
ambícióját a nála magasabb rangban lévő összeesküvők iránt
érzett keserű irigysége táplálta. Okosabb volt náluk, hosszú
passzusokat tudott idézni Nietzschétől, Webertől és Freudtól.

De minden felsőbbrendű tulajdonsága és előnye ellenére is
azon gondolkozott, hogy nem kéne-e mégis segítséget hívnia,
szólnia a többieknek, hogy megtalálta Jane Hawkot. Egyre
kellemetlenebbül érezte magát attól, hogy a nő olyan fürgén
kitért a 12 kaliberes Taser elől.

Nem, az csak egy nő, oké, egy volt FBI-ügynök, akit Quanticóban
képeztek ki, de azért nem több egy nőnél. A nőknek is megvan a
maguk haszna, egyetlen hasznuk van, és Ivan gyakran ki is
használja őket, amíg kegyelemért nem könyörögnek. Most nem
fog lemondani erről a vissza nem térő lehetőségről, nem fog
erősítést hívni. Jane az ő jegye a csúcsra. A tulajdona. Ő és a fia
már Ivané.

Csak várt, és hallgatózott.
Bal keze sajgott a kalapácstól, két lehorzsolt ízületéből véres

váladék szivárgott, és az ujjai már elkezdtek bedagadni és
megmerevedni. A pisztolya a jobb kezében volt.

Tőle hat méterre keletre avarzörgés és léptek zaja hangzott
fel, kavicsok és levelek görgése a lejtőn.

Ivan a zaj felé fordult.



27.

A KOCSÁNYOS TÖLGYEK öregek voltak,
évszázadokkal azelőtt gyökereztek meg, és alacsonyabb ágaik
java jóval Jane feje felett lógott. Az volt a lényeg, hogy minél
nagyobb erővel és minél messzebb dobálja a köveket, olyan
magasra, amilyenre csak lehet ahhoz, hogy minél távolabb
szálljanak, de ne olyan magasra, hogy megakassza a röptüket
egy belógó ág. Kilépett a fedezékéből, abban reménykedve,
hogy a férfi éppen nem arra néz. Eldobta az első követ, s utána a
másodikat is, felkapta a Taser XREP-et, majd hosszú, gyors
ugrásokkal megindult lefelé, csapva egy kis zajt, amelyet talán
elfedett a két kő hangja, és rettegve a golyótól, de azért lelkesen,
hiszen a cselekvés mindig jobb a bénultságnál.

Elment egy fa mellett, és hirtelen megállt a következő
mögött. Egy lépéssel előtte napfény ömlött a halott avar egy
kupacára. Jane megállt, és az öngyújtójával lángra lobbantotta a
leveleket.

Nem kellett katasztrofális erdőtűztől tartania; a völgyben
csak egy harminc-negyven fából álló elszigetelt liget nőtt. A fák
öregek voltak, és lenyűgözőek. Szomorú lett volna, ha a
felismerhetetlenségig összeégnek. De ha az egész minierdőt el
kell pusztítania ahhoz, hogy megmentse a fiát és önmagát, Jane
azt se bánta volna.

Felállt, zsebre dugta az öngyújtóját, és elővette a pisztolyát.
Bal kezében a Taserrel, a jobban a Hecklerrel sebesen haladt a
félhomályban, mielőtt a tűz eléggé elharapózott volna ahhoz,
hogy felfedje a hollétét. Futás közben kilőtt négy golyót, abban a
reményben, hogy a dörrenések és a visszhangjuk elfedi az általa
csapott zajokat, nyugatra célozva, a semmire, hogy a tőle keletre
várakozó férfi ne vegye észre a torkolattüzet. A lövések hangja
visszaverődött a völgy oldalairól és a fákról, ami megnehezítette
annak meghatározását, hogy merre sütötték el a fegyvert, és
remélhetőleg elhitetve a férfival, hogy Jane észrevette, ezért
jobb, ha behúzza a fejét.

A lejtő alján, a völgy fenekének a közelében Jane



visszanézett, és látta, ahogy a lángok ott villognak a fák között.
A tűz már elég fényes volt ahhoz, hogy odavonzza az ellenfele
tekintetét, és elterelje a figyelmét, amennyiben felnéz.

Jane kelet felé sietett, a napfényesebb részeket elkerülve, tele
hálával, hogy sötét ruhát vett fel. Miközben lehajolva a Range
Rover felé rohant, még hat lövést leadott nyugat felé.

28.

VALAHOL KELETRE Ivan Petrótól az eldobott
kövek halott tölgyfalevelek tömegét sodorták magukkal.

A férfi ellépett a fától, amely alatt rejtőzött, és végignézett az
árnyékos völgyön. Abban az irányban, ahonnan a hangok jöttek,
sűrű volt a bozótos, a félhomályt csak pár vékony, aranyszínű
napsugár világította be, mintha sugárzó virágokat növesztett
volna a lombkorona a magasban.

A pisztoly dörrenése emlékeztette Ivant arra, hogy Jane
évfolyamelső volt céllövészetből Quanticóban. Zajos
avarrecsegés közepette levetette magát a földre, és a felriasztott
rovarok az orra körül kezdtek rajzani, tüsszentésre késztetve őt,
amit azonnal meg is bánt. Még további három lövés alatt hasalt
odalent, miközben a hangok a völgy egyik oldalától a másikig
verődtek, amíg el nem haltak a fák között.

Némi csend után Ivan már majdnem felemelte a fejét, hogy
körülnézzen, amikor a nő ismét lövöldözni kezdett. Hat lövés
dördült gyors egymásutánban. A dörrenések nagy száma
meggyőzte a férfit, hogy nem ő a célpont, hogy Jane még nem
látja. Amennyiben standard, tíztöltényes pisztolyt használ,
sikerült kiürítenie a tárat anélkül, hogy célpontot látott volna,
ami azt jelenti, hogy biztosan behúzza a fejét, miközben egyik
pontról a másikra szalad.

És vannak tartalék tárai.
Tartalék tárai és terve.
Miközben Ivan térdre emelkedett, azonnal észrevette a

tüzet. Tizenöt-tizennyolc méterre éghetett, tőle nyugatra.
Félúton a völgy feneke és az északi pereme között. A lángok
alacsonyan terjedtek, de nem a szellő miatt, ugyanis állt a



levegő, hanem mert a száraz avar és az aljnövényzet táplálta
őket. De a tűz egyszer csak félméteresre szökött, narancssárga
fénybe borítva a közeli fákat, és halvány füstkígyó karikázott fel
belőle, mint egy kobra a furulyaszóra.

Ez is figyelemelterelés, csakúgy, mint a tíz lövés volt. És ahogy a
sustorgó avar meg a hangos kövek, amelyek egy pillanatra kelet
felé irányították az érdeklődését.

De vajon miről akarják elterelni a figyelmét?

29.

A VÖLGY ALJÁN Jane leguggolt a Range Rover déli
oldalán, takarásban az ellenfeléhez képest, bárhol legyen is az
illető az északi lejtőn. Lerakta a Taser XREP-et. Kilökte a kiürült
tárat a Hecklerből, egy újat pattintott a helyére, és a tokjába
dugta a fegyvert.

A sikere most már azon múlt, milyen gyorsan tudja egy
újabb fejleménnyel összezavarni a nagydarab férfit, amíg az
még azon gondolkozik, hogy mire vélje az első tüzet és a
lövéseket, és nem határozza el magát valami olyasmire, aminek
Jane nem örülne.

Felpattintotta a Rover farán lévő kis ajtót, és lecsavarta a
tanksapkát. Elővette az összekötött zoknikat a farmernadrágja
elejéből, és betömködte őket az üzemanyagtartályba, a merev
kábelkötözőt használva arra, hogy egészen a benzinig juttassa
őket. Amikor az üzemanyag elkezdett felkúszni a zoknikon,
Jane érezte, ahogy a gőze egyre erősebbé válik.

Megvárta, amíg a zoknija teljesen átázik. Utána megragadta
a merev műanyag kábelkötöző száraz végét, kivette a tartályból
a rögtönzött fáklyát, vigyázva, nehogy összecsepegtesse magát
benzinnel, és hogy a jobb kezére se jusson belőle semennyi.
Utána visszatekerte a tanksapkát, és visszacsukta rá a kis
fedelet.

Elfordult a Rovertől, és a völgy legsötétebb részét kezdte
pásztázni: a déli lejtő közeli szakaszát, amely a faágak és -
levelek sűrű szövevénye alatt haladt felfelé. A talaj ott mintha



kevésbé lett volna meredek, mint a völgy északi oldalán, bár
azért elég nehezen járhatónak tűnt.

A völgy peremét egy keskeny, egyenetlen fénycsík jelezte a
messzeségben, amelyet mindenfelől sötétség vett körül. Jane
balfelé mászott egyre feljebb, a csöpögő zoknikat kinyújtott
karral eltartva magától. Ott, ahova a nap szinte soha nem hatolt
be, mintha nem is lettek volna füvek és gyomok. A tölgyfák
levetett lombja recsegett ugyan Jane lába alatt, de ő úgy
gondolta, a támadója túl messze lehet ahhoz, hogy meghallja.
Noha időnként megbotlott egy-egy kilógó gyökéren,
megtartotta az egyensúlyát, és gyorsan megtett tizenkét-tizenöt
métert.

Bedobta a benzinnel átitatott zoknikat a száraz levelek közé,
hátrált három métert, és a jobb kezével hozzáérintette az
öngyújtót egy újabb kupac levélhez, a rögtönzött
robbanóeszköznél valamivel lejjebb. Amikor a tűz lángra
lobbant, még mielőtt megvilágíthatta volna az alakját, a
Roverhez szaladt, és ismét leguggolt mellette.

Végignézte, ahogy ez a második tűz eleinte alacsonyan és
szeszélyesen terjed, amíg rá nem talál arra a benzincsíkra, amit
Jane felfelé menet hagyott maga után. A lángok ekkor a
magasba szöktek, és egyenesen a forráshoz sisteregtek. A tűz
hatalmasra csapott, mint egy démon manifesztációja, majd
összement, s utána ismét fellángolt, égő levéldarabkákat repítve
fel, és sodorva az árnyékok közé füstfelhőin, hogy
szentjánosbogarakként kavarogjanak.

Jane nyugat felé nézett, és meglátta, hogy az első tűz az
északi perem felé terjed, ugyanakkor lefelé is, a völgy alja felé,
és egyelőre nem kúszik a fák közé, bár néhány faágon úgy
megült a füst, mintha szakállbromélia lenne.

A férfi türelmes volt, biztosra vette, hogy ha meghúzza
magát, és vár, akkor Jane elkövet valamilyen hibát, és felfedi a
hollétét. De a türelme lehetőséget nyújtott a lánynak arra, hogy
csavarjon egyet a helyzeten, és rácáfoljon ellenfele
várakozásaira.

A pasas eléggé nagydarab volt, és a hozzá hasonló
dolgokkal foglalkozó jól megtermett férfiak hajlamosak túl
magabiztosak lenni, tudat alatt hinni a saját



sérthetetlenségükben. Némelyik még a szellemességgel is keveri
az erőt, és több intelligenciát és ravaszságot tulajdonít magának,
mint amennyit birtokol.

Amennyiben jól tippelt, a férfit biztosan zavarja, hogy még
nem sikerült olyan pozícióba emelkednie, ami szerinte arányban
áll az ügynek tett szolgálataival. Jane sok ilyen férfit ismert az
FBI-nál és máshol is.

Ez a frusztráció lehet a magyarázata annak, hogy miután az
illető megtalálta őt, egyedül eredt a nyomába, ahelyett, hogy
megvárta volna az erősítést, ahogyan egy tiszta fejjel
gondolkozó összeesküvő tette volna. Jane volt a nyeremények
nyereménye, a frusztrációjának a gyógyszere, és biztosan nem
szívesen osztozott volna senkivel az elfogása dicsőségén.

Amikor a lány kitért a sokkolólövedék elől, nyilván
megrendült a férfi magabiztossága, főleg, ha a kalapács is
megsebesítette. Most pedig, alig pár perccel később, Jane már
agresszívan kerülgette az árnyékokban, tíz lövést leadott rá, és
két tüzet gyújtott, arra számítva, hogy a káosz jobban
összezavarja. Amikor egy olyan férfiban, aki egyébként ritkán
kételkedik önmagában, felmerül, hogy talán mégis sebezhető,
akkor gyakran az összes erénye – mint például a türelem –
elhagyja.

A lángok önmagukban is szelet keltenek. A második tűz
hője magához vonzotta a völgy hűvös levegőjét, ennek a szele a
talajhoz tapadt, és az emelkedő teteje felé kergette a lángokat.
De ellenáramlatok is voltak, és amikor az alacsonyabb huzat
elég magasra fújta a lángoló ezt-azt, az azonnal vissza is fordult
a völgy felé, részben ártalmatlan hamu formájában, részben
viszont még mindig égve és gyúlékony anyagokra hullva.

Lehet, hogy Jane tévesen ítélte meg a támadóját. Lehet, hogy
az általa teremtett káosz elfajul, és mindkettejüket elpusztítja.
Lehet, hogy azzal, hogy immár hetek óta a tűzzel játszik –
korábban csak átvitt értelemben, immár szó szerint is –,
megidézte az ördögöt, és ez az utolsó ítélet tüze.

Bekúszott a Range Rover alá.



30.
A LONGRIN-HÁZBAN Janis Dern állhatatos dörömbölése

és hangos kiabálása, mely szerint az FBI akar bejutni, egy
nagyjából tizenkét éves, szeplős arcú lányt csalt az ajtóhoz, egy
fiús vadócot edzőcipőben, kopott farmerben, a pólóján a SEMPER
FI felirattal.

A kölyök azt mondta:
– Jóságos ég, néni, nem vagyunk süketek!
– Te meg ki vagy? – követelt magyarázatot tőle Janis.
– Laurie Longrin. Ha helyet tetszik foglalni a tornácon,

akkor hozok egy kis jeges teát vagy limonádét, amelyik jobb.
– Hol van az anyád és az apád?
– Apa a hármas istállóban van, az irodájában. Anya odakint

a krumpliföldön, éppen ültet.
– És az hol van?
A lány nagyjából északnyugati irányba mutatott, utána

kilépett a küszöbön, behúzta maga mögött az ajtót, és
megkerülte Janist.

– Tessék jönni. Mutatom az utat.
Janis a legkisebb volt négy lánygyermek közül. Ennek

következményeképpen úgy döntött, soha nem szül gyereket,
sőt, soha nem fog megbízni egy gyermekben.

Úgyhogy azt felelte:
– Hé, várj csak egy pillanatot! – amivel megállította Laurie-t

a lépcsőn. – Ez nem egy farm. Hanem egy lótenyészet.
– Sokoldalúak vagyunk – biztosította Laurie. – Lovakat

tartunk, és krumplit is termesztünk. Répát is, hagymát is, és
retket. És nagyon szép takarókat varrunk.

– Ismerem a fajtádat – szögezte le Janis. – Te egy kis
sutyerák vagy, nem igaz?

Még mielőtt a lány válaszolhatott volna, Janis az ajtó felé
fordult, kinyitotta, bekiabálta, hogy „FBI, FBI!” majd belépett a
házba.

Az idegesítő gyermek betolakodott mellette az előszobába,
meglátta Chris Robertset a konyhából kivezető folyosón, és



felrohant a lépcsőn.
– Jönnek, anya, és nem a kicseszett FBI-tól vannak!
Janis a kölyök után szaladt, és még időben felért a lépcsőn

ahhoz, hogy lássa, ahogy eltűnik egy szobában a folyosó végén.
Ajtócsapódás hallatszott. Mire Janis odaért, már zárva volt a
bejárat.

Ha tényleg FBI-ügynök lett volna, nem csak papíron, ebben
a helyzetben az illegális házkutatások és lefoglalások
problémájával szembesült volna. Így viszont nem fenyegette az
a veszély, hogy elszámoltatják a Hivatalban vagy a
nemzetbiztonságnál, csak az összeesküvés vezetőitől kellett
tartania, akik eredményt vártak bármilyen áron, úgyhogy
elővette a pisztolyát, és teljes erejéből belerúgott az ajtóba.

Azon nem volt rendes zár, csak valami gyenge retesz, amely
a második rúgástól letört, és az ajtó felpattant.

Janis a fegyverét két kézre fogva belépett a szobába, és bár
komolyabb ellenállásra sem számított, nemhogy tűzharcra,
annyira összehúzta magát, és olyan gyorsan mozgott, hogy a
visszalendülő ajtó nem találta el.

Egy dolgozószoba. Laurie balra volt, és rendkívül
önelégültnek tűnt. Átkozott kis ribanc. Az anyja, Alexis az
asztalánál ült, és olyan elmélyülten dolgozott a számítógépén,
hogy még akkor sem nézett fel, amikor az ajtó betört.

– Mit csinál? – követelt magyarázatot Janis az anyától.
– Álljon fel a számítógéptől!
Chris Roberts két hosszú lépéssel átkelt a szobán,

megragadta a kerekes irodai széket, és ellökte a nőt az asztaltól.
– Már késő! – kiáltott fel az az idegesítő kis vakarcs.

*  *  *

Chase Longrin irodájában, a hármas számú istállóban
váratlan hangzavar támadt a tizenkét vonalas telefonja
kihangosítóján, amit Janis Dern hangja követett:

– Mit csinál? Álljon fel a számítógéptől!
Egon Gottfrey addig nem vette észre, hogy az INTERCOM

felirat felett vörösen ég a lámpa. Amikor megérkeztek az



istállóba, és bejelentették magukat, mielőtt még megtalálták
volna az irodát, Longrin biztosan nyitott egy vonalat a helyiség
és a lakóház között.

Egy kislány hangja csendült fel a kihangosítóban:
– Már késő!
Gottfrey felnézett Chase Longrinra, aki mosolygott.

*  *  *

Chris Roberts a számítógép képernyőjét tanulmányozva azt
mondta:

– Azt hiszem, most törölte ki a biztonsági rendszer
videóarchívumát.

Ancel és Clare Hawk az éjszaka közepén érkeztek ide,
lóháton, és valamilyen járművel távoztak, amit biztosan
rögzítettek a biztonsági kamerák.

Janis az önelégült kislány fölé tornyosult, és miközben
lebámult rá, legszívesebben a hajánál fogva felrántotta volna,
hogy a padlóra lökje.

– Ismerem a fajtádat, ó, de jól ismerem, te okoskodó kis
szemétláda!

A kislány rezzenéstelen arccal azt felelte:
– Ki olyan ütődött, hogy elhiggye, hogy a krumplit magról

ültetik?
Janis felemelte a pisztolyát, mintha arcon akarná vágni

Laurie-t a markolatával, de nem állt szándékában megütni, csak
azt az idegesítően öntelt kifejezést akarta eltüntetni szeplős
képéről. Francine védjegyét. A kislány pont úgy nézett, mint
Janis nővére, Francine.

Az anya előhúzott egy pisztolyt a széke alól, és a
mennyezetbe lőtt vele, amitől vakolatdarabkák hullottak a
nyakukba.

Janis a nő felé pördült, és fegyverrel a kezükben
szembenéztek egymással, mindketten egyetlen mozdulatnyira a
vértől és talán a haláltól.

– Hé, hé, hé! Ezt senki nem akarja! – kiáltott fel Chris, aki
volt olyan előrelátó, hogy nem vette elő a fegyverét.



– Én talán igen – szállt vele vitába Janis.
– Ez nem vall rád – felelte Chris. – Mi dühített fel ennyire?
– A kis Semper Fi, ez a randa, szeplős pulykatojás, aki azt

hiszi, rá nem vonatkoznak a szabályok.
– Nem vagyok randa – tiltakozott a kislány. – Ezt konkrétan

tudom.
– Maga az – esett neki az anya Janisnek –, aki azt hiszi, hogy

nem vonatkoznak rá a szabályok. Maga és a többi bűnöző.
Tűnjenek el a házamból!

– Ez a mi házunk – vágott vissza Janis –, amíg vissza nem
adjuk.

Chris Robertsnek két feszült percébe telt, amíg sikerült véget
vetnie a patthelyzetnek Alexis Longrin dolgozószobájában.

31.

IVAN PETRO ott állt az északi emelkedő tetején az
árnyékban, és figyelte, ahogy a tűz fénye eloszlatja a sötétséget,
s a ritkás füst egyre sűrűbbé válik. Maró bűz égette az orrát.

Még soha nem érezte át annyira a „nyugtalanság” szó
jelentését, mint most. Mindig is büszke volt arra, hogy felül tud
emelkedni a félelmein, hogy ő az, aki félelmet kelt másokban.
Tanult emberként, bár autodidaktaként, még definiálni is tudta
a „nyugtalanságot”: a szorongás legenyhébb formája, általános
rossz közérzet, amelybe kétkedés vegyül. De a definíció
ismerete és a nyugtalanság átélése két különböző dolog, ugyanis
a kétkedésnek azok a bizonyos csírái inkább elektromos
vezetékként vibráltak az ereiben.

Páran az összeesküvők közül felkavaró magyarázattal álltak
elő arra, miért nem tudták eddig kézre keríteni Jane Hawkot, és
arra, hogy miért sikerül hozzáférkőznie mindenkihez, akit célba
vesz. Ők úgy gondolták, hogy ez nem csak az FBI-os múltjának
és a veleszületett képességeinek tulajdonítható, szerintük a lányt
az őrület is táplálja, a veszett düh egy sajátos fajtája, amit a férje
elvesztése és a gyermekét fenyegető veszélyek miatt érez.
Vannak sorozatgyilkosok, akik áldozatok hosszú sorával



végeznek, s éveken át dolgoznak, mielőtt elkapnák őket, mivel
az őrületük furcsa módon egyfajta logikával párosul ahelyett,
hogy minden észszerűségre fittyet hányna, ráadásul az
intuíciójuk is annyira kiélesedik ettől, hogy nem egyszerűen
kilépnek a keretek közül, hanem még a kereteket körülvevő
kereteken is kívül kerülnek.

Ivan korábban úgy gondolta, hogy az „őrült Jane”-ről szóló
elmélet a legjobb esetben is elég elrugaszkodott, de valószínűleg
inkább nevetséges. Titokban megvetette azokat, akik hihetőnek
tartották.

De már nem tudta, mit gondoljon az ellenfeléről, és
pillanatnyilag nem létezett olyan elmélet, amelyet teljesen
elvetett volna.

Sehogy nem tudott a nyomára lelni az árnyékos völgyben,
ahol egyre messzebb táncolt a tűz, és tánc közben ezernyi
emberalakot festett árnyékból, fényből és füstből. Továbbá az
általa keltett hangok – suttogások, recsegések és ropogások – is
elfedtek minden neszt, amelyet Jane esetleg keltett.

Ivan sérült keze lüktetett, és merev volt, szinte teljesen
használhatatlan. A vékony füstködtől viszketett és könnyezett a
szeme. Bár mozdulatlanul állt, olyan gyorsan kapkodta a
levegőt, mintha futott volna.

A Range Rovert egyelőre nem fenyegették a lángok, Ivan
hirtelen mégis biztosra vette, hogy az ellenfele
működésképtelenné akarja tenni, hogy ő ne tudjon elmenekülni
az erdőből. Jane mozgásképtelenné akarja tenni, hogy utána
levadászhassa a tűz és az árnyékok rejtekéből.

Ivan racionálisan gondolkozó ember volt, autodidakta, de
művelt, olyasvalaki, aki tényekből, számokból és
mérlegelésekből indul ki, aki ritkán használja a képzelőerejét, és
akinek nincs türelme az irodalom és a filmek
fantazmagóriáihoz. Arra is büszke volt, hogy megveti a
babonaságokat. Világéletében csak az agyára és a brutális
erejére volt szüksége. Ugyanakkor most egy korábban
ismeretlen érzés kúszott végig a gerincén, és feszítette meg az
idegeit, és a völgy egyre hevesebb forrósága ellenére jeges hideg
támadt a mellkasában.

Dühítette, hogy valamiféle természetfeletti jelenségbe vetett



hit ébredt benne, csak arra várva, hogy a megfelelő pillanatban
lebénítsa, és ezért eltökélten elnyomta, és emlékeztette magát,
hogy ő a konzekvencia, a félelmet nem ismerő tettrekészség és
az ellenállhatatlan erő embere.

A Range Rovert két dolog fenyegeti: az egyre jobban
elharapózó tűz, és a nő, aki meggyújtotta. Amennyiben Ivannak
meg kell ölnie őt ahelyett, hogy foglyul ejtené, ahhoz, hogy a
kocsival hagyhassa el a völgyet, mielőtt a tűz felemésztené, ezt
fogja tenni.

És miután bemutatta Jane Hawk véres, összetört holttestét
azoknak az önelégült feletteseinek, talán őket is lelövi, ha nem
kapja meg tőlük az előléptetést, amit már rég kiérdemelt.

Pisztolyát a jobb kezében tartva, karját egyenesen kinyújtva
lemasírozott az árnyékos lejtőn, olyan rettenthetetlenül, mint
egy Terminátor a jövőből. Jobbra-balra forgatta a fejét, az
ellenségeit keresve a völgyben, időről időre a háta mögé nézett,
és gyorsan mozgott, mert úgy gondolta, Jane arra számít, hogy
lassan fogja megközelíteni, ha egyáltalán.

32.
OLYAN KEVÉS HELY volt a Range Rover alatt, hogy

Jane-nek oldalra fordított fejjel kellett feküdnie ott, arcát a
földhöz tapasztva.

Elképzelhetőnek találta, hogy a férfi azt képzeli, ő a völgy
legalján van, valamelyik fa mögött, ahova nem süt be a tűz
fénye. Vagy talán azt, hogy elbújt a Range Roverben azzal a
szándékkal, hogy rajtaüt, amint kinyitja a kocsi ajtaját.

Az valószínűleg eszébe sem jutna, hogy Jane a jármű alatt is
lehet.

Először is, a férfi a méretei miatt be sem férne a terepjáró alá,
úgyhogy valószínűleg úgy gondolja, más sem. A káosz
pillanataiban sokan hajlamosak a saját korlátaikból kiindulva
felmérni az ellenfelük lehetőségeit.

Továbbá illogikusnak is tűnhet, hogy Jane hajlandó egy
ilyen szűkös helyre bepasszírozni magát. A hírnevére és a
sikereire való tekintettel az ellenfele biztosan nem feltételez róla



ennyi alázatot.
De ami számára meggondolatlanságnak tűnne, az egyszerű

szükségszerűség egy olyan anya számára, akinek a gyermeke
több száz kilométerre van onnan, veszélyben forog, és
valószínűleg a második helyen áll Amerika körözött
szökevényeinek a listáján.

Amennyiben meg akarta volna ölni a férfit, azt másképp
csinálta volna. De volt pár kérdése, amelyekre nagyon sürgősen
választ kellett kapnia.

A második tűz éhesen falta végig magát a déli emelkedőn,
éhesen, ám egyelőre nem kielégíthetetlenül. Úgy tűnt, hogy ha
nem élénkül fel a szél, a lángok nem fogják elérni a Rovert,
mielőtt Jane ellenfele felbukkanna.

A füst legnagyobb része még a fák között a magasba szállt, a
hűvösebb levegő felé, azonban egy vékony csíkja a Rover alá is
begomolygott. Noha a lángoknak erős hangjuk volt, Jane
köhögését nem fedték volna el. A lány az orrára szorította a
könyökhajlatát, és a kabátujján át lélegezve bámulta a völgyet,
ahol a nagydarab férfinak fel kellett bukkannia.

Némán átkozta magát, gondolatban ráparancsolt, hogy
jelenjen már meg, szinte úgy, mintha ugyanolyan hatalommal
bírt volna felette, mint a férfi a beoltottak felett; imádkozott
azért, hogy a keze közé kaparinthassa. És az ellenfele hirtelen
meg is jelent, csak a bokájától lefelé láthatóan. A jelek szerint a
vakmerőséget választotta, és gyorsan mozgott, egyenesen a
Range Rover felé haladva.

Utána valami olyat tett, amire Jane nem számított.

33.

NEM EGÉSZEN öt perc telt el az első tűz fellángolása
óta, de ez alatt a rövid idő alatt is thoreau-iból poe-ivá változott
minden, a hangulat bukolikusból halloweenéjszakaivá váltott, a
korábban nemes fák groteszk, fekete lényekké alakultak a tűz
háttere előtt, amely egyre sűrűbben gomolygott.

Ivan Petro semmit nem nyert volna az óvatoskodással. A



völgy egy színpaddá alakult, amit az a ribanc irányított, mintha
egyszerre lenne szerző és direktor. Ő rendezte el a díszleteket, ő
készítette el a látványtervet, ő helyezte a Rovert az előtérbe, és ő
hagyott Ivannek csak egyetlen utat, ahol beléphetett – az
ösvényt, amely egyenesen a kocsi ajtajához vezetett. Ha Jane
nem arra használta ezt a sok figyelemelterelést, hogy
elmeneküljön, ha az ellenfelét figyelte, akkor láthatta, hogy Ivan
közeledik, és ő döntött úgy, hogy hagyja a kocsihoz menni.

Az összes ősöreg, mohos fatörzs fedezéket biztosított egy
orvlövéshez, és Ivanben még az is felmerült, hogy a ribanc
esetleg felmászott valamelyik göcsörtös tölgyfára, hogy
ráfeküdjön egy vastagabb ágára, és onnan bámuljon le rá a
levelek csipkemintáján át.

Ivan is megváltozott annyira, mint a völgy. Érezte a saját
izzadsága savanykás szagát, és a gyomra is összeszorult.
Tizennyolc éve most először, az óta, hogy agresszióval fizetett
meg az apja agressziójáért, és elmenekült abból a pokolból, ami
a családja volt, olyan erős refluxa támadt, hogy a torkában
érezte a gyomorsav csípős ízét.

Ha a ribanc a Roverben rejtőzik, gondolta, akkor biztosan nem a
csomagtérben van, mert ott még ha lefeküdne is, akkor is csak egy-két
ujjnyira lenne az ablakok alatt, túl könnyen észre lehetne venni. És
nem is az első üléseken van, mert ott túl sok minden lenne az útjában –
a kormány, a pedálok, a két ülés közötti konzol – ahhoz, hogy
meglapulhasson, a lábteret leszámítva, ahol viszont túlságosan jól
látható lenne még a jármű sötétségében is.

Szóval, ha odabent van, akkor csak a hátsó ülések előtti
padlón lehet, hátát az ajtónak vetve, lábát a váltó feletti
kidudorodásnak támasztva, fegyverét két kézre fogva, és arra
várva, hogy ő megjelenjen a tűz fényében az egyik oldalsó
ablakban.

De amennyiben a kocsi túlsó oldalán guggol, nem pedig
benne, az se baj, mert amit Ivan tenni készült, az nagy
valószínűséggel cselekvésre készteti a nőt, és ezáltal arra, hogy
célpontot csináljon magából.

Amikor Ivan a járműhöz ért, még mielőtt Jane megláthatta
volna odabentről, leadott három lövést a kocsi hátsó ablakára,



amelyekkel a túloldalon is összetörte az üveget. Kicsit ideges
volt, fájdalmakkal küszködött, és nagyon fel is dühítette magát,
úgyhogy az egyik golyó célt tévesztett, és a sofőr ablakát törte
össze.

Amennyiben Jane odabent lett volna, döbbenetében vissza
kellett volna lőnie. De a Rover túloldalán senki sem állt fel, hogy
leszedje a férfit.

Ivan végignézett a boszorkányos fákon, az árnyékos északi
lejtőn, a tűzszalagokkal ékes déli lejtőn, azonban semmi jelét
nem látta a lánynak.

Golyót várva a tarkójába, vagy egyenesen az arcába, lüktető
bal kezét használva vacakolni kezdett a kilinccsel, és kinyitotta a
sofőrülés ajtaját. Kigyulladt a belső világítás.

Belátott mind az első, mind a hátsó ülésekre, és Jane egyiken
sem volt.

Beült a volán mögé, és a fájdalomtól fintorogva behúzta az
ajtót. Nem maradt más dolga, mint szélsebesen eltűnni onnan.

A kocsi elektronikus kulcsa a zsebében volt. A Range
Roverben csak egy gombot kellett megnyomni ahhoz, hogy
elinduljon. Ivan nem tette le a pisztolyát, továbbra is lövésre
készen tartotta, miközben a rossz kezével beindította a motort.

A völgy oldalában kavargó füst bekígyózott a törött
ablakokon, és Ivant köhögésroham fogta el. Egy pillanatra
megfeledkezett arról, hogyan lehet kioldani a kéziféket, és a kar
után tapogatózott, amelyre még egy korábbi járműből
emlékezett.

A tűz egyre közelebb ért hozzá a déli lejtőn. Az izzó pernye
közvetlenül előtte is meggyújtotta a száraz avart. Ivan hirtelen
sokkal inkább kezdett félni attól, hogy ott ragad a tűzben, mint
Jane Hawktól.

Ami hiba volt.
Amikor elkapta a tekintetét a déli lejtőről, hogy megnézze,

hol is van a kézifék, azonnal tudatára ébredt, hogy ott áll valaki
a betört ablaka mellett.

Ő volt az.
A kezében tartotta a Taser XREP-et. Mielőtt még Ivan felé

fordíthatta volna a pisztolyát, hogy megölje, közvetlen közelről
meglőtte a férfit.



A töltény orrán lévő négy elektróda belekapaszkodott a férfi
csupasz nyakába, és az első áramütés, a lokalizált áramütés úgy
belecsípett, mintha darázsfészekbe dugta volna a fejét.
Tudatában volt annak, hogy a pisztolya kihullik a kezéből.
Amikor a hüvely levált a lövedék orráról, nem kapott a kettőt
összekötő drót után, de ekkor néhány hosszabb elektróda is
előbukkant az orrból. Ivan megkapta a fő áramütést is, amelytől
átmenetileg elvakította egy tűzijátékra emlékeztető látomás, a
fogai csattogni kezdtek, az álla begörcsölt, és fájdalom töltötte el
a fejbőrétől indulva egészen a talpáig, miközben az összes
idegrostja rövidzárlatot kapott. Megbénult.

34.

IVAN PETRO átmenetileg ismét gyermekké vált, aki
a félelemtől reszketve meghúzza magát az apja árnyékában,
miközben a gyomrából feltoluló gyomorsav fojtogatja és
megkeseríti a szájízét, ahogy oly gyakran tette az ideges
rettegésnek azokban az éveiben. Gyenge volt ahhoz, hogy
elfusson, és túlságosan össze volt zavarodva ahhoz, hogy
elbújjon; ehelyett megfeszítette az állát, nehogy kiüljön az arcára
a gyűlölete, mert akkor csak még több pofont, ütést és durva
csípést kapott volna.

Nyelni próbált, de nem tudott, úgyhogy egyszerűen
lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a gyomorsav az ölébe
csorogjon a szájából. Amikor felemelte a fejét, azt hitte,
kigyulladt a házuk, és nem értette, az hogyan történhetett. De
utána ráébredt, hogy már felnőtt ember, aki maga mögött
hagyta az ilyen gyermeki dolgokat. Egy járműben ül, a keze a
kormányhoz van bilincselve kábelkötözőkkel, és ekkor az is
eszébe jutott, hol van, és mikor.

Balra fordította a fejét. Jane pár lépésre állt a hiányzó
ablaktól, arcán a déli lejtő tüze tükröződött; az a tökéletes arca
olyan sugárzó volt, mint egy istennőé, egy kék és egy barna
szemmel.

A férfi hangja rekedtesen tört fel a torkából.



– Felemás a szemed. Elveszítetted az egyik kontaktlencsédet.
Én tudom, hogy melyik az igazi. A kék az igazi. Jane Hawk
szeme kék.

– Te meg Ivan Petro vagy.
– Elvetted a tárcámat.
A lány bedobta a tárcát a nyitott ablakon. Az nekicsapódott

Ivan arcának, majd beleesett az ölét áztató gyomorsavba.
A levegőnek füstszaga volt. A Roverben is füst gomolygott.

A völgyben alacsony avar- és bozóttüzek égtek.
– Hol szúrtál ki először? – kérdezte Jane.
Mivel Ivan még nem tudott olyan tisztán gondolkozni,

ahogy kellett volna, azt válaszolta:
– Placerville-ben. Egy boltból sétáltál ki szendvicsekkel.
– Hol van? – kérdezte Jane.
– Placerville? Pontosan tudod, hol van. Ott voltál.
– Ne szórakozz velem! Fogy az időnk. Hova rögzítetted a

jeladót?
Ivan arra gondolt, nem lett volna szabad megemlítenie

Placerville-t.
– Aludtál, úgyhogy feldugtam a csinos kis seggedbe. – Jane

megemelte a pisztolyát, egy Hecklert, és az arcára célzott. Ivan
megvetően elmosolyodott. – Azt hiszed, én beveszem azt a
hülyeséget, hogy hidegvérű gyilkos vagy? Megspórolhatod a
színházat.

– Százat is megölnék belőled, hogy megmentsem a fiamat.
– Ő már halott. Lefilmezték neked. Felvágták a hasát, és

hagyták, hogy halálra üvöltse magát.
Jane csak tovább bámult Ivanre. Egy kék szemmel, egy

barnával, plusz a pisztoly torkolatának kerek, fekete szemével.
Ivan szeme között egy verejtékcsepp csorgott végig az orrán.
Jane leeresztette a fegyvert.
– Avarban parkoltál le. A tűz hamarosan az

üzemanyagtartály alá ér. Lehet, hogy elvégzi helyettem a
piszkos munkát. – A motor nem járt. Jane kikapcsolta. Ivan
kormányhoz kötözött kézzel talán tudott volna vezetni, de még
ha Jane nem is vette volna el az elektronikus kulcsot, akkor sem
érte volna el a kocsi indítógombját vagy kézifékét. A pisztolya
még mindig az utasülésen volt, ahova ledobta. Úgy zihált,



mintha a füst összegyűlt volna a tüdejében. Köhögőrohamot
szimulált, miközben próbára tette a kábelkötöző műanyag fogait
a jobb csuklóján, amely a kormánykerék aljához volt rögzítve,
Jane látóterén kívül. De az az erőlködéstől csak még jobban a
kezére szorult; nem tudta volna meglazítani, miután
meghúzták, csak levágni. Ivan ennek ellenére tovább köhögött
és erőlködött, mert a csuklója olyan vastag volt, mintha boka
lenne, ő maga pedig százhuszonöt kilónyi edzett izomból és
csontból állt, és a ribancot talán még hevesebben gyűlölte, mint
az apját. Nincs a földön erősebb érzelem a gyűlöletnél, ami
nemzeteket képes elpusztítani, és milliók halálát okozó
népirtásokat vált ki. Ivant olyan elpusztíthatatlan és
engesztelhetetlen gyűlölet táplálta, hogy semmilyen béklyó nem
volt képes visszatartani. Jane hátrált egy-két lépést. – A jeladó…
Most már igyekezned kell. Vagy megyek, és megkeresem
magam, téged pedig hagylak elégni.

Ivan nem lett volna képes az örökkévalóságig szimulálni a
köhögést. Miközben tovább küzdött a kábelkötözővel, azzal
próbált időt nyerni, hogy elmondta a lánynak, amit tudni akart.

– A kölyköt nem ölték meg. Még meg sem találták.
– Akkor talán van egy kis esélyed.
– A jeladót műgyantával rögzítettem. Nem tudod

eltávolítani.
– Ha életben akarsz maradni, akkor mondj igazat!
– Ez az igazság. Kalapácsot kell használnod. Szét kell

kalapálnod.
Jobb kezének fehéren izzó fájdalma már a bal kezéét is

felülmúlta, a műanyag csík a húsába vájt, ujjai csúszóssá váltak
a vértől. De Ivannek csak erőt adott a fájdalom, az táplálta; ő
ennek hatására vált fiúból férfivá.

– A hátsó keréküregben van. Az utasoldalon.
– Ki beszélt neked az Exploreremről, ki mondta el a

rendszámát?
– Senki. Azok a szemét orvvadászok simán csak

leszednének, besöpörnék a dicsőséget, és velem egyik se
foglalkozna.

Ivan már érezte a kezéből csorgó forró vér szagát. Látótere
peremén feketeség lüktetett. A fájdalma olyan erős volt, hogy



újabb savhullámot lökött a torkába, amit egy nagy nyeléssel
próbált visszakényszeríteni.

– Mi bajod van? – merült fel a kérdés Jane-ben.
– Te perverz, eszelős ribanc. Te… Te vagy az én bajom.
– Jobban izzadsz, mint amennyire meleg van.
– Eléggé megizzasztja az embert, ha azt mondják neki, hogy

el fog égni.
– Te csinálsz ott valamit. – Jane ismét közelebb lépett a

kocsihoz. – Mit csinálsz?
Ivan visszanyelt egy újabb adag gyomorsavat, ami az orrába

bugyogott fel, és olyan bűzössé tette a leheletét, mint egy hulláé.

35.

A KORMÁNY MÖGÖTT ülő Ivan Petro egy
realisztikusan kidolgozott filmes bábura emlékeztette Jane-t,
olyanra, amilyeneket a régi horrorfilmekben használtak néha,
mielőtt a számítógépes animációk jobbak és olcsóbbak nem
lettek, amikor a forgatókönyv szerint például felrobbant
valakinek a feje. A férfi nyakizmai úgy kidagadtak, mintha
hajókötelek lennének. A koponyája is felfúvódott; kivörösödött
arca megdagadt, erősen verejtékezett, orrlyukai kitágultak,
szeme kidülledt, a halántékán kiemelkedve lüktettek az erek.
Hirtelen sárgás folyadék ömlött ki az orrából, és a férfi száján
kiszökött egy kiáltás, amely mintha egyszerre fejezett volna ki
dühöt és elkeseredést, és ezt indulatos káromkodások folyama
követte bűzös nyálcseppek kíséretében, mintha a gyűlölete
puszta erejével akarná megölni Jane-t.

Amikor a lány közelebb lépett a betört ablakhoz, látta, hogy
Ivan jobb keze úgy feszül a kormánykeréken, mint egy
bosszúálló isten kőből faragott ökle, amely egyetlen csapással
képes lenne elpusztítani a bolygót; a kábelkötöző bevájódott a
csuklója húsába, és a félhomályban szurokfeketének tűnő vér
szivárgott alóla, s színezte meg az ingujját csuklóig.

Az az erős műanyag csík fél centi széles lehetett, és az
egyirányú, ferde fogú racsnis zárja a tervezés remeke volt. A



kábelkötözők sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a
kézibilincsnél. Jane még soha nem ismert senkit, aki képes lett
volna kiszabadítani magát, ha rendesen megkötözték egy
ilyennel. Az egyszerűen lehetetlen volt.

Ivan Petro biztosan rájött már, milyen reménytelen az
erőlködése. Dühe mégis egyre fokozódott, csakúgy, mint a
gyűlölete, és úgy folytatta a próbálkozást, mintha rövid fogsága
elmebajba taszította volna, és addig nem hagyna fel a
küzdelemmel, amíg szét nem robban egy ér az agyában, és a
halál el nem árasztja a koponyaüregét.

A kábelkötöző szétszakadt.
A kőtörő kalapácsra emlékeztető ököl véres, műanyag

karkötőjével felrepült a kormányról, és vércseppek záporoztak a
műszerfalra, a szélvédőre, miközben a sebzett kéz az utasülésre
hajított pisztoly felé kapott. Az elszakadt izmok, a meghúzódott
inak és a tönkretett idegek sem voltak hatással a férfira, mintha
valami misztikus entitás szállta volna meg, egy sötét démon,
amelyet nem korlátoznak a természet törvényei.

Jane azt mondta, „Nem!” mire Ivan azt válaszolta, „De!”,
úgyhogy a lány kétszer nyakon lőtte, amikor az ellenfele keze
felemelkedett az utasülésről a pisztollyal.

Utána Jane döbbenten hátrált pár lépést, s közben úgy
érezte, mintha egy őrült álomba került volna a való világból
anélkül, hogy elaludt volna. Ha a férfi elszakította a
kábelkötözőt, akkor talán bármi megtörténhet. Lehet, hogy a
golyók által feltépett torka a szeme előtt fog összeforrni, és a
lövedékek visszarepülnek a füstös levegőben a Heckler
torkolatába, hogy visszatérjenek a tárba, mintha ki sem lőtték
volna őket.

Ám Ivan Petro mozdulatlan maradt a sofőrülésben, és az
álomszerű rettenet oszladozni kezdett – amíg, miközben a tűz
átterjedt a Rover körül lévő száraz levelekre, Jane észre nem vett
valami hátborzongatót a halott férfi fejének szögében. Az
enyhén előre és a jobb válla felé billent. Petro pont olyan
látványt nyújtott a kormánykerék mögött, amilyet Nick a
fürdőkádban, amikor Jane rátalált az öngyilkossága után. Nem
csak hasonlónak tűnt. Ugyanolyannak. A fej szöge, a véres nyak.

Miután szeretett Nickje kitörölte magát ebből a világból,



Jane egy napig sokkos állapotban volt. Mielőtt zavaros
gondolatai kitisztultak, mielőtt meg nem győzte magát arról,
hogy a férje semmilyen körülmények között nem lett volna
képes az öngyilkosságra, az az első huszonnégy óra egy
évszázadnak tűnt a purgatóriumban. Értetlenségében és
bánatában azon zakatolt az agya, hogy ő mennyiben felelős
ezért. Mit követhetett el, ami miatt Nick önmaga ellen fordult?
Vajon mit nyújthatott volna a férjének, amit nem tett meg? Miért
nem vette észre, milyen labilis lelkiállapotban van?

De túl jól ismerte ahhoz, hogy végleg elfogadja, ő vette el a
saját életét. Ők nem csak szeretők voltak, nem csupán férj és
feleség, nem csak egy csodálatos fiúgyermek létrehozói; lelkük
annyira összeillett, hogy ő és Nick egy kétdarabos kirakós játék
voltak, egy olyan, ami akkor állt össze egésszé, amikor
kimondták az igent az oltár előtt, és az élet értelme azonnal
nyilvánvalóvá vált számukra, amint eggyé váltak.

És most Ivan Petro fejének a szöge és a szörnyű nyaki sebe
visszarepítette Jane-t arra a rettenetes estére, ott, Virginiában,
alig néhány nappal hálaadás előttre. A világ pár pillanatra olyan
különösnek tűnt, hogy Jane nem is remélhette, valaha szilárd
talajra lel benne – de csak pár pillanatra.

Nick egy része életben maradt: a fiuk, és Jane nem hagyhatta
cserben Travist. Ha őt cserben hagyta volna, az azt jelentette
volna, hogy Nicket is cserben hagyja, ezúttal tényleg.

– Azt már nem – mondta hangosan.
Hátat fordított Ivan Petrónak, és végigszaladt a völgyön, fel

az északi emelkedőn, ahol a halvány füst egy vékony leple
nyugatról kelet felé sodródott, mintha fekvő szellemek
úsznának újabb zsákmány felé. Az árnyékokba burkolózó fák
némán, fenyegetően tornyosultak felette, akár egy végső
esküdtszék meg nem bocsátó bírái.

Miközben felfelé kapaszkodott, Jane szeme csípett, orrlyukai
égtek, mellkasa sajgott. Ahogy a gerinc közelébe ért,
lökéshullámok rezgették meg a testét: a Range Rover
üzemanyagtartálya felrobbant. Jane nem nézett vissza.

Kirontott a fák közül a gazos, füves mezőre, és szomjasan
itta magába a tiszta levegőt, fújta ki tüdejéből a füstöt.

Amikor odaért a kalapácshoz, amit Petróhoz vágott, felkapta



a földről. Az Explorernél felmarkolta a csavarhúzót és az
összetört telefon maradványait, majd bedobta ezeket az
utasülésre.

Mikor megkerülte az autót, és a saját ajtajához lépett, látta,
hogy a sötét, gomolygó füstoszlop csak ekkor emelkedik ki a
völgy lombjai közül, és néhány világosabb füstpászma is feltör
más helyeken.

A kocsival megkerülte a parkoló peremét, és a rámpához
hajtott. Úgy tűnt, hogy a kamionos pihenőben lévő emberek
csak a robbanás és az azt követő erősebb füstfelhő után vették
észre a tüzet. Amennyire Jane meg tudta állapítani, senki nem
kötötte őt össze az incidenssel.

Ki a pihenőből, gyorsan fel az 5-ös autópályára, dél felé.
Távoli szirénák. Jajgatásuk egy darabig erősödött, de utána
elhalkult, és Jane egy másodpercre sem pillantotta meg a
forrásukat, sőt, azt sem tudta megállapítani, merről érkeztek.

Nem egészen tíz percet töltött a völgyben. Egyórányira
északra volt Los Angelestől, és még elég fiatal volt az idő ahhoz,
hogy megelőzze a délutáni csúcsforgalmat, amely a város összes
be- és kivezető ütőerét járhatatlanná fogja tenni.

Jane az erdőben hagyott halott emberre gondolt. Reszketés
fogta el.

Mások talán azt kívánták volna, hogy szerencséjük legyen
másnap Indióban, később pedig a Borrego-völgyben, Jane
viszont ezekben a kegyetlen időkben nem volt hajlandó a
reményeit a jószerencse kegyetlen isteneire bízni. Egyedül a
saját előkészületeiben és tetteiben hitt, a szeretet erejében, amely
arra ösztökélte, hogy a legbölcsebb dolgot hajtsa végre a legjobb
képességei szerint.

A Tejon-hágó előtt lehúzódott egy pihenőbe, megvárta,
hogy egyedül maradjon benne, megkereste a jeladót az Explorer
keréküregében, és a kalapács segítségével üzemképtelenné tette.
Az eszköz hátlapját nem tudta lefeszegetni a műgyantáról,
amely a kocsira rögzítette. De megvizsgálta az aszfaltra hullott
törmeléket, s meggyőződött arról, hogy a kocsija már nem
bemérhető.

Amikor már ismét dél felé száguldott az 5-ös autópályán,
zenére kezdett vágyni, egy olyan dalra, amely mély szerelemből



született. David Benoit zongoristát választotta, és a Kei’s Songot,
amelyet a művész a feleségének írt. Felhangosította a lejátszót.

Azok a zongorafutamok, amelyeket nemcsak a füle ismert,
hanem az ujjbegyei is éreztek, beszivárogtak a szívébe, és úgy
táplálták a lelkét, ahogy a tej a csontokat.

36.

A GYÁSZOLÓ FIÚ, akinek sok időre volt szüksége
ahhoz, hogy álomba merüljön, még mindig csak aludt, és aludt.
A kutyákat meg kellett pisiltetni és etetni, de helytelennek tűnt
volna egyedül hagyni a fiút. Cornell úgy érezte, tennie kellene
valamit – Mégis, mit? –, hogy felkészüljön arra, amikor az anya
megérkezik a gyermekéért.

Ahogy Mr. Paul Simon énekelte: Anya és gyermeke találkozása
csak egy mozdulatnyira van!{5}

Ez nagyobb felelősség volt, mint amekkorát Cornell
általában vállalt. Amikor megpróbált leülni a fiú mellé, és
olvasni, nem bírt a szövegre koncentrálni. Aggódott, hogy
valami olyasmit tesz – vagy nem tesz –, amivel veszélybe
sodorja Travist.

Ismét megállt a La-Z-Boy fotel felett, és a gyermeket figyelte.
Travis olyan halkan vette a levegőt, mintha nem is lélegzett
volna. Cornell legszívesebben megérintette volna, hogy
ellenőrizze, életben van-e még, de nem merte.

A németjuhászok egész éjszaka a könyvtárban járkáltak, és
felváltva aludtak, vagy Cornellt szimatolták, s arra próbálták
rávenni, hogy megsimogassa őket, amire a férfi nem volt képes,
mert az olyan lett volna, mint egy emberhez hozzáérni.

Az összes olyan bőrfelület, ahol valaki más hozzáért,
olyannak tűnt, mint egy seb, amelyből nem vér folyik, hanem a
lényének lényege, az elméje és a lelke. Egy másik ember
egyetlen érintéssel kifolyathatta Cornellt önmagából, hogy csak
a teste lelketlen hüvelye maradjon utána.

Ez egy imaginárius félelem volt, a személyiségzavara egyik
tünete. De a tudat, hogy a félelem nem valóságos, csak a



képzelet szülte, nem vett el az erejéből. Furcsa. Cornell más
tekintetben mindig hajlott az észszerűségre. Ez a konkrét
észszerűtlenség ellenben úgy beleégett, mint a fahéjas töltelék a
reggeli péksüteménybe, bár a fahéj jó dolog, az észszerűtlenség
pedig nem.

A kutyák idegesek voltak. El akarták végezni a dolgukat.
Cornell nem szerette volna, hogy a perzsaszőnyegein

végezzék el a dolgukat.
Attól félt, hogy ha megpróbálja felerősíteni a pórázukat a

nyakörvükre, akkor esetleg hozzáérnek.
Nem jó, nem jó, nem jó.
Lehet, hogy a kutyákat beidomították arra, hogy ne fussanak el. De

mi lesz, ha mégis megszöknek? A fiú imádja őket. Nagyon elkeseredne,
ha elvesznének.

Ezt jelentette a felelősség. Olyan döntések meghozatalát,
amelyek másokra is hatással voltak, nem csak magára Cornellre.

Amikor a kutyák nyüszíteni kezdtek, azt mondta:
– Rendben, kiviszlek titeket. De ne szaladjatok el tőlem,

kérem és köszönöm.
Odakint meleg és napsütéses idő volt, a könyvtár

lámpafényének visszafogott tónusai nélkül, amelyeket Cornell
annyira szeretett.

A kutyák odébb szaladtak az ajtótól pár méterre, és csak ott
pisiltek. Utána pár percig szaglásztak a környéken, majd végül
mindketten nekiálltak elvégezni a nagydolgukat.

Cornell kínosan érezte magát, miközben azt figyelte, ahogy
az állatok ürítenek, ugyanakkor le is nyűgözte a dolog, mert a
kutyák tudatosnak tűntek, és mintha zavartan pislogtak volna
rá, talán azért, mert a férfi még soha nem látta őket ilyen
helyzetben.

Amikor végeztek a dolgukkal, megálltak előtte, és
várakozón, a fülüket hegyezve felnéztek rá. Cornell pár
pillanatnyi értetlenség után rájött, hogy arra várnak, hogy
összeszedje az ürüléküket egy műanyag zacskóval, ahogy az
emberek szokták.

De nem volt nála műanyag zacskó. És egyébként is, a kék
ház körül lévő kavicsos részt leszámítva, amelyet csak
kaktuszok és pozsgás növények díszítettek, a birtok többi részét,



a pajta környékét is beleértve, kiszáradt fű, zsálya, hosszú szárú
hajdina, változatos gyomok és puszta föld borította. Ezen
otthagyni az ürüléket nem volt olyan drámai, mint egy
golfpályán vagy egy templom kertjében lett volna.

Amikor Cornell megindult a ház felé, maga előtt cirkuszba
illően hatalmas és esetlen árnyékával, a kutyák csak ácsorogtak
tovább. Mikor hátraszólt nekik, az ürülékükre pillantottak, majd
döbbenten visszanéztek rá, mintha nem értenék, miért van ilyen
rosszul idomítva. De végül bementek vele a házba.

A nagy zsák kutyaeledel ott állt a konyhában, ahogy a fiú
megjósolta. A kisbőröndje a ruháival és a többi holmijával a
kisebbik hálószobában volt.

Cornell bezárta a ház ajtaját, és visszatért a pajtába, egyik
kezében a kutyaeledellel, a másikban a bőrönddel.

– Gyertek velem, kérem és köszönöm – mondta a
kutyáknak, és nagy örömmel töltötte el, hogy mellé igazították a
lépteiket, egyikük jobbról, másikuk balról, mintha ugyanúgy
vigyáznának rá, ahogy ő a fiúra.

A Cornell nadrágzsebében lévő elektronikus kulcs
automatikusan kinyitotta a pajta rozoga faajtónak tűnő
bejáratát, amely igazából vastag acélból készült. A kutyákkal
együtt beléptek az előtérbe. Cornell becsukta maga mögött az
ajtót. A zár pár másodperccel később hangos kattanással
bezárult. A következő ajtó elektronikus zárja azonnal reagált a
tulajdonos tenyerének érintésére, és kinyílt, hogy be tudjanak
menni a könyvtárba.

Attól az ajtótól balra, amelyen át Cornell belépett, egy másik
ajtó vezetett a fürdőszobába. Jobboldalt húzódott a negyedik
falnak az a része, amelyet nem könyvek borítottak, hanem egy
konyhapult, pár szekrény, egy kéttálcás mosogató, két hatalmas
Sub-Zero hűtőszekrény, két mikrohullámú és egy sütő.

A fiú éppen az egyik hűtő belsejét bámulta.
A kutyák örömükben szűkölve odasiettek hozzá.
Travis Cornell felé fordult.
– Mr. Jasperson, kérdezhetek valamit?
– Hogy kérdezhetsz-e? Igen. Természetesen. És szólíts

Cornellnek.
– Mitől működik a hűtőszekrény?



Cornell csak pislogott. Lerakta a kutyaeledelt és a bőröndöt.
– Hmm. Mitől? Nos, az áramtól.
– És mi történik, miután vége lesz a világnak?
– A világnak nem lesz vége. Csak a civilizációnak. – Amikor

a fiú összehúzta a szemöldökét, Cornell elmagyarázta:
– A városoknak meg ilyesminek, a bolygónak nem. A

bolygónak nem. A bolygónak nem.
– És akkor mitől működnek majd a hűtőszekrények?
– Egy generátortól. Odakint elástam egy nagy tartály

propángázt. A könyvtár és a bunker tizennégy hónapig
működőképes marad azzal, vagy egyedül a bunker harmincig.

– És utána? – kérdezte a fiú.
– Talán létrejön egy új civilizáció.
– És ha semmi nem jön létre?
– Hmm. Hmm. Akkor valószínűleg meghalok.
– Valószínűleg – helyeselt Travis. – Én azt hittem, te soha

nem mész be a városba.
– Már nem járok be a városba. Akkor is ritkán jártam be,

amikor még a kis kék házban laktam. Nem akarom megijeszteni
az embereket.

– Akkor honnan szerzed a csokoládés tejet meg ilyesmit, ha
soha nem mész be a városba?

– Gavin havonta egyszer idejön, mint az óramű. Ő tölti fel a
hűtőszekrényeket.

– Lehet, hogy tényleg jön majd. Ha nem…
– Hmm. Ha nem halt meg. Ha nem halt meg. Ha nem halt

meg.
A fiú becsukta a hűtőszekrényt, és éppen olyan komolyan

nézett Cornellre, ahogy a kutyák.
– Mr. Jasperson, miért mondod el háromszor a dolgokat?
– Szólíthatsz Cornellnek. Nem mondok el mindent

háromszor.
– De néhány dolgot háromszor elmondasz.
– Hmm. Olyan dolgokat, amikkel kapcsolatban nem

akarom, hogy megtörténjenek, vagy igazak legyenek. És néha
olyan dolgokat is, amelyek szerintem nem igazak, de azt
kívánom, bár azok lennének.

– És ez működik?



– Nem. Csak kicsit jobban érzem magam tőle. Kérsz valamit
enni?

– Elég éhes vagyok.
– Tudok készíteni tojást rántottának vagy tükörtojásnak,

sajttal vagy anélkül, vagy az összes többi módon. Pirítóssal.
Párizsis kenyeret is tudok csinálni. Mustárral, majonézzel vagy
mindkettővel. Mindenféle ételt tudok csinálni.

– Te is éhes vagy? – kérdezte a kisfiú.
– Az vagyok. Éhes vagyok.
– Akkor azt eszem, amit te – döntötte el a gyermek.
A kutyák odasétáltak az eledeles zsákhoz, és izgatottan

szimatolgatták.
– Meg kellene etetnem a kutyákat – hajolt le Cornell a

zsákhoz. – Egyelőre nagyon kedves kutyák. Egyelőre nem
harapnak. Egyelőre.

– Nagyon kedvelnek téged – helyeselt Travis.
Cornell megdermedt. A zsák fölé hajolva hátrafordult, hogy

a fiúra nézzen.
– Ezt meg honnan tudod?
– Hát nem látod? Kedvelnek téged.
– Én nem látom. Nem tudom, miből lehet ezt látni.
– Hát, pedig így van. Kedvelnek téged.
Cornell az egyik kutyára nézett, utána a másikra. Azok a

farkukat csóválták.
– Hmm. Lehet, hogy csak azért, mert nálam van az étel.
– Nem, tényleg kedvelnek.
Cornell más emberek társaságában mindig túl nagynak,

esetlennek és furcsának érezte magát, még az unokatestvérével,
Gavinnel is, továbbá állatok körül is. A kutyák mindig
megugatták. A macskák ráfújtak, vicsorogtak, és elmenekültek.

– Hmm. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Az azért nem
semmi lenne.

37.

HA ELHITTE VOLNA, hogy tényleg léteznek, Egon



Gottfrey gyűlölte volna a texasiakat, és ha elhitte volna, hogy
Texas egy valódi hely, nem csak fogalom, akkor soha többé nem
ment volna oda.

Chase és Alexis Longrin három lányukkal együtt – Laurie-
val, Daphneval és Artemisszel – átmenetileg fogságba estek a
nappalijukban.

Amikor Chris Roberts és Janis Dern megpróbálta kihallgatni
a családot, mind az öt fogoly úgy viselkedett, mintha szabad
akaratukból lennének ott. Úgy tettek, mintha nem is lennének
tudatában a behatolóknak, és csak egymással beszélgettek,
leginkább a közelmúltban látott tévéműsorokról. Biztosra
vették, hogy Gottfrey és csapata valójában semmilyen hivatalos
hatósághoz nem tartoznak – vagy legalábbis nem az FBI és a
haza érdekeit tartják szem előtt. Jane Hawk az anyósán és
apósán keresztül biztosan megmérgezte az ő elméjüket is.

Egon Gottfrey addig figyelte ezt az arcátlanságot, amíg rá
nem unt. Utána kiment az ötös istálló elkerített lófuttatójába,
ahova Pedro és Alejandro az alkalmazottakat terelte, nyolc férfit
és két nőt. Közülük kilencen nappali műszakban dolgoztak, és
azt állították, hogy nem tartózkodtak a birtokon hajnali
kettőkor, amikor Ancel és Clare Hawk megérkeztek lóháton – és
nem sokkal később talán valami kényelmesebb járművön
távoztak.

Csupán egyikük, Bodie Houston, egy inas, cserzett bőrű,
hollófekete hajú harmincas fickó volt ott egész éjjel a kis
gondnoki lakásban. Ő azt állította, annyira tiszteli az FBI-t, a
történetét, a magas színvonalát és korrumpálhatatlan ügynökeit,
hogy keserűen bánja, hogy túl mélyen aludt ahhoz, hogy bármit
észrevegyen. Keserűen bánja.

– Gyerekként más sem akartam lenni, csak FBI-ügynök.
Mekkora megtiszteltetés lenne, ha segíthetnék maguknak! A
csudába, most olyan használhatatlannak érzem magam, mint
egy ló ötödik lába…

Gottfrey némán méregette ez után a kis beszéd után,
miközben azt próbálta eldönteni, hogy az Ismeretlen
Forgatókönyvíró vajon azt akarja, hogy megbilincselje Bodie
Houstont, elszállítsa egy kihalt környékre, és lelökje egy
szikláról, vagy azt, hogy elsétáljon.



Végül úgy döntött, elsétál.

38.

CORNELL VILÁGVÉGE-KÖNYVTÁRA ablaktalan
volt, néma, a könyvek erődje. Az egyik olvasóterületen négy
egymáshoz nem illő – de gyönyörű – karosszék nézett szembe
egymással. A székek között antik asztalok álltak, mindegyik
más-más korszakból származott. Az asztalokon színezett üvegű
lámpák. Színes fényük lágy volt, és nagyon szép. Mindez egy
késő tizenkilencedik századi, vörös-arany árnyalatú tabrizi
szőnyegen helyezkedett el.

Cornell megpróbálta úgy berendezni a könyvtárat, amilyen
szerinte a mennyország lehetett, azt leszámítva, hogy reményei
szerint a mennyországban nem egyedül lesz majd, és ott nem
fog ijesztőnek tűnni az emberek számára, és tudni fogja, mit
mondjon azoknak az embereknek, akikkel majd találkozik.

Most viszont társasága is akadt, és ez jó alkalomnak tűnt
arra, hogy letesztelje, készen áll-e egy olyan túlvilágra,
amelyben nem lesz egyedül.

A két nagy kutya a szőnyegen feküdt, mindkettő behúzta a
farkát a lábai közé, és egyikük horkolt. Cornell gyorsabban
hozzászokott az állatokhoz, mint először gondolta volna.
Részben azért is, mert a kutyákkal nem kellett beszélgetnie.

Ő egy kényelmes karosszékben ült. A fiú szinte eltűnt egy
nagy fotelben. Cornell olyannak érezte magát a gyermekhez
képest, mint egy hatalmas szárnyas gyík egy verébre méretezett
ülőkén. Lábukat ottománokon pihentetve üldögéltek egymással
szemben az olvasókör északi és déli csücskében. A
reggelizőtálcájuk a székük karfájára volt akasztva.

– A szendvicsek nagyon finomak – jegyezte meg a fiú.
Cornell nem igazán tudta, mit válaszoljon, de az tűnt a

legbiztonságosabbnak, ha egyszerűen leírja a szendvicset.
– Vajas kenyér, két szelet párizsi, két szelet sajt, az egyik

lapka, a másik provolone, paradicsomszeletek, kis majonéz,
mindez szendvicssütőbe téve, és megsütve. – A jelek szerint ez
jó fogadtatásra talált, úgyhogy hozzátette: – Két csemegeuborka
köretnek, és egy-egy kis zacskó chips mindkettőnknek.



– A kóla is jó a szendvicsek mellé – felelte a fiú.
Bár Cornell mindent elolvasott az üdítősdobozokon, és

fotografikus memóriával rendelkezett, mégis úgy döntött, hogy
nem sorolja fel az ital alkotóelemeit, viszont idézett valamit,
amit érdekesnek talált:

– „Csomagolva a The Coca-Cola Company, Atlanta,
Georgia, 30313 engedélyével a Coca-Cola Bottler’s Association,
Atlanta, Georgia, 30327 valamelyik tagja által.”

A fiú azt felelte:
– Még soha nem jártam Atlantában.
– Én sem – válaszolta Cornell.
– Egyszer elmehetnénk oda.
– Nem, ez ijesztő gondolat.
– Miért ijesztő?
– Túl messze. Túl nagy – válaszolta Cornell.
– Lehet, ha azt mondod. – Ez a beszélgetésféle egy új

emberrel sokkal könnyebbnek bizonyult Cornell számára, mint
a legtöbb. Némi hallgatás után a fiú azt mondta: – Te vagy
Gavin bácsi unokatesója.

– Anyám, Shamira az ő anyja testvére volt. De a család
kitagadta, és ő is kitagadta őket tizenhat évesen, mielőtt én
megszülettem volna. A család rólam nem is tudott.

– Hogyan lehet… kitagadni valakit?
– Ki kell lökni, becsukni az ajtót, és soha többé nem

találkozni vele.
– Hű! Ez gonosz dolog. Miért csinálták ezt?
– Anyám rettenetes drogfüggő volt, és prostituált.
– Mi az a prostitulát?
– Szexet árusított. Jaj! Ezt nem hallottad. Nem hallottad.

Nem hallottad. Ő… Ő… ő pénzért szerelmeskedett másokkal.
Ettől a beszélgetéstől Cornell verejtékezni kezdett.
A fiú azt felelte:
– Aki szerelmeskedik, az kisbabákat csinál. Ő kisbabákat

csinált?
– Csak engem. Valamikor én is kisbaba voltam.
– És ki az apukád?
– Senki nem tudja. Ez nagy rejtély.
– Az anyukád nem emlékszik? Lehet, hogy meg kellene



kérdezned.
– Anyám meghalt, amikor tizennyolc éves voltam.
A fiú letette a szendvicsét.
– Ez nagyon szomorú.
– Az már régen volt. Folytasd az evést. Látod, én is eszem.

Kábítószer-túladagolásban halt meg, nem tudott leszokni.
Nekünk ennünk kell, nem tudunk leszokni.

A fiú csak ült, és a szendvicsét bámulta. Utána azt mondta:
– Nem jó, hogy az embereknek meg kell halniuk.
– Nem. Nem, nincs rendben. Nincs rendben. Nincs rendben.

De ez már csak így megy. És ennünk kell.
– De ha a család nem tudott rólad, akkor Gavin bácsi

honnan tud?
– Amikor gazdag lettem, felbéreltem egy detektívet, hogy

megkeresse a családomat, és elmondja, milyenek. Gavin volt az,
akiről úgy gondoltam, hogy talán kedvelni fogom. És tényleg.
Tényleg kedvelem… vagy kedveltem. Ő az egyetlen, akinek
szóltam, hogy vagyok. Talán ezért vagy itt még mindig
biztonságban. Még mindig biztonságban vagy itt. Még mindig
biztonságban vagy itt.

– Biztonságban érzem magam.
– Az jó. Az remek. És most edd meg a szendvicsedet, kérlek

és köszönöm.
A fiú beleharapott a szendvicsébe, elgondolkozva megrágta

a falatot, majd lenyelte, és azt kérdezte:
– Te mennyire vagy gazdag?
– Nagyjából háromszázmillióm van.
– Hűha. El se tudok számolni odáig.
– Ez ijesztő – helyeselt Cornell. Olyan félelmetes volt

rágondolnia arra a rengeteg pénzre, hogy majdnem le kellett
tennie a szendvicsét. De jó példát akart mutatni a fiúnak,
úgyhogy folytatta az evést.

– És hogyan lett ennyi pénzed?
– Feltaláltam néhány nagyon népszerű appot.
- Hallottam már appokról, de egyet se ismerek.
– Majd fogsz. Mindenesetre, mire huszonnégy éves lettem,

olyan sok pénzt kerestem, hogy halálra ijedtem tőle.
– Miért ijesztett meg a pénz?



– Tíz dollárral kezdtem. Négy évvel később adózás után
háromszázmillióm volt. Ez nem történhet meg, csak akkor, ha
egy civilizáció, ez, amelyikben mindnyájan élünk, egy
hártyavár.

– Egy micsoda?
– Elnézést kérek, és köszönöm. Néha rossz szó jön ki a

számon. Kártya. A civilizációnk biztosan kártyavár. Ezért úgy
döntöttem, hogy felkészülök az apokageddonra.

– És megépítetted ezt a titkos könyvtárat.
– És a még titkosabb bunkert. Szerinted őrült vagyok?
– Nem, nem őrült. Nagyon okos.
Cornell a fiú dicséretétől meghatódva azt felelte:
– Nem lettem volna képes megcsinálni, és titokban tartani

azok nélkül a filippínó munkások nélkül, akik egyetlen szót sem
tudtak angolul.

39.

EGON GOTTFREY már kezdte úgy érezni, hogy a
forgatókönyv azt kívánja meg, felidegesítse magát egy rakás
keményfejű texasi lókupec miatt. Odaszólt Rupert Baldwinnak,
aki Chase Longrin irodájában foglalta el magát, a hármas
istállóban.

Rupert már végigment az íróasztal és az iratszekrény
tartalmán anélkül, hogy bármit is talált volna, és az összes
papírt ledobálta belőlük a földre, talán megtorlásul Chase
megjegyzéséért az FBI öltözködési előírásairól. Rupert a
divatvilág lázadójának tartotta magát; imádta korbársony
öltönyeit és zsinórnyakkendőit.

Longrin számítógépével behatolt a gépjármű-
nyilvántartásba, hogy rákeressen a Longrinék vagy a Longrin-
istálló nevére bejegyzett járművekre. Platós furgonok,
lószállítók, két SUV, egy Ford szedán…

Rupert azt mondta:
– Átadtam a listát Vince-nek. Mindjárt ellenőrzi, hogy van-e

olyan járgány, aminek itt kéne lennie, de nincs.



Az Ismeretlen Forgatókönyvíró drámaian hatékony
hangulatában lehetett, mert Rupert alig csukta be a száját, Vince
Penn robbant be a szobába, mint egy medvés mutatvány
nagydarab cirkuszi sztárja. – Az összes jármű itt van a Mercury
Mountaineeren kívül. Ellenőriztem a garázst, az összes istállót
és a szénapajtát. Bementem a házba, és benéztem az ágyak alá
is, de sehol sincs. – Gottfrey-ról Rupert Baldwinra nézett, majd
ismét Gottfrey-ra. – Az utolsó mondatom az ágyakról csak vicc
volt.

Egon Gottfrey azt szerette volna, ha haladnak a dolgok,
ezért nem folyt bele a beszélgetésbe Vince-szel.

Miután megtudta, hogy a Mountaineer az érdeklődésük
tárgya, Rupert a gépjármű-nyilvántartási azonosítójával azt a
nemzetbiztonsági adatbázist is lekérdezte, amelyben a járművek
egyedi GPS-jeladó kódját is tárolták. Sikerült megtalálnia azt,
amelynek a segítségével műholdról lokalizálni tudták a
Mountaineert.

Egy térkép jelent meg a képernyőn, amelyen egy villogó
vörös pötty jelezte a jármű hollétét.

– Nem mozog. Talán parkol – jegyezte meg Rupert.
– Hol parkol?
– Killeen belvárosában, Texasban.
– Az milyen messze van innen?
– Nem túl messze – válaszolta Vince Penn. – Pár hete

Killeenben jártam. Megismerkedtem ott egy lánnyal. Nem volt
túl szép, vagy ilyesmi, de elég csinos volt ahhoz, hogy feleségül
akarjam venni. De utána kiderült, hogy prostituált, és nem
házasodni akar.

Rupert Vince-nél valamivel segítőkészebben hozzátette:
– Úgy kétszázvalahány kilométernek tűnik. A legközelebbi

helikopter, amit használhatunk, Austinban van. Mire ideérne,
felszedne minket, és elrepítene Killeenbe, gyorsabb lesz, ha
kocsival megyünk. Át kell hajtanunk Austinon, ami lelassít
minket, de még így is odaérhetünk Killeenbe két, talán két és
egynegyed óra alatt.



40.
CORNELL JASPERSON csak arra tudott gondolni,

hogy valami nagyon rossz dolog fog történni. Ő és a fiú jól
elvoltak, és a kutyák sem támadtak rá. Ennek ellenére időről
időre megmerevedett, felemelte a fejét, és hallgatózni kezdett,
váratlan veszélyektől tartva. Nem a civilizáció összeomlásától,
egyelőre még nem, de valami rossztól.

Desszert gyanánt ananászos-kókuszos muffint ettek, amit
kézzel fogyasztottak el, továbbra is a lámpák fényében álló
székeken.

– Amikor a kis kék házban laktam, egyedül elkészítettem az
összes építészeti tervrajzot.

– Azt mondtad, hogy fipilínó munkások. Azok kik? –
kíváncsiskodott a fiú.

– Filippínó. A Fülöp-szigeteki Köztársaságból, a világ túlsó
feléről. Az hétezer szigetből áll, bár a legtöbb ember tizenegyen
lakik.

– Te jó ég, nem találtál munkásokat közelebb?
– Olyan képzett munkásokat, akik csak tagalogul beszélnek,

és nem tudják elmondani senkinek a Borrego-völgyben, hogy
egy titkos könyvtárat és bunkert építenek, nem, kérem és
köszönöm.

– A „tagalog” vicces szó.
– Hmm. Olyasmi.
Cornell tarkóján bizsergés futott végig, és folytatta útját

esetlen kulcscsontjai között a gerincén. A ház ura minden ok
nélkül a mennyezetre nézett, nem tudva, mit vár.

– Mi a baj? – kérdezte a fiú.
– Hmm. Hmm. Semmi. Szóval, mire háromszázezret

kerestem, rengeteg nagy hatalmú emberrel is sikerült
kapcsolatba kerülnöm. Felkutattam a munkásokat, szereztem
nekik vízumot és zöld kártyát, és idehozattam őket a Fülöp-
szigetekről. Kedvesek voltak. Keményen dolgoztak. Néha
énekeltek éjszaka. Nagyon szépen énekeltek.

– Miről énekeltek?



– Leginkább maláj legendákról, a tengerről, a csillagokról,
Buddháról és Jézusról. Néha Elvis Costellót énekeltek tagalogul.

Cornell énekelt pár sort tagalogul. Meglepte, hogy ilyen
fesztelen. Éneklés közben kicsit sem érezte idétlennek magát.
Miközben beszélgettek, a fiúra tudott nézni, noha általában nem
szeretett közvetlenül az emberekre nézni.

– Ezek a muffinok finomak – jegyezte meg a fiú.
Cornell lenyalogatta az ujjairól az édes tölteléket.
– Nagyon kedves, hogy ezt mondod.
– Hogy tudtál beszélgetni a fipilínókkal, ha ők nem tudtak

angolul?
– Mielőtt felvettem őket, megtanultam tagalogul. Ők

lakókocsikban éltek a birtokon, soha nem mentek be a városba,
és mire hazarepültek, mindnyájukból milliomost csináltam.

– Az rengeteg! Tizenkét milliomos.
– Hmm. Annál sokkal többe került. Ha az anyagot és az

adományokat is beleszámolom, ingem-atyám ráment.
– Mármint inged-gatyád?
– Gatyám. Nem tudom, mi bajom a szavakkal. Szóval

ingyen-gatyám. Jaj, megint megtörtént!
A kisfiú nevetett.
És Cornell is, bár egy pillanattal később már összevont

szemöldökkel bámulta a mennyezetről lógó négy biztonsági
monitort. Ha egy prérifarkasnál nagyobb melegvérű élőlény
három méterre megközelítette az épületet, megszólalt egy halk
riasztó, és az összes képernyőn megjelent a látogató; a könyvtár
bármelyik pontjáról látszott, hogy mi történik odakint. A
képernyők most üresek voltak.

– Milyen adományokat? – kérdezte a kisfiú. – Olyanokat,
amilyeneket a sebesült veteránok kapnak? Gavin bácsi és Jessie
néni nekik adott pénzt, meg hasonló embereknek.

– Ezeket az adományokat hivatalnokok kapták, hogy
megengedjék, hogy magas építési kerítést húzzunk fel, hogy a
tervrajzok bemutatása és jóváhagyása nélkül építkezni
kezdhessünk. Egy titkos bunker nem sokat ér, ha nem titkos.

– De azt kenőpénznek hívják.
– Honnan tudja egy ötéves fiú, hogy mi az a kenőpénz?
– Mindjárt hatéves leszek. És egyébként is, az anyukám FBI-



os. Én FBI-gyerek vagyok.
– Igen, persze. Egy FBI-gyerek.
– Ezek a világon a legjobb muffinok – jegyezte meg a fiú.
– Hmm. Az egyik munkástól kaptam a receptet. Ők rengeteg

ananászt és kókuszt termesztenek a Fülöp-szigeteken. Kérsz
még egyet?

– Persze, naná! Az nagyszerű lenne, kérem és köszönöm.
Amikor Cornell megemelte a tálcáját, s előrecsusszant a

székében, hogy letegye az ételt a lábtartóra, a két kutya
felemelte a fejét, és méregetni kezdték a félig megevett muffint.

– Ez nem a tiétek – szögezte le Cornell. A jó kutyák
visszaeresztették a fejüket, és a férfi azonnal megbánta, hogy
ilyen éles hangon szólt rájuk.

A konyhasarokban kivett egy muffint egy műanyag
dobozból, és egy kistányérra tette; közben néhányszor a
biztonsági kamerák monitorára pillantott, bár nem hangzott fel
vészjelzés.

Úgy érezte, egyszerűen csak Cornellként viselkedik, aki
okosabb az egészségesnél – mint azt az anyja gyakran
megjegyezte –, valami furcsa fejlődési rendellenességben
szenved, és retteg a civilizáció összeomlásától, de még jobban
retteg attól, hogy valaki hozzáér, és kiszívja a lelkét a testéből.
Talán kicsit sokat foglalkoztatta a halál.

Ahogy Mr. Paul Simon énekelte: Jövünk és megyünk, ezt a
gondolatot szeretem mélyen elnyomni magamban.{6}

41.

EGON GOTTFREY hat emberét ott hagyta, hogy
tartsák őrizetben a Longrin családot és az alkalmazottaikat,
fegyverrel, amíg nem hallanak felőle. A foglyoknak nem volt
szabad ez idő alatt felügyelet nélkül telefonálgatniuk, vagyis
felhívniuk Ancel és Clare Hawkot, hogy figyelmeztessék őket: a
nyomukra bukkantak.

Gottfrey-t Rupert Baldwin és Vince Penn készült elkísérni.
Miközben bemásztak a Jeep Wranglerükbe, Gottfrey pedig a



Rhino GX-éhez masírozott, Janis Dern, aki utánament a házból,
odakiáltott neki:

– Hé, Egon! Van egy perced? – Janis elhivatott forradalmár
volt, és hatékony ügynök, de kicsit túl görcsösnek tűnt, mintha
bármelyik pillanatban fogaskerekek csikordulhatnának, rugók
pattanhatnának, és lendkerekek reccsenhetnének nagyot benne,
hogy utána változatos alkatrészek robbanjanak ki csillogó
füstfelhő közepette a füléből, az orrlyukából, a szájából és más
testnyílásaiból. Olyan közel állt Egonhoz, mintha fogalma sem
lenne a személyes térről, és rezzenéstelenül meredt a szemébe,
mint mindig. – Itt kell hagynod az ampullákat, az injekciós tűt
és minden egyebet egy irányítómechanizmus beinjektálásához.

– Kibe akarod belenyomni?
– Laurie Longrinba.
– Az egyik gyermekbe?
– Akkor lenne valaki a családban, aki jelenteni tudna

nekünk.
– Az emberi agynak el kell érnie egy bizonyos fejlettségi

állapotot ahhoz, hogy az implantátum megfelelően össze tudjon
állni, és funkcionáljon. Tizenhat. Te is tudod, hogy csak a
tizenhatodik születésnapjuk után olthatjuk be őket.

– Jaj, ne már, ez egy nagy kupac lócitrom! Puszta elmélet.
– Ez tény – szögezte le Egon Gottfrey, bár valójában minden

máshoz hasonlóan ez is olyasmi volt, amit csak az Ismeretlen
Forgatókönyvíró akart velük elhitetni. Amikor Paloma
Sutherland odalépett az egyedileg átalakított Cadillac Escalade-
jéhez, ami elállta a kocsifelhajtót, és amikor Sally Jones intett,
hogy menjenek, Rupert és Vince kihajtottak a Jeep Wranglerrel.
– Csak a tizenhatodik születésnapjuk után – ismételte meg
Gottfrey.

Janis Dern vett egy mély levegőt, és frusztráltan kifújta.
– Nem tesztelték le elég gyereken ahhoz, hogy

bebizonyítsák, ez a probléma univerzális.
– Kilencen letesztelték – felelte Egon. – Három hónapon

belül mindegyikük összeomlott mentálisan. És fizikálisan is
tönkrementek. Végezni kellett velük.

– A kilenc fő túl kicsi minta ahhoz, hogy bármit bizonyítson.
Megérné megpróbálkozni Laurie-val. Ez a család elvezethet



minket Jane Hawkhoz. És ha az az elkényeztetett csitri
begolyózik, és vérezni kezd a szeme, mi azzal a baj? Miért
zavarna ez téged?

– Nem zavarna. Én csak megfigyelő vagyok. Azt teszem,
amit ő akar.

Janis összehúzta a szemöldökét.
– Kicsoda?
– Az Ismeretlen… – Egon elkapta a tekintetét a sárgásbarna

légypapírszemekről, de azok továbbra is rászegeződtek,
miközben átgondolta a válaszát. – A közvetlen felettesem. Te
nekem tartozol engedelmességgel. Én neki.

– Akkor kérj tőle engedélyt Laurie Longrin beinjektálására.
A legrosszabb, ami történhet, az, hogy nemet mond.

Egon ismét a szemébe nézett.
– Ezzel csak az időnket pazaroljuk. Oda kell érnem

Killeenbe.
Janis Dern elég vonzónak tűnt, ha az ember nem nézett a

szemébe túl hosszan. A szeme egyáltalán nem illett egy hozzá
hasonló fizikális adottságokkal rendelkező nőhöz, sokkal jobban
passzolt volna egy mérgezett méhből világra jött
szörnyszülötthöz, aki születésétől fogva torz és elmebeteg, és
aki csak a gyűlölködést találja értékesnek és élvezetesnek.

– Janis, én nem adhatok neked egy irányítómechanizmust a
lány számára. Nem ez van megírva a forgatókönyvben.

Könnyek gyűltek abba a szempárba, amely korábban olyan
száraz volt, mint a hamu. Nem gördültek ugyan ki, de reszketve
csillogtak.

Janis Egon arcához emelte a kezét, és óvatosan
hozzásimította. Még közelebb hajolt hozzá, és azt suttogta:

– Ha ezt nem teheted meg nekem… akkor legalább jusson
eszedbe Laurie, amikor legközelebb ki kell engedned a gőzt.

Egon őszinte értetlenséggel visszakérdezett:
– Ki kell engednem a gőzt?
– Irántam soha nem mutattál semmi érdeklődést, de engem

mindig is nagyon vonzottál. Abba már belenyugodtam, hogy a
vágyaim viszonzatlanok maradnak. De ha megint annyira
rosszul alakulnak a dolgok, hogy enyhítened kell a feszültségen,
akkor ahelyett, hogy valami részeg cowboyon töltenéd ki,



gondolj arra a pimasz kis ribancra, Laurie-ra! – A
forgatókönyvnek ettől a fordulatától Egon szava is elállt. Az
Ismeretlen Forgatókönyvíró perverz fantáziája minden
képzeletét felülmúlta. Ezt nem látta előre. Janis abban a hitben,
hogy a hallgatása azt jelenti, tart az ő haragjától, végighúzta az
ujját a férfi arcán a szájáig, majd az ajkához nyomta. – Nem kell
magyarázkodnod. És kérlek, ne gondold, hogy azért vallottam
meg az érzelmeimet, mert reménykedem valamiben. Már
belenyugodtam az érdeklődésed hiányába. De távolról eddig is
szerettelek, és ezután is szeretni foglak. Te erős vagy. Azt
csinálsz, amit akarsz, elveszed, amit akarsz, és mindig bízol a
saját győzelmedben. Annál a cowboynál fegyver is lehetett
volna. És a többieknél… legalábbis azoknál, akikről tudok…
Mindegyik esetben rosszul is alakulhattak volna a dolgok, de te
rettenthetetlen voltál. Figyeltelek. Láttam.

Amikor elvette az ujját Egon ajkáról, a férfi még mindig
olyan döbbent volt, hogy önkéntelenül is azt mondta:

– Tőlük nem kellett félnem. Egyikük sem volt valóságos.
Semmi nem az.

– Ők csak parasztok, gyalogok, két lábon járó háziállatok –
helyeselt Janis abban a tévhitben, hogy mindketten a mosdatlan
csőcselékről beszélnek, amelyet az összeesküvők végül az
uralmuk alá fognak hajtani. Mit sem sejtve arról, hogy Egon az
életfilozófiáját juttatta kifejezésre éppen, a radikális
nihilizmusát. – Neked vannak testvéreid, Egon?

– Nincsenek. Senki sincs, csak én vagyok. Egyedül én
létezem.

– Milyen szerencsés vagy! Nekem három nővérem volt. Te
nem gyűlölöd a gyerekeket?

– Én nem engedélyezek magamnak ilyen erős érzelmeket.
Mi értelme lenne, ha semmi sem valóságos?

– Nos, bennem elég gyűlölet van mindkettőnk számára.
Gondolkozz el rajta, Egon! Nem kell viszontszeretned. De
esetleg egy szép napon, amikor feszült leszel, és meg akarsz
könnyebbülni, akkor talán visszajöhetnél ide, és megtehetnéd
nekem ezt az egy szívességet, pusztán jószívűségből.

Ezzel megfordult, és visszatért Longrinék házába.
Egon beszállt a Rhino GX volánja mögé. Végighajtott a



Longrin-birtok magánútján Ruperthez és Vince-hez, akik a Jeep
Wranglerben várták.

Jobbra fordultak az autópályán, keletre, Austin felé.
A délutáni égbolt hatalmas volt, és üres. Mezők húzódtak

mindenfelé a látóhatárig, mintha azok váltak volna az egyetlen
jellegzetességévé egy olyan világnak, amelyről leborotválták a
hegyeket, és lecsapolták a tengereket.

Egon Gottfrey azon gondolkozott, mit kívánhat meg tőle a
forgatókönyv ezen a killeeni úton túlmenően. A szerző
szándékait illető, általában megbízható megérzései kudarcot
vallottak. Semennyire sem érezte, hogy meg kellene-e ölnie
Laurie Longrint vagy Janis Dernt – esetleg mindkettőt.
Kilométerről kilométerre kísértette ezt a döntésképtelenség, és
egyre feszültebbé vált.

42.

A KAPUN LÉVŐ zöld tábla azt hirdette, hogy
NAGYPAPA És NAGYMAMA OTTHONA. A fehér léckerítés mögött, a
gondosan nyírt gyepen három kerti törpe ült fatönkökön,
amelyek közül kettő pipázott, egy pedig talán lanton játszott.
Három további kerti törpe boldogan táncolt. Az egy méter húsz
centi magas szélmalom lapátkereke forgott az enyhe szellőben.
Egy díszes madárfürdő is volt a kertben, de tollas vendégek
nélkül; talán a szárnyasok valamely ösztöne figyelmeztette őket,
hogy tartsák távol magukat onnan.

Az ajtó feletti táblán az állt, hogy ISTEN ÁLDJA EZT A HÁZAT.
Jane megnyomta a csengőt.
Judy White és Lois Jones, aki ugyanaz az ember volt,

ugyanakkor egyik sem, ajtót nyitott. Ötvenes lehetett. Bogyós,
gömbölyded. Hollófekete hajú. Tojássárga árnyalatú
körömlakkal. Kék lábkörmökkel. Vietnámi papucsot viselt, túl
szűk, leopárdmintás melegítőt, hét gyémántgyűrűt, számtalan
arany-gyémánt karkötőt és egy egymáshoz illő zafírokból álló
nyakláncot.

Kivette a cigarettát az ajkai közül, hagyta, hogy a füst



egyszerűen kigomolyogjon a száján ahelyett, hogy kifújta volna,
és azt mondta:

– Úgy néz ki, mint akivel valami történt.
– Történt is. De itt vagyok.
– Van háromszor szokásos pénze?
Jane felemelte a papírzacskót, amelyben korábban a

szendvicsei voltak.
– Jöjjön be, kedves! Üljön le! Megnézem, hogy Pete mindent

előkészített-e.
A ház úgy bűzlött a cigarettafüsttől, hogy a kisunokák

azonnal elhullottak volna tőle, mint szúnyogok a rovarirtótól,
már ha lettek volna kisunokák, de nem voltak. A belső térben –
amely sötét volt, tele súlyos antik bútorokkal,
brokátfüggönyökkel és perzsaszőnyegekkel – nyoma sem volt
annak a giccsnek, amely az előkertet jellemezte, és amely
álcaként szolgált.

A nő hátrament a férje ház végében lévő nagy műhelyébe, és
egyedül hagyta Jane-t két nagy fehér macskával, amelyek
akkorák voltak, mint a vadmacskák. Az egyik egy kanapén
feküdt, a másik egy lábtartós fotelben. Úgy figyelték a lányt,
mintha a zsákmányuk lenne.

Jane elindult egy bőrfotel felé, de a sárga szemű macska
leugrott a kanapéról, és elfoglalta a helyet, mielőtt odaért volna.

Amikor az immár megüresedett kanapé felé fordult, a zöld
szemű macska elhagyta eredeti helyét, és felugrott a társa volt
heverőjére.

Amikor Jane a lábtartós fotelre pillantott, mindkét állat fújni
kezdett.

A lány azt mondta:
– Akkor állni fogok. – A fújás abbamaradt.
A zegzugos ház hátuljában, ahova szinte soha nem engedtek

be látogatókat, Pete Jones – aki egyben John White és
valószínűleg sok másik ember is volt egy személyben –
dolgozott több antik sajtógéppel, lézernyomtatókkal,
laminálógéppel és rengeteg további egzotikus eszközzel a
Frankenstein-hangulatú környezetben. De ahelyett, hogy
halottakat támasztott volna fel, ő változatos, kifogástalan
minőségű dokumentumokat hamisított.



A nappali és az étkező közötti boltívben megjelent a
leopárdmelegítős látomás, kezében egy kartondobozzal,
amelyben Jane rendelése volt.

– Leteszem az asztalra. Maga, kedves, nézze meg! – Ezzel
lerakta a pakkot, és felemelte a fedelét.

Az ebédlőasztal közepén egy kristálygömb volt
ezüstállványon. Mellette egy pakli tarot-kártya legyező alakban
kiterítve, húzásra készen.

Jane átnézte a doboz tartalmát.
– Nagyon jó. Nagyon szép. Gratulálok Pete-nek.
– Több mint szép.
– Igen, igaza van. Ez kiváló.
A nő átvette a szendvicseszacskót, és kihalászta belőle a két

köteg százdollárost, amelyeket gumiszalag fogott össze. A
hüvelykujja peremével végiglapozta a bankjegyek szélét,
kötegenként kétszer, oldalra billentett fejjel hallgatva a
hangjukat.

– Nem számolom meg, maga mindig becsületes – mondta,
noha valószínűleg pontosan leszámlálta a pénzt ördögien
érzékeny ujjaival és hallásával.

– Olyan jó, ha bíznak az emberben – jegyezte meg Jane.
– Tudni akarja?
– Mit?
Judy Lois White Jones a kristálygömb és a kártyák felé

billentette a fejét. Mosolya humortalan, macskaszerű volt. A
szeme éppen olyan fekete, és a pillantása éppen olyan
ragasztószerű, mint a szurok.

Jane azt felelte:
– Én nem hiszek az ilyesmiben.
– Nem kell hinni ahhoz, hogy igaz legyen. Gazdag lesz,

szegény lesz? Boldog lesz, szomorú lesz? Él, meghal? Csak
kérdezni kell.

Jane, miközben kilépett a bejárati ajtón, hátrafordult, és a nő
szemébe nézett.

– Az én jövőmet én alakítom. Csakúgy, mint maga.
– De mi a jövő? A kristály és a kártya megmondja.
– Szép napot, Mrs. White Jones. Tudom, hogy az lesz.
– Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem – felelte a nő, majd



becsukta az ajtót.

43.
A JEEP WRANGLER és a Rhino GX elég jó időt

futottak, amíg Austintól északra és Georgetowntól délre oda
nem értek egy kamionhoz, amely pár perccel korábban kettétört
a 35-ös autópályán. A vékony karosszériájú szállítókonténer
felhasadt, és egy nagy kupac színes sportcipő ömlött ki belőle,
amelyet az ország éppen legnépszerűbb rapsztárja tervezett.
Úgy száz nagy kartondoboz bukfencezett ki az útra, és a legtöbb
szét is szakadt, számtalan, a rapper arcmásával díszített
cipősdobozt ontva az aszfaltra, amelyeknek a fedele is leesett. A
sztrádának azt a kis részét, amelyet nem a kamion foglalt el, a
drága lábbelik szivárványa díszítette, és a túlárazott,
kihagyhatatlan sportcipők lavinája a jelek szerint egy törékeny
Mini Coopert is eltérített, s a korláthoz csapott. Két texasi
autópálya-rendőr már ott volt a helyszínen, s a kamion és a
cipők barikádja mögött egy dél felé tartó mentőautó is
szirénázott a leállósávban.

Az autók olyan gyorsan feltorlódtak Egon Gottfrey mögött,
hogy mire észbe kapott volna, már be is szorult az előtte és
mögötte lévő járművek közé.

Pár percig csak üldögélt a helyén, azon töprengve, hogy mit
akarhat tőle vajon az Ismeretlen Forgatókönyvíró. Utána kiszállt
a Rhinóból, hogy felmérje, sikerülhet-e kimanővereznie a
sávjából az autópálya szélére, hogy majd a leállósávban
visszahajtson dél felé, az első kijáratig.

Ekkor megjelent egy harmadik autópálya-rendőr is, és
fényvisszaverő kúpokat helyezett le az út peremére, hogy
üresen tartsa a leállósávot a dél felől közeledő mentő- és
tűzoltóautók számára.

Gottfrey megállította a rendőrt, bemutatta az FBI-
igazolványát, és azt mondta:

– Segítenie kell nekünk. Nekem és az embereimnek, akik
abban a Jeep Wranglerben ülnek, azonnal ki kell jutnunk ebből a
tumultusból.



A rendőr körülbelül százkilencvenöt centi magas lehetett, a
testfelépítése pedig, mint egy profi pankrátoré. Pár pillanatig
némán meredt Gottfrey-ra, olyan arckifejezéssel, mintha egy
idegen bolygón beszélt nyelven szóltak volna hozzá.

– Uram, jelen körülmények között az igazolványa nem jelent
többet számomra egy könyvtári olvasójegynél. Itt emberek
sérültek meg, és utat kell törnünk hozzájuk.

Miközben elfordult, Gottfrey utánaszólt:
– Tudni akarom a teljes nevét és az igazolványa számát.

Súlyos következményekkel járhat, ha nem érünk Killeenbe egy
órán belül.

A rendőr mintha még öt centit nőtt volna, miközben
visszafordult Gottfrey felé.

– Uram, minden tiszteletem, de amennyiben egy órán belül
Killeenbe kell érnie, azt javasolnám, hogy dugjon fel egy
propellert a seggébe, és fingja el magát odáig.

Gottfrey nem tudta, mit feleljen erre, és talán bölcsen
döntött, amikor nem mondott semmit.

Miután három járművel előrébb sétált, hogy beszéljen
Ruperttel, visszament a Rhinóhoz, és beült a volánja mögé.

Bekapcsolta a motorját, leengedte az ablakait, kikapcsolta a
motort, és azt mondta magának, hogy ez a késés nem igazán
számít.

Úgysincs jelentősége semminek. A felfordult kamion nem létezik.
A cipők sem léteznek. A bunkó autópálya-rendőr sem létezik. Killeen
sem létezik.

Gottfrey csupán külső szemlélő volt. Ez a késlekedés mit
sem jelentett számára. Szóval… elég különösnek tartotta, hogy
mégis késztetést érez arra, hogy kiszálljon a Rhinóból, elővegye
a pisztolyát, és hátba lője az autópálya-rendőrt.

Ugyanakkor meglehetősen biztos volt abban, hogy ha ilyet
tenne, azzal annyira eltérne a forgatókönyvtől, hogy
elkerülhetetlen lenne a büntetés, amiért félreértelmezte a
Forgatókönyvíró művét.

Miközben ő arra törekedett, hogy csak egy testetlen elme
legyen, amelynek a számára semmilyen tétje nincs ezeknek az
eseményeknek, a többi sofőr és utas ráébredt körülötte, hogy
milyen értéket képvisel a felborult Peterbilt kiömlött kincse.



Ajtók pattantak fel, emberek ugrottak ki. Előrevetették magukat
a felszakadt kartondobozok felé, és kapkodni kezdték a három-,
négy- és ötszáz dolláros Day-Glo edzőcipőket, amelyek
némelyike még dobozban volt, mások viszont kiestek, és
méretileg valószínűleg összevissza keveredtek. Egyfajta
eksztázisban rohantak vissza a kocsijukhoz, karjukban a
híresség lábbelijeivel, hogy utána visszatérjenek a romokhoz egy
újabb adagért, miközben azok az emberek, akik az autójukban
maradtak, döbbent és rémült arckifejezéssel figyelték őket,
mintha egy zombiapokalipszis alatt szorultak volna dugóba.

A cipőgyűjtögetők nem léteznek. A sportcipők nem léteznek.
Semmi nem jelent semmit.

Egon Gottfrey csupán egy külső szemlélő volt. De amikor
eszébe jutott Killeen, ahol talán megtalálhatnák Ancelt és Clare-
t, ránézett az utasülésen heverő összecsukható gumibotra,
visszagondolt arra a részeg cowboyra a Nashville West előtt, és
eltöltötte a késztetés, hogy bevesse ezt a hatékony fegyvert a
kapzsi cipőgyűjtögetők ellen is. Ezt a késztetést le kellett
küzdenie.

44.
PALM SPRINGS. A Santa Rosa- és a San Jacinto-hegy

komoran, nagyrészt kopáran szökött a magasba drámaian az
idilli völgyből, pálmafák susogtak halkan a meleg
légáramlatokban, csillogó-villogó üzletek és éttermek
szegélyezték a Palm Canyon Drive-ot a tűző napfényben és a
pálmák árnyékában, és mindent betöltött a sietség nélküli élet
hangulata.

Az ilyen helyek – amelyeknek az építőelemei között éppen
úgy szerepelnek a hagyományok, mint a fa, a kő, a szegek és a
habarcs – régebben biztonságérzettel töltötték el Jane-t; azok a
helyek, ahol a múlt történetei átitatták a jelent, ahol nagyrészt
megőrizték a régi életmódokat, amelyek csak lassan és
elegánsan változtak.

De ezek a benyomások talán már csak illúziók. Lehet, hogy
egyetlen hely sem képes sokáig fennmaradni az új elméletek és



kollektív őrületek ellenében, amelyeket az életünket behálózó
elektronikus és közösségi média lovagjai erőltetnek. A jövőnk
ezen alakítói abban hisznek, hogy a múlt minden szempontból
elmondhatatlanul primitív volt, és minden változás jó.

Jane egy háztömbnyire a Palm Canyon Drive-tól talált egy
szerény motelt április közepén is szerénytelen árakkal, pedig
ekkor a szezon már régen elkezdett lecsengeni. A délutáni
hőmérséklet harminc fok körül járt. Egy hónappal később már
negyvenhárom fok körüli lesz, és éjfélkor is majdnem olyan
meleg, mint délben. A recepciós elvette Jane-től a pénzt,
lefénymásolta a jogosítványát, és a kezébe nyomott egy
kulcskártyát.

A csomagok között, amelyeket Jane a 17-es szobába cipelt az
Explorertől, egy kétszáztízezer dollárt tartalmazó,
titánötvözetből készült diplomatatáska is volt; ez nagyjából a
fele volt annak a pénznek, amit Jane egy Simon Yegg nevű
perverz alaktól vett el három nappal korábban.

Az összes magasabb poszton lévő összeesküvő nagy
mennyiségű készpénzt tartott az otthonában, menekülőpénzt,
amelynek a segítségével szükség esetén új életet kezdhettek
volna más néven, távoli országokban. Arrogáns
magabiztosságuk ellenére, amellyel egy új Utópia
megteremtésén dolgoztak, egyikük sem tudta a kétkedés
minden írmagját kiirtani a fejéből.

A kis asztal két oldalán két székszoknyás karosszék állt. Jane
megemelte az egyik székszoknyát, és becsúsztatta az
ülőalkalmatosság alá a diplomatatáskát.

Kiakasztotta a NE ZAVARJANAK! táblát, és betolta a reteszt.
Széthúzta a függönyt annyira, hogy kilásson az Explorerre,

és tíz percig nézte, de senki nem tanúsított szokatlan
érdeklődést a SUV iránt.

Jane egy darabig csak üldögélt az ágy peremén, és az
eldobható telefont markolászta, amelyen Travis előző este
felhívta. Úgy szorította a mellkasához, mintha egy mágikus
erővel bíró tárgy lenne, amely rá tudná venni a fiát, hogy ő is
megfogja a saját készülékét a Borrego-völgyben, és azáltal, hogy
egyszerre tartják a kezükben a mobiljukat, egyesíteni tudnák a
szívüket és az elméjüket, s Jane meggyőződhetne arról, hogy a



fia biztonságban van.
Nem merte felhívni. Légiónyi ellensége ekkorra már

biztosan megfigyelés alá vette a Borrego-völgyet olyan
helikopterekkel, amelyekkel ki lehet szűrni a mobiltelefon-
frekvenciák jeleit. A legújabb technológia lehetővé tette, hogy
akár nyolcvan kilométeres körzetben lehallgassák az összes
eldobható telefonos beszélgetését. És a műveletre optimalizált
elemzőprogram kiszűrte volna az olyan szavakat, mint az
„anya”, a „szeretlek”, az „apa”, az „édesem” és a „Travis”.

Mint azt Jane előző este a fiának is elmondta, már az
eldobható telefonokat is túl veszélyes lett volna használniuk.

Kelletlenül visszarakta a készüléket az egyik táskájába.

45.

KILLEEN VÁROSÁNAK LAPÁLYA felett az ég
ugyanolyan laposnak tűnt, miközben magára öltötte alkony
előtti zafírkékjét, és nemcsak laposnak, hanem súlyosnak is,
mint egy masszív, ferde kőlap, amely mindent agyon akar
nyomni maga alatt.

A nem egészen öt perccel Rupert és Vince után, mégis
reménytelenül elkésve megérkező Egon Gottfrey az utca északi
oldalán parkolt le. Amikor kilépett a Rhino GX-ből, szinte úgy
érezte, nyomja őt felülről a túlságosan szilárd benyomást keltő
ég.

A texasi Killeen 1880-as évekre datálható városában egy- és
kétszintes épületek sorakoztak közös közfalakkal, amelyek ezért
olyan benyomást keltettek, mintha több vállalkozás osztozna
egyetlen hosszú épületen. Az alacsony építmények leginkább
téglából, festett téglából vagy kőből készültek. A járdákat
masszív kovácsoltvas korlát választotta el az úttól. Úgy látszott,
mintha a helyi lakosok is éreznék az ég nyomasztó súlyát, és
ezért alacsony, robusztus dolgokat építenének vész esetére.

A járda mellett ingyenes, merőleges parkolóhelyek
sorakoztak, és Longrinék Mercury Mountaineerje ott várakozott
egy ingatlaniroda előtt, az út átellenes oldalán, szemben Egon



Rhino GX-ével.
A város száznegyvenezres lélekszámához képest elég kicsi

volt a forgalom ezen az órán, talán azért, mert néhány
vállalkozás már ötkor bezárt – egy pénzkölcsönző és pár
ügyvédi iroda a többi pedig olyan evangélikus egyesület volt,
mint a Jézus Barátainak Apostoli Egyháza vagy a The Upper
Room Megváltóközpont. Egy-két sötétített ablaküvegű helyiség
célja rejtély maradt; ezek vagy ki voltak bérelve, vagy nem.

Gottfrey az Ismeretlen Forgatókönyvíró lustasághullámai
újabb jelének tudta be a gyér forgalmat és a boltok feliratának
hiányát; a jelenetek részletei gyakran bizonyultak vázlatosnak.

De egy karaokebár és egy mexikói étterem is volt az úton
egy bárral, úgyhogy elképzelhetőnek tűnt, hogy napszállta után
kicsit felélénkül az élet.

Mintha csak az Ismeretlen Forgatókönyvíró tisztában lett
volna Gottfrey cinizmusával, és meg akarta volna lepni, a tömb
végén lévő zebra rendkívül részletes textúrájú téglákból készült
átlós, kosárfonott mintázatban, amelyet csak egy mester
dolgozhatott ki ilyen precízen.

Nyolc-kilenc gyalogos volt odakint, az emberek fele
egyenruhában; az utóbbiak kétségkívül a Killeen melletti Fort
Hoodban állomásozhattak, ami szinte körülölelte a várost.
Gottfrey, úton a Mountaineer felé, ahol Rupert és Vince várták,
három katona mellett is elhaladt, akik mindegyike üdvözölte –
„Halihó!”, „Hogy van?” és „Stét, uram!” Ezt az Ismeretlen
Forgatókönyvírónak a kidolgozottságra tett újabb
próbálkozásaként értékelte, és azt felelte, hogy „Igen, igen!”,
„Viszontkívánom!” és „Bla-bla…”.

– A jármű nem volt bezárva – jelentette neki Rupert.
– Átkutattuk. Semmi. Csak a kulcs az első ülés alatt.
– Szerintünk ez azt jelenti, hogy nem jönnek vissza érte –

tette hozzá Vince. – Sorsára hagyták. Egyszerűen leléptek.
Lehet, hogy Killeenben bujkálnak, vagy valahogy szereztek egy
másik járgányt. Úgy tűnik, kapura futottunk.

– Nincs olyan, hogy kapura futás – válaszolta Gottfrey.
Ugyanakkor azt is észrevette, hogy a környéken nincsenek

köztéri kamerák, és a boltok bejáratánál sem látott biztonsági
kamerákat. Ez még a régi épületeknél is jobban eltöltötte azzal



az érzéssel, hogy visszarepült az időben a vadnyugat hőskorába,
amikor a hatóságok nem támaszkodhattak másra a polgárság
kordában tartása során, csak a két szemükre.

Egy magas, fehér hajú, elegáns férfi figyelte őket a közeli
ingatlanügynökség üvegajtaján keresztül.

Mivel Gottfrey nagyon rá volt hangolódva annak a
szerepnek a ritmusára, amelynek az eljátszását elvárták tőle,
felismerte, hogy ez a férfi egy fontos mellékszereplő, akinek
lehetnek olyan információi, amelyek új, gyümölcsözőbb irányba
lendítik az Ancel és Clare utáni hajtóvadászatot.

– Várjatok meg itt! – mondta Rupertnek és Vince-nek.
Amikor az ingatlanügynökség ajtaja elé ért, az kinyílt, és a

fehér hajú férfi kilépett rajta.
– Ha nem rozsdásodtak be a megérzéseim, önök, uraim, a

törvény képviselőinek tűnnek.
– FBI – válaszolta Gottfrey, és bemutatta az igazolványát.
A férfi ragaszkodott ahhoz, hogy megrázza a kezét.
– Jim Lee Cassidy. Megtiszteltetés, Gottfrey ügynök. – A

Mountaineer felé biccentett. – Azt a csinos gépjárművet egy
helyinek, templomjárónak, tisztának és egyenes hátúnak tűnő
pár vezette, akik akkor sem lehettek volna kedvesebbek, ha
fegyvert tartanak a halántékukhoz. De én mint gyanakvó
vénember úgy éreztem, hogy valami nincs rendben velük.

– Bérbe adó ingatlant kerestek, vagy ilyesmi?
– Nem, uram. Úgy esett, hogy amikor kiszálltak a

Mountaineerből, én éppen az irodámba tartottam az autómból,
a kezemben egy rosszul becsatolt táskával. Az kinyílt, és
temérdek magánjellegű okiratot ontott magából a járdára. Egy
kósza szellő teljesen szétfújta őket, és azok ketten úgy utánuk
szaladtak, mintha a szél az ő belépőjüket ragadta volna magával
a paradicsomba. Ha nem segítettek volna, akkor jelentős
veszteséggel számolhattam volna.

Gottfrey a belső zsebéből elővette Ancel és Clare fotóját.
– Ez az a pár – erősítette meg Jim Lee Cassidy.
Hawkék igyekeztek minél kevesebb feltűnést kelteni, és az

összeesküvők felhasználták a médiakapcsolataikat arra, hogy
Jane anyósát és apósát távol tartsák a hírektől, abban a
reményben, hogy ezzel sikerül azt az illúziót kelteniük bennük,



hogy nincsenek intenzív megfigyelés alatt.
Gottfrey azt kérdezte:
– Miért tűntek gyanúsnak?
– Nos, uram, miután összeszedtük a papírokat, a férfi és én

beszélgetésbe elegyedtünk, csak két-három percre, de a nő
folyamatosan az ingujját rángatta, és emlékeztette, hogy
foglalásuk van. Ráadásul úgy tűnt, mintha minden, a közelben
elhaladó jármű aggasztaná, nagyon ijedten nézte őket. És
amikor egy rendőrautó is elhajtott itt, mindketten nagyon
megriadtak.

– Ez mikor volt? – kérdezte Gottfrey.
– Éppen egy eladó háztól tértem vissza, amit egy fiatal

párnak mutattam meg, két burukkoló gerlének. Tíz harmincra
egy jó ügyfelemet vártam az irodába, úgyhogy talán olyan öt
perccel múlhatott tíz.

– Ma délelőtt? Az a foglalás, ami miatt aggódtak… biztosan
nem ebédelni készültek valamelyik étteremben olyan korán.
Nem látta, merre mentek innen?

Jim Lee Cassidy megkocogtatta a halántékát az egyik
mutatóujjával, mintha azt akarná mondani, hogy ő mindig
gondolkozik.

– Itt ácsorogtam, amíg végig nem mentek a Második utcán,
és jobbra nem fordultak. Onnan csak egysaroknyira van a
buszpályaudvar. Lehet, hogy buszra foglaltak jegyet?

– Ha busszal akartak menni, miért nem parkoltak közelebb a
végállomáshoz?

– Ezt csak udvariasságból kérdezi. Szerintem nem akarták
nyilvánvalóvá tenni, hogy busszal hagyták el Killeent. Azt
akarták, hogy úgy tűnjön, mintha még mindig itt lennének
valahol. Nem árulná el ennek a segítőkész fickónak, hogy mit
csináltak?

– Gyermekpornográfia – hazudta Gottfrey
Cassidy arca megfeszült a jogos haragtól.
– Ha ezt tudtam volna, nem jutottak volna el a

buszpályaudvarig. – Megcsóválta a fejét. – Olyan rendezettnek
tűntek, mintha életük összes napján átesnének a keresztségen.
Egyszerűen már senkiről nem lehet tudni, hogy kicsoda
igazából…



– Senki sem valóságos – felelte Gottfrey. – Olyan az egész,
mint egy nagy videojáték, egy virtuális valóság. Soha nem lehet
tudni.

46.

NAGYON JÓ NAPJUK volt. Talán nem is lett volna
szabad ilyen jónak lennie, tekintettel arra, hogy Gavin és Jessica
valószínűleg meghaltak, és a fiú is nagy bajban volt.

De a jó és a rossz ok és indok nélkül követik egymást. Az
egyik pillanatban még a pénz zuhog az égből, a másikban
ürülék.

Cornellnek oda kellett figyelnie arra, hogy különösebb
felindulás nélkül elfogadja a dolgokat, ne örüljön nekik
túlzottan, de ne is boruljon ki miattuk. Ha nagyon örült, vagy
túl izgatottá vált, akkor úgy érezte magát, mintha az
érzelmeinek súlyuk lenne, és össze akarnák préselni; a bőre
olyan szűknek kezdett tűnni, mintha mindjárt széthasadna; az
idegei pattanásig feszültek, a csontjai pedig vibrálni kezdtek,
mintha apró méhek készítettek volna méhkast a csontvázában.
Ilyenkor le kellett feküdnie egy sötét és csendes helyen, és egy
tavat kellett maga elé képzelnie egy mély barlangban, egy
mozdulatlan víztükröt, amelyen nem imbolyognak fények, és
amelyben nem úszik semmi; hagynia kellett, hogy a fekete víz
ellazítsa feszes bőrét, a néma víz lecsendesítse az idegeit, a
hideg víz megfojtsa a darazsakat a csontjaiban, és a víz
megtartsa, hogy lekerülhessen róla hatalmas érzelmeinek súlya.

Mindenesetre ebéd után Cornell úgy gondolta, hogy a fiú
biztosan tévét akar nézni. Úgy tudta, hogy az átlagos
gyermekek leginkább tévézni szoktak, számítógépes játékokkal
foglalják el magukat, és szüntelenül kínozzák egymást; mármint
azok, akik egy olyan abnormális gyermekhez képest
„átlagosak”, amilyen Cornell volt.

A könyvtárban lévő televízió a pajta tetejébe rejtett kis
műholdvevőn át kapta a jelet. Cornell soha nem nézett
semmilyen műsort vagy hírműsort, mert azok vagy



nyomasztóak voltak, vagy hazugságokat szajkóztak. Naponta
csak egy percre kapcsolta be a tévét, hogy ellenőrizze, még
mindig adják-e a megszokott műsorokat, mert ha igen, az azt
jelentette, hogy a civilizáció vége még nem kezdődött el.

De ezt a fiút sem érdekelte a tévé. Csak az anyját akarta
végre látni, és leginkább a szőnyegen kuporgott, a kutyákat
ölelgetve.

Ám a fiúnak ki kellett várnia, hogy az anyja odaérjen, és az
odaérés nem ígérkezett könnyűnek, tekintetbe véve, hogy Gavin
szerint az összes hatóság a nőt kereste. Travis anyját
legkorábban másnapra várták, bár úgy gondolták, hogy talán
még később fog odaérni.

Cornellben hirtelen felmerült, hogy Travis anyja talán
egyáltalán nem fog odaérni. Lehet, hogy meghal. Az anyák néha
meghalnak. A saját anyja is meghalt kábítószer-túladagolásban.

Ha a fiú anyja meghal… hova fog menni a fiú? Az apja már
hónapokkal korábban elhunyt. Ha Gavin és Jessica meghaltak,
és ha az anya is meghal, lesz hova mennie a fiúnak?

Az anyának nem szabad meghalnia. Nem szabad meghalnia. Nem
szabad meghalnia.

Rettenetes szomorúság öntötte el Cornellt, miközben három
vendégét figyelte, és arra gondolt, hogy a fiúnak talán nem lesz
hova mennie.

Bár a matematikához, a programozáshoz és a népszerű
appok feltalálásához értett, a nagy érzelmekhez nem igazán
konyított. Azoktól mindig elnehezült, szorítást érzett, és
mindene szikrázott, zümmögött.

Túl kellett tennie magát ezen a rettenetes szomorúságon,
mielőtt annyira súlyossá vált volna, hogy lehúzza, mielőtt arra
kényszerítette volna, hogy magára hagyja a fiút, lemenjen a
bunkerbe, és órákig feküdjön a sötétségben.

Olyannak látta a szomorúságát, mintha egy szürke tégla
nyomta volna a szívét. Elképzelte, ahogy berakja egy FedEx-
dobozba, és megcímzi valakinek, akire nagyon ráfér, hogy
lehúzza a szomorúság, például egy terrorista robbantónak, aki
embereket öl. Elképzelte, ahogy a FedEx furgonja elhajt, és
egyre kisebbé válik a messzeségben… majd eltűnik szem elől.

Bár Cornell ettől jobban érezte magát, ha csak ott ült volna,



azt nézve, ahogy a fiú összebújik a kutyákkal, és az anyját várja,
ismét elszomorodott volna. Úgyhogy azt kellett tennie, amit
mindig szokott, ha kiegyensúlyozott és stabil akart maradni. Azt
mondta:

– Olvasnom kell.
A fiú felnézett a kutyák mellől.
– Mit fogsz olvasni?
– Nem Ralph Waldo Emersont. Nem, nem, nem. Soha többé.

És Sigmund Freudot sem. Ő őrültebb volt az összes páciensénél.
Regényeket szeretek olvasni, novellákat. A szépirodalomtól
mindig jobban érzem magam.

– Én is tudok olvasni egy kicsit – felelte a fiú.
– Az nagyon jó. Ha a te korodban tudsz egy kicsit olvasni, az

nagyon jó – válaszolta Cornell, miközben felállt a karosszékből.
– Olvasnál nekem? – Cornell a mozdulat közepén

megdermedt. Furcsa pózban volt, fél kezével még mindig felfelé
nyomta magát a karfáról, egyik lába a padlón volt, a másik a
levegőben, a lábtartó felett, ennek ellenére úgy maradt, mintha
megmerevedtek volna az ízületei. A fiúra pislogott, és kinyitotta
a száját, hogy mondjon valamit, de egy hang sem jött ki belőle.
Az olvasás intim tevékenység volt Cornell számára, minden
másnál intimebb. Amikor bevonódott egy történetbe, szabadnak
érezte magát. Át tudott változni a főszereplővé – akár férfi, akár
nő, akár gyermek, akár felnőtt volt –, és egy másik életet tudott
élni, amelyben már sem a megjelenése, sem a magatartása nem
volt abnormális. Neki soha senki nem olvasott fel semmit; ő
autodidakta volt. Még soha nem merült fel benne, hogy
bárkinek felolvasson bármit. Ez veszedelmes
önkiszolgáltatásnak tűnt volna – és udvariatlan betolakodásnak
a hallgató belső életébe. – Az anyukám néha szokott nekem
olvasni – jegyezte meg a fiú.

Cornell még mindig fél kézzel és fél lábbal támaszkodva,
másik lábával a levegőben azt kérdezte:

– Tényleg?
– Az apukám is szokott nekem olvasni. És Gavin bácsi is.
– Milyen furcsa! – nyugtázta Cornell.
A fiú a homlokát ráncolta.
– Nem is furcsa.



– Nem?
– Nem. Ez kedves. A szülők gyakran olvasnak a

gyereküknek.
– Az én szüleim nem tették.
– Én is felolvasnék neked, ha jobban tudnék olvasni.
Cornell felemelt lába megérkezett a padlóra, és bármi okozta

is a korábbi bénultságát, az elmúlt. Egy darabig csak állt ott, és
gondolkozott, majd azt mondta:

– Nem kellene a kanapén lennünk? Ülhetünk külön székbe?
Távolabb egymástól?

– Persze. Az mindegy. Ülhetek én a La-Z-Boyba, és
feljöhetnek mellém a kutyák, ha akarnak?

– Eddig nem támadtak rám – felelte Cornell. – Nem
támadtak rám. Nem támadtak rám. Jó kutyák. Ülhetnek saját
székre is, de a tiédre is.

– Tök jó! És mit fogsz olvasni?
– Adj pár pillanatot, hogy eldönthessem, kérem és

köszönöm.
Ezzel Cornell, akit kezdett lelkesíteni a felolvasás, mint

újszerű élmény, elsétált, hogy bogarászni kezdjen a polcokon.
A fiú okos volt, de Dosztojevszkijre talán még nem állt

készen. Maga Cornell sem állt készen Dosztojevszkijre
tizenhárom éves koráig. Dickens? Talán. Végigsétált a polcok
mellett, a címeket olvasgatva, majd végül kiválasztott valamit.

Belehajtogatta méretes tagjait egy karosszékbe, és azt
mondta:

– Ezt négyszer is olvastam. Tetszeni fog. – Kinyitotta a
könyvet, és olvasni kezdett: – „Kezdjük ott, hogy október volt, a
fiúk számára különleges hónap. Nem mintha nem volna minden
hónap különleges. De ahogy a kalózok szokták volt mondani:
vannak rosszabbak és jobbak.”{7}

– Ez meg milyen könyv? – kérdezte a fiú.
Cornell feltartotta a kötetet, hogy Travis megnézhesse a

borítóját és a szerző nevét.
– A Gonosz lélek közeleg Mr. Ray Bradburytől. Ez nagyon

félelmetesnek hangzik, de nem az. Hanem varázslat.
– Nincs semmi baj a félelmetessel – felelte a fiú. – A dolgok

néha félelmetesek.



És így töltötték a délután hátralévő részét: Cornell olvasott, a
fiú hallgatta, a kutyák pedig – néha csak az egyik, néha
mindkettő – a fotelben hevertek kis gazdájuk mellett. Cornell
számára a hangos felolvasás eleinte rendkívül furcsának tűnt, de
kis idő múlva már egyáltalán nem.

Nagyon jó napjuk volt.
És utána éjszaka borult a Borrego-völgyre.

47.
JANE LEVETTE A RUHÁJÁT és a parókáját, majd

besétált a fürdőszobába, és lerakta a pisztolyát a mosdópultra.
Bár a zuhany csodálatosan meleg volt, nem időzött sokáig a
vízsugár alatt.

Tiszta ruhát vett. A bubifrizurás paróka nem volt olyan
cigarettaszagú, mint a korábban használt darab. Az új
kontaktlencséje barnára színezte a szemét. Sötét keretű
álszemüveget is vett.

Miután kimosta az alsóneműjét és a pólóját a fürdőszobai
csap alatt, kiakasztotta őket száradni a zuhanyfüggöny rúdjára.

Végiglapozgatta a Palm Springs Life magazin egyik
példányát, és talált benne egy mosodahirdetést. Odahajtott, és
expressz kiszolgálást fizetett, hogy másnap reggel átvehesse a
dzsekijét és a farmerét.

Ezt elég ironikusnak találta: hogy Amerika legkeresettebb
bűnözője ilyen hétköznapi teendőket intéz. A filmekben a
törvény elől menekülő hősök soha nem állnak meg fogkrémet
venni.

Az étteremben rendelt egy nagy adag bélszínsültet,
burgonya nélkül, két adag párolt zöldséggel, és egy pohár
Caymus cabernet-vel.

Miután megrendelte a vacsoráját, kirázott egy savlekötő
tablettát a dobozából, és leküldte némi vízzel. Elővette a
zsebéből a medált, amelyet Travistől kapott. Mialatt a borra
várt, a mutató- és a hüvelykujja között morzsolgatta a faragott
arcképet, úgy, ahogy egy vezeklő simogatja a rózsafüzért,



miközben kegyelemért esedezik.

48.

A TEXASI KILLEEN távolságibusz-megállója olyan
vázlatos volt, hogy csak egy bolond hitt volna a valódiságában.
Egyszintes, fehér fémépület alig döntött tetővel. A stílusosságra
való törekvés minden jele hiányzott róla. Semmiféle növényzet
nem volt körülötte, hacsak nem fogadjuk el növényzetnek a
félhektárnyi középszürke aszfaltot a sötétebb olajfoltokkal azon
az alapon, hogy mind ez, mind a növények szénalapúak.

A létesítmény legnagyobb részét kocsibeállók foglalták el,
ahol a buszokat tartották, tisztították, szervizelték, és javították,
a nyilvános része pedig szűkös és kezdetleges, de rendezett volt.

Bár minden ragyogott a tisztaságtól, a kasszánál álló
huszonvalahány éves nő makulátlanabb és részletesebb
benyomást keltett, mint a környezete. Kellemes látványt
nyújtott, sűrű, szőke haját fehér szalaggal felkötött lófarokban
viselte. Nem festette ki magát sem szemfestékkel, sem rúzzsal.
Tisztára sikált bőre sima volt, és rózsás. Amikor mosolygott, a
fogai olyan benyomást keltettek, mintha soha nem találkoztak
volna étellel vagy itallal, ami beszennyezhette volna őket, a
szeme fehérje pedig olyan tiszta volt, mint a forralt tej. A nő
hófehér ruhát viselt Pán Péter-gallérral, és amikor Egon Gottfrey
odalépett a pulthoz, kezén megcsillant a fertőtlenítőzselé,
miközben összedörzsölte a tenyerét.

Egon megvillantotta az FBI-igazolványát.
– Beszélnem kell azzal a munkatárssal, aki ennél a pultnál

dolgozott ma reggel.
A nőt Sue Ann McMasternek hívták, még soha nem

találkozott FBI-ügynökkel, és el sem tudta képzelni, mit
mondhatna neki, ami miatt megérné a férfinak, hogy rá
pazarolja az idejét; továbbá az aznapi második műszakja végét
várta éppen, mert Lureen Klaven csúnyán elesett aznap délelőtt,
és nem tudta elvállalni a délutánt. Nagyon szerette a
kézfertőtlenítő illatát, és amikor a zselé utolja is elpárolgott,



megkérdezte a férfit, hogy mit akar tudni.
Amikor meglátta Ancel és Clare fotóját, szélesen

elmosolyodott.
– Ó, igen, ezek nagyon kedves emberek voltak, Houstonba

tartottak, az első unokájuk születésére. Szinte kicsattantak a
lelkesedéstől.

– Mikor indult a buszuk?
– Tíz huszonötkor kellett volna indulnia, és talán olyan öt

percet késett. Napi három busz megy innen Houstonba, és az
indításuk pontossága kilencven százalék felett van.

– És mikor fognak megérkezni Houstonba?
– Ó, már órákkal ezelőtt megérkeztek. A várható érkezési

időpont három óra volt. – A lány ellenőrizte a számítógépén.
– Szinte tökéletesen pontos volt. Kilenc perccel három után

szálltak ki Houstonban.
– Megadná a houstoni állomás címét?

*  *  *

Amikor Gottfrey kilépett az épületből, Rupert és Vince a Jeep
Wranglerüknek támaszkodva meredtek az égre. A sötétségnek
és a töméntelen csillagnak az univerzum végtelenségét kellett
volna sugároznia, meg a nagy ürességet a csillagok között, de
nem tűnt kevésbé súlyosnak, mint korábban, és még mindig
nagyon nyomasztotta Gottfrey-t – annak ellenére, hogy csak
illúzió volt.

Gottfrey kezdte úgy érezni, hogy ennek a felette tornyosuló,
nyomasztó súlynak az illúziója talán abból a sejtelméből fakad,
hogy valamit elrontott, hogy Ancel és Clare a rendelkezésére
álló összes erőforrás ellenére kicsúsznak az ujjai közül, hogy
már nem tudja követni a forgatókönyvet, és csalódást kelt az
Ismeretlen Forgatókönyvíróban.

A killeeni rendőrőrs egysaroknyira volt a
buszpályaudvartól. A rendőrfőnök örömmel biztosított a három
FBI-ügynöknek egy zárható irodát és egy számítógépet.

Houston egyike volt azon városoknak, ahonnan a
nemzetbiztonsági szolgálat már folyamatos élő



videófelvételeket kapott a repülőterekről, vasútállomásokról és
buszpályaudvarokról.

Miközben Rupert Baldwin egy hátsó ajtón behatolt a utah-i
nemzetbiztonsági adatbázisba, és úszni kezdett a digitális
adatok végtelen óceánjában, hogy megtalálja a houstoni
buszpályaudvar pár órával korábbi felvételeit, azokat, amelyek
azt rögzítették, amikor a killeeni utasok megérkeztek, Gottfrey
letámadta pár kérdéssel Vince Pennt. Nem számított
használható válaszokra, de ez segített neki abban, hogy képet
alkothasson magában Ancel és Clare valódi szándékairól.

– Mivel hajnali fél három körül hagyták el a Longrin-
ranchet, amikor szinte egyáltalán nem volt forgalom az utakon,
legkésőbb hajnali fél ötre Killeenbe kellett volna érniük. Jim Lee
Cassidy szerint pár perccel tíz óra után parkolták le a Mercury
Mountaineert az ingatlaniroda előtt. Vagyis öt és fél óra
hiányzik. Hol tölthették ezt az időt?

– Talán egy motelben. Hogy lehunyhassák egy kicsit a
szemüket – vetette fel Vince.

– Az után a tévéműsor után, amikor rájöttek, hogy
menekülniük kell, különben beinjektálják őket, és útnak
indultak… szerinted megálltak aludni egy kicsit?

– Mindenkinek szüksége van alvásra. Még Drakula is alszik,
pedig ő élőhalott.

– Ha valaki menekülőre fogja, nem visz magával pár
alapvető dolgot, néhány váltás ruhát, tisztálkodószereket?
Készpénzt?

– Én még soha nem menekültem.
– Jim Lee Cassidy nem említette, hogy lett volna náluk

csomag. Ha lett volna náluk bármiféle poggyász, amikor
végignézte, hogy továbbmennek két sarokkal, majd befordulnak
jobbra, akkor tudta volna, hogy a buszpályaudvarra tartanak.
Nem kellett volna találgatnia.

– Hát, ő ingatlanügynök – felelte Vince.
Gottfrey tudta, hogy nem lenne szabad feltennie ezt a

kérdést.
– Ez meg mit jelent?
– Azok olyanok, mint a sebészek. Ők valódi dolgokkal

melóznak, úgyhogy ha nem biztosak valamiben, akkor nem



fogják azt mondani, hogy biztosak benne. Csak találgatnak.
– A sebészek és az ingatlanügynökök, mi?
– És az űrhajósok – tette hozzá Vince.
– Meg is van – szólalt meg Rupert Baldwin. – Itt érkezett

meg a buszuk a houstoni buszpályaudvarra ma, valamivel
korábban.

Mindhárman a számítógép elé gyűltek, és végignézték,
ahogy az utasok egyesével leszállnak a buszról. A kamera
tisztább képet rögzített, mint a legtöbb szokott. Ancel és Clare
nem voltak a buszon.

49.

AZ ÉJSZAKÁT PÁLMÁK és páfrányok tették
rojtossá, és a jázmin, később meg a grillen sülő hamburgerek
illatossá. Trombitavirág nyílt vérvörösen egy kivilágított
lugasban, és a fiatal nők nevetése olyan ártatlan volt, mintha egy
másik világból érkezett volna, ahol semmiféle megaláztatás nem
létezik. Egy sarokkal odébb Glenn Miller lágy A String of Pearls
című melódiája szállt ki egy ház nyitott ablakán.

Vacsora után Jane útra kelt a lakónegyedben. A bársonyos
árnyékokban, a visszafogott megvilágításban az ékköves eget
bámulta, amely éppen olyan misztikusnak tűnt, mint mindig.

Ebben a pillanatban minden közönséges tárgy
rendkívülinek és felmérhetetlenül értékesnek tűnt, végtelenül,
ugyanakkor megfejthetetlenül jelentőségteljesnek, továbbá
veszélyeztetettnek ezekben a sötét időkben.

Jane végül egy zsebkendőnyi parkban megállt, és onnan
figyelte az út túloldalán lévő motelt, amelyben korábban kivett
egy szobát. Pár ember ki-be sétált belőle, de azok nem
érdekelték. A saját szobája ablakát bámulta, amelyben égve
hagyta a lámpát; azt figyelte, hogy a függönyök szétválnak-e,
vagy megremegnek-e, amikor valaki hozzájuk ér. De semmi.

Átkelt az úton, és visszatért a szobájába. Egyedül volt.
Bármilyen halál várakozott is rá, az nem ott és akkor készült
lecsapni.



50.
A KILLEENI RENDŐRŐRS rendőrfőnöke

történetesen ismerte a buszpályaudvar vezetőjét, Dennis van
Hornt. Felhívta az otthoni számán, és bemutatta neki Egon
Gottfrey-t, aki utána átvette a telefont.

Van Horn szerint a killeeni buszsofőr, Lonnie John Bricker
azzal fejezte be a napját, hogy elvitt egy másik buszt Houstonból
délután 16:00-s indulással San Antonióba, ahova 19:10-kor
kellett megérkeznie. Ekkor, 19:26-kor nagy valószínűséggel még
mindig a San Antonió-i terminálban kellett lennie, és az
útinaplóját kellett töltögetnie.

19:39-kor, ugyanabban az irodában, amelyet a rendőrfőnök
bocsátott a rendelkezésükre, Gottfrey leült a számítógép elé –
bal oldalán Vince-szel, jobb oldalán Ruperttel –, és lefolytatott
egy Skype-interjút Lonnie John Brickerrel.

A buszsofőr egy nagydarab, kopaszodó, ötven körüli férfi
volt. Kerek és gumiszerű arcán állandóan kedves értetlenség
honolt, amely elnyomott rajta minden más kifejezést. Az
ábrázata első pillantásra szimpatikussá tette, és minden kétséget
kizáróan sokat segített neki abban, hogy viccmesélés közben
humorosabb legyen a kocsmában.

Bricker összehúzta a szemöldökét, és olyan gyanakvóan
hajolt a képernyő felé San Antonióban, mintha Gottfrey egy
apró kis emberke lenne abban a távoli számítógépben.

– Nos, már ne vegye sértésnek, de még mindig nem
tudhatom biztosan, hogy maga Killeenben van-e. És amikor
feltartotta azt a jelvényszerűséget a kamerához, nem láttam elég
tisztán, hogy valódi FBI-igazolvány-e, vagy csak egy műanyag
játék.

Az ilyen esetekben a Skype sok időt meg tud takarítani;
ugyanakkor nehezebb halálra rémíteni a kihallgatás alanyát, ha
az ember még csak egy városban sincs vele. Így nem lehet fölé
tornyosulni, vagy véletlenül az ölébe borítani egy csésze forró
kávét.

Gottfrey azt felelte:



– A terminál biztonsági szolgálatának a vezetője, Mr. Titus
megerősítette a kilétemet.

– Őt sem akarom megsérteni, de neki maga éppen annyira
idegen, mint nekem. Szükségem lesz ügyvédre?

– Maga nem gyanúsított, Mr. Bricker. Maga egy szemtanú,
aki talán látott valamit, ami nemzetbiztonsági szempontból
fontosnak bizonyulhat.

– Én nem csináltam ma mást, csak átnyomtam egy buszt
Houstonba, és egy másikat San Antone-ba, úgyhogy nem látlám
mást, mint autópályákat és pár seggfej sofőrt. A valódi FBI
biztos nem gyorshajtókat és a másik seggében hajtókat üldöz…
– Az Ismeretlen Forgatókönyvíró által meghatározott fizikai
törvények értelmében fegyvert emelni egy idiótára is lehetetlen
Skype-on keresztül. – Csak a jegyzőkönyv kedvéért – folytatta
Bricker maga azt mondta nekem, hogy nem vagyok gyanúsított,
és nem kell ügyvédet hívnom. Vagyis bármit mondok itt, azt
nem használhatják fel ellenem a bíróságon – emelte fél kezét
esküre –, Isten engem úgy segéljen.

Úgy tűnt, Lonnie John Bricker a jogban is jártas.
– Hát jó – felelte Gottfrey. – Átküldtem Mr. Titusnak két

fotót, és ő kinyomtatta őket magának.
Bricker az asztalon heverő fényképekre pillantott maga

mellett, utána ismét a képernyőre hunyorított.
– Mi van velük?
– Nem emlékszik, nem utazott ez a férfi és ez a nő azon a

buszon, amit ma Killeenből Houstonba vitt?
– Miért ne emlékeznék rájuk? Legalábbis a nőre. Már a

hatvan felé közeledhet, de még mindig csinos, és az biztos, hogy
megakadt rajtam a szeme. Sok hölgy gondolja úgy, hogy a
buszsofőrök romantikus figurák, mindig távoli helyekre
tartanak.

– Hogy érti, hogy megakadt magán a szeme? – Abból
kiindulva, amit Gottfrey Clare Hawkról tudott, ez nem vallott
volna a nőre. – Miből gondolta, hogy megakadt magán a szeme?

Bricker hátradőlt a székében, önelégülten elmosolyodott, és
megcsóválta a fejét.

– Meg ne sértődjön, de ha ennyi idős korára nem tanulta
meg észrevenni a szerelem sugarát egy szépség szemében,



akkor valószínűleg már nem is fogja.
Amikor Vince Penn felkuncogott a kijelentés hallatán,

Gottfrey elfojtotta a késztetést, hogy egy éles megjegyzéssel és
Vince lelövésével vágjon vissza, amivel eltávolította volna a
kollégáját a forgatókönyvből.

– Mr. Bricker, meg tudná mondani, hol szálltak le a buszról?
– Az egy telt házas menet volt, ajtótól ajtóig, köztes

megállók nélkül. Houstonban szálltak le.
– Emlékszik arra, ahogy leszálltak?
Bricker elgondolkozott pár pillanatra.
– Aközben is távozhattak, miközben én a külső

csomagtárolónál adogattam az embereknek a táskáikat.
– Annak a férfinak és nőnek nem volt csomagja?
– Szerintem csak kézipoggyászuk volt… vagy az sem.
– Nos, az a probléma, hogy már megtekintettük a houstoni

biztonsági kamera videóját. És nem szálltak le ott.
Bricker arcán az alapértelmezett döbbenet minden egyéb

érzelmet háttérbe szorított.
– Nem tudom, hogy ez mit jelent.
– Miután az összes utas megkapja a poggyászát, maga vissza

szokott térni a buszra, hogy ellenőrizze, mindenki leszállt-e?
– Általában végigmegyek a középső folyosón, és körülnézek.

Senki nem volt ott.
– Van vécé a busz fedélzetén?
– Van.
– A vécét is ellenőrizni szokta út végén?
– Néha igen.
– Miért nem mindig, rutinszerűen?
Bricker védekező álláspontba vonulva azt felelte:
– Én nem vagyok vécépucoló. Nincs más okom ellenőrizni a

vécét, csak az, ha gyanút fogok, hogy pár utasom drogos lehet,
és valamelyik bemehetett, és belehalhatott a vécén a
túladagolásba.

– Történt már magával ilyesmi?
– Nem. De hallottam már ilyet.
– Vagyis most nem ellenőrizte a vécét?
– Egyetlen gyanús utast sem láttam. Az egy rendes bagázs

volt, normális és csendes, Killeentől egészen Houstonig.



– Mi történik a busszal, miután maga lepakolja a
csomagokat, és az összes utas távozik?

– Én egy másik buszt vittem el San Antone-ba. A killeenit
kipucolták, megtankolták, igény esetén szervizelték, és
felkészítették a következő útjára. Nem ismerem a karbantartási
rutint. Most elmehetnék végre, vagy bajban vagyok?

– Miért lenne bajban, Mr. Bricker?
– Semmi okom rá. De a törvény néha tévedni is tud.
Gottfrey némi hallgatás után azt felelte:
– Nincs bajban. Viszont szeretném emlékeztetni arra, hogy

egy FBI-ügynöknek hazudni bűncselekménynek számít.
Bricker, szintén némi hallgatás után, azt felelte:
– Én nem hazudok. Miről hazudnék? Én csak elvezettem egy

buszt Killeenből Houstonba.
– Annak nagyon örülök, Mr. Bricker. Örülök, hogy nem

hazudott. Amikor az emberek hazudnak nekünk, arra előbb-
utóbb mindig rájövünk.

51.

AZ A SZEPLŐS KÉPŰ kis ribanc folyamatosan
vigyorogva bámulta Janis Dernt. Már megmondták neki, hogy
tartsa csukva azt az okos kis száját, vagy beragasztják, úgyhogy
beszélni nem beszélt. De a gyermekek egyetlen pillantással is
ugyanúgy tudnak gúnyolódni és sértegetni, mint szavakkal.

Ha Francine, a négy Dern nővér legidősebbike nem lett
volna még életben, Janis mindenképpen a reinkarnációjának
tartotta volna ezt a kis fiús ribancot.

Hogy elvegyék a kedvüket az illegális fogva tartás elleni
lázadástól, a tíz alkalmazottat a kettes istállóba zárták. A
hosszúkás épület kijáratait Pedro és Alejandro Lobo őrizte.

A foglyok egy részének házastársa is volt, vagy valaki más
várta őket haza egy meghatározott időpontra, úgyhogy gondos
megfigyelés alatt elintézhettek egy-két telefont, elmagyarázni,
hogy késni fognak. Talán nagyon sokat.

A család egy másfajta problémát jelentett. A tagjai



egymásból merítettek erőt és magabiztosságot. Egységbe
tömörülve veszélyesek is lehettek. Abból a célból, hogy
kezelhetőbbé váljanak, és hogy ne tudjanak összefogva valami
őrültségre vállalkozni, szétválasztották őket.

Ott, a házban Alexis Longrint egy székhez kötözték a
konyhaasztal mellett, és Chris Roberts felügyelt rá. Chase
Longrint egy ablaktalan vécéhelyiségbe zárták a lenti folyosón,
ahol a fajanszon üldögélt összekötött bokával és csuklóval, a két
béklyóját összefűző kötél miatt felállásra képtelenül.

Paloma Sutherland, aki magára hagyta Sally Jonest a
Cadillac Escalade-nél, amely a kocsibehajtót torlaszolta el, a két
fiatalabb lányra vigyázott – a nyolcéves Daphnera és a hatéves
Artemisre – a gyermekek közös szobájában. Paloma értett a
kisgyerekek nyelvén. Lehet, hogy azok még örülni is fognak,
hogy foglyul ejtette őket. És Daphne meg Artemis amúgy is túl
fiatalok voltak még ahhoz, hogy a tizenkét éves Laurie
megronthassa őket, bár Daphnenak korábban volt néhány
erőteljesen lázadó megnyilvánulása.

Janis a legnagyobb Longrin lány mellé osztotta be magát.
Laurie szobáját poszterek díszítették. Büszkén ácsorgó

lovak. Ügető lovak. A levegőben ugrató és megpördülő
gördeszkások. Egy ünnepélyes tengerészgyalogos a hadtest
legdíszesebb egyenruhájában, jobb karjával a mellkasa előtt,
kezével a mamelukkardja markolatán.

Laurie két bokája az irodai széke üléstartójához volt rögzítve
kábelkötözővel, hogy ne tudjon felállni. Bal keze is a szék
karfájához volt rögzítve.

Janis a jobb kezét szabadon hagyta, mintegy sértésként.
– Szükséged lesz az egyik kezedre, hogy túrni tudd az

orrodat. Te olyan lánynak tűnsz, aki sokat túrja az orrát. Meg
szoktad enni a fikádat? Te egy olyan csodabogárnak látszol, aki
megeszi a saját fikáját. És be akarsz mutatni nekem a középső
ujjaddal, mi? Te pont az a fajta durva, faragatlan lány vagy,
úgyhogy ehhez is szabadon hagytam a kezedet. De tudod, mit?
Ha bemutatsz nekem a középső ujjaddal, úgy rácsapok a
pisztolyom markolatával, mint egy kalapáccsal, és mindhárom
ízületét eltöröm. Nem fogsz többet szórakozni velem. Nem
tűröm tovább.



Laurie se duzzogni nem kezdett, se össze nem húzta magát
rémülten. Sztoikus közömbösséggel ült a helyén, bár mindenre
figyelt, amit Janis csinált.

A szobájában egy könyvespolc is volt, talán száz kötettel,
puha és kemény kötésűekkel, csupa fiatal felnőtteknek szóló
könyvvel. Janis egyiket sem olvasta, egyik szerzőről sem hallott
még. De eltöltött pár percet azzal, hogy végignézze a
gyűjteményt, miközben időnként lekezelően felhorkantott,
felsóhajtott, vagy megcsóválta a fejét, megvetését fejezve ki a
lány gyerekes irodalmi ízlése miatt.

A komód fiókjait is átkutatta, felforgatva a tartalmukat. Pár
ruhadarabot kiemelt, hogy alaposabban megnézze, majd
ledobta őket a földre, és nemtörődöm módon átgyalogolt rajtuk,
ha azt gyanította, hogy a lány különösen szeretheti az adott
darabot.

Végül felkapott egy széket, az asztalhoz vitte, és Laurieval
szemben leült. Semmit nem mondott, csak merőn bámulta a
foglya profilját.

Laurie kis idő múlva kifejezéstelenül visszanézett rá, majd
ismét előrefordította az arcát, hogy az asztalára szegezze a
tekintetét.

– Mi ez a sok szar a falakon? – kérdezte Janis. Laurie nem
válaszolt. – Semmi gond, most beszélhetsz. Nem fogom
leragasztani a szádat. Milyen lányszoba ez, ha már itt tartunk?

– Én ezeket a dolgokat szeretem.
– Nem látok egyetlen lányos dolgot sem.
– A lovak lányos dolgok. Rengeteg lány szereti a lovakat.
– Oké, de egyetlen lányos dolgot sem látok. – Laurie nem

válaszolt. – Mikor töltöd be a tizenhármat?
– A jövő hónapban. De miért fontos ez?
– Gördeszkázol?
– Igen.
– És mi a helyzet a SEMPER FI feliratú pólóval és poszterrel?

Tengerészgyalogosnak készülsz?
– Az is lehetnék, ha akarnék.
Janis némán meredt a lány profiljára jó fél méterről. Végül

azt kérdezte:
– Szóval, leszbi vagy?



– Nem. Dehogy.
– A többi lánynak, az igazi lányoknak fiúegyüttesek vannak

a falain.
– A fiúegyüttesek és a színészek… nem azok az igazán

menők – felelte Laurie.
– Akkor szerinted ki az igazán menő? Az énekeslányok és a

színésznők a hosszú, sima lábukkal és a nedves szájukkal, amit
megcsókolhatnál?

Laurie ismét Janis felé fordult, és rámeredt.
– Maga gusztustalan. Bunkó és ostoba.
Janis mindentudóan mosolygott.
– Szerinted ki az igazán menő?
– Azok az emberek, akik azt teszik, ami a helyes, de ami

nehéz, amihez bátorság kell, és gerinc.
– Hát, tudod, ahhoz is kell gerinc, hogy egy leszbi kiálljon a

világ elé – gúnyolódott rajta Janis.
– Talán nem vette észre, de az a tengerészgyalogos a

poszteren egy pasi. Egy izomember. Aki egymagában át tudna
gázolni egy hadseregnyi fiúegyüttesen, és ki tudná őket lapítani.

Ekkor már farkasszemet néztek, amihez Janis különösen
értett. Zavarba ejtő pillantásától sokan kínosan érezték magukat;
ha belenéztek, megijedtek, de gyakran még jobban féltek attól,
hogy elfordítsák róla a tekintetüket. Az egyik férfi, akit
felszedett, majd később ejtett, azt mondta, hogy olyan szeme
van, mint egy baltás gyilkosnak. Egy másik azt mondta, hogy
szex közben olyan vaddá válik a sárgásbarna tekintete, mint egy
dzsungellakó állaté, egy gyilkos ragadozóé – amit az illető
szexinek talált, amíg észre nem vette, hogy Janis tekintete akkor
is ilyen, amikor szexről szó sincs, sőt, az általa gyengédnek
gondolt pillanatokban is. A nő bóknak vette az efféle sértéseket.
Gyilkos tőrként használta a tekintetét, amelyet emberekbe
döfött, néha olyanokba, akikbe szívesen mélyesztett volna
valódi kést is.

Amikor a kislány nem fordult el tőle elég hamar, Janis
közelebb hajolt, amíg csak harminc centi maradt az arcuk
között, és szinte a suttogásig halkította a hangját.

– Jane Hawk nem mesélt neked az agyimplantátumokról?
Vagy esetleg az apukádnak, és te csak véletlenül hallottad meg?



– Nem tudom, miről beszél.
– Nem, az apád még akkor sem akart volna ezzel

megijeszteni, ha hallott volna róla. De én meg foglak. – Janis a
szemkontaktust fenntartva a lány bal karjának a hajlatához
érintette a mutatóujját. Laurie összerándult, azonban nem
mondott semmit, és nem kapta el a tekintetét. – Ott fognak
keresni egy vénát, hogy beinjektáljanak. Három nagy ampullát
nyomnak majd beléd, amelyekben több millió apró gép lebeg
majd egy folyadékban, mindegyik alig pár molekulányi.
Nanogépezetek. Azok úszni kezdenek majd a véredben,
feljutnak a fejedbe, és összeállítják magukat egy hálóvá, egy
irányítómechanizmussá, amelyet az agyad elektromos
kisugárzása táplál. Utána azt fogják mondani neked, hogy
felejtsd el, hogy ez megtörtént, és te el fogod felejteni. Az életed
hátralévő részében mi fogunk irányítani, de te erről nem fogsz
tudni. Az életed hátralévő részében pontosan azt fogod tenni,
amit mondanak neked, méghozzá boldogan.

Ha azt mondjuk neked, hogy öld meg a húgaidat, meg
fogod tenni. Ha azt mondjuk neked, hogy öld meg magad, meg
fogod tenni. Laurie Longrin nem fog többet pimaszkodni. Nem
fog gúnyosan vigyorogni, nem fog visszabeszélni, nem fog
önérzeteskedni. Csak egy engedelmes kis Laurie lesz, aki alig
várja, hogy kiszolgálhasson, alig várja, hogy megcsókolhassa a
seggem, ha én azt akarom.

Janis észrevette az elkeseredést a foglya szemében, és tudta,
hogy ezt nem értelmezte félre.

A lány nem bírta elfojtani azt a kis remegést a hangjában.
– Ha lenne egy ilyen eszközük, már beadták volna nekem.
– Én megtettem volna, igen. Nagy örömmel. És

megtartanálak a háziállatomként. De a főnököm dönti el, hogy
kit is mikor… vagy talán az ő főnöke. És a főnököm azt mondta,
hogy a forgatókönyv most diszkréciót kíván meg tőlünk, azt,
hogy megválogassuk, kit teszünk a rabszolgánkká az
injekciókkal. A forgatókönyv nem arról szól, hogy milliónyit
csináljunk belőletek egyetlen nap alatt.

A lány a homlokát ráncolva visszakérdezett.
– Milyen forgatókönyv?
– Ő egyszerűen így szokott fogalmazni. Na ide figyelj, kis



önérzeteském! Ha a kezembe kaparintok pár olyan ampullát,
akár egy hét múlva, akár egy év múlva, visszajövök érted, és be
foglak injektálni. Nem fog érdekelni, hogy mit diktál a
forgatókönyv, és mit mond a főnököm. Te az életed hátralévő
részét azzal fogod tölteni, hogy a hátad mögé pislogsz, de nem
fogsz időben észrevenni. Utána pedig a talpnyalómmá válsz, te
kis nyálgép.

A lány riadtan elkapta a tekintetét. Majd összeszedte a
bátorságát, és azt felelte:

– A francba, maga csak egy két lábon járó, beszélő
trágyakupac, nem több. – Ismét a rabtartója szemébe nézett, és
elmosolyodott. – Miféle idióta képes elhinni, hogy a krumplit
magról ültetik?!

Janis néha nehezen tudta türtőztetni magát. Nem mintha
pszichológusra vagy terápiára szorult volna. Azok elmehettek a
fenébe. Janis nem tartotta magát krónikus méregzsáknak. És
abban is biztos volt, hogy semmiféle lélektani rendellenessége
sincsen. Ő egyszerűen csak egy ambiciózus, tökéletességre
törekvő valaki volt, aki látta, hogyan működik a világ, és tudta,
hogyan kellene működnie – és átkozottul türelmetlenné vált,
amikor olyanokkal találkozott, mint ez a kis szeplős, okoskodó
zsebpiszok, aki csupa önérzet, és aki soha nem lesz több pár
homokszemnél a gépezetben.

Nem fenyegette őket az a veszély, hogy Janis ugyanúgy
agyonveri Laurie Longrint, ahogy Egon verte agyon azt a részeg
cowboyt.

Milyen gyönyörű volt Egon hideg, hatékony dühében, mint egy
balettművész, aki a tánc kecsességét csempészi a brutális erőszakba!

Janis a pisztolyát sem akarta elővenni, nem akarta szétlőni a
kölyök önelégült, gúnyos arcát. Ennek a veszélye sem
fenyegette őket.

A krumplimagokkal kapcsolatos megjegyzésre kimérten
reagált, pontosan olyan mértékű testi fenyítéssel, amennyi
ahhoz szükségeltetik, hogy ez a szemtelen kis vakarék némi jó
modort tanuljon. Felemelte a kezét, és erőből pofon vágta
Laurie-t – végtére is, némi fájdalom is kell ahhoz, hogy tanuljon
a leckéből az ember –, majd ugyanolyan lendületesen
visszakézből is megcsapta.



A lány levegő után kapkodott a döbbenettől, de nem kiáltott
fel.

Janis felállt, és kiment a szobából nyíló fürdőszobába. Egy
darabig hideg vizet folyatott sajgó kezére.

Amikor visszatért a szobába, a lány kőarccal ült a helyén.
Semmilyen módon nem jelezte, hogy észrevette volna a
fogvatartója megjelenését. Vékony kis vércsík haladt lefelé a
szája jobb sarkából indulva az állán, majd karcsú nyakán.

Janis nem ült vissza abba a székbe, amelyet korábban a lány
elé rakott, de nem is tette vissza a széket oda, ahonnan elvette.
Hadd rettegjen az a kis ribanc a beszélgetésük folytatásától! Hadd
agyaljon azon, hogy mikor kezdődik el újra, hova fog vezetni, és milyen
következményekkel fog járni!

Ehelyett Janis a könyvespolchoz lépett. Elkezdte kitépkedni
a lapokat a kemény kötésű regényekből, a puha fedeleseket
pedig egyszerűen szétszaggatta. Az a neveletlen gyermek
valószínűleg a könyvektől lett ilyen önérzetes. Francine-nal,
Janis gyermekkori kínzójával legalábbis biztosan ez volt a
helyzet – Janis nővére még a mostohatestvéreknél is rosszabbul
bánt volna Hamupipőkével, ha a helyükben lett volna.

52.

A BELBIZTONSÁGI HIVATAL nemrégiben nyitott
egy irodát Killeen és Fort Hood repülőterének egyik
szárnyában.

Egon Gottfrey és társai nemzetbiztonsági igazolványa éppen
olyan hiteles, mint az FBI-igazolványuk. Mielőtt elindultak
volna a killeeni rendőrőrsről a reptérre, Gottfrey felhívta a
belbiztonsági igazgatóhelyettest, és arra kérte, hogy utasítsa a
repülőtéri iroda ügyeletes személyzetét arra, hogy fogadják őket
kiemelt vendégként.

Az igazgatóhelyettes is az összeesküvők közé tartozott.
Ez is az előnyei közé tartozott annak, ha az ember a fennálló

kormányon belülről szervez összeesküvést, nem pedig kívülről
csinál fegyveres forradalmat. Azok a hatóságok, amelyeket az



ember egy szép napon likvidál vagy megtérít a
nanogépezetekkel, boldogan segítenek neki; nem kell tartani az
ellenállásuktól. És bármilyen drága eszközzel ellátják az embert,
amilyenre csak szüksége van.

Amikor Gottfrey megérkezett oda a MedExpress
hűtőtáskával, amelyben az Ancelnek és Clare-nek szánt
irányítómechanizmus volt, a belbiztonság kis killeeni helyőrsége
már előkészített számára egy kétmotoros helikoptert, amely
teljesen fel volt szerelve éjszakai repülésre, és kilenc utast tudott
elszállítani. A pilóta is megjelent, hogy elvigye őket Houstonba,
ahol még este tíz előtt ki fogja tenni a csapatot a buszpályaudvar
közelében.

A Rhino GX-et és a Jeep Wranglert killeeni nemzetbiztonsági
ügynökök fogják majd Houstonba vinni, de ők éjfél előtt nem
érnek oda. A Hyatt Regency Hotelhez fogják leszállítani a
járműveket, a belvárosba, ahol Gottfrey, Baldwin és Penn az
éjszakát töltik.

A Rhino és a Jeep szerepelt mind a belbiztonság, mind az
FBI, mind a nemzetbiztonság leltárában. De egyik szervezet sem
osztotta meg a többivel az efféle adatait, úgyhogy nem kellett
attól tartaniuk, hogy valaki megkérdőjelezi, miért vezetnek FBI-
járműveket Egon és az emberei, akik feltételezhetően
nemzetbiztonsági ügynökök.

Vagyis így állt a helyzet: egy helikopter, amelynek a
létezését nem lehetett bebizonyítani, elindult Killeenből, egy
városból, amelynek a létezését nem lehetett bebizonyítani,
fedélzetén három férfival, akiknek a teste csak fogalom volt, az
elméje pedig, Gottfrey-ét leszámítva, talán szintén nem volt több
fogalomnál, hogy Houstonba szállítsa őket, egy újabb olyan
városba, amelynek a létezését nem lehet bebizonyítani, az
éjszakai égbolton át, amely korábban olyan szilárdnak tűnt,
mint a kő, de amelynek a létezését természetesen nem lehet
biztosabbra venni, mint bármi másét.

Mivel Gottfrey és a társai még nem vacsoráztak, és tudták,
hogy Houstonban sem lesz idejük enni, kértek pár szendvicset a
helikopterre a Subwayből.

Bár a szendvicsek sem voltak valóságosabbak bármi másnál,
ízesnek, aromásnak, laktatónak és olyan részletesen



kidolgozottnak bizonyultak, hogy mind az öt érzékszervet
kielégítették. Szinte valóságosnak. Nem ez volt az első alkalom,
hogy egy olyan hétköznapi dolog rezgette meg Egon
hitrendszerét, mint az étel.

Néha, amikor csüggedt, feszült és frusztrált volt, nagyon
nehezére esett, hogy a radikális filozófiai nihilizmust kövesse.

Ugyanakkor soha nem kételkedett az igazságában, mert még
emlékezett, milyen elveszett volt fiatalemberként, milyen
önpusztító és ijedt, mielőtt bement volna arra az előadásra,
amelyen megtudta, hogy az igazságnak nincs objektív alapja,
hogy semmit nem lehet bebizonyítani természettudományos
vagy matematikai úton, sem a vallással. Minden csak illúzió.

Ha jobb radikális nihilista lett volna, akkor soha nem
idegeskedett volna, nem lett volna frusztrált. Egyszerűen hagyta
volna, hogy magával sodorja a forgatókönyv, élvezte volna az
utazást, úszott volna az árral.

*  *  *

A helikopter hatalmas éjszakai szitakötőként szállt végig a
kiterjedt Houston felett, majd ereszkedett le rá egy üres
parkolóba a buszpályaudvarral szemben. A propeller lapátjai
által felkavart por emberi alakokat formázott, amelyek
tovaszálltak a mesterségesen megvilágított utcák felé. Gottfrey
és az emberei kivárták, amíg a lapátok lelassulnak a levegőben,
és a por is elül, csak utána hagyták el a fedélzetet, hogy
átsétáljanak a buszpályaudvarra.

A karbantartók vezetőjét Louis Callowaynek hívták. Mivel
éppen nem volt szolgálatban, otthonról kellett visszatérnie,
hogy tájékoztassa őket arról, mi történt a killeeni busszal,
miután Lonnie John Bricker leadta, és beült egy másikba, hogy
átvigye San Antonióba.

A magyarázat lényege a következő volt:
A buszpályaudvaron több magas mennyezetű kocsibeálló

sorakozott, ezekben tartották a buszokat két út között.
Itt takarították ki a belső terüket, és nézte át egy autószerelő

a jármű motorját, hajtásláncát és többi alkatrészét egy ellenőrző



listát követve. A kocsibeállók között nincsenek falak. Az egész
egyetlen nagy, barlangszerű helyiség, sötét zugokkal. Ha Ancel
és Clare nem szálltak le, amikor megérkeztek Killeenből, ha
elbújtak az apró vécében, akkor talán az után hagyták el a buszt,
hogy az megérkezett az egyik ilyen kocsibeállóba, és talán
felszálltak egy másik buszra, amelyet éppen ellenőriztek. Akár a
második busz frissen kitakarított mosdójában is elrejtőzhettek,
megvárva az indulást, mielőtt kiléptek a szűk helyiségből, hogy
elfoglalják a helyüket, amelyre nem vettek jegyet.

Bár ez az eshetőség is lehetségesnek tűnt, több probléma is
akadt vele, amelyek legnagyobb részét még Vince Penn is
felfedezte. Először is, a kocsibeállókból ki voltak tiltva az
utasok. Ancelnek és Clare-nek titkosügynöki végzettségre és
gyakorlatra, továbbá természetfeletti szerencsére lett volna
szükségük ahhoz, hogy ki tudjanak lopakodni a killeeni
buszból, és fel tudjanak osonni egy másikra anélkül, hogy az ott
dolgozók megpillantották volna őket.

Ráadásul nagyon gyorsan el kellett volna hagyniuk az első
járművet, még mielőtt felmegy rá valaki, hogy kitakarítsa, és
másodperceken belül fel kellett volna szállniuk egy másik
buszra, amelyen már végeztek a karbantartással, hogy
elrejtőzzenek a mellékhelyiségében. De honnan tudták volna,
hogy melyik járművön fejezték már be a munkálatokat? És mit
tettek volna, ha az újabb jármű, amelyben elrejtőztek, tele lett
volna, és nem találtak volna benne üres helyet, amikor később
kilépnek a mosdójából?

Lehet, hogy vállalták ezt a kockázatot. Ha igen, akkor
kifizetődött. Egyik sofőr sem számolt be felesleges utasokról.

Vajon elkötelezték volna magukat egy olyan busz mellett,
amelynek nem ismerték az úti célját? Talán. A menyük
jóvoltából tudhatták, hogy az utazók megfigyelése nagyon
alapos manapság. Ahhoz, hogy nyomuk vesszen, miközben
tömegközlekedéssel tartanak valahova, valami ehhez hasonló
trükköt kellett bevetniük.

Gottfrey kért egy listát Louis Callowaytől, a
járműkarbantartók vezetőjétől az összes olyan buszról, amely a
kocsibeállókban tartózkodott a killeenivel egy időben, azokkal a
városokkal, amelyekbe ezek a buszok később elindultak, a



leendő végállomásukkal, a tervezett menetidejükkel és az összes
köztes megállóval Houston és a végállomásuk között, már
amennyiben volt ilyen.

Ezeket a szálakat lekövetni és az összes buszpályaudvar
biztonsági kameráinak videóit végignézni Jane Hawk apósa és
anyósa után kutatva hatalmas munkának ígérkezett. Gottfrey és
az emberei hosszú, eseménydús napjuk után túl fáradtak voltak
ahhoz, hogy belevágjanak.

Mint azt a forgatókönyv a jelek szerint megkövetelte,
Gottfrey írt a közvetlen felettesének, és mellékelte a Calloway
által a rendelkezésére bocsátott listát. Erősítést kért a szálak
felgöngyölítéséhez, mialatt ő, Rupert és Vince bepótolnak pár
órányi alvást.

*  *  *

A taxi hátuljában, úton a Hyatt Regency Hotel felé, Rupert ült
középre, balján Gottfrey-val, jobbján pedig Vince-szel, hogy
megkímélje a főnökét a mindig bőbeszédű Penn ügynök
közvetlen szomszédságától. A MedExpress táska a padlón
hevert Gottfrey lába mellett, a hőmérője öt Celsius-fokot
mutatott, ami bőven elég hideg volt ahhoz, hogy a
nanomechanizmus használható maradjon.

Alig egy sarokra távolodtak el a buszpályaudvartól, amikor
Gottfrey-t felhívta a sejtjük vezetője, Sheila Draper-Cruxton, a
fellebbviteli bíróság egyik bírája. Mindkettejük telefonjára
telepítve volt egy nemzetbiztonsági titkosítóprogram, amely
garantálta a beszélgetésük diszkrécióját. A nő megkapta a
Calloway-listát, és utasította az embereit a feldolgozása
megkezdésére.

A történelem hajnalára visszanyúló számos politikai
mozgalomhoz hasonlóan az összeesküvők is néhány fős
cellákban dolgoztak. Ha valamelyikük a mozgalom ellen fordult
volna, nem ismert volna elég nevet ahhoz, hogy nagy kárt
okozzon az összeesküvésnek. A cellák vezetői a területi főnöktől
kaptak utasításokat, akinek csak az álnevét ismerték, a területi
vezetők pedig egy titokzatos központi bizottságtól, amelynek a



tagjai szervezték be őket a megbízottaik útján.
Az Ismeretlen Forgatókönyvíró a jelek szerint imádta az

ilyen titokzatoskodásokat, bár Gottfrey meglett volna nélkülük
is.

Draper-Cruxton bírónő mindenesetre azt az üzenetet kapta a
területi vezetőjétől, hogy azokat az embereket, akiknél Jane
Hawk elrejtette gyermekét, vasárnap délután lelőtték a
kaliforniai Borrego Springsben. A fiú minden bizonnyal a
Borrego-völgyben bujkálhat valahol.

Az elmúlt huszonnégy órában az összeesküvés ügynökei
szép csendben megfigyelőposztokat létesítettek a völgybe
belépő összes úton. Egy jelentősebb kontingens szállta meg a
területet, nemcsak a fiút keresve, hanem az anyjára is várva,
mert azt feltételezték, hogy minden bizonnyal oda fog menni a
gyermekéért.

Ami azt illeti, Draper-Cruxton bírónő szerint aznap
valamivel korábban Los Angelestől északra, egy tölgyerdőben
lelőttek egy, a nemzetbiztonságnál dolgozó összeesküvőt. A
bűncselekmény nyomait erdőtűzzel próbálták leplezni. Az
összeesküvőknek volt okuk azt feltételezni, hogy a halott férfi
Jane Hawk útjába került, aki máris úton van a fiáért.

Az elegáns Sheila Draper-Cruxton rendkívül kulturált nő
volt, a kifinomultság mintaképe, és Egonnak nagyon tetszett
nőies és modoros, ugyanakkor közvetlen hangja, amikor azt
mondta:

– Ezek a fejlemények még sürgetőbbé teszik az após és az
anyós megtalálását.

– Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk – biztosította
Gottfrey elég fojtott hangon ahhoz, hogy a taxi sofőrje ne
hallhassa meg. – Én minden erőmmel igyekszem követni a
forgatókönyvet.

– Hadd nyugtassam meg, hogy ezt a megjegyzést nem
kritikának szántam. Teljes mértékben bízom a képességeiben és
az elhivatottságában. Ugyanakkor, amennyiben ez a két
célszemély bármit is tud arról, hogy hol rejthették el azt a
balszerencsés gyermeket a Borrego-völgyben, késedelem nélkül
ki kell húznunk belőlük ezt az információt. Amikor Jane
megjelenik a gyermekért, már ott kell várnunk készenlétben,



hogy eljátszhassuk a pókot, ő pedig a zümmögő legyet.
– Mit akar, mit tegyek?
– Aludjon egy kicsit, de álljon készen arra, hogy azonnal

ugorni tudjon, ha a Calloway-lista alapján megtalálnánk a
célszemélyeket valahol Texasban!

– Ez menni fog, ugrani tudok, maga is tudja, hogy tudok
ugrani – felelte Gottfrey. Ahogy meghallotta a saját szavait,
ráébredt, hogy zavarossá vált a gondolkodása.

– Biztosan jól van? – kérdezte Draper-Cruxton bírónő.
– Csak fáradt vagyok. A forgatókönyv mostanában tele volt

eseménydús jelenetekkel.
– Nagyon igaz – értett egyet vele a bírónő. – Kezdjük

sarokba szorítani Hawkot. Ez a kis dráma egyre gyorsabban
közeledik a végjáték felé. Még egy dolog lenne… azok az
irányítómechanizmusok, amelyeket Worsteadbe küldtünk
magának… Az ottani embereinél hagyta őket?

– Nem. Magamnál tartottam mindet. Ezeket az anyósnak és
az apósnak szánták.

– Remek. Hat ügynököt küldök a Longrin-birtokra
erősítésül. Ők további irányítómechanizmusokat visznek oda.
Úgy döntöttünk, hogy amennyiben nem találjuk meg Jane
Hawk anyósát és apósát, be kell oltanunk Chase és Alexis
Longrint, hátha ők tudnak valamit arról, hogy hova tartanak.

– Kétlem, hogy a célszemélyek megosztották volna ezt
velük.

– Én is kétlem – felelte a bírónő. – De Chase és Alexis
kicsesztek velünk. Nincs türelmem az ilyen emberi hulladék
tutujgatásához. Zombivá változtatjuk azokat az ostoba
földtúrókat, és kibányászunk az agyukból mindent, amit
tudnak.

Gottfrey még soha nem hallott ilyen szavakat elegáns és
művelt sejtfőnökétől. Kíváncsi lett arra, hogy vajon mit akar
jelezni az Ismeretlen Forgatókönyvíró a nő váratlan
vulgaritásával. Talán azt, hogy a bírónő minden látszólagos
magabiztossága ellenére is kételkedik Jane Hawk elfogásának
sikerében?



53.
A SZOBA SÖTÉTSÉGBE burkolózott az ággyal

szemben lévő függönyökön beszűrődő fényt leszámítva. A lágy,
éteri derengést keskeny árnyékcsíkok szakították meg a vászon
hajtásainál, olyan látványt nyújtva, mint egy különös csontozatú
földönkívüli lény röntgenképe.

A motel egy csendes utcában állt, de Jane nem bírt pihenni.
Az ágyában feküdt, fejét a párnán nyugtatta, azonban nem

tudta lehunyni a szemét. Arcok látványa űzte el tőle az álmot,
materializálódott belső sötétségében. Gavin és Jessie
Washingtoné. Nathan Silvermané, mentoráé az FBI-nál. Nické.
Ismét Nické. Az anyjáé, akit oly sok évvel korábban veszített el.
És ami a legfelkavaróbb volt, Travisé. Ez azért volt felkavaró,
mert a tudatalattija az ő arcát is azokéi közé keverte, akik már a
sírban nyugodtak.

Jane felkapcsolta az éjjelilámpáját.
Kiment a fürdőszobába. A mosdópulton ott állt a motel

jegesvödre, egy Coca-Cola és egy fél üveg Belvedere.
Túl gyakran volt szüksége vodkára az alváshoz.

Megfogadta, hogy nem csinál ebből szokást. De ki kellett
pihennie magát a másnapi, Borrego-völgybeli megpróbáltatásai
előtt. És amúgy is úgy sejtette, hogy nem a vodka fogja megölni.

Pusztán azért, hogy csináljon valamit, miközben végez a
Belvedere-rel és a kólával, kihúzta a titánötvözetből készült
táskát a székszoknya alól. Odavitte az ágyhoz, kinyitotta, és
végignézett a huszonegy köteg százdollároson. Kétszáztízezer
dollár.

Noha egy tolvajtól vette el a pénzt, azt ez a fajta utcai
igazságszolgáltatás sem tette tisztábbá. Ugyanakkor Jane most
háborúban állt. És a háborúk sokba kerülnek.

Kivett a táskából tizenkét köteget, és félrerakta őket: ennyi
pénzzel tartozott Enriquének a lakókocsiért és azért a járműért,
amelyet vontatni fog, miután megérkezik Indióba.

A fürdőszobai kuka egy kis műanyag zacskóval volt
kibélelve. Jane az egyik táskájából kiszedett ollóval szétvágta a



zacskót, és beletekerte a pénzkötegeket. A nejlon behajtogatott
széleit leragasztotta a szintén magánál tartott celluxszal.

Felkészült utazó volt. Olló, cellux, savlekötő, vodka, egy .45-
ös Compact hangtompítóval, pillangókés, kábelkötözők, egy
flakon kloroform, amelyet ő maga állított elő acetonból
klórmészreakcióval…

– Kutya legyek, ha nem vagyok tökéletes kiscserkész!
Ezzel lefeküdt, lekapcsolta a lámpát, és elaludt.

54.

CHRIS ROBERTS kinyitotta Laurie Longrin
szobájának az ajtaját, mire Janis Dern felnézett a szétszaggatott
könyvek kupacából.

– Beszélhetnénk röviden? – kérdezte Chris.
Janis otthagyta a megfenyített lányt, hadd nyalogassa a vért

a szája sarkából, kilépett a folyosóra, és behúzta maga mögött az
ajtót.

Chris azt mondta:
– Most hívott Egon. Még nem kapták el az anyóst és az

apóst, de a nyomukban vannak.
– A fenébe, Chris, nem tarthatjuk itt ezeket az embereket a

végtelenségig!
– Nem is kell. Egy hatfős erősítés máris úton van Austinból,

olyan fél órán belül itt lesznek. Majd ők kihallgatják egyesével a
kettes istállóba zárt alkalmazottakat, megfenyegetik őket azzal,
hogy bűnvádi eljárás indulhat ellenük bűnpártolásért, ha
segítettek Jane Hawknak. Halálra rémisztik őket, utána
hazaküldik mindet.

– És mi lesz Longrinékkal?
– Injekciók.
– A fenébe, igen! – csapott Janis Chris tenyerébe. – Lehet,

hogy mi még Egon előtt Ancel és Clare nyomára bukkanunk.
Chase és Nick legjobb barátok voltak középiskolában. Ha az a
szemétláda nem tudja, hova mentek a haverjai, ha nem ő
közvetített köztük és Jane között, akkor nyelves csókot váltok



egy csörgőkígyóval.
Chris elvigyorodott.
– Valószínűleg nem először.
– Manapság olyan csapnivaló a felhozatal férfiakban, hogy

vagy csörgőkígyókat, vagy degukat csókolgatok. Hány készlet
injekciót fogunk kapni?

– Egon nem mondta, mit hoznak. De csak kettőre van
szükségünk.

– Ha akad felesleges, én tudnék mit kezdeni vele.
Chris Laurie szobájának csukott ajtajára pillantott.
– De ő csak tizenkét éves, még fejlődésben van az agya. Ha

tizenhat éves kor alatt kapnak injekciót… te is tudod, mi lesz.
– Azt tudom, hogy néhányukkal mi lett. Túl kicsi volt a

minta. Nem lehet következtetni belőle semmire. És egyébként is,
ha átváltoztatjuk a szülőket, a gyerekek észre fogják venni.
Azok mindig észreveszik. Feltűnik nekik a különbség. Muszáj
lesz csinálnunk valamit a gyerekekkel.

Chris nem volt túl lelkes, azonban a közös munkájuk után jó
partner akart maradni.

– Rendben, de én nem leszek ott, amikor megteszed… és a
várakozás közben sem.

A nanomechanizmus korábbi verzióinál nyolc-tizenkét órát
kellett várni a beadás pillanatától addig, amíg az alany
irányíthatóvá vált. A nanogépezet legfrissebb változatánál ez
négy órára csökkent.

Janis azt felelte:
– Ha csak két készletet hoznak, akkor kezdhetjük Chaseszel,

kifacsarhatjuk belőle, amit tud. Amennyiben kiadja nekünk
Ancelt és Clare-t, a feleséget ejthetjük. Akkor a második
készletet – intett a szoba ajtaja felé – az a kis okostojás kapja
odabent.

Nem volt szüksége tolmácsra annak a pillantásnak a
megfejtéséhez, amit Chris vetett rá, de a férfi egyértelmű
szavakba is öntötte a vágyait.

– Senki nem tud nálad gyorsabban meggyűlölni valakit.
Annyira intenzív vagy, hogy szinte bármit megadnék azért,
hogy megtudjam, milyen vagy az ágyban.

– Durvább, mint gondolnád, édesem. Ezt már megbeszéltük,



és tudod, mi a helyzet. A munkatársak nem dugnak egymással,
ha a munkára akarnak koncentrálni.

Chris felsóhajtott.
– Amikor a forradalom befejeződik, beléd akarok kerülni.
Janis kedvelte Christ, tényleg, de a férfi képzelőereje elég

korlátozott volt az övéhez képest.
– Egy jó forradalom – felelte – soha nem ér véget. Az egy

életstílus.

55.

A SOK SZÉK KÖNYVTÁRÁBAN két dupla
mélységű, hosszú, kényelmes kanapé is állt egymással szemben
az arany-kék-bordó perzsaszőnyeg két oldalán. Cornell gyakran
aludt valamelyiken. Amikor a könyvtárban töltötte az éjszakát a
bunker helyett, nagyobb eséllyel aludt jól, mivel a kedvenc
szerzői írták az álmát.

Aznap éjjel duci párnákat és egy-egy takarót rakott a két
kanapéra. Ezenkívül kis méretű, lehűtött vizespalackokat
helyezett egy-egy poháralátétre a kanapék melletti asztalkákon.
A palackok mellé egy-egy csokoládédarabkás citromos
süteményt is kikészített nejlonzacskóban arra az esetre, ha
valamelyikük felébredne az éjszakában, és gyorsan nassolni
akarna valamit, mielőtt visszaalszik.

Először Travis használta a fürdőszobát: megmosta a fogát, és
felvette a karateruhára hasonlító fekete-fehér pizsamáját.
Mindkét kanapé elég nagy volt, de ő a kisebbiket foglalta el.

Amikor Cornell belépett a fürdőszobába, és meglátta, mit
hagyott ott a fiú, a szíve zakatolni kezdett, a gyomra felfordult,
és azonnal el kellett hagynia a helyiséget.

A kisfiú a kanapén feküdt, és a takarót igazgatta magán. Az
egyik kutya odafent volt vele, a másik a padlón feküdt, a
gazdája papucsa mellett.

Cornell azt mondta:
– Khm. Khm. Khm. Ott hagytál valamit, ezért nem tudom

használni a csapot.



– Lehúztam a vécét – biztosította a fiú.
– Igen, igen, igen. Tényleg lehúztad, kérem és köszönöm. De

a csap mellett hagytál egy kis műanyag poharat. Khm. Khm.
Khm. És a pohárban hagytál egy kis tubus fogkrémet, és… és…
és egy fogkefét a kis pohárban, a kis pohárban. A kis pohárban.

– Hova tegyem ezeket?
– Ne a fürdőszobába. Tedd be a dolgaid közé. Az asztalodon

a vized és a sütid mellett rendben lenne. Rendben lenne. Ott jó
lenne.

A kisfiú hátrahajtotta a takarót, és felült.
– Oké, persze. Elnézést, hogy otthagytam. De miért?
Cornell zavartan fészkelődött, egyik lábáról a másikra állt,

és azon gondolkozott, hogy nem fogják-e mégis megtámadni a
kutyák.

– Khmm. Khmm. Nos, az egy fogkefe, és a fogkefe egy
nagyon személyes dolog, és ha egy olyan fogkefe van a csapon,
ami nem az enyém, amikor meg akarom mosni a fogamat… az
olyan, mintha kibeleznének, úgy értem, mintha megérintenének,
és engem nem szabad megérinteni.

– Gavin bácsi elmagyarázta nekem, hogy van ez. – A kisfiú
belelépett a papucsába. – De a fogkefés dologról szerintem nem
tudtam.

– Én sem – borzongott meg Cornell. – Khm. Ez meglepetés
volt.

A fiú megfogta a műanyag poharat a fogkefével, és kivitte a
kanapéhoz, ahol letette az asztalra a sütije mellé.

– Sajnálom, Mr. Jasperson.
– Nem kell sajnálnod, nem kell, nem kell. Nem tudhattad, én

sem tudtam, senki sem tudta.
Cornell ezzel bement a fürdőszobába, megmosta a fogát, és

átvette a pizsamáját, ami puha volt, és kék, mint az ég. Ő csak
puha, kék dolgokban tudott jól aludni.

Miután visszatért a könyvtárba, az összes lámpát lekapcsolta
egy fúvott üveglámpán kívül, ami a kanapé lábvégénél állt. A
lámpa lágy, barackszínű fényt árasztott.

– Egy lámpát mindig felkapcsolva hagyok – mondta Cornell.
– Nem baj?

– Dehogy. Bár mumusok nem léteznek, azért nem jó



sötétben aludni.
Cornell letelepedett a kanapéra. Magára húzta a takarót. Az

oldalára fordult, és átnézett a perzsaszőnyeg felett a fiúra és a
kutyákra.

– Jól vagy?
– Igen, azt hiszem. És te jól vagy?
– Jól vagyok. Khm. Khm. Khm.
– Mit akarsz mondani? – kérdezte a fiú.
Cornell a kanapéja melletti kis asztalra mutatott.
– Látsz rajta egy iPodot?
– Igen. Látom.
– Néha éjszaka, ha felébredek, és megijedek, olyan zenét

játszom, amitől jobban érzem magam. Ez nem baj? Halkan
fogom játszani.

– Ez nem fog zavarni. Az anyukám zenész. Zongorázik.
Nagyon ügyes.

– Nagyon várom, hogy megismerhessem anyádat.
– Kedvelni fogod. Mindenki kedveli. A rosszfiúkat kivéve,

akiket börtönbe dug. Ő a legjobb.
Cornell azt felelte:
– Hamarosan itt lesz.
– Megígérte – felelte a fiú. – És ő mindig betartja, amit ígér.
Mindkét kutya hatalmasat ásított, mintha untatná őket a

beszélgetés. Cornell nem akarta megsérteni őket, úgyhogy nem
mondott többet.

A fiú hamarosan már halkan horkolt.
Cornell csak ott feküdt a fiút és a nagy kutyákat nézve,

csodálkozva azon, hogy ott vannak, hogy a vendégének ízlett az
ebédre készített szendvics, és a másik szendvics, amit vacsorára
csinált. Azon is csodálkozott, hogy a Bradbury-regény
legnagyobb részét fel tudta olvasni a fiúnak.

Cornell korábban azt szerette, ha minden ugyanolyan
marad, mint előző nap volt, és mindig abban reménykedett,
hogy a következő nap is olyan lesz, mint az előző.

De most minden megváltozott, és azt kívánta, bárcsak a
másnap ugyanúgy lenne más, mint ez a nap.

Másrészt viszont, ha a dolgok ennyire meg tudnak változni
egyik napról a másikra, akkor talán ismét meg fognak változni,



és legközelebb nem ilyen kellemes módon.



MÁSODIK RÉSZ

MIALATT JANE ALSZIK

1.
LAURIE LONGRIN azért volt erős, boldog lány, mert

a családja is erős volt, és boldog. Erre az összefüggésre már rég
rájött.

Ha az ember családja zűrös, ha az apja egy szexőrült
szoknyavadász, az anyja pedig az a fajta, aki már a reggeli
müzlijét is alkoholba áztatja, akkor az embernek nincs sok
esélye erősnek és boldognak lenni. De ha az ember szülei
szeretik egymást, és keményen dolgoznak – főleg, ha azon
dolgoznak keményen, hogy nap mint nap gyönyörű lovakat
adjanak a világnak –, akkor az ember eleve félúton jár az erő és a
boldogság felé. A többi már csak rajta múlik.

Persze Laurie még így is elronthatta a dolgot, például azzal,
hogy szinte mindegyik vasárnapi misén elábrándozott, sőt,
elaludt. Vagy azzal, hogy sokkal gyakrabban használta a
„lószart” kifejezést az átlagos tizenkét-tizenhárom éves
lányoknál.

Ha az ember erős és boldog, akkor másokban is felismeri
ezeket a tulajdonságokat. És ha képes beismerni a saját hibáit,
mint például a „lószart” kifejezés túlzott használata, vagy a
csípősségre való hajlama ostoba emberekkel szemben, hogy csak
kettőt említsünk, akkor könnyebben észreveszi a gonoszságot
másokban, és meglátja, hogy milyenek igazából.

Janis Dern ügynök például, aki az FBI fekete báránya
lehetett, már ha tényleg az FBI-nál dolgozott, nem szimplán
pszichopatának tűnt, hanem olyan gonosznak, mint maga
Szörnyella de Frász. Janis Dern, ha lehetőséget kapott volna rá,



nem dalmatakölykök irhájából készített volna kabátot, hanem
kislányok bőréből.

Amikor kilépett a szobából, hogy beszéljen azzal a Chris
nevű fickóval, Janis becsukta az ajtót, de a hangjukat nem
halkították le. Lauren még mindig hallotta őket. Meglehetősen
biztosra vette, hogy Janis azt akarja, hogy hallja őket. Amikor a
nő először mesélt azokról az injekciókról, amelyek zombivá
tudnák tenni Laurie-t, az félig igaznak tűnt, félig pedig, nos,
lószart. De Chrisszel is arról beszélgettek, hogy még hat ember
közeledik feléjük a fajtájukból erősítésként, és hogy be fogják
injekciózni Laurie apját és talán az anyját is, sőt, esetleg magát
Laurie-t is, és minél tovább beszélgettek, annál valóságosabbnak
tűnt az egész, szinte túl valóságosnak, mire a szexre terelődött a
téma.

Laurie nem volt hajlandó csak ott ülni a székéhez kötözve,
hisztérikusan az őt fenyegető veszélyek miatt, és abban
reménykedve, hogy Ethan Stackpool varázslatos módon
megjelenik, és megmenti a haláltól, sőt, a halálnál is rosszabb
dolgoktól. Ethan Stackpool nagyon jóképű volt, kedves, okos, és
a korához képest erős, de ugyanúgy hetedikbe járt, mint Laurie,
úgyhogy még kellett pár év ahhoz, hogy egy bármelyik
rosszfiúval elbánni képes akcióhőssé váljon. Laurie, bár nem
tudott ellenállni a késztetésnek, hogy az ilyen pillanatokban
Ethan Stackpoolra gondoljon – és sok más pillanatban is –,
abban a pillanatban nekilátott saját maga megmentésének,
amint Janis kilépett az emeleti folyosóra, és behúzta maga
mögött az ajtót.

A gonosz ostoba. Ha az ember gonoszságokat tesz, akkor
rövid távon talán megkapja, amit akar, de hosszú távon ez nem
működik. Laurie ezt a könyvekből tanulta meg, néhány filmből
és az általa kívülről megfigyelt élethelyzetekből.

A külső megfigyelő számára Janis Dern például gonosz volt,
és ostoba. Laurie bokáját odakötötte a széke üléstartójához, bal
kezét pedig a bal karfájához, de a jobb kezét szabadon hagyta,
hogy elsüthesse azt az idióta, gonosz megjegyzést az
orrturkálásról. És valószínűleg azért sem kötözte meg a jobb
kezét, mert azt akarta, hogy amikor egymással szemben ülnek,
és Laurie-t szidalmazza, a kislány tényleg beintsen neki a



középső ujjával, hogy ő tényleg ellene fordíthassa a pisztolya
markolatát, mint egy kalapácsot, ahogy ígérte, és eltörhesse
vétkes ujjának mindhárom ízületét. Ugyanakkor Janis Dern, az
FBGI, vagyis a Felettébb Buta és Gonosz Idióták ügynöke, a
jelek szerint arra nem gondolt, hogy mit tarthatnak vajon az
iskolás lányok az íróasztaluk fiókjában rágógumin és
hajcsatokon kívül. Laurie íróasztala például többek között egy
ollót is tartalmazott.

Abban a pillanatban, amikor az ajtó becsukódott, s Laurie
meghallotta a két ügynök perverz beszélgetését, és Ethan
Stackpoolra gondolt, kihúzta az íróasztala fiókját, és kivette
belőle az ollót. Átvágta a vastag, műanyag béklyót a bal kezén.
Utána előrehajolt a székében, és átvágta a pántot a bal bokáján,
majd a jobbon is.

Bal kezével bemutatott a középső ujjával az ajtónak,
miközben jobb kezében még mindig az ollót szorongatta, mert
ez volt az egyetlen fegyvere.

Egy nappal korábban még nem gondolta volna, hogy képes
lenne bárkit leszúrni, messze nem. De ha választania kellett,
hogy leszúr valakit, vagy zombirabszolgává változtatják, akkor
hajlandó lett volna akár késelőgéppé is válni, ha arról van szó.

Kivárni, amíg Janis visszatér, és megpróbálni a meglepetés
erejét felhasználni ellene ostobaság lett volna. Janis erős volt,
őrült és gonosz.

Jobb ötletnek tűnt megemelni az ablak feltolható alsó
tábláját, utána a szúnyoghálót, és kimászni rajta a házat
körülvevő veranda tetejére.

Laurie szobája a ház északi oldalán volt, ahol nem láthatták
meg az istállókból, ugyanakkor egyenesen arra a Cadillac
Escalade-re nézett, amelyik elállta a birtokra vezető magánutat.
A Cadillac egy lámpaoszlop alatt parkolt. Egy nő támaszkodott
a túlsó oldalának cigarettázva, Laurie-nak háttal.

Mivel a veranda teljesen körbeölelte az épületet, Laurie
megkerülhette zsindelyes tetején a ház sarkát, hogy a nyugati
oldalára kerüljön, ahol sem a kocsiútról, sem az istállókból nem
pillanthatták meg.

Nyugatra egy elkerített legelő terült el, mögötte pedig a nyílt
puszta és rengeteg sötétség. Két másik távoli ponton is égtek a



fények északon és délen, de olyan messze, hogy azok a
létesítmények nem is annyira farmoknak tűntek, mint inkább
hajóknak egy hatalmas, sötét tengeren.

Laurie leugorhatott volna a hátsó kertbe, és megpróbálhatott
volna eljutni az ötös istállóba, nagy ívben elkerülve a kettest,
ahol az alkalmazottakat tartották. Kereshetett volna egy
lovaglásra alkalmas kancát, és elvágtathatott volna segítségért.

De Janis egy-két percen belül észre fogja venni, hogy a
foglya megszökött, és három percen belül az összes FBGI-
ügynök rá fog vadászni a birtokon. Nem lenne ideje felnyergelni
egy lovat. Szőrén kellene megülnie, amire képes is lenne, már ha
lenne rá ideje.

És egyébként is, ezek az emberek nagyon gonosznak tűntek,
elég romlottnak ahhoz, hogy akár öljenek is, úgyhogy biztosan
képesek lennének kilőni alóla egy lovat, ha lehetőséget
kapnának rá. És Laurie nem tudott volna tükörbe nézni, ha az ő
lelkén száradt volna egy ló halála.

A másik lehetőség az volt, hogy egy másik szoba ablakán át
visszamenjen a házba, majd egy olyan helyet keressen, amiről
ezek a birtokháborítók nem tudnak, és ahol van egy használható
telefon. A szülei hálószobája itt volt, a ház végében. Az évnek
ebben a szakában az emeleti ablakokat soha nem zárták be, mert
gyakran nyitogatták őket, hogy kiszellőztessenek.

A hálószoba sötétnek tűnt az üveg mögött. Laurie halkan
feltolta a szúnyoghálót, majd az ablak alsó tábláját.

2.

BORREGO SPRINGS VÁROSÁTÓL több kilométerre
délre, az Anza-Borrego-sivatagban a hétfő beleolvadt a keddbe,
és a levegő majdnem hat órával napszállta után még mindig
huszonhat fokos volt. A völgy talaját zsálya és névtelen bokrok
borították, ennek ellenére hamuszürkének tűnt a halvány
holdfényben, olyan hátborzongatónak, mint egy álom,
amelyben földönkívüli terroristák lapulnak odalent, arra várva,
hogy feltörhessenek a homokos talajból, éppen olyan



könnyedén, mint a cápák a vízből.
Borrego Springs főútjának ezen az elhagyott szakaszán a

tábla ugyanott állt, ahova hétfő délután felhúzták: AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOK BELÜGYMINISZTÉRIUMA / SIVATAGI FLÓRA
KUTATÓCSOPORT / A BIRTOKHÁBORÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI.

A „Sivatagi Flóra Kutatócsoport” nem létezett. De a
birtokháborítást tényleg bünteti a törvény, bár az itteni
birtokháborítóknak sokkal keményebb büntetésektől kellett
volna tartaniuk a törvény kezénél.

A tábla mögött egy tizenkétszer tizenkét méteres
alapterületű, három méter magas sátor állt, amelyben hét-nyolc
ember buzgólkodott. Kommunikációs központot állítottak fel,
amelyen keresztül nyolcvan – már a völgyben tartózkodó –
ügynök mozgását szervezték meg, irányították, és követték a kis
Travis Hawk és az anyja keresése során. A központ négy,
huszonnégy órában felügyelettel ellátott számítógépes
munkaállomásból állt, lehetővé téve a terepen dolgozó
ügynököknek, hogy jelentsék azoknak a helyi lakosoknak a
nevét vagy rendszámát, akiket gyanúsnak találnak, vagy bármi
mást, aminek később utána lehet nézni azokban a kormányzati
és titkosszolgálati adatbázisokban, amelyekhez az
összeesküvőknek hozzáférésük van. Emellett egy pizzákkal és
szendvicsekkel telerakott mélyhűtő is volt odabent, két
mikrohullámú sütő és egy palackozott vizeket és üdítőket
tartalmazó hűtőszekrény, a minimális ellátás biztosítása végett,
bár a kutatócsapat legtöbb tagja a Borrego Springs-i
gyorséttermekben evett.

A sátor mögött három nagy teherautó állt. Az egyiken
propángáztartályok sorakoztak, és az a generátor, amely
árammal látta el ezt az ideiglenes létesítményt; a tetején egy
műholdvevő meredt a csillagokra. A másik teherautóra hat
tágas mobil mellékhelyiség volt felpakolva mosdókagylóval és
folyó vízzel. A harmadikat tíz fekvőhelyes hálóteremnek
rendezték be, bár a legtöbb ügynök a saját autójában aludt,
amikor legyőzte a fáradtság.

Az akciócsoport vezetője és a tanácsadói arra számítottak,
hogy huszonnégy órán belül sikerül megtalálniuk a fiút, és
elkapniuk vagy megölniük az anyját.



Carter Jergen ott állt a sátor kicipzárazott bejárata előtt, a
kiszűrődő fényben, és átbámult az út túloldalára, a még
halványabb pusztaságra, mögötte pedig a falként emelkedő
sötét hegyekre, amelyektől úgy érezte magát, mintha egy ősi
kráterben lenne, melyben egy rettenetes massza gyűlt össze több
ezer évvel korábban. Amikor az eget nézte, a csillagok és a hold
olyan fenyegetőnek tűntek, mintha az univerzum egy több
millió éves ciklusban pörögne, amelynek az aktuális
ismétlődésében nemsokára elérkezik a pillanat, amikor egy
aszteroida zuhan le az égből, hogy porrá zúzza őket.

Jergen persze valójában nem az aszteroidáktól tartott,
hanem irracionális módon egy emberi lénytől, egy alig ötvenöt
kilós nőtől, aki úgy néz ki, mint egy szupermodell. És akit mégis
annyira nehéz megölni, hogy szinte úgy tűnik, mintha
csecsemőkorában belemártották volna a halhatatlanság vizébe,
akárcsak Akhilleuszt, a trójai hőst, ám Jane Hawknak az egész
lába belekerült, így nem maradt sebezhető Achilles-sarka.

A lőpárbaj után az élelmiszerboltban, ahol vasárnap délután
megölték Gavin és Jessica Washingtont, Carter Jergen és Radley
Dubose, akik a Nemzetbiztonsági Ügynökség embereiként
mutatkoztak be, de valójában az összeesküvők céljait szolgálták,
erősítést hívtak segítségül Travis Hawk felkutatásához, és
elkezdtek felkészülni az anya elkerülhetetlennek tűnő
próbálkozására, amely arra irányul majd, hogy kimentse a fiát a
környékről, és elvigye egy új búvóhelyre.

Jergen azt kívánta, bár meglepetésszerűen üthettek volna
rajta a gyermek két őrzőjén, és megkínozhatták volna őket, vagy
beolthatták volna mindkettejüket az irányítómechanizmussal,
hogy kiszedjék belőlük, hol tartózkodik a fiú. Mert ha
megkaparintják a fiút, Jane is a markukba kerül. Vagy, ami még
jobb… ha megölik, az anyja az életkedve menthetetlenül oda
lesz.

A nemzetbiztonság készített Jane-ről egy pszichológiai
profilt. Kilencvenszázalékos biztonsággal megjósolták, hogy ha
elkapják, majd megölik a fiút, az anyja annyira össze fog omlani
az önvádtól, amiért nem sikerült megvédelmeznie, hogy
öngyilkos lesz, megkímélve őket a fáradságtól, hogy nekik
kelljen végezniük vele.



Jergen talán vigaszt is merített volna az elemzésből, ha a
potenciális hazai és nemzetközi terroristák nemzetbiztonsági
pszichológiai profilja nem bizonyult volna oly gyakran tévesnek
az adott személyek valódi szándékait, viselkedését és
lehetőségeit illetően.

Az a kis fénykör, amelyben Jergen állt, hirtelen annyira
összement, hogy biztosra vehette, Radley Dubose követte a
sátor elé. Dubose-t, a nyugat-virginiai Trágyaföld büszkeségét
talán egy krónikus alkoholista felvételiztető dékán fogadta be a
Princetonra, és a fiú kétségkívül csak azért kapott diplomát,
mert megfenyegette az egyetemet, hogy máskülönben kibelezi a
rektorát. Százkilencvenöt centi magas volt, nagyjából százöt
kilót nyomhatott, és Jergen biztosra vette, hogy a vérvonala Kr.
e. 40 000-re nyúlik vissza, a cromagnoniak első nemzedékéhez,
és egy olyan őshöz, aki a világtörténelem első felbérelt
verőembere lehetett az első pitiáner diktátor szolgálatában.

Bár széles válla betöltötte az ajtónyílást, tekintete pedig egy
veszett farkast is megbénított volna, Dubose egy táncos
kecsességével és tökéletes némaságával mozgott. Pusztán a fény
eltűnése jelezte az érkezését. Jergen még a társa lélegzetvételét
sem hallotta.

Továbbra is az eget bámulva megszólalt:
– Tudom, hogy ez a völgy nem egy kráter, de olyannak

tűnik, mintha az lenne. Benned még soha nem merült fel, hogy
nem hullik-e le valami nagy és gyors dolog az égből, egy
aszteroida, ami éppen úgy kipusztít minket, ahogy korábban
egy másik a dinoszauruszokat?

Dubose azt felelte:
– Jelenleg az egyetlen aszteroida én vagyok, és az egyetlen

szarság, amit ki fogok pusztítani, az a feszes seggű Hawk ribanc
lesz, meg az a kis nyavalyás, akit öt éve pottyantott a világra.

Jergen felsóhajtott.
– A Princeton egyértelműen felvértezi tanítványait a stílusos

kifejezésmód változatos eszközeivel.
– Miért vagy ennyire rágörcsölve arra, hogy hova jártunk

iskolába? Te harminchét éves vagy. Én harmincöt. A Princeton
csak egy ostobaság volt, amin át kellett esnem ahhoz, hogy oda
jussak, ahova akartam. Vagy téged valami betegesen



szentimentális kötelék fűz a Harvardhoz?
Jergen azt felelte:
– A családom férfi tagjainak több nemzedéke is a Harvardon

végzett. A családi büszkeség, teljesítmény és hagyomány fűz
minket hozzá.

– Na tessék, már megint ez a bizarr bostoni úrigyerek-
világnézet. Órákra járni, golfozni, közösségi életet élni…
mindebben nincs semmi kockázatos. És nem jár érte más
jutalom, csak az a státusz, amit az ember azok szemében nyer,
akik szerint a Harvard különleges, márpedig ezek egyre
kevesebben vannak. Ez nem teljesítmény.

– Akkor, gondolom, te meg tudod mondani, hogy mi az.
– Az én családom nemzedékek óta párol whiskyt, termeszt

füvet, árusít speedet és ecstasyt, és még soha nem buktak le
vele. Tessék, itt egy tényleg elismerésre méltó hagyomány és
teljesítmény.

– A kábítószerek árusítása gyermekeknek lehet hagyomány,
de teljesítménynek nem teljesítmény.

– Az öregem és a nagybátyám soha nem árusítottak
középiskolásnál fiatalabbaknak. Egy tizennégy éves már nem
gyermek. A fenébe is, az már nagykorú.

– Az sehol nem nagykorú, még Nyugat-Virginia legsötétebb
bugyraiban sem.

– Régen az volt – vágta rá Dubose.
– Igen, és ha visszamegyünk egy-két évszázadot, a legtöbb

helyen senkit nem érdekelt, ki nagykorú, és ki nem.
Dubose a kéretlen bajtársiasság mozdulatával átkarolta

Jergen vállát.
– Azok voltak a szép idők, nem? Kár, hogy nincs időgépünk.

– Megveregette Jergen vállát. – Aludtunk négy órát, ettünk egy
kis remek pizzát, és annyi koffeint ittunk, hogy attól egy lajhár
is hiperaktívvá válna. Induljunk vadászni!

Ezzel ahhoz a félelmetes szörnyeteghez hasonlatosan, amely
Betlehem felé kúszik Yeats költeményében,{8} hogy
megszülessen, Dubose is megindult egy sor jármű felé, amelyek
a sátortól délre parkoltak a sötétben.

Jergen azt felelte:
– Az a pizza nem is volt remek. Rémes volt.



– Mert te olyan kisfiúknak való pizzát ettél, amelyen semmi
nincs a sajton, csak fekete olajbogyó, gomba és valami tündérfű.

– Koriander.
– Ha te is öthúsos pizzát ettél volna, most másképp éreznéd

magad.
Carter Jergen elfintorodott azoknak a hatalmas szelet

húsoknak és sajtoknak az emlékétől, amelyeket Dubose
elfogyasztott. Az élőlényeknek ez a fesztiválja idővel
megszólaltatja majd a farkürtöket, és Jergennél nem volt
gázmaszk.

Mivel az összeesküvés vezetői hittek a jutalmazás lelkesítő
erejében, s akik teljesítették a parancsaikat, patent járműveket
kaptak, főleg, ha ezt az adófizetők pénzéből is meg lehetett
oldani… Jergen és Dubose legfrissebb, utolérhetetlenül zúzós
járgánya egy Hennessey VelociRaptor 6x6-os volt, a négyajtós
Ford F-150 Raptor 800 lóerős, személyre szabott változata új
tengelyekkel, két pluszkerékkel, észbontó offroad abroncsokkal
és a további extrák hosszú listájával. A kocsijuk nagy volt,
fekete, csillogó és lenyűgöző.

A kulcs Dubose-nál volt az óta, hogy az előző péntek este
megkapták a VelociRaptort.

– Most átveszem a volánt – jelentette ki Jergen.
– Milyen volánt? – kérdezett vissza Dubose, miközben beült

a kormány mögé, és magára csapta az ajtót.
Jergen az anyósülésen utazott.

3.

LAURIE LONGRIN a szülei hálószobájának
rejtekében volt, ahonnan az ajtó alól csak egy nagyon halvány
fénycsík szivárgott ki a folyosóra, és a három ablak közül az
egyik előtt össze voltak húzva a függönyök, a másik kettőn át
csupán az éjszakai texasi préri látszott, a csillagok túl messze
voltak ahhoz, hogy segítsék a látásban.

Laurie is kivette a részét a házimunkából, és néha itt is
takarított, úgyhogy elég jól ismerte a szoba alaprajzát ahhoz,



hogy kitapogassa az utat az ágy mellett, túl a padon, a végénél,
amelyre az összehajtogatott ágytakarót szokták este lerakni,
majd át egy nyílt részen a szekrényig.

A szekrényajtón lévő ovális tükör mintha mágikus módon
begyűjtötte volna azt a kevés fényt, ami a helyiségben akadt, és
nem is annyira tükörnek tűnt, mint inkább ablaknak egy
párhuzamos világban lévő, rendkívül árnyékos szobába, ahol
minden halványan derengett, és ahol egy lány, esetleg egy lány
szelleme állt arcvonások nélkül, rémülten.

Laurie leginkább attól félt, hogy nem sikerül kijutnia onnan,
és biztonságba kerülnie, mielőtt Janis Dern és Chris Akárki
befejezik a szexről és halálról szóló beszélgetésüket a fenti
folyosón. Amikor az a kegyetlen Dern szörnyeteg visszatér
Laurie szobájába, észre fogja venni, hogy ostoba módon hagyta
megszökni a foglyát, és riadót fog fújni. És lehet, hogy azonnal
elkezdik majd a házat is átkutatni, a birtok átfésülésével egy
időben.

A szekrénytől balra nyílt a hálószobához tartozó fürdőnek
az ajtaja. Jobbra pedig a gardróbé. Laurie remegő ujjakkal
tapogatta ki a vaksötétben a gardrób kilincsét, ami
megnyikordult volna, ha túl gyorsan nyitják ki. Lenyomta
vízszintes helyzetből. Az ajtó, amikor megdagadt, néha elakadt
a tokjában, úgyhogy a kislány óvatosan megrántotta.

Miután belépett a gardróbszobába, magára csukta az ajtót,
és csak ekkor mert lámpát kapcsolni.

Lábujjhegyen állva éppen hogy csak elérte a hurkot annak a
zsinórnak a végén, amivel le lehetett húzni a mennyezetbe
épített csapóajtót, amelynek a másik oldalán egy összehajtható
létra volt. A szerkezet vastag rugói tiltakoztak egy kicsit, de
Laurie bízott abban, hogy senki nem fogja meghallani a
hangjukat két zárt ajtón keresztül, a folyosón. A létra három
szegmense automatikusan lenyílt, amikor a csapóajtó
leereszkedett.

Laurie lekattintotta a fali kapcsolót, és tökéletes sötétségben
mászott fel kézzel-lábbal kapaszkodva. Felkúszott a padlásra,
kitapogatta a csapóajtó emelőkarját, és miután megtalálta,
elfintorodott a nyikorgás hallatán, amikor a három létraszakasz
több zajjal harmonikázta vissza magát, mint ahogy kinyílt, bár



talán még így sem elég hangosan ahhoz, hogy bárkinek a
figyelmét felkeltsék. A létrával súlyosbított csapóajtó halk
dobbanással tért vissza a helyére.

A padlásnak lakkozott furnérpadlója volt. A gerendázott
sötét térben, amely elég magas volt ahhoz, hogy Laurie apja is
fel tudjon állni benne, dobozok tornyosultak rendezett
sorokban: az egész karácsony – a fát leszámítva – kartonba
csomagolva; a felesleges könyvek a lenti könyvespolcokról;
szuvenírek olyan helyekről és időkből, amelyek túl távolivá
váltak ahhoz, hogy bárkit is érdekeljenek a jelenben, de még
mindig túl fontosnak tűntek ahhoz, hogy kidobják őket; anya
gyönyörű menyasszonyi ruhája egy becipzárazott műanyag
ruhazsákban, egy cédrussal bélelt ládában…

Laurie két karját jobbra-balra kinyújtva, ujjait a
kartonfalakon végigcsúsztatva araszolt vakon előre. Az apja
akkor készítette ezt a padlózatot, amikor a házat felújították,
nem sokkal az ő születése előtt; a legjobb anyagokat használta,
és csavarokkal rögzítette a furnérlapokat a födémhez szegek
helyett, de itt-ott még így is akadtak apró rések a lapok között,
amelyek megnyikordultak az ember talpa alatt.

A középen húzódó folyosó nagyrészt egybeesett az emeleti
folyosóval, ahol Janis Dern és Chris Nőfaló talán még mindig ott
beszélgetnek a férfi megmagyarázhatatlan vágyakozásáról Janis
iránt, és Janis hűvös közönyéről. Ha túlságosan nyikorogni kezd
felettük a mennyezet, akkor talán arra a következtetésre jutnak,
hogy a zajt nem csak az egerek okozzák.

A padlást évente kétszer kitakarították, de közben azért
összegyűlt benne némi por, amit Laurie fel is kavart. Egy
elfojtott tüsszentés csavargatta az orrát, és a kislánynak meg
kellett állnia, hogy befogja az orrlyukát, amíg a késztetés el nem
múlik.

Csak ő hallotta a saját szíve zakatolását, bár a kalapálástól
nehezebben érzékelte, hogy mennyi zajt csap egyébként.

Miután a tüsszentését elnyomta, Laurie ismét megindult, és
azonnal az arcára tapadt egy pókháló a homlokától az álláig.
Döbbenten megállt, hogy letörölje magáról a ragacsos szálakat,
azt latolgatva, hogy nyolclábú lakója nem a haján mászik-e
éppen.



Maradj higgadt! A pók akkor sem fogja megcsípni, ha a
hajában van. És ha mégis megcsípné, akkor sem lesz tőle semmi
baja, kivéve, ha egy barna hegedűpók az. De tudta, hogy nem
az.

Odalent hirtelen felhangzott a szörnyeteg üvöltése, olyan
hangosan, hogy beleremegtek az ablakok.

– Az a kis ribanc, az a kis szarzsák eltűnt! – Ezt más hangok
követték, ajtócsapkodás és sietős léptek a lépcsőn.

Laurie immár annak tudatában iparkodott tovább, hogy az
általa keltett neszeket elfedi a lenti zajongás. Bal kezét még
mindig a dobozokon tartotta, de a jobbját kinyújtotta maga elé.
Amikor a tenyere hideg acélhoz ért, megállt. Kitapogatta a szűk
spirált, és fellépett a nyitott csigalépcsőre.

A lépcsőfokokat gumi borította, és korlát is biztosította
Laurie egyensúlyát. Nem sok zajt csapott, miközben felmászott
a ház legtetején és közepén lévő kerek szobába, ahova az
ablakok beengedték a hold és a csillagok fényét. Ez a helyiség
háromméteres átmérőjű volt, olyan, mint az özvegyek kilátója,
ahonnan a halászok feleségei szokták figyelni a hajókat a nyílt
vízen.

A vizet ebben az esetben a látóhatártól látóhatárig elnyúló
füves préri helyettesítette, és amikor ide mászott fel valaki
zakatoló szívvel, akkor nem halászokat akart látni, hanem a tűz
terjedését. Voltak évek, amikor az esők nem jöttek, a nap viszont
igen, s a nap meg a szél száraz gyújtóssá változtatta a füvet több
ezer hektárnyi területen. A természet táplál, de öl is. Előfordul,
hogy a mennydörgések mintha vihart jeleznének, s az égből
több robbanás és villanás érkezik, mint eső, és az utóbbi szinte
arra sem elég, hogy pár percre kiűzze a madarakat a fészkükből,
míg a villámok tüzet okádnak a síkságra. Amennyiben a szél
elég heves, akár tíz méterre vagy még magasabbra is felszíthatja
a lángokat, és a tűzfal ilyenkor olyan gyorsan száguld, mint egy
vonat. Ha az embernek sok lova van, viszont nincs elég
szállítóeszköze hozzájuk, akkor jó, ha meg tudja figyelni a
préritüzeket egy magas pontról, hogy érzékelje, merre terjednek
a lángok.

A kerek helyiség legnagyobbrészt üvegből állt, de a két
ablak között álló polcon tárolták az egyik nyolcvonalas hibrid



telefont, amelyről a ház összes helyiségét és az összes istállót is
fel lehetett hívni.

Laurie nagyjából biztos volt benne, hogy az egész házat tűvé
teszik érte, de a padlásra nem jutnak fel. Arra fognak számítani,
hogy elmenekült, talán lovon, vagy kiszaladt a főútra abban a
reményben, hogy valamelyik autós segít neki.

Bárkik is voltak ezek az emberek, nem az FBI-nak dolgoznak.
A valódi FBI-ügynökök nem változtatnak rabszolgákká
embereket agyi irányítómechanizmusokkal, nem szaggatják szét
kisgyerekek könyveit, és nem fenyegetőznek azzal, hogy zombit
csinálnak belőlük. Ezek a bűnözők biztosan nem örülnének, ha
kijönne a seriff ellenőrizni, hogy tényleg fegyveresek ejtették-e
túszul a ház népét. Lehet, hogy azonnal meglépnének.

De miközben Laurie a telefonért nyúlt, belehasított a
gondolat, hogy ezek a birtokháborítók talán mégis valódi FBI-
ügynökök – renegát ügynökök, mint a filmekben, gonoszak és
romlottak. Ha van náluk igazolvány, és be tudják bizonyítani a
seriffnek, hogy azok, akiknek mondják magukat, akkor talán a
seriff fog elmenni.

Vagy mi van, ha…
Ha néhány FBI-ügynök ilyen gonosz lehet, akkor talán a

megyei seriffben és az embereiben sem lehet bízni. Lehet, hogy
fogadnák a hívását, együttérzően meghallgatnák, és megígérnék
neki, hogy hangosan szirénázva rohannak a házhoz… de
ehelyett csak felhívnák azt a rettenetes Dern szörnyeteget vagy
Perverz Christ, és azt mondanák, hogy „az a kis ribanc a ház
tetején dekkol”. És akkor a romlott FBI-ügynökök azonnal
felrohannának hozzá, és beinjekcióznák, és Laurie-nak minden
egyes alkalommal meg kéne csókolnia a Dern szörnyeteg seggét,
amikor az erre utasítja.

Laurie csak állt a sötét helyiségben, az éjszakai prérit
bámulva, és úgy érezte, mintha a sötétség beszivárogna a
szemén, a fülén és az orrán. Bár abban az évszakban már esett
eső, és a fű zöld volt, tűz, szél és lángfalak után vágyakozott,
ami elriasztaná ezeket a rettenetes támadókat.

Erről eszébe jutott, hogy kiben bízhat. A tűzoltókban.
A megyében több alaposan felszerelt tűzoltóállomás is volt,

és önkéntes, képzett tűzoltók egész hálózata. Az apja is közéjük



tartozott. A tűzoltók jó emberek voltak, vigyáztak egymásra.
Laurie sokat ismert közülük, mert a veteránok napján és a
munka ünnepén mindig együtt piknikeztek velük, és december
végén is ki szoktak bérelni együtt egy rendezvénytermet egy
ünnepi vacsorához.

Az önkéntesek vezetője Mr. Linwood Haney volt. A
felesége, Corrine szintén tűzoltóként dolgozott. Egy Laurie-val
egykorú lányuk is volt, Bonnie Jean, a barátainak csak Beejay.
Beejay a lovakat és a motorokat szerette, és mesterlövész akart
lenni a tengerészgyalogságnál, amikor felnő, és Haney-ék csak
öt kilométerre laktak tőlük, majdnem a szomszédban, úgyhogy
a két kislány szinte elkerülhetetlenül, sorsszerűen
összebarátkozott. Mr. és Mrs. Haney biztosan hinni fognak neki,
és odajönnek a többi tűzoltóval.

Laurie-nak, amíg fel nem emelte a kagylót, eszébe sem
jutott, hogy ettől kigyullad majd egy kis zöld lámpa a készülék
kezelőfelületén a TŰZFIGYELŐ felirat mellett. Sőt, a ház összes
készülékén kigyullad ugyanez a lámpa, közvetlenül a FŐ
HÁLÓSZOBA és a FŐ FÜRDŐSZOBA mellett.

Lehet, hogy korábban egyik birtokháborító sem vette észre a
TŰZFIGYELŐ feliratot a készüléken. De ha most valamelyik
gazfickó ránéz a telefonra, akkor felteszi magának a kérdést,
hogy hol lehet ez a helyiség, és ki használhatja ott a telefont.

Laurie gyorsan visszarakta a kagylót a helyére. A kis lámpa
kialudt.

Pár hosszú pillanatig csak állt ott reszketve, és azon
gondolkozott, mi egyebet tehetne.

Semmit. Semmit nem tehetett azonkívül, hogy felhívja
Haney-éket, felébreszti a családot, és ráveszi őket, hogy
trombitálják össze az önkéntes tűzoltókat. Röviden, de
meggyőzően. Elég röviden ahhoz, hogy lehetőleg egyik rosszfiú
se vegye észre a lámpát a telefonon, de elég meggyőzően ahhoz,
hogy Haney ne higgye azt, hogy csak szórakozik velük, és ne
hívja vissza a szüleit, riadóztatva ezzel azt a Dern szörnyeteget
és perverz haverjait.

Laurie remegése nem akart abbamaradni.
Nem szerette gyávának érezni magát. Nem volt gyáva. Csak

körültekintő. És az anyja mindig azt mondta, hogy a



körültekintés az egyik legnagyobb erény.
Lószart. Ez nem körültekintés. Ez páni félelem.
Mit gondolna róla az a helyes Ethan Stackpool, ha most

látná?
Laurie felemelte a kagylót. Zöld fény. Visszatette a kagylót.

Ismét a zöld fény. Majdnem visszatette megint, de utána
beütötte Haney-ék számát.

4.

A FELTURBÓZOTT VELOCIRAPTORBAN
autókáztak az éjszaka uraiként, a motor halkan dorombolt, mint
egy pogány állatistenség, aki tomboló haragjában leszállt az
örökkévalóságból az időbe, hogy kemény kézzel igazságot
osszon.

Bár Jergen tudta, hogy a kérdésére nem fog kielégítő választ
kapni, mégis feltette az anyósülésről:

– Mit keresünk?
– Ráutaló jeleket, manifesztációkat, nyomokat – válaszolta

Dubose.
– És hogyan fogjuk felismerni ezeket, ha látjuk?
– Azt nem tudom, te hogyan fogod felismerni őket, barátom,

de az én szememben ezek foltok a hétköznapiság szövetén.
Szóval a verőember jó szokása szerint ismét úgy akar tenni,

mintha Sherlock Holmes zsenialitásával bírna. A hajnalig
hátramaradt öt óra száznak kezdett tűnni.

A 3-as megyei főút és a Borrego Springs Road a völgy
legfontosabb bejáratai közé tartoztak. Öt kilométerre délre
ennek a két útnak a kereszteződésétől Dubose lelassított egy
teherautó mellett, amelyre az áramszolgáltató neve volt írva, és
amely a 3-as út mellett várakozott, mintha meg lenne pakolva
alapanyagokkal egy olyan projekthez, amely csak reggel, a
szakemberek visszatérésekor fog megkezdődni.

A teherautó valójában a Nemzetbiztonsági Hivatalé volt, és
egy sor lítiumakkumulátort tartalmazott, amelyek
negyvennyolc órán keresztül képesek voltak energiát biztosítani



a kamerájának és a jeladójának. A kamera
rendszámleolvasóként funkcionált, és azoknak a járműveknek a
rendszámát olvasta le, amelyek a 78-as kaliforniai autópályáról
kanyarodtak le észak felé, hogy Borrego Springs irányába
folytassák az útjukat. A Sivatagi Flóra Kutatócsoport élőben
megkapta az összes rendszámadatot, és az ügynökök
folyamatosan ellenőrizték Kalifornia és a környező államok
gépjárműnyilvántartási adatbázisaiban a járművek
tulajdonosait.

Egy hasonló teherautó parkolt a Borrego Springs Roadon is,
nem egészen egy kilométerre északra a 78-as autópályától. A
völgyön belül az S22-es út két stratégiai pontján különböző
járművek végezték ugyanezt a munkát másnak álcázva.

A völgybe beérkező összes autónak, SUV-nak, furgonnak,
lakókocsinak és busznak alaposan utánanéztek, és a legkisebb
gyanú esetén is azonnal felderítették, kik utaznak a járműben.

Abban az esetben, ha Jane Hawk valamelyik földúton
próbált volna behatolni a völgybe, esetleg konkrétan terepen,
egy négykerék-meghajtású járművel, a stratégiai pontokon
posztoló ügynökök mindenképpen észrevették volna. Kiszúrták
volna, jelentették volna, és továbbadták volna a felbukkanási
helyeit egymásnak, amíg útját nem állták volna, és le nem
tartóztatták volna az első aszfaltúton, ahova megérkezik, vagy
még előbb.

De senki nem gondolta, hogy másnap dél előtt megérkezne.
Biztosra vették, hogy nem fog ajtóstul rontani a házba, hanem
átgondolja a dolgot, és tervet kovácsol.

Radley Dubose, aki úgy trónolt a volán mögött, mintha
veleszületett joga lett volna hozzá, ismét az igazságtalanságnak
azt a gumicsontját kezdte rágni, amely nem hagyta nyugodni.

– Azokban a gyáva íróasztallovagokban, akik nekünk
osztogatják az utasításokat, vajon van elég bátorság ahhoz, hogy
megtegyék, amit meg kell tenniük a hatalom átvételéhez?
Hagyniuk kellett volna, hogy az összes seriffet beoltsuk, és őket
is besorozzuk. Akkor most lezárhatnánk a várost és az egész
völgyet abban a pillanatban, amikor úgy gondoljuk, hogy
megérkezett, koncentrációs táborrá változtathatnánk, és
mindenkit kiirthatnánk házról házra járva, amíg meg nem



találjuk azt a ribancot és a kölykét.
Jergen, aki már rég magára vállalta a feladatot, hogy a józan

ész nevében kommunikáljon, amikor a nyugat-virginiai tahó
láncfűrésszel akart műtétet végrehajtani szike helyett, csendes,
rezzenéstelen hangon válaszolt.

– Nem volt idő olyan sok embert beinjektálni.
– Rengeteg idő volt – tiltakozott Dubose. – Az új

irányítómechanizmus alig négy óra alatt összeáll az agyban.
A San Diegó-i megyei seriffhivatalnak Borrego Springsben is

volt egy irodája. Gavin és Jessica Washington lelövése után
ennek a vezetője, egy Foursquare nevű férfi és az emberei
azonnal úgy léptek fel, mintha az ő hatáskörükbe tartozna a
nyomozás. Csak akkor vettek vissza, amikor Jergen felhívta a
Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatóhelyettesét, az Egyesült
Államok egyik volt szenátorát, akit a hatóságok
szövetségeseként ismertek, és aki biztosította Foursquare-t arról,
hogy ez nemzetbiztonsági ügy – miközben Jane Hawk neve
szóba sem került.

Jergen kitartott.
– Ha megpróbáltuk volna legyűrni és beinjektálni a

seriffeket, akik még szolgálaton kívül is fel vannak fegyverezve,
akik természetüknél fogva gyanakvóak, és akik arra vannak
kiképezve, hogy ellenálljanak az agressziónak… nem tudtuk
volna mindet meglepni. Abból nagy zűrzavar lett volna.

Dubose, aki összetévesztette a maga durva eszközeit a
zseniális stratégiával, azt felelte:

– Oké, persze, néhányat talán nem lehetett volna meglepni,
és beinjektálni. Nagy ügy. Akkor ki kell loccsantani az agyukat.
Utána egyszerűen rá kell kenni Jane-re a halálukat, amikor
fogságba kerül, vagy kinyiffan.

– És ha az egyik seriff, akit meg akarsz ölni, téged nyír ki?
A nagydarab férfi levette a szemét az útról, és úgy mérte

végig Jergent, mintha a társa egy retardált gyermek lenne:
– Mintha az megtörténhetne.
– Mindenesetre – folytatta Jergen –, mire Jane ideér, meglesz

a kis zombihadseregünk, amire úgy vágysz, az összes olyan
helyi lakosból, akik ismerik a környéket, és akik sokkal többen
vannak, mint ahány ember a seriffi hivatalban dolgozik.



A csapataik az elmúlt huszonnégy órában azzal
foglalkoztak, hogy beazonosították a könnyű célpontokat a
beinjektálásra, a közelükbe férkőztek FBI-ügynöknek álcázva
magukat, és az otthonuk diszkréciójában változtatták át őket.
Eddig több mint negyvenet.

Dubose lekicsinylőén válaszolt.
– Azok civilek, nem egyenruhások. Nem hordhatnak

maguknál fegyvert.
– Nem lehet minden problémát lőfegyverrel megoldani –

jegyezte meg Jergen.
Dubose ismét ugyanolyan lenézően mérte végig, de még

mielőtt válaszolhatott volna, megszólalt Jergen telefonja.
Az a fickó hívta, aki a kommunikációs központot

üzemeltette a Sivatagi Flóra Kutatócsoportban. Valami
félrement az egyik olyan házban, ahol injekciókat adtak be.

5.

LAURIE LONGRIN olyan volt a tűzfigyelő
helyiségben, mint egy madárka az üvegkalitkában, amely
képtelen elrepülni, és képtelen lemenni oda, ahol a csúnya,
gonosz macskák alig várják, hogy megtalálják és letépjék a
szárnyait.

Amikor Mr. Linwood Haney felvette a telefont, kétségkívül
álmából ébredve, Laurie azt mondta neki:

– Én vagyok az, Laurie, Laurie Longrin a Longrin-
lovardából, és itt rettenetes dolgok történnek, Mr. Haney… –
Mire idáig eljutott, kereplővé változott a szája, és elképesztő
sebességgel ömlöttek belőle a szavak. – Azt mondják, FBI, de ez
hazugság, ezek gonoszak, Mr. és Mrs. Hawkot akarják, azt,
hogy hova mentek, anyát és apát megkötözték, egy őrült nő
megütött, pisztoly is van nála, mindegyiknél van pisztoly, hatan
vannak és még hat jön, meg akarnak ölni minket, vagy még
rosszabbat, én a tűzfigyelőben vagyok, hamarosan megtalálnak,
a seriffben nem bízom, csak magában bízom.

Mr. Haney nyugtatgatni kezdte Laurie-t, aki önmagát is



meglepve többször félbeszakította, hogy további részleteket
meséljen neki arról, ami Longrinéknál történt. Nem igazán bírt
uralkodni magán. Elszörnyedt a hangjában csengő éles
félelemtől, mert mindig is büszke volt arra, hogy nem olyan
gyerekes, mint a vele egykorúak egy része, hogy strapabíró
texasi lótenyésztő fajta.

Csak akkor ébredt rá, mekkora veszélyben forog a szüleivel
és a testvéreivel együtt, amikor mesélni kezdett Mr. Haney-nek.
Ó, addig is tudta, hogy nagy szarban vannak. Nem volt ostoba.
De valahogy nem gondolta végig, mi a legrosszabb eshetőség,
talán azért, mert az lebénította volna. Amikor elmondta Mr.
Haney-nek, hogy azok a gonosz, romlott emberek meg akarják
ölni őket, vagy még rosszabbat akarnak tenni velük, ennek a
szörnyűségnek a lehetőségét még valóságosabbnak kezdte
érezni, olyan valóságosnak, hogy a félelme rettegéssé fajult,
elakasztotta a lélegzetét, és fájdalmat keltett a mellkasában,
mintha egy démoni halász megcsáklyázta volna a szívét egy
olyan halászzsineggel, amelyen több hegyes horog van.

Az viszont reménnyel töltötte el, hogy Mr. Haney hitt neki.
A férfi azt mondta:

– Valami ilyesmi történt Ancel és Clare házában is vasárnap
este. Nyugodj meg, Laurie, és maradj ott, ahol vagy!
Odamegyünk. Minden rendben lesz.

Laurie a telefonra meredve, a zöld lámpára, amely a
TŰZFIGYELŐ felirat mellett égett, azt felelte:

– Siessenek! Könyörgök, siessenek! – Ezzel lerakta.

6.

MAGÁBAN BORREGO SPRINGBEN, ebben a
sivatagi városban, amelyet Carter Jergen minden érzékszervére
nézve sértőnek talált, nem egészen négyezren laktak. A
település túl meleg volt, túl száraz, túl poros, minden
porfészkek porfészke alig pár csepp vízzel. A pálmafák nagy
része megviseltnek tűnt, füvet pedig nem láttak máshol, csak a
Christmas Circle-ben, a város közepén lévő parkban.



Többhektárnyi beton és aszfalt, és még több hektárnyi szinte
teljesen kihalt sivatag, ami itt-ott magába a városba is benyúlt,
mintha az Anza-Borrego-sivatag is tudatában lenne az emberi
túlkapásoknak, és eltökélten azt tervezné, hogy előbb-utóbb
mindent visszafoglal. Jergen eddig sem négycsillagos, francia
konyhát vivő éttermet nem látott, sem egyetlen olyat, amelyben
szívesen evett volna, még egy olyan motelt sem, amelynek az
értékelésében legalább feleannyi csillag lett volna, amennyi nála
átvitte volna a lécet, vagy egyetlen olyan ruhaüzletet, amelyben
jobbfajta márkás holmikat árultak volna. Az úgynevezett
művészeti galériában egyetlen olyan darab sem akadt, amelyik
akár távolról emlékeztetett volna bármelyik művészeti
irányzatra, amellyel az egyetemen vagy azóta megismerkedett.

De az ott élő emberek megmagyarázhatatlan módon
boldognak tűntek. Idegesítő mértékben barátságosak voltak, és
olyanokat mondtak neki, egy totális idegennek, hogy „Milyen
szép az idő!”, „Jó reggelt!” vagy „Legyen szép napja!”

Jergen alig harminchat órája volt a völgyben. Ha élete végéig
ott kellett volna élnie, bement volna a garázsába, magára zárta
volna az ajtaját, elindította volna a kocsija motorját, és megvárta
volna, hogy belehaljon a szén-dioxid-mérgezésbe; sőt, lefeküdt
volna a garázsa padlójára, és mélyeket lélegzett volna a
kipufogóból, hogy felgyorsítsa a folyamatot.

Eltökélte, hogy miután megnyerik a forradalmat, csak a
legkozmopolitább városokban és üdülőhelyeken tölti majd az
idejét.

Lehet, hogy azok az állampolgárok, akik Borrego Springs
kiszikkadt szívében élnek, csak azért boldogok, mert erkölcsileg
felsőbbrendűnek érzik magukat azokhoz a tudatlanságban élő
szerencsétlenekhez képest, akik a völgy mélyebb bugyraiban
laknak, a kis házcsoportok valamelyikében – vagy akár
tanyákon! –, amelyekhez csak murvás vagy földúton lehet
eljutni.

Jergent és Dubose-t az egyik ilyen fura szomszédsághoz
hívatták oda, ami négy egyszintes, stukkós házból állt tágas, fű
nélküli telkeken egy Borrego Springs Roadról nyíló földút
mentén. A bejáratot egy jelzés nélküli Jeep Grand Cherokee állta
el, benne két összeesküvővel, akiknek a dzsekijén az FBI betűk



díszelegtek.
A hétfő reggeli eligazítás jóvoltából Jergen és Dubose az

összes ügynököt ismerték, aki a völgyben tartózkodott,
bármelyik állami szerv nevében végezték is a tevékenységüket.
A VelociRaptort simán átengedték az útzáron, amely mögött
további négy Jeep Grand Cherokee parkolt a zsákutcában,
mindegyik ház előtt egy.

Dubose megállt a címnél, ahova kihívták őket, és kiszálltak a
robusztus Fordból.

Egy hétköznapi éjszakán ez a környék közvilágítás híján
mély sötétségbe borult volna hajnali kettőkor. De ebben a
pillanatban világítottak a házak ablakai, a fogyó hold fényével
elég derengést biztosítva ahhoz, hogy még az éjszakai pillangók
is látsszanak, amelyeket a cikázó denevérek a levegőben kaptak
és fogyasztottak el.

Gyep helyett vastag réteg sima, szilva méretű kavics vette
körül a házat, mintha hatalmas, legendás szárnyasok, talán egy
csapat griffmadár szállt volna le itt az éjszakában, hogy
felköhögje a gyomra tartalmát. Itt-ott kaktuszok nőttek ki a
kövek közül, árnyékos alakjuk egy tolkieni álom torz törpéire
emlékeztetett.

Jergen, miközben követte Dubose-t a betonlapokból álló
ösvényen, a denevéreket hallgatva, amelyek éles kis fogaikkal
már kemény szárnyú bogarakat ropogtattak az éjjeli lepkék
után, egyre inkább idegennek érezte magát egy idegen vidéken.

Az ajtót annak a három ügynöknek az egyike nyitotta ki,
akik feladatul kapták a lakosság beinjekciózását.

– Ahmed al-Adel – mondta, mert nem várta el, hogy
emlékezzenek a nevére a tizenöt órával korábbi eligazításról.
Magas volt, iraki emigránsok jóképű, harmincas fia.

A többiekhez hasonlóan, akik megszállták az utcát
irányítómechanizmusokat tartalmazó MedExpress táskákkal,
Ahmed is simára volt borotválva, rövidre vágott frizurát viselt,
és fekete öltöny volt rajta fehér inggel, fekete nyakkendővel. Ő
és a többi ügynök jó négy órával korábban értek oda, este
kilenckor; de az időponttól függetlenül mindig könnyebb gyors
és teljes együttműködést kiváltani az emberekből olyan FBI-
ügynökökkel, akik úgy öltözködnek és viselkednek, ahogy a



filmekben be szokták mutatni őket.
Jergen és Dubose, akik bizonyos mértékig inkognitóban

dolgoztak, kerülték a „fekete ruhás emberek” klisét. Jergen úgy
öltözött, mint egy sivatagi nyaraló: szürke, fehér pontmintás
Ring Jacket dzsekit viselt, karcsúsított szabású nadrágot
ugyanabból a márkából, és szürke, szarvasbőrből készült,
hétlyukú fűzős bokacipőt Axel Arigatótól. Játékos kedvében
mindehhez egy GraffStar Eclipse ultravékony, könnyű titánórát
vett teljesen fekete számlappal, fekete mutatókkal és számok
helyett fekete pipákkal.

Dubose, aki mindig kínosan topis volt, úgy nézett ki, mint
aki most fejezte be a kukoricakapálást, és még nem öltözött át
teljesen, csak magára dobott pár csillogó darabot egy vegasi út
erejéig.

– A konyhában vannak – mondta Ahmed.
Ezekben a házakban tizenegy olyan ember lakott, aki

nanohálós irányítómechanizmust kapott; hamarosan őket is be
akarták sorozni a teljes völgyre kiterjedő kutatásba a fiú és az
anyja után. Ennek a négy épületnek a lakóit azért választották
ki, mert egyikben sem élt tizenhat éven aluli gyermek. Előttük
már másokat is beinjektáltak, és további célszemélyeket is be
készültek oltani az éjszaka során.

A kontrollmechanizmusuk a legfrissebb generációs anyag
volt, amely egy „suttogószoba” nevű extrát is tartalmazott.
Ennek az aktiválásával az alanyok mikrohullámú átvitellel is
kommunikálhattak, közvetlenül, agytól agyig, mint annak a
lehetőségét a híres Elon Musk, a Tesla autógyártó cég egyik
alapítója is megjósolta, és kívánatosnak nyilvánította. Az
alanyokat ez rendkívül hatékony kutatócsapattá változtatta,
mert akár ötven vagy még több egyén is osztozhatott a
bolytudaton, és gyorsan átadhatta egymásnak a helyzetét, a
tapasztalatait és a felfedezéseit.

Ebben a háztartásban elvben két ember lakott, Robert és
Minette Butterworth, akik mindketten a harmincas éveikben
jártak – a férfi történelemtanár volt, a nő angoltanár. Ebben a
pillanatban a konyhaasztal mellett ültek, kábelkötözővel a
székükhöz rögzítve, szigetelőszalaggal betapasztott szájjal, bár
nem azért, mintha bárkit is riaszthattak volna a kiáltásaikkal.



Az injekciózás előtt és az alatt a négy óra alatt, amíg a
nanorészecskék áthatolnak a vér-agy gáton, és összeállnak a
koponyában, a kiválasztott alanyok hajlamosak nehézségeket
okozni. Az alkotmányos jogaikat követelik, folyamatosan
kérdezősködnek, és nagy általánosságban idegesítően
viselkednek. Fárasztó karattyolásukra a szigetelőszalag a
legjobb ellenszer.

Robert és Minette sápadtak voltak, űzött tekintetűek a
régóta tartó rettegéstől, és bár ők hamarosan irányíthatóvá
váltak volna, nem csak ők éltek a házban. Egy fiatalabb nő, aki
Minette-re hasonlított, szintén az asztal mellett ült egy
tolószékben, leragasztott szájjal.

Az Ahmed al-Adellal dolgozó két ügynök is a konyhában
tartózkodott. Egyikük Malcolm Kingman volt, egy tiszteletet
parancsoló afroamerikai, olyan arccal és modorral, mint egy
gondoskodó lelkész, de olyan átható és vesébe látó pillantással,
mint a nürnbergi per bármelyik bírája; a csodálatra méltóan
vegyes összetételű csapatot Zita Hernandez, egy harminc körüli,
csinos nő egészítette ki.

Jergent Hernandez érdekelte leginkább, és nem csak a
szépsége miatt. A nő rendkívül jól szabott fekete nadrágot
viselt, nyakig begombolt fehér inget Michael Korstól és fekete
kosztümkabátot Ralph Laurentől. Csak a cipő terén szorult
volna tanácsra.

Jergen szívesen felöltöztette volna. Miután levetkőzteti.
A gyönyörű Zita a tolószékben ülő pizsamás nőre mutatott.
– Ő Glynis Gallworth, Minette húga. A virginiai

Alexandriából látogatott ide egy hétre. Az egyik hátsó
hálószobában aludt. Észre sem vettük, hogy itt van, csak amikor
már nagyon előrehaladtak a dolgok a konyhában. – Jergen
meglepőnek tartotta ezt az információfoszlányt. Alexandria egy
jómódú, kifinomult város. Nem tudta elképzelni, hogy bárki
képes lenne szabad akaratából elhagyni Alexandriát, hogy egész
hetet töltsön egy ilyen kicsi és ízléstelenül berendezett házban,
egy aszfaltozatlan zsákutcában, ebben a sivatagban. Zita azzal
folytatta: – Glynis mind a négy végtagjára megbénult egy
kamaszkori balesetben. A washingtoni belügyminisztériumban
dolgozik. Nagyon úgy tűnik, hogy… nincs beavatva. – Ezzel



egyértelműen arra célzott, hogy: Nem tartozik közénk.
Glynis éppen olyan rémültnek tűnt, mint a nővére férje.
– Őket beinjektáltuk – szólalt meg Malcolm Kingman –, de

benne nem vagyunk biztosak.
– Pedig ez alap – válaszolta Dubose.
Kingman és Ahmed al-Adel egymásra pillantottak, majd

mindketten Zitára néztek.
Dubose Glynisre mosolygott.
– Hölgyem, biztosra veszem, hogy nem tudja, mibe

keveredett a nővére és a sógora. Ez halaszthatatlan
nemzetbiztonsági ügy, amelynek a nukleáris terrorizmushoz
van köze. – A döbbent Minette és Robert a fejüket rázták, és
tiltakozni kezdtek a felháborító vád ellen a szigetelőszalagon
keresztül. Glynis egyszerre tűnt szkeptikusnak és ijedtnek,
ugyanakkor értetlennek is. Dubose azzal folytatta: – Különleges,
biankó bírósági engedélyünk van arra, hogy a tanúvallomásokat
igazságszérummal támasszuk alá. – Mintha létezne ilyen engedély.
– A maga neve nem szerepel az engedélyen. A társaimnak
tudniuk kellett volna, hogy magát nem szabad alávetni az
eljárásnak. De mivel az ország léte forog kockán, és ez egy
szigorúan bizalmas akció, nem tehetjük lehetővé, hogy tanúja
legyen a nővére és a férje kihallgatásának.

Ezzel a nagydarab férfi a tolószék mögé lépett, és kitolta
Glynist a konyhából a nappaliba, majd vissza a hálószobába,
ahol korábban aludt.

Carter Jergen Zita Hernandezre mosolygott, aki erotikusan
érdeklődőnek tűnő arckifejezéssel állta a pillantását.

Mind Ahmed al-Adel, mind Malcolm Kingman
összerezzentek, és elfintorodtak, amikor a ház végében
eldördült egy lövés; ez nem vetett rájuk túl jó fényt.

Zita arca viszont a második és a harmadik lövés alatt is
rezzenéstelen maradt. Jergennek egyre jobban tetszett.

7.
LAURIE LONGRIN mélyen Texas szívében és

magasan a tűzfigyelő helyiségben jóval a megszokott lefekvési



ideje után is fent volt, de cseppet sem érezte magát álmosnak. A
félelem úgy hatott rá, mint egyfajta koffein; önmagát is féltette,
és a húgait meg a szüleit is.

De a félelem mellett valami mást is érzett. Izgatott öröm
kerítette hatalmába, miközben arra várt, hogy megjelenjenek a
tűzoltók, nem a piros tartálykocsijukkal, hanem számos
furgonnal és terepjáróval, mint egy régimódi
polgárőrkülönítmény, amelyet a seriff hívott össze a gaztevők
elkergetésére és az ártatlanok megmentésére.

Sőt, amit Laurie érzett, az több volt örömteli várakozásnál.
Egyfajta eksztázisnak tűnt. A félelmébe őrült lelkesedés
keveredett, vakmerő hit abban, hogy itt seggeket fognak
szétrúgni, a gonosz meglakol, a jó megdicsőül, és a világban
ismét helyreáll a rend.

Laurie nem volt naiv. Pontosan tudta, hogy nem mindig a jó
győzedelmeskedik, legalábbis az első próbálkozásra.

Rengeteg apróságon elvérezhetett az akció. A gonosz
emberek gyakran okosabbak a jóknál, mert egész életüket
ármánykodással és romlott terveik szövögetésével töltik.

Ennek ellenére a kislány pesszimista sem volt. Rettegését,
amely időnként borzongásra késztette, kicsit mérsékelte ez a
felvillanyozó öröm, amelyet afelett érzett, hogy talán váratlanul
lecsap az igazságszolgáltatás azokra a gyűlöletes szemétládákra.

Remélte, hogy ez nem jelenti azt, hogy ő is olyan
adrenalinhajhásszá válik, aki soha nem boldog, csak ha
ejtőernyőzhet, felhőkarcolók között kötéltáncolhat vagy
aligátorokkal birkózhat. Laurie lovagolni szeretett volna,
állatorvossá válni, hozzámenni Ethan Stackpoolhoz, és szülni
nagyjából négy gyermeket. A gyermekek és az aligátorok nem
igazán passzolnak össze.

Amikor két pár fényszóró kanyarodott le az útról a Longrin-
lovarda felé, az egyik szorosan a másik nyomában, a tűzoltók
felvonulásának az első képviselői, Laurie-ban magasra csapott a
diadal hulláma, annyira, hogy majdnem elmosta a félelmét.
Megnyalta felhasadt ajkát, ami korábban vérzett attól, hogy
Dern szájba vágta, és arra gondolt: Csókolgasd a saját segged, Janis.

Az egyik dolog, amit Laurie-nak nem kellett külön
elmondani az életről, az volt, hogy mindenki csalódik időnként,



mindenkinek próbára teszik a jellemét kudarcok, amelyek
erősebbé teszik az embert, ha kihúzza magát, és tovább
masírozik. Ezt természetesen tudta, de izgalmában
megfeledkezett a csalódásokról, és ezt az alkalmat diadalnak
nézte.

A bekötőúton száguldó terepjárók egyikét sem Mr. Linwood
Haney vagy a barátai vezették. Két fekete Suburban közeledett,
és az a nő, aki őrt állt odalent – akit Sally Jonesnak hívtak –
felismerte az újonnan érkezetteket, s intett, hogy kerüljék ki a
bejáratot részben elálló Cadillac Escalade-et. Ez a hat ember
szintén a gazfickók közé tartozott, róluk beszélt Perverz Chris
Janisnek a folyosón, őket küldték, hogy kihallgassák az
alkalmazottakat, és halálra ijesszék őket, mielőtt hazaengedik az
összeset.

És utána senki sem fog itt maradni, csak Laurie, a húgai, az
anyja és az apja – és tizenketten közülük a fegyvereikkel, a
tűikkel és az agyi implantátumaikkal.

Laurie belemeredt a sötétségbe, ahol tudta, hogy ott halad a
főút északról délre, de ahol egyelőre nem látott újabb
fényszórókat vagy megmentőket közeledni.

Hirtelen ráébredt, hogy már nincs nála az olló, amellyel
kiszabadította magát. És arra sem emlékezett, hol rakhatta le
úton a torony felé. Pedig az olló volt az egyetlen fegyvere.

8.

AMIKOR RADLEY DUBOSE visszatért a konyhába,
Minette Butterworth, akit érzelmileg megviseltek a történtek,
duzzadt arccal, kivörösödött szemekkel ontotta
kiapadhatatlannak tűnő könnyeit. Olyan hangokat hallatott a
szigetelőszalag mögül, amikor éppen nem bégetett, mint egy
birka, mintha bele akarna fulladni a saját gyászába, és mindjárt
lenyelné a nyelvét.

Carter Jergen visszataszítónak találta őt. Az érzelmek
látványos kimutatását nemcsak szégyenletesnek tartotta, hanem
éppen olyan álságosnak is, mint a politikusok ígéreteit, arra



irányuló manipulációnak, hogy a siránkozó felhívja magára a
figyelmet, és együttérzést váltson ki másokból a szenvedésével,
vagy csodálatot az érzelmei mélységéért.

A férj, Robert már túljutott a könnyek fázisán, és úgy tűnt, a
félelemén is. Szeméből egy dühös emberszabású tiszta, elemi
gyűlölete sugárzott. Minden eredmény nélkül próbálta világgá
kiabálni haragját a szigetelőszalag mögül. Harcolni kezdett a
kötelékei ellen, és ide-oda hintázott a széken, amelyen ült.

Dubose nem megvetően bámulta a párocskát, ahogy Jergen,
hanem úgy, mintha valamiféle állatkertben lenne, és két
egzotikus állatot figyelne, akiknek a primitív megjelenését és a
különös szokásait csak egy szakértő tudná megmagyarázni.

Ám az érdeklődése rövid életűnek bizonyult, és hamarosan
Ahmedhez, Malcolmhoz és a gyönyörű Zitához fordult.

– Ennek könnyű döntésnek kellett volna lennie, emberek.
Abban az Utópiában, amelyet a technológia tesz lehetővé azok
számára, akik irányítani fogják, szerintetek támogatnunk kéne a
négy generációval ezelőtti szoftverek további termelését? Miért?
Szentimentális okokból? Vagy talán azokat a munkásokat is
tovább kéne fizetnünk a gyárakban, akik csak nézik, ahogy a
robotok sokkal hatékonyabban elvégzik az ő munkájukat,
miután gépesítik az üzemet? – Ahmed és Malcolm a jelek szerint
elszégyellték magukat, bár nehéz lett volna megállapítani, attól
jöttek-e zavarba, hogy nem cselekedtek az összeesküvők
elveinek megfelelően, vagy attól, hogy Dubose idejétmúlt
szoftverekhez és leépített munkásokhoz hasonlította Glynist. A
nagydarab férfi folytatta. – Azoknak az esetében, akik nem
tartoznak közénk, a technológiai forradalom élharcosai közé, a
gyakorlatias bioetika szabályait kell alkalmazni. A társadalom
nem pazarolhatja a forrásait azokra a milliókra, akik sokkal
többet kapnak, mint amennyit megtermelnek. Már több
civilizáció összeomlott ilyen meggondolatlan költekezés miatt.

A gyönyörű Zita is hozzá akart járulni a beszélgetéshez.
– És egyébként is – mondta –, az együttérzés is ezt diktálja.

Az élet minősége. Kegyetlen dolog lenne olyan embereket, akik
soha nem lehetnek egészek, arra kényszeríteni, hogy ilyen
nyomorúságos körülmények között éljék az életüket.

– Pontosan – helyeselt Dubose. – Azt meg tudjuk



akadályozni, hogy korlátozott képességű emberek is
szülessenek. De ugyanilyen együttérzést kell tanúsítanunk azok
iránt is, akik egésznek születnek, csak később sérülnek meg így
vagy úgy. – Zita Hernandez döbbenetes módon immár
leplezetlen erotikus érdeklődéssel bámulta a falusi bugrisok
filozófusát, sőt, komolyabb érdeklődéssel, mint korábban Carter
Jergent.

– A jegyzőkönyv kedvéért – folytatta Dubose –, Jane Hawk
ebben a házban akart elbújni, és valami érthetetlen oknál fogva
ő lőtte le Glynist. – Úgy tűnt, Ahmed, Malcolm és Zita egyetért
ezzel. Az irányítómechanizmus beüzemelődése után Minette és
Robert is el fogják felejteni mindazt, amiről azt mondják nekik,
hogy felejtsék el, és csak arra fognak emlékezni, amit a szájukba
rágnak. Dubose felszegte az állát, nemesi testtartást vett fel, és
azt mondta: – Csak így tovább, emberek! – mintha egy tábornok
lenne, aki éppen lelket öntött a katonáiba, vagy egy
Churchillhez hasonlóan bölcs és inspiráló államférfi.

Utána kivezette Jergent a nyomorúságos házból a repkedő
bogarakkal és bogárevő denevérekkel teli éjszakába, a kavicsok
közül felszálló szúrós prérifarkasvizelet-szagba. A vizelet
forrásai valahol nem túl messze éles és hátborzongató
üvöltéseket hallattak, mintha annyira megőrjítette volna őket a
zsákmány szaga, hogy azonnal szét akarnák tépni, különben
önmagukat fogják szétszaggatni önkívületükben.

Dubose csak vezetett.
Bár Jergen gyakran találta a társát udvariatlannak,

faragatlannak és a társaság szégyenének, Dubose
irgalmatlanságát és megtörhetetlen eltökéltségét mindig is
tisztelte.

– Háromszor meglőtted – mondta, miközben Dubose
elkormányozta a VelociRaptort a háztól.

– Igen.
– Az első töltény nem lett volna elég?
– A mellkasába eresztettem, azonnal meghalt.
– Akkor miért kellett még kettő?
– Nem tetszett az arckifejezése.
– Mi nem tetszett benne?
– Nem tűnt elég halottnak. Mintha… gúnyosan vigyorgott



volna.
– Nos, a belügyminisztériumnál dolgozott – emlékeztette

Jergen.
– Igen, ismerjük a fajtáját.
– Szóval, a másik két lövést…?
– Az arcába.
– Azok segítettek?
– Most sokkal halottabbnak tűnik.

9.

JANIS DERN kordában tudta tartani a haragját. Nem
neki lett volna szüksége dühkezelési terápiára. Nem őt kellett
volna a sarokba állítani. És nem őt kellett volna desszert nélkül
ágyba zavarni sem, miközben Francine és a két kis szövetségese
extra nagy süteményszeleteket kaptak annak köszönhetően,
hogy az apjuk vak volt arra a gonoszságra, amellyel a kiemelt
kedvence, Francine és annak két fiatalabb bűnsegéde kezelték a
legkisebb húgukat. Most viszont nem volt másra szükség, csak
egy cseppnyi szigorú, de igazságos szeretetre a szeplős képű kis
ribanc iránt, egy pici elengedhetetlen fegyelemre…

A hatfős erősítés megérkezett Austinból. A kettes istállóban
voltak éppen, ahol megtanították Longrinék alkalmazottait a
hatóságok iránti tiszteletre, mielőtt hazaküldték őket.

Egy négy irányítómechanizmust tartalmazó MedExpress
táskát vittek magukkal. Egyet Chase Longrinnak, egyet
Alexisnek, kettőt pedig biztonság esetére. Arra számítottak,
hogy Longrinék a beinjekciózásuk után minden további nélkül
elárulják majd Ancel és Clare hollétét.

Ancel és Clare miatt aggódjanak csak mások. Janisnek saját
tervei voltak.

Bár a házat és az istállókat már átkutatták, Laurie Longrint
még nem találták meg. Arra a következtetésre jutottak, hogy a
lány a terepen indulhatott útnak azzal a szándékkal, hogy
átkeljen az autópályán, és leintsen egy autóst. A többiek,
akiknek a jelek szerint elködösítették az agyukat a saját vágyaik,



úgy gondolják, hogy vagy rálép majd egy csörgőkígyóra, vagy
végeznek vele a prérifarkasok, mielőtt segítséget tudna hívni.

Jane előre sajnálta azokat a csörgőkígyókat és
prérifarkasokat, amelyek megpróbálnak beleharapni abba a
mérgező kis ribancba.

Pedro Lobo átment a házba a kettes istállóból, és éppen a
konyhában őrizte Alexist, miközben Chris Roberts az állami
autópályán járőrözött a lányt keresve, és abban reménykedve,
hogy az civilnek nézi majd, és segítséget kér tőle.

Janis nem hitt a többiek vágyálmaiban.
Az az elkényeztetett kis csitri nemcsak okoskodott, hanem

okos is volt. Soha nem kezdene a sötétben tévelyegni egy
kivilágítatlan síkságon arra alapozva, hogy jóval éjfél után majd
sikerül leintenie egy autót az úton. Annak a lánynak a
természetében van, hogy homokszem legyen a fogaskerekek
között, dugulás a csőben, egy óraműbe dobott csőkulcs. Biztos,
hogy ott maradt a birtokon, olyan némán és fürgén, mint egy
patkány az árnyékban, és éppen azon gondolkozik, hogyan
tudná a legnagyobb zűrzavart kelteni.

Az istállóban lévő telefonkészülékeket kihúzták, és elzárták.
Ha a lány a házból is elmenekült, nem csak a szobájából, amikor
kimászott az ablakán a veranda tetejére, akkor valószínűleg
abban reménykedik, hogy sikerül elég időre visszalopakodnia
ahhoz, hogy használhasson egy telefont.

Az ajtók zárva voltak. Az ablakokat biztosították mind a
földszinten, mind az emeleten.

De lehet, hogy a lány tudja, hol vannak a pótkulcsok, vagy
neki is van kulcsa.

Vagy…
Vagy esetleg elhagyta a házat az egyik ablakon át, aztán

azonnal visszatért az épületbe egy másikon, mert tudott valami
rejtekhelyről, ahol a felfedezés veszélye nélkül várhatja ki a
kutatás végét.

Ezt a lehetőséget senki nem vette komolyan Janison kívül.
„Laurie csak egy gyermek” – mondták. Azzal érveltek, hogy egy
rémült gyermek nem menekülne ki egy szörnyű helyről pusztán
azért, hogy pár perccel később visszatérjen oda.

Csakhogy egy gyermek talán képes lehet erre, amennyiben ő



is elég szörnyű, amennyiben soha nem büntették meg, amikor
csúnyán viselkedett, amennyiben soha nem tanulta meg, hogy
negatív következmények is léteznek, mert az az ostoba,
félrevezetett apja mindig megjutalmazta az ármánykodását és
trükközéseit.

Paloma Sutherland, aki Laurie kishúgaira vigyázott,
korábban átkutatta az emeletet, miközben Sally Jones és Chris
meg Janis a földszintet tették tűvé a lányért, majd a garázst és az
istállókat.

Janis most úgy kezdte el átfésülni a földszintet és az
emeletet, mintha egy feleakkora gyermeket keresne, mint
Laurie, mintha a lány egy bűvész lenne, aki a
legvalószínűtlenebb helyekre is be tudja hajtogatni magát.
Bármelyik szekrény hátuljába. A vitrin ajtajának alsó,
átlátszatlan része mögé. A bútorok alatti tízcentis résbe. A
kandallóba, a kandallórács mögé. Ahol burkolat borította a
belső falat, Janis elrejtett kallantyúkat keresett, amelyek esetleg
megnyithattak egy titkos búvóhelyet.

A nagy hálószobában azonnal felkeltette a figyelmét valami
a mahagónikomód márványtetején. A pulton három antik
ezüsttálca volt elrendezve figura alakú kristálydugóval, egy
antik ezüst fésülködőkészlet, és három apró japán női
porcelánszobor színes kimonóban. Továbbá mindehhez képest
teljesen rendezetlenül ott hevert egy olcsó olló is, narancssárga,
műanyag fogantyúval.

A lány biztosan az asztalfiókjából kivett ollóval vágta el a
kábelkötözőket. De nem hagyta az ollót a szobában. Lehet, hogy
magával vitte önvédelmi célokra.

Paloma Sutherland a jelek szerint észre sem vette az oda
nem illő ollót a pult díszei között.

Janis úgy meredt az anya fésülködőtükrébe, mintha tisztán
megláthatná benne kiszemelt áldozata korábbi tükörképét a
sötét szobában, amikor a lány megállt itt, és valami oknál fogva
lerakta az ollót.

A fürdőszobás hálószobában nem voltak rejtekhelyek.
Amikor Janis benyitott a gardróbszobába, és felkapcsolta a

lámpát, Laurie nem kuporgott egyik sarkában sem.
A mennyezetről egy zsinór lógott le, amelynek a másik vége



egy csapóajtóhoz csatlakozott.
Paloma szentül hitt abban, hogy a lány egy pillanatra sem

tért volna vissza a házba, miután elmenekült onnan. Amikor ezt
a helyiséget átkutatta, biztosan nem gondolta úgy, hogy a
padlást is érdemes lenne átnézni. Palomának egykeként fogalma
sem volt arról a pofátlanságról és csalárdságról, amire egy
legidősebb nővér képes, ha húgai vannak.

A mennyezeti csapóajtó erős rugói egy pillanatra meg-
nyikordultak, de a létra szinte hang nélkül nyílt le a gardrób
padlójára.

10.
BÁR CARTER JERGEN egyre inkább hozzászokott a

groteszk jelenetekhez, attól azért meglepődött, amikor két
hatalmas, szőrös pók – tarantuláknak nézte őket – mászott elő a
sötétségből arra a kis földterületre, amelyet a futópálya mellett
parkoló VelociRaptor fényszórói megvilágítottak.

Először úgy tűnt, hogy az undorító pókok egymás mögött
fognak vonulni, a második szorosan az első nyomában, de csak
azért, mert az éles súrlófényben nehezen lehetett
megkülönböztetni gyors kis lábaikat a lábaik hosszú, rángatózó
árnyékától. De mint kiderült, a második pók fel akart mászni az
elsőre, mintha a társán kívánna ellovagolni oda, ahol a pókok
éjszaka dolgoznak. Az első tarantula ingerültnek és
türelmetlennek tűnt, úgy viselkedett, mintha le akarná rázni
lusta potyautasát. Lábaik, amelyek akkorák voltak, mint Jergen
ujjai, folyton összeakadtak, és az állatok mintha semerre sem
haladtak volna, csak visszaköröztek a sötétségbe, ahonnan
előbújtak.

Az Anza repülőtér bármelyik másik éjszakán zárva lett
volna. Itt csupán nappali fel- és leszállásokat szoktak
engedélyezni. Hétfő reggel viszont a Nemzetbiztonsági Hivatal
kialkudott egy ötnapos szerződést, hogy sürgősen
letesztelhessenek egy közelebbről meg nem határozott típusú,
levegőben közlekedő kommunikációs eszközt sivatagi
körülmények között anélkül, hogy tekintettel kéne lenniük a



létesítmény megszokott tevékenységére.
Valójában viszont a völgy folyamatos megfigyelését fogják

innen folytatni, miközben nyolcvan kilométeres körzetből
levadásznak a levegőből minden beszélgetést az eldobható
telefonoknak kiosztott hullámhosszokon. A légi jármű
fedélzetén lévő számítógép azokat a kulcsszavakat figyelve,
amelyeket Jane Hawk használhatott, amikor a fiával vagy a fia
aktuális gondviselőivel beszélt, szinte azonnal „olvasni” tudta a
beszélgetéseket. Amennyiben megerősítést nyert, hogy tényleg a
gyanúsított lépett kapcsolatba valakivel, a készülékek hollétét
gyorsan meg lehetett határozni.

A Nemzetbiztonsági Hivatal eleve üzemeltetett ilyet repülő
egységeket azokban a nagyvárosokban, amelyeket a terroristák
lehetséges célpontjának tartottak. Az egyik San Die- góból
repült oda, a másik Los Angelesből, és most ott álltak egy
bekötőúton.

A repülőgépek De Havilland DHC-6 Twin Otterek, két
légcsavaros gázturbinás hajtóművel. A sivatagi repülőtér
leghosszabb futópályája nyolcszáz méteres volt, de a Twin
Ottereknek csak 365-re volt szükségük a felszálláshoz, és még
kevesebbre a leszálláshoz. Hagyományos kialakításban ezek a
repülők tizenkilenc utast tudtak elszállítani a kétfős személyzet
mellett. De amelyiket átalakították erre a speciális megfigyelési
feladatra, annak az utasterében csak négy technikusnak maradt
hely az eszközök mellett.

Egy tartálykocsi állt egy sietve lebetonozott folton a
bekötőút mellett, amelyen a repülőgépek várakoztak. Elég
üzemanyag volt benne ahhoz, hogy a négyórás váltott
műszakban dolgozó Twin Otterek folyamatosan a levegőben
maradhassanak három napon át.

Négy repülőgép-szerelőt is a helyszínre szállítottak a
szerszámaikkal együtt, akiket egy tizennyolc méter hosszú
lakókocsiban szállásoltak el az Anza repülőtér mellett. Az lesz
az otthonuk a meló idejére, és a tartálykocsi sofőrje, illetve a
technikusa is ott készült aludni.

Emellett egy Airbus H120-as helikopter is megjelent egy
pilótával és egy másodpilótával, hogy a levegőből segítsék a
kutatómunkát.



Az emberek pillanatnyilag hordozható jelzőfényeket
rakosgattak a futópálya két oldalára, háromméteres
kihagyásokkal. A jelzőfények akkumulátorról működtek, és
távolról is be lehetett kapcsolni őket, amikor a Havillandok
éjszakai leszállásra készültek, majd kikapcsolni, miután
biztonságban leértek.

A repülőtér tulajdonosai egész biztosan elégedettek voltak a
szerződésben foglalt járandóságukkal, de valószínűleg
megdöbbentette – vagy legalábbis meglepte – őket a művelet
nagyságrendje. Lehet, hogy az a kérdés is felmerült bennünk,
hogy egy ilyen „tesztelést” miért nem lehet valamelyik sivatagi
katonai támaszponton elvégezni.

Ám a bölcs emberek tudják, hogy vannak kérdések,
amelyeket nem kell feltenni. És manapság egyre többen
használják Amerikában a „nem akarod tudni” szófordulatot.

Radley Dubose, aki a futópálya kivilágításáért felelős
szakemberekkel beszélgetett, ekkor visszatért a
VelociRaptorhoz.

– Három órán belül el fognak készülni. Reggel hétre a
levegőben lesz egy Otter.

Mintha a sivatag egy tudatos lény lett volna, érzékelte volna
Jergen irtózását, és emiatt minden lehetőséget megragadott
volna, hogy tovább szítsa az undorát, ekkor ismét kiperdítette
az árnyékok közül a két tarantulát, csak ezúttal dühödtebb
küzdelemben összeforrva. A meglovagolt pók szeszélyesen
felágaskodott szőrös lábain, előrevágtatott, majd egy helyben
kezdett forogni rángatózva, dühödten, eszelősen. A démonjárta
a teremtmény a hátára vetette magát, majd a lovasával
mindketten kaszálni kezdtek egymás felé a lábukkal, miközben
gusztustalan testüket úgy beborította a por, mintha hintőpor
lenne. Utána szétrobbantak, talpra pattantak, és
szembefordultak egymással, hogy teljes magasságban
felágaskodjanak, a feszültségtől remegő lábakkal, mintha
valamelyikük halálos marásra készülne. Utána elernyedtek, és
egymás mellett visszarohantak a sötétségbe.

– Ez meg mi a fene volt? – tűnődött Jergen.
– Románc – felelte Dubose. – Barátom, ha még most sem

ismered fel a szenvedélyt, amikor meglátod, akkor túl sok idő



telhetett el, mióta utoljára nyeregben ültél…

11.

JANIS DERN a holtak világából átkelt hideg
jelenésként suhant végig az árnyékok és borostyánszínű fények
foltjain egy sor kúp alakú lámpa alatt, amelyek a középen
húzódó gerendához voltak erősítve; a furnérlemez
egyetlenegyszer sem nyikordult meg a talpa alatt.

Az észak-déli irányban húzódó folyosót másfél-két méteres
magasságba tornyozott dobozhalmok szegélyezték, kivéve, ahol
sötét mellékjáratok nyíltak két oldalra. A por- és kartonszagú
levegőben halott pókok szakadt hálói lógtak a gerendákról, és
remegtek a huzatban, mintha elfeledett nemzetek szürke,
rongyos zászlói lennének, a padlót pedig a karácsonyi
dekorációkról lehullott vörös, zöld és aranyszínű csillámpor
borította helyenként.

Janis a derekára csatolt szíjon tartott pisztolyán nyugtatta a
kezét. Ha az a csitri önvédelmi célokra vitte magával eredetileg
az ollót, akkor talán azért hagyta a komódon, mert jobb fegyvert
talált. Lehet, hogy kivett egy pisztolyt a szülei ágya mellett lévő
éjjeliszekrényekből. Még a tizenhármat sem töltötte be, csak egy
gyermek, akinek tartania kéne a lőfegyverektől, és akinek nem
lenne szabad értenie a használatukhoz. De manapság sok a
felelőtlen szülő, és előfordulhat, hogy az a pimasz kis pondró
tud lőni.

Janis eleinte az összes mellékjáratot túlzásba vitt
óvatossággal közelítette meg, amíg rá nem ébredt, hogy vele
szemben egy acél csigalépcső vezet egy még magasabb helyre.
Azonnal tudta, hogy a kislány oda ment, hogy az a kis pondró
ezért nem menekült ki a házból, hogy az éjszakában keressen
menedéket. Az a felső helyiség, bármi legyen az, kínál valamit,
amire a gyermeknek szüksége van, valami előnyt vagy
fegyvert…

– A fenébe! – szólalt meg hangosan. – Egy telefont.
Már nem aggódott amiatt, hogy a kis ribanc felfegyverezve



várakozik lesben a dobozok között. A csigalépcsőhöz sietett, és
úgy rohant végig rajta, mint egy puskagolyó a fegyver
csövében.

A tetején egy kis helyiség várta üvegfalakkal, ahonnan
háromszázhatvan fokban be lehetett látni az éjszakát, egy
telefonnal a két ablak közötti polcon, de a lány nélkül.

Hirtelen nagy hangzavar és szél támadt, az ablaktáblák
megremegtek, a lazábban illeszkedők zörögni kezdtek. Por,
törek és avar szállt fel a háztetőről, és csapódott neki az
ablakoknak, mintha sáskahad támadt volna az éjszakából. Éles
fény hasított a sötétségbe, töltötte be fénnyel és a gerendák és
tartóelemek táncoló árnyékaival a magas kilátót.

Janis döbbenten ácsorgott a túlvilági körülmények között,
de az elméje és a szíve zaklatottsága azonnal el is múlt, amikor
ráébredt, hogy egy helikopter szállt le az égből. A felismerést
követően meg is látta a járművet a reflektorfény mögött, nem
egészen hat méterre a tetőtől, a bekötőutat elálló Escalade felett.
Sally Jones felnézett a fényben, és felintegetett, azt feltételezve,
hogy további erősítés érkezett, amiről őt nem tájékoztatták.

Az a kis ribanc, az az aljas, okoskodó szajhajelölt idehívott valakit
az itteni telefonon! Biztosan nem a megyei seriffet! A helikopteren
nem szerepelt hatósági jelzés. És bárkik legyenek is azok a
szemétládák, elhitték azt a hülyeséget, amit a kis fikazabáló
csodabogár mondott nekik, ezért megrohamozták a birtokot,
mint egy felszabadító csapat. Ez is kezd olyanná válni, mint az a
fiaskó Hawkék házánál vasárnap este, amikor az a szemétláda
Juan Saba, a birtok intézője szembeszállt velük.

Janisnek hirtelen eszébe jutott, mennyi részletet elmondott
Laurie Longrinnak az agyimplantátumokról. Az injekciókról. A
nanogépezetekről. Arról, hogyan jutnak át a véragy gáton.
Hogyan állnak össze hálóvá az agyszövetekben.

Mindez olyasmi, amiről Jane Hawk egyértelműen tud, de
amit az összeesküvés tagjainak szigorúan tilos elmondaniuk
bárki másnak. Janis rettegést akart ébreszteni abban a szeplős
képű, krumplizabáló disznóban, és úgy gondolta, előbb-utóbb
úgyis beinjektálhatja a kis patkányt – vagy, amennyiben nem
sikerül, még mindig rábeszélheti Egon Gottfrey-t, hogy ölesse
meg a beinjektált szülőkkel a gyermekeiket, majd önmagukat is



–, ezért úgy érezte, hogy amit Laurie-nak elmond, az úgysem
számít.

Most viszont már számított.
Meg kellett találnia a lányt. Gyorsan.

12.

A SÖTÉT TEXASI síkság végtelennek tűnt. A felette
húzódó égbolt tényleg az volt. Chris Roberts a végtelenül menő,
egyedire alakított Range Roverjében ült. A világ tetején, a
történelem legnagyobb szabású összeesküvésébe beavatva, egy
utópisztikus világ élharcosaként, a leendő uralkodók
egyikeként, aki akár örök életre is számíthatott.

– Végtelenség! Örökkévalóság! –, amennyiben az orvosi
technológia továbbra is úgy fejlődik, mint addig. A CD-
lejátszójából Puff Daddy szólt. Nagyon király! Chris ugyanúgy
énekelt Puff Daddy-vel, ahogy tizenhárom évesen, a
régmúltban. Puff Daddy-vel és Faith Evansszel. Színtiszta szex!
Arról ábrándozott, hogy összebútorozik Janis Dernnel egy
fülledt hétre…

Oda-vissza kocsikázott a kétsávos főúton, amely csak az övé
volt ebben a kései órában. Abban reménykedett, hogy a Longrin
kölyök egyszer csak megjelenik valahol, de egyelőre nem találta.

A figyelmét egy helikopter jelzőfényei vonták magukra
északnyugaton. Az utóbbi időben a rendfenntartás még a
kisvárosokban is kezdett kiterjedni a levegőre, az esti
hírműsorokban egyre gyakrabban szerepeltek autóval
menekülő bűnözők nyomában lévő légi járművek. Az ilyen
porfészkekben ugyanakkor általában csendes maradt az ég
éjszaka. Chris bajt gyanított.

A helikopter átkelt előtte a főút felett, és egyenesen a
Longrin-birtok felé tartott. Mivel nagyjából száz méter magasan
repülhetett, sötétben, semmilyen azonosító jel nem látszott rajta.

Mire Chris ismét az útra nézett, közeledő fényszórók
jelentek meg rajta. Gyorsan növekedtek, egyre fényesebbekké
váltak, és Worstead felől jöttek. Chris pár pillanattal később már



azt is látta, hogy nem csupán egy járműről van szó, hanem egy
konvojról. Úgy száguldottak el mellette, mint egy csapat
NASCAR-versenyző, szoros formációban a célvonal előtt: két,
három, öt, hét, kilenc, tíz, tizenegy jármű, legnagyobbrészt
furgonok és terepjárók egy-két személyautóval.

A helikopter és az autók egyidejű megjelenése nem lehetett
véletlen. És ezen a kihalt környéken nem volt olyan sok hely,
ahova mehettek. Ebben az órában, ezzel a sebességgel kizárólag a
Longrin-istállók felé tarthattak.

Nem villant fel több közeledő reflektor.
Chris lefékezett, nyomott egy éles rendőrkanyart, és

kikapcsolta a zenét. Mire odaért a Longrin-birtokhoz, a tizenegy
gépjármű már leparkolt a magánút szélén, az utat elálló
Escalade közelebbi oldalán, ahol Sally Jones és még néhány
austini ügynök éppen hevesen vitatkoztak egy helyi lakosokból
álló csoporttal. Chris keresztben állította le a kocsiját, hogy
megakadályozza ennek az önjelölt felmentő seregnek a könnyű
távozását. Kiszállt a Range Roverből, és jobb kezét a pisztolyán
tartva megindult a többiek felé.

13.

LAURIE A PADLÁSON térdelt, az egyik dobozsor
végén, hátát a kartonládáknak vetve, a főfolyosóról
láthatatlanul.

A tűzfigyelő helyiségben akart maradni, amíg Mr. Linwood
Haney meg nem érkezik a többi tűzoltóval, s a Felettébb Buta és
Gonosz Idióták jelentette veszély el nem múlik. De amikor a hat
austini ügynök ért oda előbb, kicsit megijedt. És amikor rájött,
hogy nincs nála az ollója, amellyel megvédhetné magát,
elöntötte a tehetetlenség érzése, noha amennyiben meghúzta
magát, senki nem láthatta meg odalentről. Utána viszont rájött,
hol hagyhatta az ollóját: az anyja komódján, közvetlenül az
előtt, hogy bement volna a gardróbba. Úgy döntött, visszamegy
érte, megszerzi, és ismét felmászik a tűzfigyelő helyiségbe.

Már majdnem a csapóajtónál járt a sötétben, amikor valaki



felnyitotta előtte. A gardrób fénye bevilágított a padlásra, és a
létra leharmonikázott, hogy kiszolgálja az újonnan érkezettet.

Laurie visszarohant a csigalépcsőhöz, de utána rájött, hogy a
tűzfigyelő helyiség csapda lenne. Úgyhogy letérdelt a dobozsor
végén, ahol két keskeny járat nyílt a két oldalán, rejtve a
főfolyosóról.

Amint elbújt, felkapcsolódtak a lámpák. Hegyezte a fülét,
hogy meghallja a lépteket, de semmi. Utána Janis hangja törte
meg a némaságot: „A fenébe, egy telefon!” – és a nő olyan közel
volt hozzá, hogy Laurie majdnem felsikoltott, mert egy
pillanatra biztosra vette, hogy az ellensége meglátta, és
egyenesen hozzá beszél.

Utána léptek dobogása hangzott fel, és úgy tűnt, mintha
magának a pokolnak a rontó tekintetű királynője mászna fel a
lépcsőn a tűzfigyelőbe.

Laurie-ban felmerült, hogy kimásszon a menedékéből,
odarohanjon a csapóajtóhoz, és le a létrán, hogy utána elbújjon
egy olyan helyen, amelyet már átkutattak. De pont, amikor már
majdnem felállt, a hatalmas padlás csontváza – a tetőszigetelés,
a gerendák, a tartóoszlopok, a támasztóelemek és a csapok –
vibrálni kezdett az erős, ritmikus hanghullámoktól.
Szélrohamok sziszegtek át a szellőzők szúnyoghálóján az
ereszcsatorna alatt, fújták le a port a dobozokról, szaggatták le a
hosszú pókhálókat a helyükről, és lobogtatták meg Laurie előtt,
mintha furcsa hínárok lennének. A kislány befogta az orrát,
hogy ne jusson be rajta a csiklandozó por, és a száján keresztül
vette a levegőt, hogy elkerülje a tüsszentést, miközben még fél
percig térdepelt, amíg rá nem ébredt, hogy a felfordulás forrása
csakis egy helikopter lehet. Akkor talpra ugrott örömében.

Mr. Glenn Alekirknek, az egyik helyi önkéntes tűzoltónak és
egykori helikopterpilótának volt egy négy férőhelyes Robinson
R44 Ravenje, amellyel a terepviszonyokat figyelte meg nagy
birtokán, vagy egynapos utakat tett Austinba és San Antonióba,
néha pedig az anyósát és az apósát látogatta meg Uvaldeban.
Amennyiben ez Mr. Alekirk helikoptere volt, a tűzoltók drámai
belépővel érkeztek meg, és Laurie-t már nem fenyegette az a
veszély, hogy az őrült Janis bábjává és rabszolgájává válik.

Majdnem kilépett a balján lévő folyosóra, azonban rájött,



hogy a kínzója, miután üresen találta a tűzfigyelő helyiséget, és
minden bizonnyal megdöbbent a helikopter érkezésétől,
mindenképpen a csapóajtó felé indul majd. Ebben a nagy zajban
Laurie elképzelni sem tudta, hol lehet. Jobbnak látta, ha még pár
percig meghúzza magát, és vár. Leült a padlóra, háttal a
ládáknak. A helikopter továbbra is a közelben zakatolt. Laurie
tudta, hogy hamarosan minden rendben lesz. Nagyon hamar.
Ugyanakkor még így is a torkában dobogott a szíve. Úgy
kalapált, mint egy ököl az ajtón. A forgószárny csapkodása az
éjszakai levegőben, ami eleinte ijesztő volt, utána pedig
megnyugtató, ismét ijesztőnek kezdett tűnni.

14.

FUDDA-FUDDA-FUDDA-FUDDA-FUDDA, adott a
helikopter ugyanolyan hangokat, mint Francine keze sok évvel
azelőtt, amikor a nővére fellökte Janist, a mellkasára térdelt, és
két oldalról csapkodni kezdte a húga fülét, fudda-fudda-fudda-
fudda-fudda, amíg Janis már gondolkozni sem tudott, és meg
nem fájdult a feje. A füle még órákig zúgott az után, hogy a
közjáték véget ért.

A csigalépcső olyannak tűnt, mint egy fúrószár, és Janis úgy
érezte, mintha egy kalapácsfúró ragadta volna magával, és
húzná lefelé. A lába minden lépésnél megcsúszott a gumírozott
fokokon, a hideg korlát ott vibrált a tenyere alatt, és mintha az
egész szerkezet forgott volna alatta, akár egy körhinta.

Fudda-fudda-fudda…
Az aljánál, talpa alatt a padlás padlójával megállt egy

pillanatra, imbolygott, szédelgett. A helikopter hangjától
rettegés hasított belé, noha már rég azt hitte, hogy képtelen
félni.

A szüntelen zakatolás nemcsak annak a hangja volt, ahogy a
Longrin-műveletük szétesik, hanem mintha a darabokra hulló
jövőjük hangja is lett volna. Janis elcseszte a dolgot azzal a kis
ribanccal, hagyta elmenekülni, lehetőséget adott neki arra, hogy
segítséget hívjon, és egy ekkora hiba komolyabb



következményekkel jár egy körmösnél vagy fülpofozásnál.
Az összeesküvők büntetései gyorsak voltak, és szigorúak,

amilyeneknek lenniük kellett, hogy egy olyan titok, mint a
nanoimplantátumoké, ne szivároghasson ki. Amennyiben a
hibája elég súlyosnak ítéltetik ahhoz, hogy hátráltassa a
forradalmat, akkor Janis jövőjét egy injekciós tű, egy katéter és
háromampullányi zavaros, borostyánszínű folyadék fogja
megpecsételni. Utána pedig mindig azt teszi majd, amit
mondanak neki, olyan lesz, amilyennek látni akarják, mindig
engedelmes marad. Még az is lehet, hogy odaadják majd valami
hányingerkeltő, elhízott disznónak, hogy az szexuálisan
kihasználhassa, megalázhassa, és fizikálisan bántalmazhassa,
amíg tíz évet nem öregszik egyetlen esztendő alatt, utána pedig
megfojtják, bezacskózzák, mint a szemetet, és kidobják.

A szédülése nem múlt el teljesen, de azért elindult. Meg
kellett találnia azt az ördögi kis szarzsákot, hogy megkötözze.
Biztosan fel tudja valahogy használni arra, hogy javítson a
helyzetén. Muszáj felhasználnia.

Csak az a kérdés, hogyan lel rá arra a pimasz fruskára
idejében. Bármilyen káoszt teremt is a helikopter, ha egy akkora
sereg jön ide, amekkora Juan Saba házánál volt, akkor sem
szabad hagynia, hogy a lány elmeneküljön velük.

Félúton a csigalépcső és a csapóajtó között, az egyik
oldaljáratban egy pók feküdt. Egykor kövér lehetett, de már
csak egy nedves paca maradt belőle. Nemrég eltaposta valaki.

Janis be sem tette a lábát az oldaljáratokba. Csak a
főfolyosón közlekedett.

Biztosan nem ő taposta el a pókot, amelynek a csillogó
testnedvei arról árulkodtak, hogy nem hevert ott napok óta
holtan.

Janis figyelmét mintha valami természetfeletti hatalom
terelte volna az eltaposott pókra, amely nem volt több egy sötét
foltnál a világos furnérpadlón; könnyen szem elől lehetett volna
téveszteni. A nő megbabonázva állt a helyén, ugyanúgy
reszketve, ahogy az épület reszketett körülötte: fudda-fudda-
fudda-fudda-fudda…



15.
A KONFRONTÁCIÓ a Cadillac Escalade-nél, ahol

Sally Jones és három austini ügynök nézett szembe úgy harminc
emberrel, nem alakult jól. Chris Roberts úgy ítélte meg, hogy a
helyzet robbanáspontja elég alacsony.

A helikopter kicsit odébb lebegett, a bekerített kifutó felett,
de még így is elég zajos volt ahhoz, hogy a feszült beszélgetés
résztvevőinek fel kelljen emelniük a hangjukat. Oda-vissza
kiabáltak egymásnak. A párbeszéd hangereje csak még
valószínűbbé tette az erőszak kitörését. A helikopter
reflektorfénye a négy ügynökre szegeződött; a fehér sugár
sápadttá tette őket, és éles árnyékokat festett az arcukra, amitől
az újonnan érkezettek még baljósabbnak láthatták őket.

Sally és két austini férfi az igazolványaikat lobogtatták, a
jogszerű fellépésükre próbáltak alapozni. A helyi férfiak és nők
azonban nem hatódtak meg, és a jelek szerint nem szándékoztak
meghátrálni. Letartóztatási parancsokat akartak látni, és
házkutatási engedélyeket, amelyeket nem volt joguk elkérni,
mert ennek az egésznek semmi köze nem volt hozzájuk.

A legriasztóbb a név volt, amit újra és újra felhoztak – Jane,
]ane Hawk, Jane, Jane, Jane Hawk mert ez arra utalt, hogy tudják, a
művelet vele van valamiféle összefüggésben, és azzal, hogy
Chase Longrin és a néhai Nick Hawk egykor legjobb barátok
voltak. Nem úgy beszéltek Jane Hawkról, mint a hazája és a
nemzetbiztonság ellenségéről, nem úgy, mint egy gyilkosról,
hanem úgy, mint koholt vádak ártatlan áldozatáról.

És Chris azt még aggasztóbbnak találta, hogy az emberek
egy része nem csupán azzal a szeretettel beszélt róla, amelyet a
földijükként megérdemelt, hanem megbecsüléssel, sőt,
tisztelettel. Mintha azáltal, hogy lóvá tette a nagyhatalmú
államgépezet egész apparátusát, amely hónapok óta üldözi, egy
népi hős misztikus státuszát vette volna fel.

A csőcselék látni akarta Chase-t, Alexist és a gyermekeket.
Tudni akarták, hol vannak az alkalmazottak. Nem volt joguk
bárkit is látni, vagy akár válaszokat kapni a kérdéseikre, amit



minden bizonnyal ők is tudtak. Ők birtokháborítók voltak.
Megmondták nekik, hogy amit csinálnak, az a hatósági munka
akadályozása, mégsem mentek el. Patthelyzet volt kialakulóban,
ami akár napokig is eltarthatott… kivéve, ha még tovább
romlik.

A legfiatalabb austini ügynök nem vacakolt az igazolványa
elővételével. A pisztolyáért nyúlt, és a mellkasára szorította,
mintha fel akarna esküdni rá, ami ostobaság volt, és nagy
valószínűséggel még tovább szította a tömeg dühét. A helyiek
között is voltak felfegyverzett emberek, de ők egyelőre a
tokjában tartották a lőfegyverüket. Lehet, hogy a többiek kabátja
alatt is pisztolyok és puskák lapultak. Ebben a légkörben
olyannak tűnt fegyvert fogni, mintha az ember gyufát gyújtana
a sötétben, hogy megtalálja egy gázszivárgás forrását.

Chris Roberts a tömeget megkerülve a zöldfülű ügynök felé
indult, hogy rászóljon, szedje össze magát, és tegye el a
fegyverét. Végtére is, ők tényleg jóval a törvény határain túl
végzik a dolgukat, egy erőember-szövetség szabályainak a
keretein belül, pokolba az alkotmánnyal – és ennek a
megközelítésnek megvannak a maga veszélyei. Igen, vannak
barátaik magas posztokon, és igen, bírók, akik megvédik őket,
és bajtársaik a médiában, akik mindent meg fognak tenni azért,
hogy eltussoljanak egy kínos incidenst, ám ez nem feltétlenül
fog sikerülni, ha egy lövöldözés során több ember meghal és
megsérül.

16.

LAURIE LONGRIN úgy gondolta, most már talán
biztonságban elindulhat. Ha az a Janis-szörnyeteg még nem
ment le, és sétált ki a megérkező tűzoltók fogadására, akkor csak
a fekete lagúnába vagy Erdélybe repülhetett vissza, a
kígyófészkébe.

Ismét felegyenesedett, hátát a kartondobozok sorának
végéhez tapasztotta, mély levegőt vett, bent tartotta,
hallgatózott. A helikopter valamivel odébb ment, már nem



remegett tőle a padlás, de a motorja és a propellere így is elég
hangos maradt ahhoz, hogy minden más zajt elnyomjon.

Laurie nem akart így bujkálni. Gyerekesnek és gyengének
érezte magát. Ő nem arra született, hogy elrejtőzzön a bajok elől.
Az apja mindig azt mondta, hogy amúgy sem lehet elbújni
előlük, hogy azok a bajok, amelyek elől elmenekül az ember,
előbb-utóbb megtalálják, és eközben még nagyobbra nőnek,
úgyhogy amikor végül megkerülhetetlenné válnak, sokkal
nehezebb megküzdeni velük, mint a legelején lett volna.

Laurie balra fordult, előrehajolt, és kikukucskált a
főfolyosóba. Nem egészen hatvan centiről Janis Dern szeme
nézett vissza rá. A nő arcán még a sötétség ellenére is
egyértelmű változás látszott; úgy eltorzult a rettegéstől, a
gyűlölettől, vagy mindkettőtől, mintha az emberi arcok egy
korai prototípusa lett volna a tömeggyártás előtti időkből. A
padlás borostyánszín fényének egy halvány sugara megtalálta
az útját azokba a szemekbe, és a megszokottnál még sárgásabbá
festette őket, amitől szinte elektromosnak és irizálónak tűntek.

A nő rosszindulatú hangon felsuttogott:
– Kis háziállatom!
Mielőtt Laurie reagálhatott volna, a sárga szemű szörnyeteg

felé döfött. A kislány még a pólóján át is érezte a két hideg
érintkezési pontot. Izmait és csontjait zümmögés töltötte be, a
hangja és az érzése is, és bénító fájdalom hasított végig rajta a
lábujja hegyétől a feje búbjáig. Minden uralmát elveszítette a
teste felett, és úgy rogyott a földre, mintha egy pillanat alatt az
összes csontja elolvadt volna. Még hallotta önmagát, ahogy
artikulálatlan, fájdalmas hangokat ad ki, miközben úgy
rángatózik, mint egy partra vetett hal, amely soha többé nem
talál vissza a vízhez.

17.

FUDDA-FUDDA-FUDDA. A hang halkabbá vált, bár
még mindig élesen idézte a fülén csapkodó tenyereket, Francine
térdének nyomását a mellkasán, a bordái alatt összeszoruló
szívét.



Amikor a kis ribanc megbénult, Janis félredobta a kézi
sokkolót, és elővett egy köteg kábelkötözőt a dzsekije belső
zsebéből. Az egyikkel megkötözte a kis ribanc kezét.

– Megkapod, amit megérdemelsz – jelentette ki. – Véged,
ennyi volt, pontosan azt fogod kapni, amit mindig is érdemeltél.

A lány időközben eléggé magához tért ahhoz, hogy felé
rúgjon; Janis arcára célzott, de csak a vállát találta el erőtlenül.

Janis dühösen felkapta a sokkolót, a kis piszok nyakához
szorította, és végignézte, ahogy az arca eltorzul, a szemei
kifordulnak.

Három kábelkötözőt használt a lány bokájának
megbéklyózásához, csak annyi mozgásteret hagyva a lábainak,
hogy csoszogni még tudjon, de futni ne.

18 .

AZ ÉJSZAKAI LEPKÉK elhagyták a házak
ablakainak és a lámpaoszlopoknak az unalmas derengését,
sokkal jobban vonzotta őket az éles fénysugár, úgy örvénylettek
a forrása felé, mintha egy földönkívüli űrhajó szívná őket
magába.

A tömeg egyre hangosabbá és követelőzőbbé vált, és Sally
Jones már nem tudta elcsitítani őket a jogszerű eljárásukra való
hivatkozással. A fiatal austini ügynök sem volt hajlandó elrakni
a fegyverét.

– A pokolba már, nézz rájuk! – mondta Chris Robertsnek.
– Ez nem csak egy maréknyi vidéki tuskó. Ezek kemény

fiúk, egy egész arzenálnyi lőfegyvert hoztak magukkal, és
fotózgatnak minket a telefonjukkal…

– Ez még egy ok arra, hogy ne szegd meg az FBI
protokollját, és ne hadonássz a fegyvereddel.

– Ha szar kerül a palacsintába, és golyók kezdenek
röpködni, azt akarod, hogy a te arcoddal legyen tele az internet?

– Az internet már nem a vadnyugat – felelte Chris. – Vannak
törvények, az irányításunk alatt tartjuk.

– Az lehet, de nincs a markunkban a torka.



– A magánszektorban is vannak befolyásos barátaink –
erősködött Chris. – Bármit, amit ma kiraknak innen, egy órán
belül el fognak tüntetni, vagy még gyorsabban. Még azt is el
tudják intézni, hogy ha valaki rákeres a „Longrin-birtok”
kulcsszavakra, semmi ne jelenjen meg.

Az ifjú ügynök megrázta a fejét, és tovább figyelte a tömeget
a baj első jeleit keresve.

– Én nem szeretném, ha itt és így lefotóznának, egyáltalán
nem.

19 .

AZ UNDOK KIS BÉKA nem akart talpra állni. Nem
örült a dolgok alakulásának. Úgy tett, mintha még mindig
szédülne, és túlságosan remegne a lába ahhoz, hogy fel- álljon,
és elinduljon, de ez csak színjáték volt, megtévesztés, átvágás. A
kis ribancnak az átverés volt az élete. Ő volt az átverés
királynője. Egyetlen igaz szó nem hagyta el a száját, és Janis
nem hitte el egyetlen szavát sem.

– Szedd össze magad, és állj talpra! – utasította, miközben
fölé tornyosult. – Kelj fel, különben a képedbe nyomom a
sokkolót. Bedugom a szádba, és a hazug nyelvedbe eresztek
vele egyet. Azt akarod, hogy áramütés érje azt a mocskos kis
nyelvedet?

A fenyegetés segített. A lány feltápászkodott, és megállt a
lábán. Arcáról megvetés tükröződött. De mikor nem? A
fajtájának ez is a jellegzetes azonosító jegyei között szerepel: a
csalárdság, a hiúság, az arrogancia és a saját felsőbbrendűsége
tudatából fakadó végtelen megvetés.

A lány csoszogva megindult a középső folyosón, az ovális
fénytócsák és az árnyékhidak között a csapóajtó és a létra felé,
neki-nekimenve a dobozfalaknak, úgy téve, mintha még mindig
szenvedne a sokkoló utóhatásaitól. Azzal, hogy talpra küzdötte
magát, miután azt állította, hogy nem képes rá, a kis ribanc már
bebizonyította, hogy a gyengesége csak megjátszás, mégsem tud
felhagyni a színjátékkal, mert a csalárdság és az átverés éppen



úgy a vérében van, mint a plazma.
– Mozogj már, te átkozott! – nógatta Janis a hazug kis

ribancot lökdösve.
A lány habozva indult lefelé a létrán, mintha az áramütés a

térérzékelését is tönkretette volna.
Amikor a felénél járt, Janis is követte, de nem fordított hátat

a foglyának. Túlságosan is tisztában volt a kockázatokkal ahhoz,
hogy hagyja maga mögé kerülni. Arccal előre leült a csapóajtó
keretének a peremére, majd egymás után vette a fokokat.

A lány három lépésre a padlótól felnézett. Csak az egyik
szeme látszott ki az arcába lógó haja alól, s abban hideg
számítás csillogott.

Mielőtt az a mocskos kis patkány bármivel
megpróbálkozhatott volna, Janis mellkason rúgta, amitől
hanyatt esett a gardrób padlóján.

Miután leért, Janis belemarkolt a pimasz kis ribanc pólójába,
és felrántotta.

– Gyerünk, te mocsok, ezzel az alakítással nem fogsz Oscart
nyerni!

Talpra rángatta a lányt, kilökdöste a hálószobába, majd a
fenti folyosóra vezető ajtó felé lendítette.

Az ilyeneknek végtelen kapacitásuk van az álnokságra, amit
a lány ismét bebizonyított, amikor az anyja komódja mellett
elcsoszogva felkapta a korábban ott hagyott ollóját.

Janis számított erre a húzásra. Mikor a foglya a fegyverért
nyúlt, belerúgott a hátsójába.

Az ostoba lány előretántorodott, a kábelkötözők miatt
megbotlott, és térdre esett.

Janis leseperte a komódról az ezüst fésülködőkészletet, majd
az ezüsttálcát is a három kis Lalique parfümösüveggel.

Felkapta az egyik színes kimonós porcelángésát, és
hozzávágta a lányhoz. Utána egy másikat is. Majd egy
harmadikat. Ezt követően felkapta az ollót.

– Kelj fel, te kis mocsok! Kelj fel, kelj fel! Engem nem fognak
beinjektálni miattad. Belőlem nem lesz rabszolga! Kelj fel, vagy
addig sokkollak, amíg le nem nyeled a nyelved, és meg nem
fulladsz tőle.



20.
MIUTÁN BEZÁRTÁK az alkalmazottakat az

istállóba, ahol csak Alejandro Lobo maradt velük, a három
másik austini ügynök kisétált az éjszakába, a reflektor fényébe,
hogy nyolcra növeljék hadtestük számát a konfrontációban,
hátha az erőfölény elveszi a kedvét a csőcseléknek attól, hogy
túl messzire menjenek.

Chris Roberts abban reménykedett, hogy valamelyiküknek
volt annyi esze, hogy további erősítést hívjon. De nagy esélyét
látta annak, hogy ha úton vannak is az új emberek, akkor sem
fognak időben odaérni annak megakadályozásához, hogy ezek a
tahók valami ostobaságot csináljanak.

Sally Jones, aki eddig a kormány egyetlen szószólója volt
ebben az ügyben, megértette, hogy ugyanolyan erősnek kell
tűnniük, amilyenek a helyiek. Rákiabált a nyugtalan
összegyűltekre, hogy maradjanak csendben.

– Még nyolcan vagyunk a házban, négyen az istállóban –
hazudta. – Nagy erőkkel jöttünk ide, mert ez tényleg sürgős
nemzetbiztonsági ügy, akár hiszik, akár nem. Hazánk jövője
forog kockán. Tudom, hogy maguk mind hazafiak. Tudom,
hogy helyesen akarnak cselekedni. Gondolkozzanak, mielőtt
olyat tennének, amit megbánnának. Sokuknak valószínűleg
gyermeke is van otthon. Gondoljanak rájuk! Ne csináljanak
semmi olyat, aminek következtében ezek a gyermekek
elveszíthetnék a szüleiket! Nekik szükségük van magukra.

– Ez fenyegetés? – kiabált ki egy férfi a tömegből. – Le
akarnak lőni minket, mint az állatokat?

Sally mindkét kezét felemelte, hogy megnyugtassa.
– Nem, nem, nem! Csak azt mondom, hogy mi a törvényes

hatóság képviselői vagyunk, és bárkit, aki a munkánkat
hátráltatja, bíróság elé fognak állítani a vétségeiért, s a
törvényben foglalt módon el is ítélik. Ezt nem lehet megkerülni.
A gyermekeiknek nagyon sok időt kell majd maguk nélkül
tölteniük. A börtönbüntetés magukra és rájuk is foltot vet, a
családjukra, a hírnevükre. És mindezt miért? Mert



félreinformálták magukat.
Egy férfi, aki korábban Linwood Haney-ként azonosította

magát, és aki a gyülevész népség vezetőjének tűnt, azt
válaszolta:

– Vezessék ki ide Chase-t és Alexist a három lányukkal
együtt, hogy megkérdezhessük őket, tényleg jogszerű
hatóságként járnak-e el itt, ahogy állítják.

– Azt nem tehetjük – felelte Sally. – Nem érti? Chase és
Alexis belementek abba, hogy együttműködnek velünk, az
immunitásukért cserébe. Éppen tanúvallomást tesznek eskü
alatt. A folyamat integritását veszélyeztetné, ha
megszakítanánk, az pedig Chase és Alexis immunitását
veszélyeztetné, ami nagyon nem jönne jól nekik, ezt elhiheti.

Chris elfintorodott Sally válaszától. A kollégája olyan magas
lóról beszélt ezekkel az emberekkel, mintha éppen olyan ostoba,
faragatlan tuskóknak tartaná őket, amilyennek a média állítja be
a vidéki népességet.

Egy nő természetesen már tiltakozni is kezdett.
– Azt mondja, hogy itt van velük az ügyvédjük ezen az

éjszakai órán? A mindenit, hölgyem, az ő ügyvédjük Rolly
Capshaw. És a jó öreg Rolly minden este fél kilenckor lefekszik,
ez éppen olyan biztos, mint az, hogy a zászló csillagos és csíkos.
Ő soha nem maradna ébren hajnali háromig, még akkor sem, ha
biztosan tudná, hogy Jézus második eljövetele várható!

A tömeg többi tagja egyetértően mormogott, és Linwood
Haney azt mondta:

– Semmi jogszerű nem lehet egy olyan tanúvallomásban,
amit úgy vesznek fel, hogy nincs jelen az ügyvédjük.

21.
A HELIKOPTER ZAKATOLÁSA valamivel

fojtottabban hallatszott a fenti folyosón, mint a padláson. De
miközben az a hazug kis ribanc úgy tett, mintha az összekötött
bokája miatt csak lassan tudna lefelé haladni, és miközben Janis
hátulról ösztökélte, hogy menjen gyorsabban, a rotorlapátok
ritmikus csapkodása ismét hangosabbá vált.



A hangja ott visszhangzott Janis koponyájában, egyre
erősebb fejfájást okozva; a füle már úgy fájt, mintha ismét a
nővére tenyere csapkodná, és annak ellenére, hogy állt, a
mellkasán érezte régvolt kínzójának a súlyát.

Janis az előszobában maga felé pördítette a lányt, és
elégedetten látta, hogy rettegés vette át az arrogancia helyét az
arcán.

– Ide figyelj, te nyomorult kis ribanc! Átkozott legyek, ha
hagyom, hogy az agyamba szőjenek egy irányítóhálót miattad!
Éppen olyan könnyedén meg tudnálak ölni, ahogy leköpni,
úgyhogy a trükkjeid ideje lejárt. Elvágom a kábelkötözőket,
kiviszlek a tornácra, és te elmondod ezeknek az ostoba
földtúróknak, hogy tévedtél, amikor idehívtad őket. Elmondod
nekik, hogy nem igazán értetted, mi történik itt. Életed
legnagyobb alakítását fogod nyújtani nekik, és ne mondd, hogy
nem fog menni, mert ismerem a fajtádat! Te pont olyan vagy,
mint ő… Az átverés a véredben van. A nyelved egy mocskos,
nyálas hazugsággép. Bármit elkövethetsz, és mindig megúszod
amiatt, amit apucinak megteszel, ahogy ő is megtette a
mienknek, az az aljas kis ribanc! Én tudom az igazságot, láttam
őket egyszer, és ismerlek téged. Te ott fogsz állni mellettem,
hozzám bújsz, mintha biztonságban éreznéd magad velem, és
én lennék a legjobb barátod, hogy senki ne lássa, hogy az
övednél fogva tartalak. Mosolyogni fogsz, elbűvölő leszel, és a
csillagokat is lehazudod az égről. Vagy hazaküldöd ezeket a
földtúrókat, vagy esküszöm, hogy előveszem a pisztolyomat, és
főbe lőlek ott helyben, a tornácon.

22.

CHRIS ROBERTS észre sem vette, hogy Janis a
kislánnyal, Laurie-val együtt kilép a házból, amíg a helikopter
másodpilótája el nem fordította az éles fénysugarat az
ügynökökről a tornác felé.

Katasztrófa.
Bármire készült is Janis, annak katasztrófa lesz a vége.



Valami nem volt rendben vele. Ő mindig is hevesnek,
intenzívnek, szélsőségesnek tűnt, de ez nem az a Janis volt. Ez a
Janis egy emberi gránát képzetét keltette, amelynek félig ki van
húzva a biztosítószöge. A vállát felvonta, a fejét behúzta. Vonzó
testéről eltűntek a domborulatok, olyanná vált a feszültségtől,
mint egy madárijesztő. A szeme mintha kidülledt volna az
üregéből, mint egy keljfeljancsié. Mosolya egy hátborzongató
sebnek tűnt, és ha az arcán volt is szín, a reflektor fénye
hullasápadtra szívta.

A Janis mellett álló gyermek vadul szétálló, kócos hajtincsek
közül lesett ki. Két oldalán ökölbe szorította két kezét. Úgy
tartotta magát, mint aki véletlenül lelépett a szakadék
pereméről, és akit egy mikroszekundumra még megtart a
levegő, mielőtt zuhanni kezdene lefelé.

A tömeg összes tagja egyszeriben elhallgatott, csak a
helikopter lapátjai csapkodtak ólomharanghangon.

Janis felemelte a hangját.
– Laurie Longrin bocsánatot akar kérni. – Szavait egy

sarlópengére emlékeztető mosoly kísérte.

23.

FUDDA-FUDDA-FUDDA-FUDDA-FUDDA… Janis
Dern a bal kezével a kis ribanc övét markolta, nehogy a
tömeghez tudjon rohanni. Másik hüvelykujját a saját övébe
akasztotta, a jobb oldalán, hogy egyetlen pillanat alatt félre tudja
húzni a dzsekijét, és elő tudja rántani a pisztolyát a csípőjén
nyugvó tokból.

A reflektor fényének nem lett volna szabad melegnek vagy
hidegnek lennie. Az egyszerűen csak egy fény volt. De a festett
tornác padlója úgy csillogott benne, mintha jégből lett volna,
Janis teljesen átfagyott tőle. Nem tudott közvetlenül ránézni.

Mire odaért a kis szélhámossal a tornác lépcsőjéhez, és
megálltak, az önjelölt megmentőkből álló tömeg elnémult.
Várakozva nézték őket, páran tátott szájjal, olyan értetlen arccal,
mint a marhák. Annyira közönségesnek tűntek, mint a föld



pora, és Janis soha nem lett volna képes közéjük tartozni; soha
nem tartozott, és soha nem is fog. Már kilencéves kora óta tudta,
hogy ő magasan az ilyen csőcselék felett áll, az óta, hogy
meglátta a nővérét, Francine-t engedelmesen az apja előtt
térdelni, és kiszolgálni azt a szemétládát. Mindketten olyan
alantasnak tűntek, mint a haszonállatok. Janis abban a
pillanatban rájött, hogy ő más vérből való. A születése története
hazugság. Biztosan ismeretlen szülőktől származhat, egy
nagyon magas rangú férfitól és nőtől, akiktől nem sokkal a
születése után elrabolták, és eladták ebbe a szánalmás
háztartásba, primitív és kegyetlen emberek használatára és
szórakozására. Nem sokkal az után, hogy meglátta Francine-nal,
Janis kettesben maradt az úgynevezett apjával, és bár a férfi vele
nem próbálkozott, ő elmondta neki, hogy ha ugyanazt kell
egyszer megtennie, amit Francine-nak, ő le fogja harapni, amit
tud belőle, majd kiköpi, és még egy darabot leharap. Ő nem
tartozott abba a családba. És nem tartozott ezek közé az
emberek közé sem, akik aznap este ott voltak. És ahhoz is túl jó
családból származott eredetileg, hogy a beinjektáltak közé
tartozzon, akiknek tele van fejük zsinórokkal, amelyeken a
náluk többre érdemesek rángatják őket életük bábszínházában.

Ekkor rámosolyogott a mellette álló lányra, és rámosolygott
a felé forduló arcokra.

Annak a kétszínű kis szukának megvolt a tehetsége ahhoz,
hogy akár a legérzékenyebb hazugságvizsgálót is átverje. Janis
arra gondolt, jobban teszi, ha átveri azokat a kreténeket, és
hazaküldi őket aludni, mert ha ezt a krízist nem lehet elsimítani,
akkor már várja egy JANIS DERN feliratú agyi implantátum. Ő
nem fogja hagyni, hogy beinjektálják, hogy tárgyiasítsák.
Harmincévesen már túl öreg, és valószínűleg nem is elég szép
ahhoz, hogy valamelyik Aspasiába kerüljön, de nem fogja
hagyni, hogy bármilyen módon és bármilyen célból
tárgyiasítsák.

Aspasia valami híres athéni polgármester szeretője volt
kétezer-négyszáz évvel korábban, és róla nevezték el azokat a
palotaszerű, nagy titokban tartott és csak a klubtagok előtt
nyitott bordélyházakat Los Angelesben, San Franciscóban, New
Yorkban és Washingtonban, ahol a leggazdagabb és



legbefolyásosabb összeesküvők élhették ki legszélsőségesebb
vágyaikat. Ezek nem közönséges nyilvánosházak voltak, hanem
csodálatos építészeti műremekek több millió dollár értékű
műtárggyal, antikvitással és bútorral berendezve. Stílusos és
kifinomult ízlésű paloták, amelyek lehetővé tették, hogy a klub
tagjai azt mondogassák maguknak, a legperverzebb és
leglealacsonyítóbb vágyaik éppen olyan magasztosak, mint a
környezet. A lányok lenyűgözően szépek voltak ezeken a
helyeken, mindegyik Erósz tökéletes teremtménye. És
végtelenül engedelmesek. Készek a legszokatlanabb vágyak
kielégítésére is.

Nem volt olyan igény, amire nemet mondtak volna.
Elbűvölőek voltak, az angyaloknál is boldogabbaknak tűntek, az
Aspasiában éltek, és soha nem mentek el onnan, soha nem is
akartak elmenni, egyetlen pillanatig sem vágytak a szabadságra.
A nekik beadott injekciók különböztek az egyszerű
rabszolgákétól. Ez a felturbózott nanoimplantátum kitörölte a
lányok minden egyes korábbi emlékét. Kiradírozta a teljes
személyiségüket, és egy újat és sokkal egyszerűbbet táplált
beléjük. A lányok eleven játékszerekké váltak. Az eljárást nem
lehetett visszacsinálni. Az eredeti személyiségük örökre eltűnt.

Janis járt egyszer a Washington melletti Aspasiában.
Mivel elhivatott forradalmárnak tartották, aki minden

kétséget kizáróan elkötelezte magát az ügy mellett, beengedték
oda egy olyan férfi vendégeként, aki klubtag volt.

Az élmény azóta is kísértette álmaiban, és arra motiválta,
hogy olyan magas szintre emelkedjen az összeesküvők között,
ahol már nem fenyegeti az injekció büntetésének a veszélye.

Ismét rámosolyogott a mellette álló lányra, majd a meg-
mentők felé fordított arcára is, akik szinte egy másik fajnak
tűntek hozzá képest.

Azt mondta:
– Laurie Longrin bocsánatot akar kérni.
A férfi, aki elvitte a washingtoni Aspasiába, egy rendkívül

sikeres vállalkozó volt, Gregory. Janis intenzív, meg-
megszakadó viszonyba bonyolódott vele, ennek köszönhetően
sikerült felemelkednie az összeesküvők ranglétráján. Eljutott
hozzá egy-két dolog az Aspasiáról, homályos pletykák, amelyek



nem tűntek hitelesnek. Greggel a szex heves volt, érdekes, és…
formabontó. A férfi fanyar humorral néha Jekyllnek és Hyde-
nak nevezte magát, és mint kiderült, ebben volt is némi igazság.
Janis csak Jekyllt ismerte, és szerette volna elkísérni Hyde-ot az
Aspasiába, nem csinálni, csak megfigyelni. Gregory több más
egyéb között exhibicionista is volt. És izgalmasnak tartotta
volna, ha Janisnek, amikor később Jekyll-lel szeretkezik, eszébe
jut Hyde veszélyessége. Aznap éjjel az Aspasiában Gregory több
mint négy órán keresztül hódolt a megalázások démoni
kollekciójának; olyan lealacsonyításoknak tette ki az aspasiai
lányt (akinek egyetlen neve volt: Flavia), amilyeneket Janis
korábban elképzelni sem tudott. Nem szúrta ugyan le Flaviát az
utolsó orgazmusa pillanatában aznap éjjel, de megemlítette
Janisnek, hogy a lány a kést is mosolyogva fogadta volna,
amennyiben arra kerül a sor, és Gregory hajlandó lett volna
megfizetni a maradványai eltüntetésének és egy új lány
beköltöztetésének az árát.

A forradalmat meg kellett nyerniük, és Janis eltökélte, hogy
a technoutópia csúcsán fogja végezni, mert máskülönben nem
maradt volna menedék számára ebben a világban, olyan
biztonságos hely, ahol ne kellett volna félnie.

A szeplős arcú kis ribanc ott állt mellette, és nem reagált
azonnal Janis végszavára.

Janis hátulról megcsavarta az övét, hogy emlékeztesse
kiszolgáltatott helyzetére.

Megismételte:
– Laurie Longrin bocsánatot akar kérni. Azért hívta ide

magukat, mert félreértelmezte a helyzetet.
Az az álnok kis kígyó megköszörülte a torkát,

elmosolyodott, és odaintett a tömegnek, ami Janis szerint okos
húzás volt, meggyőző gesztus.

– Ez a kedves néni – szólalt meg Laurie Longrin felemelt
hangon, hogy túlkiabálja a helikoptert, de nem hagyva, hogy a
félelem eltorzítsa a szavait –, ez a kedves néni azt szeretné, ha
elmennének, és miután elmentek, meg akar ölni.

Ebbe az ostoba kis ribancba szemernyi józan ész sem szorult,
semmi túlélési ösztön. Az utolsó három szó alatt megpróbált
elhúzódni, azonban nem tudta kiszabadítani magát a rabtartója



szorításából.
Janis elővette a pisztolyát, és a lány halántékához szorította

a csövét.
A tömeg felocsúdott, páran megindultak előre.
– A maguk lelkén fog száradni a halála! – kiabálta Janis. –

Még egy lépés, és kiloccsantom az agyát! Betöltöttem egy tárat,
mielőtt kijöttem, a ravaszon van az ujjam, egy hajszálon múlik,
hogy elsüljön, és az agya a maguk arcára fröccsenjen!

És most mi lesz? Nincs menedék, nincs biztonságos hely, ahol ne
kellene félnie. Kiutasítás, rabszolgaság, végtelen megaláztatások. Nem
maradt más örömforrás, csak a gyűlöletes kis ribanc megölése.

24.

CHRIS, SALLY és az austini hatok lazítottak
ellenséges pózukon, elhatárolódva mind a csőcseléktől, mind
Janis Derntől. Túl sok fegyver volt, túl heves érzelmek. Ebből
már nem maradt békés kiút. Onnantól fogva Chris és a többiek
összes tettének a károk és az esetleges halálesetek mérséklését
kellett szolgálnia.

Ez már nem Chris megszokott partnere volt, nem az a Janis,
akivel több mint két évig együtt dolgozott. Egy veszélyes
törésvonal lehetett a nőben, az elme Szent Andrása, amely csak
a megfelelő mértékű stresszre várt, hogy földrengést
okozhasson. Az ember azt hinné, hogy ismeri a kollégái szívét-
lelkét, legalább annyira, mintha testvérek lennének, de talán
soha senki nem ismerhet meg senkit igazából.

Úgy tűnt, a helikopter reflektorának a fényerősségét meg
lehet változtatni egy kapcsolóval, mert a sugár intenzitása
hirtelen megduplázódott, az átmérője pedig összement, a
veranda egy részét árnyékban hagyva, viszont olyan erővel
összpontosulva Janisre és Laurie-ra, mintha mindjárt lángra
lobbantaná őket. A benne táncoló éjszakai pillangók a föld belső
tüze szikráinak látszottak.

A lány fél kezével beárnyékolta a szemét, Janis pedig
felkiabált valamit a helikopter pilótájának, aki természetesen



nem hallotta meg.
A Chris mellett álló ifjú austini ügynök azt mondta:
– Az az őrült meg akarja menteni a lányt, ehelyett viszont

meg fogják ölni miatta.
Ez is azok közé az alkalmak közé tartozott, amikor a halál

társasjátékot játszik az élőkkel, csak hogy az agyukba vésse,
senki nem immunis csontujjainak érintésére, még a szeplős
kislányok sem.

Janis dühösen, inkább az érzelmei, mint az értelme által
vezérelve, ostoba módon, fél kézzel rálőtt a helikopterre.

Két lőfegyver durranása visszhangzott egyszerre az
éjszakában, és Chris Roberts ekkor ébredt rá, hogy a nyitott ajtó
mellett ülő másodpilóta egyben gyakorlott mesterlövész is lehet,
talán a seregben szolgálhatott korábban.

Senki sem immunis, a szeplős kislányok sem – de azok sem,
akik meg akarják ölni őket.

Még mielőtt Janis visszafordíthatta volna a pisztoly csövét
az áldozata feje felé, ő maga kapott golyót a fejébe, egy olyan
nagy kaliberű és sebességű lövedéket, hogy a koponyája
szétrobbant, mint egy sütőtök, és nedves hajcsomói bizarr,
rémálomból kelt madarakként rebbentek szét. Janis teste
hanyatt esett a tornácon, a kiabáló lány pedig lerohant a lépcsőn
az udvarba, úgy hadonászva, mintha egy méhrajt akarna
elkergetni. Odalent sikoltozva térdre rogyott, és sírni kezdett.

25.

EGON GOTTFREY hajnali 4:10-kor a telefonja
csörgésére ébredt a Hyatt Regency Hotelben. A forgatókönyv
azt kívánta meg tőle, hogy azonnal éberré váljon, úgyhogy
rögtön felült az ágyában, alig négy óra alvás után.

A közvetlen felettese tájékoztatta a Longrin-birtokon
lezajlott eseményekről: Janis Dern egy pszichotikus epizódot
követően meghalt; a feszült hangulatban további halálesetek is
történhettek volna, de nem történtek; a tárgyalások után az
összes ügynök szabad eltávozást kapott, ugyanakkor nem



ismertek be semmilyen törvénysértést; a csőcselék beleegyezett,
hogy nem vonja kétségbe az FBI-igazolványaik valódiságát,
amennyiben azonnal és végleg távoznak; abban maradtak, hogy
az orvlövészt nem fenyegeti sem a bíróság, sem a személyes
bosszú; és az összeesküvés magánszektorban dolgozó pártolói
megtették a szükséges lépéseket ahhoz, hogy elejét vegyék az
eseményekről vagy az ügynökökről készített fényképek és
beszámolók internetes közzétételének.

Az Ismeretlen Forgatókönyvíró megszokott stílusát és
narrációs szokásait figyelembe véve Egon biztosra vette, hogy
ezt a jelenetet nem ilyenre tervezte. Ebből kifolyólag, a korábbi
tapasztalatai alapján azt feltételezte, hogy azok a szereplők,
akiknek fájdalmat kellett volna osztogatniuk, most kapni fognak
belőle, hogy megtanulják pontosabban követni a szerző
szándékait.

A Janis Dern nevű szereplő tanításáról az Ismeretlen
Forgatókönyvíró a jelek szerint végleg lemondott.

Ugyanakkor Gottfrey nehezen tudta volna elhinni, hogy őt
is hibáztatni fogják, és neki is szenvednie kell e miatt a kilengés
miatt, noha jelen sem volt az eseményeknél. Őt Worsteadből
Killeenbe, majd Houstonba repítették, és soha nem mulasztott el
reagálni a végszavakra, s nem is panaszkodott a sztori által
rátestált nehézségekre. Úsztam az árral. Úgysem valóságos semmi.

A Longrin-birtokon megesett fiaskóról szóló beszámolót
követően a hívó azt is elmondta, hogy az ügynökök az összes
buszt lenyomozták, amelyek a megfelelő időintervallumban
hagyták el a houstoni állomást ahhoz, hogy Ancel és Clare
Hawk elrejtőzhessenek rajtuk, és egyiküknek szerencséje volt.
Találtak egy videót, amely azt mutatta, ahogy a szökevények
leszállnak egy olyan buszról, amelyik előző nap délután fél
négykor hagyta el Houstont, és nem egészen két órával később,
17:02-kor érkezett Beaumontba. Egy beaumonti Uber-sofőr
további információkkal is szolgálhatott, amelyek segíthettek a
keresésben.

– A jelenlegi helyzetükből – folytatta a hívó – körülbelül egy
óra huszonhét percbe fog telni az autóút Beaumontba,
amennyiben a reggeli csúcsforgalom előtt elindulnak.

– Hét órára ott leszünk – ígérte Gottfrey.



– Az irányítómechanizmusokat tartalmazó MedExpress
táska még legalább harminchat órán át megőrzi a belső
hőmérsékletét.

A táska az éjjeliszekrényen volt. Gottfrey leolvasta a
kijelzőjéről az értéket.

– Öt és fél fokos.
– Remek. A tegnapi ruháikat mostanra kimosták, és

kivasalták. Egy szállodainas fel fogja vinni őket, amint leszólnak
a recepcióra.

– Egy újabb ellentmondásos részlet – jegyezte meg Gottfrey.
– Tessék?
– A szálloda szolgáltatásainak listájában nem szerepelt a

négy órán belüli mosás és vasalás, főleg nem az éjszaka
közepén.

– Igen, de ezt külön elintéztük.
– Egy apró módosítás a forgatókönyvben.
– Egy micsoda?
– Azt mondják, királynak lenni jó – felelte Gottfrey –, de a

valódi hatalom a színdarab írójánál van, aki meg tudja
változtatni a részleteket, bármit át tud írni, amit akar, és
módosítani tudja a befejezést.

– Erre még nem gondoltam – válaszolta a hívó. – Mi átírjuk a
színdarabot, és a színdarab ez az ország, a világ, a jövő.

– Nos – dobta le magáról Gottfrey a takarót –, a
forgatókönyv most azt kívánja meg tőlem, hogy zuhanyozzak
le.

A hívó felnevetett.
– Végezzen gyorsan, és keljenek útra! El kell kapnunk a

célszemélyeket, bele kell fúrnunk az agyukba, és meg kell
találnunk azt az átkozott kölyköt. Ha összetörjük Jane szívét,
azzal az akaraterejét is összetörjük.

26.

UGYANAZON AZ ÉJSZAKÁN, ugyanazon a
végtelennek tűnő texasi síkságon, ugyanaz alatt a valóban



végtelen égbolt alatt, ugyanabban a rendkívül szexi, egyedi
Range Roverben…

Mégis minden megváltozott. Chris Roberts elképedt azon,
milyen radikálisan meg tud változni minden egyetlen óra alatt.
Amikor még a Longrin lányt keresve furikázott fel-alá
ugyanezen a főúton, arról ábrándozott, hogy összebútorozik
Janisszel egy forró hétre, elképzelte őt meztelenül, és azt
latolgatta, hogy alig harmincöt éves kora ellenére talán egy
egész doboz Viagrára szüksége lesz ahhoz, hogy tartani tudja
vele a tempót. Most viszont a nő teste és a fejéből maradt
kirakós egy vízhatlan ponyvába van tekerve, amit Longrinék
biztosítottak, és amelynek a végei be vannak hajtogatva, és
majdnem egy teljes tekercs szigetelőszalaggal vannak
leragasztva, és mindez a hátsó ülés mögötti csomagtérben
hever. Janist meztelenül elképzelni sokkal nehezebbnek
bizonyult, és messze nem volt olyan csábító gondolat, mint egy
órával korábban.

Ez az út még Christ is kijózanította, aki sem pesszimista,
sem túl szofisztikált nem volt. A pesszimizmust
időpocsékolásnak tartotta, mert a katasztrófákat nem lehet
szorongással elhárítani. Ráadásul nem lehet egyszerre
pesszimistának és szórakoztató embernek lenni; Chris viszont
rendkívül szórakoztatónak tartotta magát.

Ami pedig a mély gondolatokat illeti… Nos, az általa ismert
mély emberek legnagyobb részéből alkoholista lett, amelyikből
pedig nem, az megölte magát. Az a néhány, amelyik sem öngyilkos
nem lett, sem alkoholista, vagy a pszichiátrián végezte, vagy ott lett
volna a helye.

Ennek ellenére az éjszaka utolsó óráiban, úton Dallas és
Forth Worth felé, Chrisnek egy általa mélynek tartott gondolata
támadt. Kicsit meg is ijedt tőle; nem a mélységétől, hanem
magától a gondolattól.

Mivel az a fajta fickó volt, aki rá tudott venni másokat, hogy
beszéljenek magukról, tisztában volt azzal, hogy az általa ismert
összeesküvők nagy része diszfunkcionális családból származik.
Janis nem sokat mesélt a rokonairól, azt leszámítva, hogy
nemcsak hogy megtagadta és tizennégy éve nem látta a szüleit
és a nővéreit, hanem azt is kívánta, hogy haljanak meg mind egy



fájdalmas, kellemetlen betegségben. Most, annak fényében, ami
a Longrin-birtokon történt, Chrisben felmerült, az, hogy olyan
sok összeesküvő származik diszfunkcionális családból, nem
fogja-e az egész projekt diszfunkcionalitását okozni hosszú
távon.

Ő maga szerencsére nem ilyen családból származott, és ez
talán komparatív előnyt biztosított neki a forradalom berkein
belül. Az ő anyja és apja szerették egymást, és soha nem
vitatkoztak. Egy jól jövedelmező vállalkozást vezettek együtt, és
öt évvel ezelőtt – alig ötvennyolc évesen – visszavonultak egy
óceánra néző házba Laguna Beachben. Christ mindig is
elárasztották a szeretetükkel, és ennek következtében ő
csodálatos gyermekkori emlékekkel gazdagodott, főleg
kamaszkorából, amikor a szülei előkelő és diszkrét
eszkortszolgálatának dolgozó lányok helyes fiúnak tartották,
egy kis szőke Tom Cruise-nak, és azzal akartak az anyja kedvére
tenni, hogy ingyen elmentek vele.

De a nosztalgikus álmodozások sem tudták elterelni a
figyelmét a csomagtérben heverő Janisról. Ahányszor zökkent
egyet az út, vagy élesen elkanyarodott, a ponyva odébb csúszott
egy kicsit, és Chris úgy érezte – remélte, hogy csak úgy érzi –,
mintha hangokat adna valami a ponyván belül.

Hosszú út állt előtte, mielőtt leadhatta volna Janist egy
építészeti vállalkozónak, egy forradalmárnak, aki egész
lakóközösségeket épített Fort Worth külvárosaiban, és aki majd
keres egy kellemes nyugvóhelyet valamelyik épülete
betonalapzatában Janisnek. Az ő halálát nem tudták volna Jane
Hawkra kenni, túl sok ember látta, és mivel szerették volna az
egész Longrin-birtoki műveletet elfelejteni, mintha meg sem
történt volna, az volt a legjobb, ha egyszerűen eltüntetik a
holttestet. Janis nevét egyszerűen kitörölték a kormányhivatalok
adatbázisaiból; még nem sok nyugdíja gyűlt össze, úgyhogy az
is elpárologhatott; a családja részéről, akár lassan haldokoltak
valami fájdalmas betegségben, akár egészségesek voltak, mivel
tizennégy éve nem tudtak a hollétéről, egyetlen kíváncsiskodó
rokontól sem kellett tartaniuk.

Az, hogy egy olyan fiatal és vonzó nő, mint Janis, ilyen véget
ért, szomorú, nagyon szomorú, rettentően szomorú volt, és



Chris Roberts nem szeretett szomorkodni. Ő nem a szomorúság
embere volt. Ő szórakoztató ember volt egy rendkívül szexi
autóban, és szüksége volt egy kis menő zenére ahhoz, hogy
elkergesse a szomorúságot.

Puff Daddy szinte mindig jó választás lett volna, de
miközben a halott Janist szállította jelöletlen sírja felé, nem tűnt
volna stílusosnak. Chris pár kilométeren át gondolkozott, majd
egy TLC-lemezt rakott a lejátszóba. A Baby, baby, baby azonnal
javított a kedvén, utána a Red Light Special és a – Wozv! – Diggin’
on You elmosta a szomorúságát. Ez még rendes zene volt, a régi
szép időkből. Chris már az előtt szerette, hogy pubertáskorba
lépett volna. Tionne Watkins. Lisa Lopes. Rozonda Thomas.
Szexi, szexi, szexi. És ekkor jött a nagy slágerük, a No Scrubs,
amely sokáig uralta a toplistákat. A zene felébresztette, és ébren
tartotta Christ, miközben egy olyan jövő felé száguldott a
hajnalodó Texasban, amely az összeesküvők jövője volt,
elkerülhetetlen volt – és az övé volt!

27.
BÁRMENNYI SAMPONT használt, és bármilyen

hosszan maradt a meleg vízsugár alatt, Laurie Longrin nem
érezte magát tisztának. Bár a víz olyan forró volt, hogy a bőre
tetőtől talpig rákvörössé vált, a mellkasában lévő jegességet nem
tudta eltüntetni, és a lány továbbra is reszketett.

Amikor végre kilépett a zuhanyfülkéből, az anyja egy
fürdőlepedővel várta. Laurie egyedül szokott megtörülközni.
Már ősidők óta egyedül fürdött. De megértette, hogy az anyja
nemcsak szerette volna megtörölgetni, hanem szüksége volt
erre, mintha meg akarná nyugtatni önmagát, hogy a legnagyobb
lánya él, és sértetlen, úgyhogy Laurie megengedte.

Az anyja folyamatosan azt mondogatta – azt ígérgette –
neki, hogy semmi ilyesmi nem fog történni soha többé.
Megtették a szükséges lépéseket a hasonló szörnyűségek
kivédésére. A birtokon mostantól minden felnőtt mindig fel lesz
fegyverezve. Ettől a pillanattól fogva addig, amíg Jane Hawk
nem lesz képes bizonyítékokat szerezni ezek ellen a



hatalomőrült szemétládák ellen, és nem tisztázza a nevét, Laurie
és a húgai magántanulók lesznek, hogy senki ne férhessen
hozzájuk.

Laurie édesanyja nem sírt az összes szomorú film végén,
nem érzékenyült el minden apróságon, és most sem voltak
könnyek a szemében. Haragos volt, mérges, dühös azokra az
emberekre, akik megszállták az otthonát. Ugyanakkor gyengéd
és kedves is maradt. És szintén ezzel egy időben aggódott és félt
is, és nagyon igyekezett elrejteni ezeket az érzelmeit.

Laurie azért tudta még ebben a feldúlt állapotában is
felismerni ezeket az érzelmeket az anyjában, mert a szülei
voltak azok az emberek, akikben a leginkább bízott, és akiket a
legjobban csodált. Gyakran megfigyelte őket a tudtukon kívül,
nem valami búvóhelyről, vagy ilyesmi, csak tanulmányozta
őket, hogy kitalálja, hogyan váltak ilyenné. A megfigyelésük
által tanulgatta, ki akar lenni, és hogy miképpen lehet olyan, bár
még nem vált azzá; még hosszú út állt előtte.

Az anyja nem hazudott. Azonban nem tudta garantálni,
hogy nem fog még egyszer előfordulni ilyesmi. Ő és az apja
megoldották a dolgokat, nem tűrték a félrebeszélést, és
magabiztosak voltak, arrogancia nélkül. Az anyja úgy értette,
amit mondott, hogy az életét is odaadná annak
megakadályozásáért, hogy még egyszer ez történjen a
családjával.

Laurie felvette a pizsamáját, és leült a fürdőszobai padra,
amíg az anyja megfésülte és megszárította a haját, majd hagyta,
hogy betakargassák alvás előtt, mert rájött, hogy az anyjának
szüksége van erre. És neki magának is szüksége volt arra, hogy
valaki lesimítgassa rajta a takarót, és megpuszilja a homlokát, az
arcát.

Ám amikor az anyja le akart ülni mellé, hogy megvárja,
amíg elalszik, Laurie azt mondta neki:

– Szeretlek. És szükségem van rád. Mindig is szükségem
lesz. De Daphne és Artemis még kicsik. Nekik még nagyobb
szükségük van rád.

Az anyja fölé hajolt, és a homlokára tette a kezét, mintha
attól tartana, hogy a lánya lázas.

– Jobban leszel.



Bár ezt nem kérdő hangsúllyal mondta, Laurie érezte, hogy
kérdezi.

– Igen, persze hogy jobban leszek. Itt vagy nekem te, apa,
Daphne, Artemis és az összes ló. Nagy hülyeség lenne, ha nem
lennék jobban.

Miután az anyja távozott, az apja is bement hozzá, és leült az
ágya szélére.

– Úgy sajnálom, édesem. Istenem, de sajnálom! De te…
elképesztő volt, amit csináltál.

Az apját megtámadta egy sereg gonosz gaztevő fegyverrel,
vagy az FBI-tól, vagy nem, valódinak tűnő FBI-jelvényekkel,
úgyhogy semmit nem tehetett volna másképp, ha
törvénytisztelően akar cselekedni. Mégis magát hibáztatta,
amiért alábecsülte, mennyire gonoszak tudnak lenni akár valódi
FBI-ügynökök is, ha rosszfajták. Megbánta, hogy átadta a
gazembereknek az irányítást, és hagyta, hogy azt tegyenek
velük, amit akarnak, akár még meg is kötözzék őket. Ő kemény
fickó volt. Laurie soha nem kételkedett abban, hogy az apja
kemény fickó. Ugyanakkor jó ember is volt, és a rossz emberek
néha pont azért kerülnek előnybe a jókkal szemben, mert azok
jók.

Laurie felült az ágyában, és szorosan átölelte az apját, noha
olyan kimerült volt, mintha egész éjjel egy hurrikánban
sétálgatott volna; szorosabban ölelte, mint valaha. Az apjának
nem is kellett mondania semmit. És neki sem kellett mondania
semmit az apjának, mert szerették egymást, és jól ismerték
egymást – és egyébként is, texasiak lévén nem tartották sokra a
haszontalan szócséplést.

A férfi lejjebb tekerte a lámpa fényerejét, de nem kapcsolta
le. Akár le is kapcsolhatta volna. Laurie nem félt a sötétségtől. A
sötétségtől senkinek nem kellene félnie. Csak a rossz emberek
bánthatják az embert, a sötétség nem. Laurie mégis örült, hogy
az apja égve hagyta a lámpát, mert így jobban látta, amikor
megfordult az ajtóban, és visszanézett rá. Nagyon tetszett neki
az, amilyennek az apja tűnt – erős volt, és kemény, ugyanakkor
nagyon kedves is. És ő is jobban látta a lányát, úgyhogy a
mosolyát is látta. Laurie úgy érezte, szüksége volt erre a
mosolyra.



Amikor becsukódott mögötte az ajtó, a kislány is lehunyta a
szemét.

A szemhéja mögött azonnal megjelent Janis eltorzult, furcsa
arca, a padlás derengésében sárga szeme, és felhangzott a
suttogása, amely éppen olyan mérgező volt, mint a tekintete.
„Kis háziállatom.”

Laurie kinyitotta a szemét.
Még soha nem volt ilyen kimerült, testileg-lelkileg fáradt, de

nem bírt nem gondolkozni.
Jane Hawk anyja állítólag megölte magát Jane kislány

korában. Az apja híres zongorista volt, aki a világot járva
turnézott. Vasárnap este egy tévéműsorban is szerepelt, és azt
mondta, hogy az egyetlen gyermeke elmebeteg, vagy valami
hasonló hülyeséget. Laurie szülei nem tudták, hogy a lányuk
egyszer meghallotta, amikor Martin Durocról beszélgettek,
arról, hogy az első felesége igazából nem is követett el
öngyilkosságot, hanem a férfi ölte meg, és megúszta, hogy Jane
ezt már gyermekkorában tudta, meghallotta, vagy valami, de
nem volt bizonyítéka. Ez elég felkavarónak tűnt.

Janis és Jane.
Hogy lehet, hogy mindketten ilyen őrült családból

származtak, és mégis ennyire különbözőek lettek – egyikük egy
gonosz bűnöző, a másikuk meg olyasvalaki, aki mindent
elkövet, hogy leszámoljon a rosszfiúkkal?

Laurie és a legjobb barátnője, Bonnie Jean Haney mindketten
jó családból származtak, úgyhogy joggal remélhették, hogy jó
ember lesz belőlük. De elképzelhető volna, hogy Janishez és
Jane-hez hasonlóan közülük is kikerül egy pszichopata őrült és
egy hős tengerészgyalogos, vagy ilyesmi?

És mi lesz Daphneból és Artemisből, a húgaiból? Egyikük
esetleg bankokat rabol és templomokat robbant majd fel
felnőttként?

Ha nem számít, hogy milyennek nevelik az embert, és ki akar
lenni, ha bárkiből válhat szörnyeteg… Ebbe belegondolni is ijesztő volt.

Ha Janis egy romlott családból származott, és nem akart
olyanná válni, mint ők, mégis romlott lett, az szomorú.

Viszont akár szomorú, akár nem, Janis meghalt, és ez jó. Bár
Laurie eléggé össze volt zavarodva, egy dolgot biztosan tudott,



méghozzá azt, hogy Janis halála jó. Janis elevenen – nem jó.
Janis holtan – halleluja.

Annak ellenére, hogy jó nevelést kapott, annak ellenére,
hogy jó akart lenni, ha egy szép napon tomboló szörnyeteggé
vált volna, Laurie Longrin azt akarta volna, hogy megöljék.

Végül lehunyta a szemét. Elaludt. Az egyik álmában már
felnőtt volt, egy romlott, őrült fúria, Janis Dern pedig egy
ártatlan kislány, aki túl sokszor használta a „lószart” kifejezést.
Együtt álldogáltak a verandán, és rá akarták beszélni a
tűzoltókat, hogy menjenek el, hogy Laurie megölhesse a kis
Janist. A helikopterben ülő mesterlövész lelőtte Laurie-t, akinek
felrobbant a feje. Ő megpróbálta összeszedni a darabkákat, és
ismét összerakni a koponyáját, de egy nagy darabja és az agya
legnagyobb része hiányzott, az egyik szeme pedig úgy elgurult,
hogy nem találta. Eszelősen igyekezett ismét összerakni magát,
kétségbeesetten akart élni, noha szörnyeteg volt, és
folyamatosan azt mondogatta: „Nem akartam, hazudtam, az lószart
sem jelentett, nem akartam, hogy megöljenek!”

Amikor felébredt, nem sikoltozott, csak zokogott. Nem tudta
abbahagyni a sírást. Egy párnába fúrta az arcát, nehogy
meghallja valaki. Úgy sírt, mintha egy életnyi könnyet akarna
ontani ebben a rettenetesen szomorú percben, és részben azért is
sírt, mert megértette, hogy nem tudja elhasználni az összes
könnyét, hogy a könnyek éppen annyira az élete részei lesznek
élete végéig, mint a nevetés és a remény.



HARMADIK RÉSZ

HÜLLŐK

1.
A BORREGO-VÖLGYBEN hajnalban bárányfelhők

izzottak élénk rózsaszínben a türkizkék keleti égbolton, amely
lassan kékké halványult.

Carter Jergen és Radley Dubose a normalitás szövetén
található foltokat keresve autókáztak, amelyek jeleknek vagy
manifesztációknak – röviden: nyomoknak – bizonyulhatnak
Travis Hawk hollétét illetően.

Pontosabban, Dubose ezzel foglalkozott, miközben Jergen az
anyósülésben azokról a dolgokról készített végtelennek tűnő
listát, amelyek felzaklatták.

Három esetlen keselyű írt le egyre szűkülő köröket a
Borrego Springs Resort golfpályája felett, a száraz levegőben,
talán egy korán kelő golfozó holttestével szemezve, aki a
harmadik lyuknál hőgutát kapott.

– Ki akarna golfozni egy sivatagban? – merengett Jergen.
– Rengeteg ember – válaszolta Dubose. – Kellemes ilyen

alacsony páratartalomban játszani.
– Nos, engem nem fogsz rajtakapni, hogy golflabdákat

ütögetek negyvenöt fokos hőségben.
– Soha nem is keresnélek ott, barátom. Arra tippelnék, hogy

a szabadidődet lovaspóló, krokett és rókavadászat tölti ki. – Egy
újabb gúnyos célzás Jergen társadalmi osztályára. De ez nem
talált be. Jergen már immunissá vált a piszkálódásra. – És
amúgy is – folytatta Dubose –, még legalább egy hónapig nem
lesz itt negyvenöt fok. Mára harminchárom fokos várható
csúcshőmérsékletet ígértek.



Jergen azt felelte:
– Szinte fagyni fog.
Előttük a sivatag egy másik lakója kelt át éppen az úton: egy

kétméteres csörgőkígyó. Amikor észrevette a VelociRaptort,
felemelte az első egy méterét az aszfaltról, és hátborzongatóan
folyékony mozgással feléjük fordult.

Dubose szándékosan a kígyó felé tartott. A terepjáró
nyolcvan kilométer per órás sebességgel találta el a hüllőt,
amely körülbelül egy percig zörgött még zajosan az alvázon,
mintha egy kábel tekeredett volna a tengely koré.

Amikor ismét csend lett, Jergen megszólalt:
– Mi lesz, ha nem halt meg? Ha kiszállunk, és még odalent

van valahol, nagyon dühös lesz. Ezeket nem olyan könnyű
megölni.

– Barátom, szerintem te összekevered a csörgőkígyókat
azokkal a keményszívű, edzett és hajthatatlan bostoni
elsőbálozókkal, akikre fiatalkorodból emlékszel.

Jergen felmentést kapott az alól, hogy reagáljon erre a
szellemtelen szurkálódásra, mert ekkor megszólalt Dubose
telefonja. Az ülésen volt, a tulajdonosa combjai között, és
Nyugat-Virginia büszkesége az ágyékához dörzsölte, mintegy
babonából, mielőtt fogadta a hívást.

Tarantulák, keselyűk, elviselhetetlen hőség, és most az eddig
legfelkavaróbb dolog is: egy harmincéves, rozsdás Dodge platós
furgon lerobbanva az út szélén, mellette pedig egy megrögzött
sivataglakó, egy napégette, napcserzett öregasszony piros
sportcipőben, sokzsebes túranadrágban, vászonblúzban és
szalmakalapban, hófehér tincsekkel, és olyan ráncos arccal, mint
egy sivatagi teknős. A nő hevesen lobogtatta a zsebkendőjét,
hogy álljanak meg segíteni. Miután legalább nyolc évtizedet
tölthetett a Borrego-völgyben, nagy valószínűséggel egy
önérzettel, makacssággal és közhelyes véleményekkel telepakolt
félőrült vén szatyor lehetett.

Radley Dubose-t az ilyen alkalmakkor, nem mindig, de
rendszeresen eltöltötte némi nosztalgikus jószomszédiság és
vidéki szívélyesség. Az ilyen pillanataiban képes volt egy órát
tölteni azzal, hogy átsegítsen egy háromlábú kutyát az úton,
elvigye a nyakörvén szereplő címre, és eltársalogjon a hálás



gazdájával.
De most a telefont a fülére szorítva, kurta, egy- és kétszavas

válaszokkal reagálva arra, amit a hívó mondott neki,
szerencsére nem került az „Ez a nő a nagymamámra
emlékeztet!” lelkiállapotba. Amikor a lerobbant furgon közelébe
értek, a gázra lépett, bár miközben elszáguldottak az
öregasszony mellett, kétszer megnyomta a dudát, mintha azt
akarta volna mondani, hogy drukkol neki, nehogy a keselyűk
martalékává váljon.

Amikor bontotta a vonalat, és visszatette az okostelefont az
ágyékához, a tekintete megfejthetetlen maradt a napszemüvege
lencséi mögött, ám az arckifejezése komorra váltott.

– Eljött a buli ideje, erre valaki belevizelt a puncsostálba.
Jergen arra tippelt, hogy ez egy princetoni szófordulat lehet.
– Ezt fordítsd le, kérlek.
– Egy nagyon csúnya krokodilos incidens történt a Corrigan-

birtokon.
– A krokodilok trópusi hüllők, nem sivatagiak – jegyezte

meg Jergen.
– Nem arról a fajta krokodilról beszélek. Hanem arról,

amitől Bertold Shenneck tartott. – Shenneck volt az a tudós, aki
kifejlesztette a nanogépezetes agyimplantátumokat. Több
komoly anyagi támogató segítségével a technoutópia
stratégiáját és taktikáját is ő dolgozta ki. Dubose azt mondta:

– Hamarosan meglátjuk, amikor odaérünk Rooney Corrigan
házához.

– Ő meg ki? – kérdezte Jergen.
– Harmadik generációs Borrego-völgyi lakos. Rengeteg

embert ismer itt, tudja, ki kicsoda, és mi merre hány méter.
Ideális jelölt a kutatócsapatba.

– A homoktúrók krémje.
– Neki, a feleségének és a két fiuknak mind megfúrták az

agyát tegnap éjjel.
– A hivatalos kifejezés a „beinjektálták őket”.
Dubose lekicsinylő hangot hallatott, amely valahol a sóhaj és

a horkantás között volt.
– Egykutya.



2.
CORNELL KORÁN FELÉBREDT. Az iPodjában Mr.

Paul Simon éppen egy különösen fülbemászó dala szólt, az
Obvious Child.

Amikor pár órával korábban felriadt, félt, és zenére volt
szüksége. Az iPodban Mr. Paul Simon dalainak különböző
lejátszási listái voltak beprogramozva, amelyeket megfelelőnek
talált az éjszaka közepén.

A kisfiú még mindig a másik nagy kanapén szundikált.
Mindkét kutya ott feküdt mellette összegömbölyödve, és abban
a pillanatban nem olyannak tűntek, mint akik valaha is
megharaptak vagy meg fognak harapni bárkit.

Cornell kiment a fürdőszobába, de az ajtóban hirtelen
megállt a rettegés hulláma miatt, amelynek nem tudta az okát.
Ja, igen. A fogkefe. De a fogkefe már nem volt ott, és a fiú nem
akart neki ijedelmet okozni. Nem fog többet előfordulni.

Úgyhogy megnyugodva megmosta a fogát, lezuhanyozott,
felöltözött, és visszatért a kanapékhoz. A kisfiú még aludt, a
kutyák viszont éberek voltak.

Mr. Paul Simon tovább énekelt.
A németjuhászok leugrottak a kanapéról anélkül, hogy

felzavarták volna a fiút. Nagyon figyelmes kutyák voltak.
Cornell adott nekik enni, és kivitte őket vécézni.
Miközben odakint várakozott, meghallott egy repülőgépet,

amely hangosabb volt a megszokottaknál. Az eget kezdte
fürkészni. Amikor megtalálta a zaj forrását, az alig hatszáz
méterrel felettük repült, és délre tartott.

A kutyák először pisiltek, de utána kószálni kezdtek, a
földet szagolgatták, és a gazokat, és ráérősen gondolkoztak
azon, hova kakiljanak.

Pont, amikor végeztek a dolgukkal, a repülőgép hangja,
amely korábban elhalkult, ismét hangosabbá kezdett válni.

Duke és Queenie a kis kék ház felé szaladtak; nem
menekültek, csak játszottak egymással.

Cornell az eget bámulta. A repülőgép ezúttal észak felé



tartott. A férfi biztosra vette, hogy ugyanaz a kétmotoros
modell, nem egy olyan könnyű, egymotoros Piper, amilyenek az
Anza repülőtérről szoktak felszállni.

Annak ellenére, hogy hosszú éveket töltött önmagával,
Cornell Jasperson még mindig nem tudta, miért olyan, amilyen.
Valószínűnek találta, hogy soha nem is fogja megérteni magát,
mert ahányszor úgy tűnt, hogy sínre került, és a rutinjai és
szertartásai tartósan kiegyensúlyozottá és elégedetté teszik,
valami, ami korábban soha nem zavarta, hirtelen komoly
szorongást kezdett okozni neki. Mint egy fogkefe. Vagy ez a
repülőgép.

A repülőgépek – vagy teherautók, autók, motorbiciklik,
gépek – hangja korábban soha nem zavarta. De valami oknál
fogva ez a repülőgép… ez a repülőgép olyan hangot adott, amit
érzett is, nem csak hallott, amitől mintha ezernyi hangya kezdett
volna mászni a bőrén, kúszott fel az orrába, vonaglott a fülében,
és csiklandozta a szemét több tízezer láthatatlan kis
hangyalábbal.

Cornell évekig rasztafrizurát viselt. De alig tíz nappal
korábban megtudta, hogy Mr. Bob Marley, a reggae-sztár már
évek óta halott. Úgyhogy elkezdett felriadni álmából, és Mr. Bob
Marley-ra gondolni, ahogy a koporsójában fekszik. Úgy érezte,
mintha egy halott ember haját viselné. Bár soha nem szerette a
reggae-műfajt, ez annyira felkavarta, hogy kopaszra borotválta a
fejét.

A rasztafonatos incidens viszont csak apró kellemetlenség
volt a repülőgépre adott reakciójához képest. A zúgás lassan
ismét elhalkult, ezúttal észak felé, ám a Cornellre tett hatásának
ereje nem csökkent. Mintha láthatatlan hangyák másztak volna
a bőrén és a belső szervein, még a szíve kamráiban is. A hang
megérintette azon az invazív, követelőző módon, ahogy az
emberek szokták megérinteni, és Cornell tudta, hogy a
repülőgép kiszívja belőle az elméjét és a lelkét, s nem marad
belőle semmi, csak egy emlékek és tudat nélküli dolog.

Odakiabált a kutyáknak, magához hívta őket. Elfordult
tőlük, összehúzta dinoszauruszszerű lapockáit, lehajtotta a fejét,
és esetlen mozdulatokkal a pajta felé kezdett szaladni, ami
egyben egy titkos könyvtár is volt, csodálkozva azon, hogy



milyen messze eltávolodott tőle.
A zsebében lévő elektromos kulcs jelezte a zárnak, hogy

kinyílhat. Cornell betántorgott az előtérbe.
A kutyák is bevetették magukat mögötte, vagy azért, mert

átvették az izgalmát, vagy azért, mert azt hitték, játszani akar.
Úgy tűnt, mintha boldogan lihegnének és vinnyognának, a
nyelvük kilógott, karmaik a padlón kopogtak, egymást
csapkodták a farkukkal, ott táncoltak a kis helyen, a falnak
ütődve. Az ajtó bezárult mögöttük.

Erről az oldalról az előtér belső ajtaja csak Cornell érintésére
nyílt ki. A férfi rémülten a kilincs felé nyúlt, majd eszébe jutott a
kisfiú odabent, és reszketve, összezavarodva megállt, mert
nagyon szeretett volna ugyan bejutni a könyvtár menedékébe,
de nem akarta felzavarni a gyermeket.

Tetőtől talpig eltöltötte az undorító bizsergés, vérpiócák
úsztak végig a vénáin és az artériáin, hogy belülről kikezdjék a
szívét, pókok mászkáltak a gyomra belső falán, százlábúak
vonaglottak a csontjaiban, hogy a csontvelőjébe petézzenek: a
dögvész különböző formái járták át, és falták fel a lelkét, az
elméjét milliónyi mikroszkopikus harapással…

A repülőgép elszállt észak felé, és bár mintha még mindig
karcolta volna egy kis hajtóműhang a reggelt a külső ajtón kívül,
az előtérbe nem hatolt be. Azonban a bántó hang hiánya nem
mulasztotta el egyből a rá adott reakcióját. Cornell az ilyen
epizódok után néha órákig feldúlt maradt, és le kellett feküdnie
egy sötét, csendes helyiségben, hogy elképzelje, amint egy hideg
tóban lebeg.

De nem kapcsolhatta le a lámpát az előtérben, és állhatott
ott, amíg elmúlik a borzongása. Előfordulhatott, hogy a fiú
felébred, és nem érti, ő hova tűnt. A fiúért Cornell volt a felelős,
amíg az anyja meg nem érkezik, amíg az anyja meg nem
érkezik, amíg az anyja meg nem érkezik. És egyébként is, még
ha az előteret teljesen el lehetett volna is sötétíteni, a kutyák
akkor sem maradtak volna csendben. És amíg Cornell állt, nem
pedig feküdt, nem tudta volna könnyedén elképzelni, hogy egy
hűs tóban lebeg.

– Cornell – mondta hangosan és türelmetlenül magának. –
Ezt a dolgot itt is el tudod végezni. Meg tudod nyugtatni



magad, és felelős tudsz maradni a kisfiúért. Felelős vagy a jó
appok elkészítéséért, amelyek emberek millióit teszik boldoggá,
és felelős vagy annak az ijesztően sok pénzednek a kezeléséért,
biztonságban tartásáért és kamatoztatásáért, úgyhogy a fiúért is
felelős tudsz lenni.

Persze soha nem találkozott azokkal a milliókkal, akik az
appjait használták, és a bankárokkal meg befektetési
tanácsadókkal csak telefonon és e-mailben kommunikált. Nem
állt fenn a veszélye, hogy ezek megérintik. A kisfiú viszont
megérinthette, bár tudta, hogy nem szabad, de véletlenül is
megérinthette.

A kutyák felvinnyogtak, nem értették, miért időznek ott.
Cornell arra gondolt: A kisfiú veszélybe kerül miattam, a kisfiú

meg fog halni miattam.
Elszörnyedve azt mondta:
– Nem, nem, nem. A kisfiú nem fog meghalni. A kisfiú

életben marad, és megöregszik, életben marad, és megöregszik,
életben marad, és megöregszik.

Megmarkolta a kilincset, és az elektronikus zár egy halk
kattanással kinyílt.

Mivel a repülőgép hangja még mindig ott kaparászott a bőre
minden egyes négyzetcentiméterén, és ott vonaglott a
csontjaiban, Cornell nem annyira visszatért a könyvtárba, mint
inkább bezuhant oda. Hevesen rázta a fejét, és hadonászott a
karjával, hogy elhessegesse a bántó zajt, reszkető lábakkal
tántorgott előre, majd térdre rogyott, miközben a kutyák
diadalittasan elszáguldottak mellette, hogy köszöntsék ifjú
gazdájukat.

A fiú időközben felébredt, és felkelt. Talán olyan két és fél
méterre állhatott Cornelltől, kezében egy pohár csokoládés tejjel,
és a tekintetében mintha félelem csillogott volna, bár lehet, hogy
csak aggodalom, mert azt mondta:

– Jól vagy? Segíthetek? Jól vagy?
Cornell levegő után kapkodva azt felelte:
– Kutyák, a kutyák, én és a kutyák játszottunk, pisiltek és

kakiltak, és utána játszani akartak, és a repülőgép alatt
szaladgáltunk, szaladgáltunk és szaladgáltunk, és
kifárasztottak.



Ez hazugság volt, de nem halálosan nagy hazugság, csak
egy kis füllentés, hogy a fiú ne féltse Cornellt vagy önmagát.

– Kérsz egy kis csokoládés tejet? – kérdezte a fiú.
– Most nem – terült el Cornell a hátán. – Csak fekszem itt

egy kicsit, és megnyugszom, megnyugszom, megnyugszom.
– Már kivettem egy muffint, és odavittem a székemhez. De

idehozhatom, hogy melléd üljek.
– Ne, ne. – Cornell úgy tett, mintha jobban kéne zihálnia,

mint valójában, mert a lihegés segített elrejteni a remegését.
– Le akartam heveredni ide, a hűvös padlóra, mintha egy ló

lenne. Tó. Vizes tó. Csak lebegek itt a padlón, és lehunyom a
szemem, és visszanyerem az életemet. A lélegzetemet.
Visszanyerem a lélegzetemet.

A kutyák odamentek, hogy megszagolgassák, és Cornell
attól félt, hogy megérintik az orrukkal, de nem tették, hanem
visszasétáltak Travishez.

Cornellben ismét felmerült az a gyűlöletes, rettenetes
gondolat: A kisfiú meg fog halni miattam.

3.
EGON GOTTFREY, miután száznegyvennyolc

kilométert autózott Houstontól a Rhino GX-ében, nyomában a
kompetens, bár metamfetaminfogyasztó Rupert Baldwinnal és a
lehetetlen Vince Penn-nel az egyedi Jeep Wranglerükben, nem
sokkal reggel hét előtt érkezett meg a beaumonti
buszmegállóba.

Nem állt módjukban előre megnézni Ancel és Clare videóját.
Az Ismeretlen Forgatókönyvíró szerint, aki nagy
valószínűséggel élvezte, ha akadályokat gördíthet az útjukba, a
Nemzetbiztonsági Hivatal valamennyi közlekedési és nyilvános
kamera felvételét archiválta az összes nagyvárosban, de a
százötvenezer fősnél kisebb városokban és falvakban még nem
mindenhol, bár dolgoztak rajta.

Beaumont népessége körülbelül százhúszezer fő volt,
úgyhogy ha a helyiek részesülni akartak a nagy orwelli jövőből,
akkor szorgosan neki kellett állniuk gyerekeket csinálni.



Gottfrey-t és az embereit egy Leon Fettwiler nevű FBI-
ügynök várta, aki nem volt emlékezetesebb egy kehely
vaníliafagyinál. Gottfrey tudomása szerint Fettwiler nem
tartozott az összeesküvők közé, de a környéken volt, és őt
küldték el megtekinteni a buszpályaudvar videóját.

Fettwiler mellett a buszpályaudvar igazgatónője is ott volt,
aki olyan jellegtelen benyomást keltett, hogy Fettwiler rikítónak
tűnt hozzá képest. Gottfrey nem is fáradt a neve
megjegyzésével, annyira nyilvánvaló volt, hogy a nő csak egy
statiszta, és nem is fog többé megjelenni; nem igazi szereplő,
csak egy nagy vonalakban kidolgozott fogalom.

A videót a névtelen igazgatónő irodájában lehetett megnézni
egy monitoron. A buszpályaudvar videófelvevője egy öreg,
furcsán konfigurált készülék volt, a képeket csak hét napig
őrizte meg a lemeze, és nem lehetett őket átmásolni másik
eszközre, csak helyben megtekinteni. Az igazgatónő elnyújtott
magyarázkodása ezzel kapcsolatban éppen olyan unalmas volt,
mintha valaki egy élet- és balesetbiztosítás feltételeit olvasta
volna fel.

Amikor a videó végre elindult – egy négy másodperces
részlet volt egy nappal korábbról, 17:05-től –, olyan
minőségűnek bizonyult, mint egy ötvenes évekbeli, nyolc
milliméteres kamerával felvett pornófilm egy motelszobából,
mesterséges megvilágításban. Gottfrey, Rupert és Vince
végignézték, ahogy egy Clare-hez hasonló magasságú és
testfelépítésű nő leszáll egy buszról. A nő fejkendőt viselt. Egy
Ancelhez hasonló magasságú és testfelépítésű férfi követte, aki
Stetson-kalapot viselt.

– Kik ezek egyébként? – kérdezte a buszpályaudvar
igazgatónője.

Gottfrey, miután ismét végignézte a rövid videót, azt felelte:
– Bűnözők.
– Mit követtek el?
– Bűncselekményeket.
– Nincs módunkban elárulni – magyarázta Fettwiler az

igazgatónőnek, mintha Gottfrey ezt nem tette volna
egyértelművé.

Egy másik kamera videófelvételén ugyanaz a férfi és nő



szerepelt, amint egy Uber-sofőrrel találkoznak a
buszpályaudvar előtt. Mivel kifelé mentek, leginkább csak a
hátuk látszott.

– Ezek ők? – kérdezte Gottfrey Rupert Baldwintól.
A kollégája a zsinórnyakkendőjét babrálva, egyik

surranójárói a másikra állva hunyorgott az első videórészlet
harmadik-negyedik lejátszása után is.

– Átkozott legyek, ha tudom.
Vince is megszólalt.
– Én sem tudom. Talán igen, talán nem. Nehéz lenne

megállapítani. Ez a videó nem jó. A megvilágítás…
– Ó, ezek ők, az biztos – jelentette ki Fettwiler, véget vetve

Vince Penn elemzésének. – Az Uber-sofőr minden kétséget
kizáróan meg fogja erősíteni.

– És ő hol van? – kérdezte Gottfrey.
– Nem volt hajlandó bejönni. Ragaszkodott ahhoz, hogy a

parkolóban találkozzunk.
Az Uber-sofőr a kocsija mellett várakozott, egy fehér CMC

Terrain SLE mellett. Az Ismeretlen Forgatókönyvíró energiát
fordított arra, hogy ezt a szereplőt valamivel részletesebben
rajzolja meg, mint az igazgatónőt és Fettwilert. A férfit Tucker
Treadmontnak hívták. Olyan harmincéves lehetett, nagyjából
százhatvanhét centi magas, és olyan száztíz kiló. Hegyes orrú
cipőt viselt, bő nadrágot, és halványkék, galléros pólót, amely
alatt kirajzolódott sajnálatosan nagy férfiemlője. Barna haját
hátrazselézve viselte, kerek arca teljesen sima volt, zöldesszürke
szeme pedig egy áldozatát figyelő hamiskártyás tekintetével
méregette Gottfrey-t.

Fettwiler elővett néhány A4-es méretű fotót Ancelről és
Clare-ről egy barna borítékból.

Tucker Treadmont azt mondta:
– Igen, ez volt az a fickó és a nője. Egy órával korábban

rendeltek autót, és én kaptam a hívást.
– Hova vitte őket? – kérdezte Gottfrey.
– Praktikusabb lenne, ha odavinném magukat, és

megmutatnám.
– Van saját autónk.
– Most akár dolgozhatnék is. Nem vagyok egy milliomos.



– Mi nem fuvart rendeltünk az Uberen.
– Én magánban is sofőrködöm. Nem vagyok az Uber

tulajdona.
Ez a szóváltás fél percig folytatódott, majd Gottfrey

figyelmeztette Treadmontot, hogy akadályozza az
igazságszolgáltatást – pedig legszívesebben a gumibotjával
szabta volna át a sofőr fejét.

A sofőr nem aggódott az igazságszolgáltatás akadályozása
miatt, és némi további adok-kapok után Gottfrey úgy döntött,
nyugodtan megszegheti a szabályokat, és fizethet neki. A fickó
amúgy sem létezik igazából, és a pénz sem. Egyedül Gottfrey
létezik, és most csak a Forgatókönyvíró próbálja az őrületbe
kergetni. Úgyhogy ezt rendezni kell.

– Mennyiért vezetne oda minket úgy, hogy követjük?
Treadmont azt felelte:
– Százhuszonegy dollárért és ötven centért.
– Ezt nem mondhatja komolyan!
– Az a hely, ahova vittem őket, nem a szomszéd sarkon van.
Gottfrey eltökélte, hogy nem ad borravalót, és elővett hat

húszdollárost a tárcájából, de egydollárosa nem volt. Rupert
kisegítette egy dollárral, Vince pedig két huszonötcentessel.

– Innentől elboldogulunk – mondta Gottfrey Fettwilernek. –
Köszönjük a segítségét.

– Én úgy terveztem, hogy magukkal maradok a következő
szakaszban.

– Az szükségtelen lenne. Megoldjuk.
Fettwiler ezzel eltűnt, mintha soha nem is létezett volna.
Gottfrey beszállt a Rhino GX-ébe, és nyomában Ruperttel és

Vince-szel a Jeep Wranglerben, követte a parkolóból kihajtó
GMC Terraint.

Még egysaroknyira sem jutottak, amikor megszólalt az
okostelefonja. A hívó Gottfrey sejtjének a vezetője, Sheila
Draper-Cruxton bírónő volt.

Az előző esti beszélgetésük a taxiban olyan kellemes volt,
hogy Gottfrey szívesen fogadta a hívást. Amíg a nő el nem
kezdte lekapni a tíz körméről a Longrin-birtokon történt fiaskó
miatt. Janis Dernnek egyértelműen mentális problémái voltak.
Gottfrey-nek észre kellett volna vennie, milyen



kiegyensúlyozatlan. Nem lett volna szabad bevetnie a
műveletben. Sőt, tekintettel arra, hogy a nő mekkora kockázatot
jelentett a forradalomra, már régen el kellett volna vinnie egy
csendes helyre, és golyót ereszteni a fejébe. Bla-bla-bla. A bírónő
biztosította arról, hogy ez a mulasztása következményekkel fog
járni, és figyelmeztette, hogy mindenképpen kapja el Ancel és
Clare Hawkot, mert ha nem ejti foglyul őket azonnal, akkor ezek
a következmények nagyon súlyosak lesznek.

– Maga kavart azzal a ribanccal? – kérdezte.
– Melyik ribanccal?
A bírónőt majd szétvetette a düh.
– Melyik ribancról beszélgettünk? Janisról! Ezért nem vette

észre, hogy nincs ki minden kereke? Mert a testével volt
elfoglalva?

– Nem, uram. Mármint asszonyom… bírónő. Én nem
vagyok olyan.

– Azt ajánlom, ne pazarolja tovább a tesztoszteronját,
Gottfrey. Tartsa becipzárazva a sliccét, szedje össze magát,
kezdjen fejeket betörni, és tegye a dolgát!

Ezzel Sheila Draper-Cruxton bírónő bontotta a vonalat.
Egon Gottfrey, miközben Tucker Treadmontot követte a

következő kellemetlennek ígérkező helyszínre, azon
gondolkozott savanyúan, hogy mit akarhat elérni az Ismeretlen
Forgatókönyvíró ezzel a sok frusztráló élménnyel, milyen
konzekvenciát kellene neki ezekből levonnia.

Az utóbbi időben nagyon sok embert nagyon szívesen
agyonvert volna, nem utolsósorban Vince Pennt és Tucker
Treadmontot. Draper-Cruxton bírónő tirádája azt jelezte, hogy
ha másban nem is, ebben eltalálta a Forgatókönyvíró szándékait.
Lehet, hogy ideje lenne kegyetlenkedni egy kicsit. Ha valaki
frusztrálja, talán erőszakosan kellene reagálnia. Előző éjjel arról
álmodozott, hogy lelövi Ancel Hawkot, és átvágja Clare torkát.
Most, hogy belegondolt, eszébe jutott, hogy az Ismeretlen
Forgatókönyvíró máskor is üzent már neki az álmain keresztül,
amikor Gottfrey megingott a szerepében, és utána minden
rendbe jött.



4.
PALM SPRINGSBŐL Rancho Mirage-ba, át Indian

Wellsen, el La Quinta mellett. Jane Hawk a homokcsapdák és
vízakadályok világában haladt, több mint száz világszínvonalú
golfpálya mellett a hat felső-völgyi városban, de nem volt ideje
szórakozásra, csak egy cél lebegett a szeme előtt, egyetlen
feladat, amelyben nem volt szabad kudarcot vallania.

Indio már nem annyira a kikapcsolódásról szólt, ipari és
mezőgazdasági központ volt. A legnagyobb része porosnak,
viharvertnek és csüggedtnek tűnt, itt, a Szent András-törés-
vonal peremén.

Ferrante Escobar, Enrique de Soto unokaöccse egy
négyhektáros, elkerített telken vezette a vállalkozását:
limuzinokat, drága terepjárókat és más járműveket alakított át
egyedire. A fegyveres kapuőr és a szigorú biztonsági szabályok
nem annyira a járművek értékéről szóltak, mint inkább az
illegális fegyverkereskedelemről, amely az egyik beton- és
vasépület pincéjében folyt.

A munkások reggel hétkor kezdtek. Jane nem sokkal később
ért oda gesztenyebarna, bubifrizurás parókájában, fekete keretű,
dioptria nélküli szemüvegében, a kontaktlencsének
köszönhetően barna szemmel. Azt mondta az őrnek:

– Elinor Dashwood, Mr. Escobarhoz! – És felmutatott egy
kaliforniai jogosítványt.

Az őr a harmadik épülethez irányította. Mire Jane leparkolta
az Explorert, Ferrante kiment, hogy üdvözölje.

A férfi karcsú volt, jóképű, ápolt, és olyan kecsesen mozgott,
olyan egyenesen tartotta magát, mint egy matador. Ott állt meg,
ahol az épület árnyéka és a reggeli napfény találkozott. Halk,
dallamos hangja illett a mosolyához:

– Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Annyira örülök!
Volt benne valami kisfiús, valami tisztára suvickolt, tágra

nyílt szemű ártatlanság, ami nem állt összhangban a
fegyverkereskedői karrierjével. Harminc éven aluli korával is túl
fiatalnak tűnt egy ilyen virágzó üzlet létrehozásához. De persze



Ricky bácsikája biztosította neki a kezdőtőkét.
Escobar tudta, kicsoda Jane igazából. Ő és Enrique nem

titkoltak el semmit egymás előtt.
Jane azt mondta:
– Értékelem a kockázatot, amit azzal vállalt, hogy

megengedi, hogy itt rakjam össze ezt a dolgot. Hálás vagyok
érte.

A férfi bólintott. A mozdulatban volt valami szégyenlős, a
testtartásában is valami alázatos, a tekintete pedig hol kihívónak
tűnt, hol zárkózottnak.

A kézfogása határozott volt. De amikor Jane a szemébe
nézett, elkapta a pillantását.

– A nagybátyám járművei tizenegyre itt lesznek. Addig is,
van egy kényelmes ügyfélvárónk. Kávé, fánk, tévé…

– Ricky mondta, hogy egy lőfegyverre is szükségem lesz? –
Jane mindig kettőt szeretett tartani magánál. Egy korábbi
lőfegyverétől vasárnap megszabadult a Tahoe-tónál, mert azt
össze lehetett volna kötni az összeesküvés egyik vezetőjének a
halálával. – Egy Heckler & Koch Compact .45-ösre.

– Igen. Igen, persze. Most akarja elintézni?
– Jobb, ha túlesünk rajta. Később sok dolgom lesz.
– Akkor kérem, kövessen.
Jane kivette a sporttáskáját a kocsiból. Abban benne volt

százhúszezer dollár Enrique de Sotónak, és még kilencvenezer.
Ferrante bevezette a napfényről az árnyékba.
Amikor beléptek az előtérbe, azt mondta:
– Ebben az épületben tároljuk a gépjárműalkatrészeket és az

alapanyagokat, és itt van az irodám is.
Ferrante szentélye olyan tízszer tízméteres lehetett,

ötméteres belmagassággal. A homokfúvott ablaküvegek három
méterrel a padló felett helyezkedtek el, az elektronikus zár
hangos kattanással tolta a helyére a reteszt.

Jane még két ajtót látott odabent, az egyik talán a
fürdőszobába, a másik közvetlenül a szabadba vezethetett.

Az iroda bútorai áramvonalasak voltak, és modernek – tíkfa,
acél, üveg, fekete bőrkárpitok –, és makulátlanok, csillogóak.
Minden ugyanazt a stílust képviselte, egy szokatlan, tüskés
szobrot leszámítva az asztalon, és négy felkavaró, százhússzor



százhúsz centis festményt az egyik falon.
Az összes festmény egy-egy emberi szívet ábrázolt

realisztikus részletességgel; a csillogó izmokat olyan
gyönyörűen jelenítették meg, hogy Jane szinte látta, amint
összehúzódnak, és kitágulnak. Három szívből csöpögött a vér, a
negyedikből vastag sugárban spriccelt. Az összesből kiálltak a
különböző elvágott vénák és artériák: az aorta, a véna cava
superior, a leszálló aorta, a tüdőartéria, a véna cava inferior…
Mindegyik szívet tüskés indák szorították kegyetlenül.

Enrique azt mondta, hogy az unokaöccse elhivatott
keresztény, és ezek a festmények Krisztus szívét ábrázolják, de
nem a megszokott módon. Az alaposan kidolgozott részletek és
a rengeteg vér mintha gúnyt űzött volna a témából, bár ha
Ferrante tényleg hithű keresztény volt, akkor a gúnyolódást ki
lehetett zárni.

– Mi a véleménye a festő műveiről? – kérdezte Ferrante.
– Döbbenetesek.
– Igen. Pontosan.
– Merészek.
– Vannak, akik nem értik őket.
– Színesek – szögezte le Jane.
– Ha nem értik, nem szoktam papolni nekik.
– Ez bölcs dolog.
A férfi ugyanolyan szégyenlősen, mint korábban, egy

oldalpillantást vetett Jane-re, bólintott, majd a festmények felé
fordult.

– Ahányszor rájuk nézek, mély megindulást, inspirációt és…
feljogosítást érzek.

Az utolsó szó a sorban különösnek tűnt, ezért jelentőség-
teljesnek is. Jane nem tudott más megfejtést elképzelni rá
azonkívül, hogy Ferrante szerint a vallásos elhivatottsága
feljogosítja bűnözői tevékenységére, vagy felmenti a bűnei alól.
Nem Ricky bácsikája volt az egyetlen rokona, aki a törvény
rossz oldalán dolgozott. A kölyök egyfajta bűnöződinasztiába
született bele; talán ezért érzett késztetést arra, hogy fenntartsa
ezt a hagyományt.

Miközben azt figyelte, ahogy Ferrante mosolyogva és
bólogatva bámulja a hátborzongató szíveket, Jane-ben még egy



lehetőség felmerült. Ricky azt állította, hogy az unokaöccse
mindennap részt vett a misén, és „állandóan a rózsafüzérét
morzsolgatja, mint egy öreg abuela, aki még a zuhany alatt is
vállkendőt visel illendőségből”. Ha Ferrante azt hiszi, hogy
ájtatossággal levezekelheti az illegális fegyverkereskedelem
bűnét, akkor talán úgy gondolja, hogy nagyobb vétségeket is
jóvátehet vele.

Mint a nemi erőszak és a gyilkosság.
Ez a gondolat nem az indokolatlan paranoia jele volt,

egyszerűen csak Jane tapasztalatainak következménye.
Amikor még az FBI-nál dolgozott, egyszer elkapott egy

sorozatgyilkost, J. J. Crutchfieldet, aki ragaszkodott ahhoz, hogy
ő csak az Úr munkáját végzi, amikor csélcsap kamasz lányokat
gyilkol, akik kamasz fiúkat rontanának meg, ha ő nem
akadályozná meg őket ebben. Így viszont mind a lányokat,
mind a fiúkat megóvja az elkárhozástól. Az áldozatai szemét
befőttesüvegekben tartósította, abban a meggyőződésben –
legalábbis állítása szerint –, hogy a lányok haláluk pillanatában
Istent látták. J. J. számára ezek a szemek szent relikviák voltak.
De azt nem sikerült megmagyaráznia, miért akarta Isten, hogy
megerőszakolja ezeket a nőket, mielőtt megmenti a lelküket
azzal, hogy megöli őket.

Jane, miközben úgy tett, mintha a festményeket csodálná,
tisztában volt azzal, hogy a házigazda alaposabban megnézi,
mint amikor egymással szemben álltak.

Utolsó szóként azt mondta a festményekről:
– Feledhetetlenek.
Amikor a férfi felé fordult, Ferrante mosolya furcsán

felzaklatta, bár nem tudta volna megfogalmazni, hogy miért.
Felidézte, mit mondott neki Enrique de Soto előző nap

telefonon: „elég furamadár” és „a vér megszállottja”.
Ferrante mintha mondani akart volna valamit, de utána

elkapta a tekintetét. Megkerülte az asztalt, kihúzta az egyik
fiókját, és kivett belőle egy Heckler & Koch Compact .45-öst az
eredeti dobozában.

Új fegyver volt, múlt nélkül, várakozási periódus nélkül,
leinformálás nélkül, hivatalos vagy nem hivatalos regisztráció



nélkül. A Ferrante által eladott fegyverek valószínűleg Ricky
bácsikájától származtak, ami azt jelentette, hogy lopottak voltak,
és hatalmas profitot biztosítottak.

– Mennyi? – kérdezte Jane.
A férfi most először nézett egyenesen a szemébe, és most

először nem kerülte a pillantását.
– Nem fogadok el magától pénzt. De valami más, amit

szeretnék, és ami jobb, mint a pénz.
Jane lerakta a sporttáskát, hogy mindkét keze szabad legyen.

5.

CARTER JERGEN első pillantásra gusztustalannak
találta azt a helyet. Reszketett az undortól a VelociRaptor
anyósülésén.

Rooney Corrigan, a homoktúrók arisztokratája kis
szénlábnyomot generált, ugyanis maga termelte magának az
áramot. Két tizennyolc-húsz méteres szélturbina jelentette a
leglátványosabb építményeket a birtokán. Ezek nem olyan festői
szélmalmok voltak, amilyenek Hollandiában vannak, hanem rút
acélszerkezetek, a Világok harcában lévő marsi halálgépekre
emlékeztető háromlábú szörnyetegek.

Az egyszintes, zöldre festett ház – ahol a „krokodilincidens”
bekövetkezett, bármi is volt az – egy kizárólag napelemekből
készült tetővel dicsekedhetett, és többhektárnyi világos,
homokos talajon állt, amelyet még kavicsok és kaktuszok sem
díszítettek. Az egyetlen bizonyítéka annak, hogy ez a bolygó
flórát is képes létrehozni, három csenevész pálmafa volt több
barna, mint zöld levéllel, és egy torz olajfa, amely olyan régen
elpusztult, hogy már kifehéredett, és levéltelen ágaival,
napszítta törzsével egy halott emberek csontjaiból és hajából
összedrótozott avantgárd szoborra emlékeztetett.

A házhoz vezető hosszú, aszfaltozatlan bekötőutat csak a két
oldalára lerakott kavicsok sora jelezte.

A ház mellett két fekete Jeep Cherokee parkolt.
Dubose ötven méterre a járművektől leállította a kocsit,



savanyú arccal az épületre meredt, és azt mondta:
– Én krokodilincidensnek nevezem. Ő úgy hívta, hogy „a

hüllőtudat esetleges kiválása és győzelme”. Egy az ezerhez
annak az esélye, hogy a beinjektált személy pszichéje
katasztrofálisan összeomlik az irányítómechanizmus
aktiválódása után.

Jergen a homlokát ráncolta.
– Még soha nem hallottam ilyesmiről. Ezt ki mondta?
– Az a zseni, aki feltalálta a nanoimplantátumokat.
– Bertold Shenneck halott.
– Nem azt akarom állítani, hogy megjelent nekem egy

szeánszon. Ő már az első naptól fogva aggódott emiatt. Kétfajta
mentális összeomlástól tartott.

– Hogyhogy te tudod ezt, én viszont nem?
– Ismertem valakit, aki ismerte a nagy embert. Inga

Shennecket.
– A feleségét?
– Volt köztünk valami Shenneck előtt, és a házasságuk után

is egy darabig.
Jergen cáfolatot szeretett volna kapni a „valami” egyértelmű

jelentésére.
– De hát… ő nagyon szép nő volt.
– Dögös volt – helyeselt Dubose. – Sokkal fiatalabb

Shennecknél, és olyan dögös, hogy szinte termonukleáris volt.
És kielégíthetetlen. Teljesen leharcolt.

Carter Jergen nem volt naiv. Nem hitt abban, hogy az
életnek lenne valami magasztos értelme. A jóban és a gonoszban
sem hitt. Semmit nem fekete-fehérben látott, csak a szürke
rengeteg árnyalatában. Nem hitt abban, hogy az élet, a
társadalom és az igazságszolgáltatás igazságos, vagy valaha is
az lehet. Abban sem, hogy annak kellene lennie. Az igazságosság
természetellenes; sehol nincs jelen a természetben. Ő a
hatalomban hitt. Abban, hogy azok alakítják a jövőt, akikben
megvan a vágy és az akaraterő a hatalom megszerzésére.

Mégis nagyon igazságtalannak találta, hogy ez a vidéki tahó,
aki minden bizonnyal csalással megszerzett ösztöndíjjal jutott be
a Princetonra, aki a reggelinél képes vastag bonbonná hajtogatni
két szelet bacont, és puszta kézzel bedugni a szájába, aki akkor



sem ismerné fel a halkést, ha a komornyik felkapná az asztalról,
és arcon döfné vele frusztrációjában, hogy egy ilyen férfi
megkaphatott egy olyan nőt, mint Inga Shenneck. Ez annyira
igazságtalan!

Azt válaszolta:
– Én csodáltam az eleganciáját, a stílusát, az ízlését…
Dubose bólintott.
– Pontosan ezért vonzódott hozzám.
– Soha nem beszéltél erről.
– Nem szoktam a hölgyismerőseimről pletykálni. Egy

úriember mindig legyen diszkrét.
– Diszkrét? Az előbb mondtad, hogy kielégíthetetlen volt.
Dubose meglepett képet vágott.
– Már meghalt. Mi értelme lenne a diszkréciónak, ha már

bepakolták egy koporsóba?
Jergen pár pillanatig némán bámulta a ház mögött

tornyosuló szélturbinákat, a levegőt – és valószínűleg rengeteg
madarat – lekaszáló lapátjaikat. A nap megcsillant a
napelemeken. A ház fala epezöldben játszott. Egy változatos
ősökkel rendelkező, toprongyos kutya bandukolt ki előttük a
bekötőútra, hogy leguggoljon, és elvégezze a dolgát.

– A pokolban vagyok – állapította meg Jergen. – Nem hiszek
a pokolban, de mi ez – mutatott végig az előttük elterülő
látképen, ahol az állat éppen egy olyan ház elé szart, ami
minden jel szerint a korábbi ürülékeiből épült –, mi más lenne
ez, mint a pokol?

Dubose oldalra billentette a fejét, és felvonta az egyik
szemöldökét.

– Most drámai kijelentéseket teszel? A mi szakmánkban nem
engedheti meg magának az ember az egzisztenciális kríziseket.
Én azt javasolnám, hogy ne nézz olyan sok történelmi filmet a
PBS-en, az nem tesz jót. Ha felhagysz velük, boldogabb leszel.
És én azt akarom, hogy boldog legyél, barátom.

– Comme vous étes gentil! – csomagolta Jergen a bókját és a háláját
szarkazmusba. – Vous étes trop aimable! Merci in niment!{9}

Dubose felsóhajtott, és megcsóválta a fejét.
– De rien, mademoiselle.{10}



Jergen döbbenten megkérdezte:
– Te beszélsz franciául?
– Szarik-e a medve az erdőbe? – tette Dubose a társa vállára

a kezét. – Haver, nyugodj le! Ha már az udvar kiborít, nem
fogod tudni elviselni, ami odabent vár.

Carter Jergen kizárólag azért tűrte meg magán a kezét, mert
csak pár pillanatig lesz ott.

– Igen? Miért, mi van bent?
– Halottak.
– Én rengeteg halottat láttam már. Párat én öltem meg.
– Igen, de ezek nem haltak szép halált.

6.

MINTHA CSAK LEOLVASTA volna Jane arcáról a
rosszallását, Ferrante Escobar azt mondta:

– Mi csak vagyonos, jó hírű ügyfeleknek árusítunk, akiknek
védelemre van szükségük ebben az egyre veszélyesebb
világban. Ők nem szeretnék, ha elkoboznák a nyilvántartott
fegyverüket, amennyiben valamilyen krízis statáriumhoz
vezetne. Legnagyobb részüknek biztonsági csapata is van, és
nagy tételben vásárolnak, de mi nem árusítunk olyanoknak,
akik forgalmazni akarnak.

A mentségei csak önáltatások voltak, Jane azonban nem
engedhette meg magának, hogy az ellenségévé tegye. Délutánra
a Borrego-völgybe kellett érnie. Máris több idejébe telt ennek a
műveletnek az előkészítése, mint amennyinek örült volna. Az
esetleges további késlekedésre gondolni sem bírt.

Ennek ellenére ahelyett, hogy reagált volna arra a
kijelentésre, hogy a férfi nem akar pénzt elfogadni tőle, hanem
valami mást szeretne a pisztolyért, ismét megkérdezte:

– Mennyi?
Ferrante arcára szorongás ült ki.
– Ez a hazugságok világa, és mindig is az volt. Nagyobb

ármányok korában élünk, mint valaha. Amit mondanak
nekünk, amit a tévében látunk, amit az újságokban vagy az



interneten olvasunk, annak nagyon nagy részét az igazság
elkendőzése végett találták ki, a rosszak megvédelmezése
céljából, és azért, hogy még jobban megnöveljék azoknak a
hatalmát, akik már így is nagyobb hatalommal rendelkeznek,
mint a történelem összes királya együttvéve.

– Ezzel nem tudok vitatkozni – válaszolta Jane. – De mi köze
ennek a pisztolyhoz?

A férfi izgatottabbá vált, hadarni kezdett. Korábban nem
tudta pár pillanatnál tovább elviselni a vendége tekintetét, most
viszont arra vált képtelenné, hogy elforduljon.

– Azt állítják, hogy maga egy igazi szörnyeteg. Nincsenek jó
tulajdonságai. Veszélyes, gonosz és gyűlöletes. Ezzel nem értek
el mást, csak azt, hogy olyan valószerűtlenné tették, mintha
valamelyik Batman-film főgonosza lenne. Mindenki azt
találgatja az interneten, hogy ki lehet maga igazából. Úgy
gondolják, tudhat valamit, ami nagyon sok befolyásos embert
tönkretenne. – Ferrante továbbra is Jane szemébe nézett, ám a
modora megváltozott. Jobb kezét a szívére szorította, bal kezét
meg a jobbra, mintha olyan erővel és sebességgel verne a szíve,
hogy csak így tudná lecsillapítani. A furcsa mozdulattal egy
időben a hangja is megváltozott. Már sem olyan hangosan, sem
olyan gyorsan nem beszélt, mint korábban, és a hangja új színt
vett fel, amelyet Jane az első pillanatban nem tudott volna
beazonosítani.

– Azt mondják, hogy talán valami nagy dologra van
bizonyítéka. De nem tudja közzétenni, annyira korrupt minden
manapság. Mert teljes gázzal menekülnie kell pusztán azért,
hogy életben maradjon.

Amikor elhallgatott, Jane megkérdezte:
– És maga mit gondol?
Ferrante arcáról eltűnt a szorongás, és gyengédség vette át a

helyét.
– Szerintem maga az igazság a hazugság óceánjában. Van

egy festmény a párizsi Louvre-ban. Megvettem a másolatát. Őt
ábrázolja, Jeanne-t, páncélban, amikor VII. Károlyt
megkoronázták Franciaország királyának.

– Nem – felelte Jane.
– Maga egyáltalán nem hasonlít rá, de szintén fel van



páncélozva.
Jane, felzaklatva attól, ami rajongó imádatnak bizonyult

Ferrante részéről, azt felelte:
– Én semmiben nem hasonlítok rá. Jeanne d’Archoz Isten

beszélt, legalábbis ő azt hitte. Hozzám soha nem szólt. Én önző
okokból kezdtem bele ebbe, azért, hogy tisztára mossam a
férjem nevét, és megóvjam a fiam életét. Amennyiben ennél
nagyobbra nőtt a dolog, azt nem én akartam. Nem szeretnék
ekkora terhet cipelni. Nem tudok egy egész átkozott országot
megmenteni. Lehet, hogy holnapra halott leszek. Nagy eséllyel
halott leszek. Fáradt vagyok, magányos és rémült, és nem
ringatom magam abba az illúzióba, hogy Isten vagy valami
őrangyal megkímélne a fejembe küldött golyótól, ha egy
szemétláda, aki tud célozni, rám lőne.

Ferrante szívére szorított keze melodramatikus és ostoba
benyomást keltett, de a rajongása őszinte volt, és cseppet sem
tompult Jane tiltakozó válaszától. Azt felelte:

– Ha ott lettem volna a tizenötödik században, VII. Károly
megkoronázásakor, tőle is azt kértem volna, amit most magától:
az egyetlen dolgot, amit szeretnék.

– Ferrante, figyeljen, nem játszhatok el valamit, ami nem én
vagyok. Én nem egy leendő szent vagyok. Amiket eddig
tettem… A fenébe is, figyeljen, én nem tudok szerepet játszani.
Én két lábbal a földön és a sárban járok. Ide-oda gázolok benne.
Nem repülök. Hibázni is szoktam. Két lábbal a sárban és a
vérben…

Ferrante hajthatatlan volt.
– Én csak az áldását kérem. Érintse meg a fejem, és áldja

meg az életem!
Amennyiben Jane engedett volna a kérésének, pusztán

szívjóságból, minden olyan illúzió nélkül, hogy az áldásának
bármilyen hatalma lenne, Ferrante akkor is a szíve
megszentelésének vette volna. Jane imposztornak érezte volna
magát, ha ennek tudatában megteszi, amit kértek tőle. Ennek
ellenére úgy érezte, hogy kénytelen lesz, Travisért, azért,
nehogy megbántsa ezt az embert. Végtére ölni is képes lenne
Travisért, hazudni is, bármit elkövetne azért, hogy megmentse.
Pár pillanatra úgy kellene tennie, mintha az isteni kegyelem



közvetítője lenne. Ennek ellenére képtelen volt akár
megmozdulni, akár áldást mondani. Nem értette a saját
vonakodását, és azt a hibáját sem tudta volna megnevezni,
amelyik megbénította.

A groteszk festményekre nézett Ferrante mögött, és ismét
felidézte, mit mondott Enrique: „elég furamadár” és „a vér
megszállottja”. Meg azt is: „Ha találkozik vele, meglátja.”

Igen, de mint kiderült, Ferrante Escobart nem az erőszak, a
bosszú és a gyűlölet vére nyűgözte le, hanem az áldozat vére, a
szenvedés általi megváltás koncepciója. Ez egy olyan
megszállottság volt, amelyet Jane, két lábával az élet sarában,
bizonyos mértékig megértett.

A tekintete a festményekről az asztalon álló szoborra
vándorolt, amely már első pillantásra is furcsának és
absztraktnak tűnt. Most rájött, hogy bonyolult módon összefont
tövises indákból áll.

Ha már valamilyen oknál fogva nem tudja megadni
Ferranténak, amit akar, még mindig felkínálhat egy elfogadható
alternatívát. Az asztalhoz lépett, és nem a fegyverkezelő
kezével, hanem a ballal határozottan megmarkolta a szobrot,
majd felemelte, és rászorította a tenyerét. Összeszorította a
fogát, hogy vissza tudja nyelni a fájdalmát, és egy pillanatra
Ferrante szemébe nézett, mielőtt visszatette a szobrot a
talapzatára.

A tüskék tucatnyi ponton megnyomták a bőrét, de csak
három apró lyukból buggyant ki vér az ujjain, és négyből a
tenyerén.

Ferrante Escobar hosszan bámulta a kezét ünnepélyes arccal
és sötét, megfejthetetlen tekintettel. Egyetlen további szó nélkül
megfogta a pisztolyt tartalmazó dobozt, az ajtóhoz lépett,
kivezette Jane-t a váróba, majd otthagyta az új fegyverével.

A váróból egy mosdó is nyílt. Jane megnyitotta a vizet,
szappant nyomott a tenyerébe az adagolóból, és megmosta a
kezét. Miután megtörölte, egy papírtörlőt szorított a bal öklébe,
hogy elállítsa a vérzést.

Felmerült benne a kérdés, hogy vajon Ferrante fogja-e
feltörölni a vércseppeket az irodája padlójáról és a folyosóról –
és hogy mit tesz majd azzal a ronggyal, amelyik beszívja őket.



Arra jutott, hogy ezt inkább nem akarja tudni.
Leült a váróban egy kanapéra. A pisztolyt tartalmazó

dobozra nézett. Felemelte a fejét, és a homokfúvott ablakokra
pillantott, amelyek ugyanolyan magasan voltak, mint Ferrante
irodájában, és azon gondolkozott, milyen különössé vált az
élete, és hány pillanata tűnik rejtélyesen jelentőség- teljesnek, de
marad örökre megfejthetetlen.

7.
LANGY SZELLŐ, a lapátok kopár földön kaszáló

árnyékai, a levegő szüntelen suhogása. Az egyik szélturbina
talán vizet is szivattyúzott egy kútból a természet leheletének
energiává változtatása mellett.

Amikor Jergen és Dubose kiszálltak a terepjárójukból, és
elindultak a Corrigan-ház felé, annak kinyílt a bejárati ajtaja, és
egy Damon Ainsley nevű összeesküvő lépett ki rajta. Robusztus
férfi volt, általában rózsás arccal, amely most fültől fülig
falfehérre váltott, és a szemek körül egy kicsit beszürkült.

– Történt egy incidens – szólalt meg. Magas, keserű nevetés
szökött ki a száján. – „Incidens”… A pokolba is, seggfejjé
váltam, inkább bürokratává, mint hatósággá, politikailag
korrektté. Az incidens, uraim, egy szarvihar.

Dubose szerint dr. Bertold Shenneck, a gyönyörű Inga
felszarvazott férje kétfajta mentális összeomlástól tartott,
amelyek ha ritkán is, de követhetik az agyimplantátum
aktiválódását. A kevésbé drámai az ego szétesése volt; ebben az
esetben az alany egyszerűen nem érezte magát többé
önmagának. Minden önazonosságát és emlékét elveszítette.
Nem tudta érzékelni a környezetét, és nem volt képes higgadtan
gondolkozni. Az agya őrültekházává változott. És ez volt a
kellemesebb a két lehetőség közül.

A kellemetlenebb esetben az ego szétesett, az id viszont nem,
és az utóbbi vette át az irányítást. Ebben az esetben megmaradt
az éntudat egy formája, inkább egyfajta szituációs és
mintafelismerő képesség, mint a személyes emlékek felismerése,
illetve a rendezett, de primitív gondolkodás képessége. Az id



viszont az a része a tudatnak, amely mindenáron az élvezetet
keresi. Az ego mérséklő hatása nélkül, amely az id primitív
vágyai és a társadalmi közeg között közvetít, nem Dr. Jekyll
marad, de még csak Mr. Hyde sem – csupán egy
élvezethajhászó valami.

Damon Ainsley megindult az egyik Jeep Cherokee felé.
– Muszáj egy kis füvet szívnom a hányinger ellen.

Készüljenek fel, mielőtt belépnek oda!
– Én felkészülten születtem – jegyezte meg Dubose. Mint azt

Carter Jergen a Harvardon megtanulta, két magyarázat van
arra, amit „hüllőtudatnak” neveznek az idben, már feltéve, hogy
az létezik. Egy tudós azt mondaná, hogy az ember nem annyira
az emberszabásúakból fejlődött ki, hanem az összes fajból,
amelyek valaha benépesítették a földet, ami azt jelenti, hogy az
első gyík, amelyik kimerészkedett a tengerből a partra,
otthagyta bennünk a genetikája nyomait. Egy pap viszont azt
mondaná, hogy a hüllőkésztetéseinkkel a kígyók apja átkozott el
minket az édenkertben. A hüllőtudat mindenesetre nem képes
szerelemre, együttérzésre, irgalomra, sem a többi, civilizált
társadalmak által sokra tartott tulajdonságra. Csak és kizárólag
az élvezet vágya hajtja, és az egyik ilyen élvezet az erőszak
izgalma. Dubose, miután benyitott a Corrigan-házba, megállt, és
elgondolkozó pózt vett fel. – Ez egy emlékezetes pillanat,
barátom. Dr. Shenneck úgy gondolta, egy a tízezerhez az esélye
a mentális összeomlásnak. Eddig több mint tizenhatezer embert
injektáltunk be, és ez az első előfordulása az általa jósolt
jelenségnek. Ez olyan, mintha ott lettünk volna, amikor Edison
kipróbálta az első működő villanykörtét.

Milyen grandiózus kijelentések egy vidéki félnótástól. Jergen
tarkóján felállt a szőr.

– Mi a fenében hasonlít ez Edison villanykörtéjére?
– Abban, hogy ez egy történelmi pillanat.
– Damon Ainsley az előbb nevezte szarviharnak. Én nem

neveznék egy szarvihart történelmi pillanatnak.
A nagydarab férfi olyan arckifejezéssel nézett Jergenre, mint

egy türelmes felnőtt, aki egy vicces, de tudatlan gyermekhez
beszél.



– A történelem nem csak a diadalok végtelen sorozata,
Carter. A történelemnek a hullámvölgyek is éppen úgy részei,
mint a hullámhegyek. Az is történelmi pillanat volt, amikor a
Titanic elsüllyedt.

Ezzel beléptek a házba.

8.

A PATKÁNYSZÜRKE, rongyos felhők a Mexikói-
öböl fölé kúsztak, a reggeli napfény folyamatosan távolodott a
parttól. A síkság alig hat méterrel az óceán felett terült el, s az
olajfinomítók labirintusa olyan laposnak tűnt a közeledő vihar
árnyéktalan fényében, mint egy falra akasztott ceruzarajz.

Egon Gottfrey számára, miközben Ancel és Clare Hawk
nyomában volt, a texasi Beaumont részletesebben
kidolgozottnak tűnt, mint Worstead, ahol ez az egész kezdődött.
De az Ismeretlen Forgatókönyvíró itt is inkább csak felvázolta a
környezetet, mintsem hogy színes festékekkel ábrázolta volna.

Gottfrey követte a GMC Terraint a külvároson át a nyílt
vidékre, nyomában Ruperttel és Vince-szel. A fekete
járműveknek ez a komor konvoja olyannak tűnt, mint egy
temetési menet holttest nélkül, bár könnyedén keríthettek volna
egy holttestet szükség esetén.

A kétsávos aszfaltút kiszáradt füves mezők között
kanyargott. Az év bizonyos szakában ez a rész talán mocsarassá
válik, és alkonyatkor olyan sűrű szúnyogfelhők szállnak fel róla,
hogy elfeketítik az eget, még mielőtt a nap lemenne.

A GMC Terrain lelassított, jobbra indexelt, letért az
aszfaltról, és megállt. Gottfrey mögötte parkolt le, Rupert
Baldwin pedig Gottfrey mögött.

Treadmont a járműve előtt várakozott. Összevont
szemöldökkel bámulta a komor égboltot, mély levegőket vett,
majd horkantva fújta ki, mintha részben vadászkopó lenne, és a
vihar erejét a levegő szagából is meg tudná jósolni. Valamilyen
oknál fogva megmerevedett a mellbimbója a póló alatt, amitől
kábé annyira erotikus látványt nyújtott, mint egy eltaposott



svábbogár.
– Miért álltunk meg? – kérdezte Gottfrey.
– Itt raktam ki őket, azt a cowboyt és a nőjét. Ide akartak

jönni.
Gottfrey és társai értetlenül vizslatták a környéket.
Vince Penn azt mondta:
– Ez a semmi közepe. Itt nincs semmi. Nem mehettek

sehova. Itt csak mezők vannak. Kihalt mezők, ennyi.
Treadmont előremutatott, jobbra, egy keskeny ösvényre, és

azt felelte:
– Amikor utoljára láttam őket, arra sétáltak.
A távolban mintha egy ház és két melléképület – vagy a

délibábjuk – rajzolódott volna ki.
– Azt nem mondták, ki él ott? – kérdezte Gottfrey.
– Én nem kérdeztem, ők nem mondták, és engem nem

érdekelt.
– Miért nem kérték meg, hogy vigye őket oda? Ez nem tűnt

furcsának?
– Uram, ami az életemben történik, annak legalább a fele

furcsának tűnik, és a legnagyobb része ennél furcsábbnak. De
most tovább kell keresnem a pénzt.

Miután elhajtott, Rupert Baldwin a távoli épületekre
hunyorított.

– Ha kocsival megyünk, meg fognak minket hallani. Mit
szólnál ahhoz, ha odagyalogolnánk?

Ruperthez és Vince-hez hasonlóan Gottfrey is pisztolyt
viselt a jobb csípőjén. Egy tömpe orrú revolvere is volt a
bokatokjában. Nekiindultak gyalogszerrel.

9.

A CORRIGAN-HÁZ nappalija kényelmesen volt
berendezve, egy semmilyen stílust nem képviselő mély
kanapéval és három hatalmas fotellel, amelyek mind a nagy
képernyős tévére néztek. Ezt leszámítva tengerészeti témájú volt
a dekoráció. A csendes és viharos tengeren hajózó vitorlásokat



ábrázoló festmények azok közé tartoztak, amilyeneket a nagy
szállodaláncok ezresével vásárolnak. Az egyik lámpa állványát
művészien elrendezett kagylóhéjak díszítették; a másikét egy
porcelán hableány, a lámpaernyőn pedig delfinek fickándoztak.

Valaki tengeri romantikára vágyott ebben a sivatagi
otthonban.

Egy fiatal ügynök, akinek a nevét Carter Jergen nem tudta,
leült az egyik fotel peremére. Elszívott egy cigarettát, elnyomta
a csikket egy csigahéjban, és közben úgy remegett a keze, mint
egy szélütött nyugdíjasnak.

Radley Dubose azt kérdezte:
– Harry, ugye?
– Igen – felelte az ügynök. – Harry Oliver.
– A telefonban mészárszéknek nevezte. Itt semmi ilyesmit

nem látok.
Harry hangja éppen úgy remegett, mint a keze.
– A konyhában, a hátsó tornácon. Ott…
A szélturbinák hangja a ház falain át beszűrődve nem olyan

volt, mint odakint, hanem mély, ritmikus zúgás. Jergent arra
emlékeztette, mintha méhek lennének a padláson, egy nyüzsgő
populáció termelne viaszt, mézet és erős mérgeket a halálos
csípéshez.

Követte Dubose-t a sötét folyosóra, ahol két izzó ki volt égve
a mennyezeti lámpában. A kétoldalt lévő nyitott ajtók mögötti
szobákat kicsit bevilágította a napfény a behúzott függönyök
széle mellett. Az ajtók közötti falon viharos tengerek tajtékoztak
mozdulatlanul, és viharfelhők gomolyogtak hang nélkül.

Az első áldozat közvetlenül a konyha küszöbe mellett
hevert. Nemzetbiztonsági igazolvány volt a mellényzsebére
csíptetve. A hátán feküdt. Az arcát harapásnyomok tépték fel. A
szeme hiányzott.

Az apa, Rooney Corrigan a sárga műanyag lapos, krómlábú
asztal mellett feküdt. Ő is arccal felfelé, bár a feje elvált a
testétől.

Dubose óvatosan kikerülgette a földön heverő emberi
maradványokat, és Jergen ugyanolyan odafigyeléssel követte.

Rooney fiatalabb kamasz fia az asztal mellett terült el. A
holttest állapota annyira visszataszító volt, hogy Jergen elkapta



róla a tekintetét.
– A másik fia omlott össze mentálisan – magyarázta Dubose.

– Ramsey-nek hívták. Ez óangol eredetű, „hím birkát” jelent.
Ironikus, mi? Lehet, hogy korábban kezesbárány volt, de már
nem az.

Az anya megpróbált elmenekülni. Sikerült eljutnia a hátsó
ajtóig és a fedett tornácig.

A blúza le volt tépve. A melltartója is. Az arca eltorzult a
rémülettől. Ajkát kegyetlenül leharapták, szája néma sikolyra
nyílt. Elkerekedett szemében az tükröződött, hogy az utolsó
dolog, amit látott, a halálnál is rosszabb volt. A nyaka ki volt
törve.

A hátsó tornácon ismét máshogyan hallatszott a
szélturbinák hangja. A szúnyogháló a suhogás élét is elvette, és
a tornác ettől az élet és a túlvilág átjárójának tűnt, ahol
szellemhangok sugdolóznak halkan a halál utáni dolgokról.

Dubose azt mondta:
– Nézzük meg Ramsey-t!

10.

A FÖLDÚT FÉL MÉTERREL a környező mezők fölé
emelkedett. Kőkemény volt, Egon és az emberei nem hagytak
rajta lábnyomokat, ahogy Ancel és Clare Hawk sem egy nappal
korábban.

A buja gyomnövények közelebbről nézve még
furcsábbaknak tűntek, mint az útról. Gottfrey sokat fel sem
ismert közülük. A figyelmét bizonyos tűlevelű, göcsörtös
bokrok vonták magukra, amelyeket drótszerű szárakon lógó
halvány zsákocskák díszítettek. Az útról ezek a zsákok
körömnyinek, hólyagszerűnek tűntek, közelebbről viszont
nagyobbak voltak, és bábszerűek, de nem bábok voltak.
Halványan emlékeztették valamire Gottfrey-t.

Talán azért, mert a hátborzongató mező ellenségesnek tűnt,
olyannak, mint egy földönkívüli táj, ahol ismeretlen, halálos
életformák lakoznak, Gottfrey-nak Sheila Draper-Cruxton jutott



eszébe, és az a düh, amellyel a bírónő lehordta őt az utolsó
beszélgetésük alkalmával. „Azt ajánlom, ne pazarolja tovább a
tesztoszteronját, Gottfrey. Tartsa becipzárazva a sliccét, szedje össze
magát, kezdjen fejeket betörni, és tegye a dolgát!”

A sötét felhők észak felé rohantak valami magasan fúvó szél
elől, amelyet a talaj közelében nem lehetett érezni. Az ég lejjebb
szállt, a madarak pedig kiáltozni kezdtek odafent, miközben
azok felé a gyökerek felé menekültek, amelyeket ez a terület
még eltartott.

Odaértek egy olyan részhez az ösvényen, ahol a göcsörtös
kis bokrok alig karnyújtásnyira nőttek az úttól. Gottfrey megállt,
hogy alaposabban megnézze őket. A fürtös, kicsit ráncos
zsákocskák nedvesek és zavarosak voltak, de nem
átláthatatlanok. Sőt, félig átlátszóak, és sötét sziluettek
nyugodtak bennük, mintegy arra várva, hogy megszülessenek.
Ugyanakkor az izék egyértelműen nem bábok voltak.

– Mi az, mit csinálsz? – kérdezte Rupert Baldwin. Öt
méterrel előtte megálltak Vince-szel, és azt figyelték, ahogy a
növényt tanulmányozza.

– Csak arra gondoltam… – Gottfrey megrázta a fejét.
– Semmi. Semmi.
Miközben folytatták az útjukat az épületek felé, érthetetlen

megszállottsággal bámulta a bokrokat. Azon töprengett, hogy a
zsákocskák vajon a növény részei-e. Bár nem selyemgubók
voltak, talán más módon választotta ki magából őket egy általa
ismeretlen rovar, amely telepetézte az egész környéket. De
hirtelen ismét megtorpant, mert rájött, mire emlékeztetik a
zsákocskák. Halványak, igen. Félig áttetszőek, igen. De
heregolyókra hasonlítottak.

– Egon? – kérdezte Rupert.
– Igen, rendben – válaszolta ő, majd továbbment velük az

épületek felé.
Már kétsége sem volt afelől, hogy az Ismeretlen

Forgatókönyvíró Draper-Cruxton bírónő utasítását akarja
támogatni, hogy Gottfrey kezdjen el fejeket betörni, és végezze a
dolgát. Ezek a mezők viszont olyan elevenek és részletesek
voltak, hogy biztos arra szolgálnak, hogy visszakormányozzák a
szerepébe. Olyan heregolyótermelő mezők, amilyeneket még



soha nem látott. Ezek csak azért lehetnek itt, hogy arra
emlékeztessék, amit Draper-Cruxton bírónő kívánt tőle – és arra,
amivel fenyegette balsiker esetén.

Gottfrey vállát sok teher nyomta. De most már legalább
tudta, mit kell tennie, hogy elkerülje azt a fájdalmat, amit az
Ismeretlen Forgatókönyvíró osztogatott néha. Valóra kell
váltania azt az álmát Jane apósáról és anyósáról. Le kell lőnie
Ancelt. Át kell vágnia Clare torkát.

Időközben közelebb értek az épületekhez, és már jobban
látták, milyenek. A ház öreg volt, viharvert, a vakolat nagy része
már lepergett róla. A lépcsői megkoptak. A tornáca
korlátrúdjainak egy része kettéhasadt, más részük hiányzott. A
legtöbb ablaka be volt törve, a megmaradtak pedig vakon
bámultak a por szürke hályogja mögött. A legsötétebb épület
egy napszítta pajta volt rozsdás fémtetővel és konkáv falakkal.
Az istállónak tűnő építmény sem volt jobb állapotban.

Jane férjének a szülei biztos nem rejtőztek ilyen romok közé.
Ám az ösvény ott véget ért, és nem volt a közelben más
lakóépület. Lehet, hogy a környezet nem az volt, aminek tűnt.

Gottfrey, Rupert és Vince kivont fegyverrel nekiláttak a
kutatásnak.

11.

A SZERÉNY SIVATAGI OTTHON mintha kétrét
görnyedt volna a véletlenszerű, rettenetes jelentőségteljesség
alatt, amellyel a horror és a tragédia vonta be.

Carter Jergen érezte a szörnyeteg jelenlétét. A vér és a vizelet
szagát. A dolgozószoba ablakát függöny rejtette. Csak az asztali
lámpa égett. A közönséges árnyékok lüktettek a fenyegetéstől.

A fő hálószoba és Rooney Corrigan dolgozószobája egy
másik folyosóról nyílt, nem arról, ami a konyhát és a nappalit
kötötte össze. Ebben a dolgozószobában vigyáztak Solomon és
Taratucci ügynökök a tizenhét éves Ramsey-re, aki az irodai
széken ült.

A kamasz fiú két kezét a szék karfájához kötözték, bokáját



pedig az ülőrúdhoz, amelyből öt kerekes láb ágazott el
csillagszerűen. Annak fényében, amit tett, a kábelkötözőket nem
ítélték elegendőnek. A mellkasát kétszer körbetekerték egy
kötéllel, amit szorosan megcsomóztak a szék háta mögött.
Ugyanígy rögzítették a combjait is az üléshez.

Ramsey görnyedten ült, lehunyt szemmel, állát a mellkasán
nyugtatva. Úgy tűnt, mintha aludna, mintha a négy kegyetlen
gyilkosság kimerítette volna. Nagydarab fiú volt,
amerikaifutballjátékos-típus.

Szőke haját elszínezte mások kiontott vére, tüskés csomókba
ragadtak össze a tincsei. Vérpettyes arc. Vércsíkos ruhák. A
karfán nyugvó erős keze is mocskos volt, ízületei ráncaiban
alvadt vér sötétlett.

Taratucci, aki úgy nézett ki, mintha maffiózóból vált volna
FBI-ügynökké, másfél méterre üldögélt Ramsey-től. Kezét a
combján heverő pisztolyán nyugtatta.

Solomon jobb öltönyt viselt Taratuccinál, jól szabott fehér
inget és klubemblémás nyakkendőt. Gyérülő haja a halántékánál
őszült, arcvonásai előkelőek voltak, testtartása szálegyenes,
amikor felállt a székből, modora olyan, mint egy 1800-as évek
óta fennálló patinás ügyvédi iroda jogászáé.

– Miért van még életben ez a veszett húsdarab? – kérdezte
Radley Dubose. – Miért nem halott, mint a másik négy a
konyhában?

Solomon igyekezett minél szenvtelenebb, jogászi
hangnemben beszámolni a történtekről.

– A Corrigan család tagjait a konyhaszékekhez kötöztük,
hogy beinjektáljuk őket. A nanohálózat legfrissebb változatát
három óra negyven perccel ezelőtt injektáltuk be Mrs.
Corriganbe. Az implantátum végső formája négy óra tíz perc
alatt áll össze. Ramsey Corrigan volt az utolsó. – Solomon a
fiatalemberre pillantott. – Mindnyájan megfelelően reagáltak a
„Látod a vörös királynőt?” kérdésre. Lefuttattuk a bevett
ellenőrző teszteket. Teljesen szabályosan működtek. – Az
eredeti ellenőrző jelszó, ami engedelmességre késztette a
beinjektáltakat, a „Játssz velem mandzsúriait!” volt Richard
Condon 1959-es regénye, A mandzsúriai jelölt után. De mivel Jane
Hawk megismerte ezt a frázist, és így rá tudta venni a



beinjektáltakat, hogy engedelmeskedjenek neki, a mondatot arra
változtatták, hogy „Ira bácsi nem Ira bácsi”, Jack Finney 1955-ös
regénye, A testrablók támadása alapján. Hawk, az a bajkeverő
ribanc ezt a jelszót is megtudta, vagyis mind a tizenhatezer
beinjektáltba új triggert kellett programozni: „Látod a vörös
királynőt?” Az elsőhöz hasonlóan ez is Richard Condon
regényéből származott, amelyben az agymosott bérgyilkost,
Raymond Shaw-t a káró királynő látványa aktiválta, amikor arra
utasították, hogy pasziánszozzon. – Mind a négyről
eltávolítottuk a kötelékeket – folytatta Solomon. – Felszólítottuk
őket, hogy keressék meg Travis Hawkot, és elmondtuk, mi a
szerepük. Már majdnem végeztünk, amikor… – Ismét a kamasz
fiúra nézett, egyúttal nyilvánvaló borzadállyal. – Ramsey a
fejéhez emelte az öklét, és üvölteni kezdett. Még soha nem
hallottam ilyen szörnyű hangot, olyan volt, mintha egyszerre
terítette volna le a fájdalom, a harag és a rettegés. Hevesen
reszketni kezdett, és még hangosabban üvöltött. Valami nem
volt rendben az implantátumával. – Solomon képtelenné vált
arra, hogy továbbra is fenntartsa a szenvtelenségét. Enyhe
remegés kúszott a hangjába. Néha szünetet tartott, mielőtt
folytatta volna. – Kirk Granger, az egyik emberünk… aki holtan
fekszik a konyhában. Odarohant, hogy lefogja Ramsey-t, mielőtt
kárt tenne magában, fölé hajolt pár kábelkötözővel. Ramsey
trágárságok hosszú sorát zúdította rá, még annál is
rosszabbakat, mint amiket a börtönök pszichiátriai szárnyában
hallani, összefüggések nélkül, színtiszta rosszindulattal. Felállt a
székéből. Megharapta… megharapta Kirk arcát… erőből.
Átkozottul gyors volt, mint egy kobra. Belekapott Kirk arcába, a
nyakába… Feltépett egy ütőeret, talán a légcsövét is. Azt nem
láttam, hogy Kirk szemével mi lett. Ő értett a
harcművészetekhez… de előbb megvakult, utána meghalt, alig
öt másodperc alatt. Ramsey végigmászott az asztalon, fellökte
az apja székét, a nyakára taposott, lekapott egy bárdot a
helyéről, meglengette. Nagyon erős volt. Ez alig tíz
másodperccel az után történt, hogy megőrült.

Dubose ismét feltette megválaszolatlan kérdését:
– Miért nem kapott ez a szemétláda öt golyót a fejébe?
Taratucci a székéből, anélkül, hogy levette volna a szemét



Ramsey-ről, azt felelte:
– Ne legyen már seggfej! Nem látja a golyó ütötte lyukakat a

konyhaszekrényeken; a falakon? Ez úgy mozgott, mint az
olajozott istennyila! Egy nem létező célpontot nem lehet
eltalálni.

Solomon folytatta:
– A fivére meghalt, az anyja menekülőre fogta. Vele inkább

végezni akart, mint velünk, talán meg is akarta erőszakolni
előtte. A saját anyját! Őrület. De amikor egy egész családot
injektálunk be, mindig van nálunk egy Taser XREP, ellenállás
esetére. Úgyhogy hátba lőttem, amíg az anyja ruháit szaggatta a
hátsó teraszon.

– Teljes önkívületbe került – tette hozzá Taratucci. – Még az
anyját sem ismerte fel.

– Az anyja ekkorra már meghalt. Amikor utolérte, és
lerántotta, eltört a nyaka – tette hozzá Solomon.

Dubose Ramsey-re meredve találgatni kezdett.
– Tudta… érezte… hogy van valami a fejében, ami

rabszolgává teszi. Az irányítómechanizmus megpróbálta
elnyomni a félelmét, talán túl nagy nyomást is gyakorolt rá,
kiégetett néhány neuront, lehet, hogy maga a nanoháló is hibás
volt, mindegy, lényeg, hogy a félelme turbóra kapcsolt, és rapid
mentális összeomlást váltott ki. Az elméje úgy összeesett, mint a
tojáshab. A személyisége elolvadt. Shenneck azt mondta, hogy
időnként előfordulhat ilyesmi, de abban reménykedett, hogy az
összeomlás kataton állapotban végződik, vagy a test és az elme
teljes elerőtlenedésével. Nem gondolta, hogy egy beinjektált
személy ehelyett teljesen áttörne a tiltott ajtón.

– Nos – szólalt meg Jergen ezt sem említetted soha. Milyen
ajtóról beszélsz? Miért tiltott?

– Shenneck azt mondta, hogy a természet lényege a változás,
a progresszív változás, a teremtmények folyamatos fejlődése. És
persze képtelenek lennénk valami genetikai kataklizma
következtében fizikailag visszahullani az evolúciós lánc
valamelyik korábbi szakaszába. Nincs olyan, hogy valaki
emberként fekszik le, és emberszabásúként ébred. Shenneck azt
állította, hogy ugyanez igaz az elménkre is. Ha az élet története
az első gyíktól az emberig olyan, mint egy sor szellem a



genomunkban, akkor a természet nem fogja hagyni, hogy
bármilyen trauma folytán visszatérjen egy primitívebb
tudatállapotunk. A természet egy tiltott ajtót épített az
elménkbe, amely mögé örökre bezárta a fajunk múltját, és ezt
semmilyen esemény nem tudja megnyitni.

– Schenneck talán tévedett… – vetette fel Jergen. – És
akkor… helló, hüllőtudat!

– Mind az öt sokkolótöltényre szükségem volt – osztotta
meg velük Solomon – pusztán azért, hogy elég hosszan
lebénuljon ahhoz, hogy Taratucci és Damon Ainsley ismét
megkötözhessék.

Dubose megrázta a fejét.
– Meg kellett volna ölni. Gurítsuk ki ezt a szörnyeteget, és

lőjünk célba.
– Nem szabad – közölte vele Solomon. – A Menlo Park-i

laboratórium meg akarja vizsgálni, hátha megértik, mi okozta a
mentális összeomlást.

– Beviszik a szörnyeteget egy kis beszélgetésre – állapította
meg Jergen. – Mi baj lehet ebből?

Solomon tájékoztatta:
– Egy Medevac helikoptert küldenek egy csapat CIA-

kommandóssal, hogy odavigyék.
– Leszedálva?
– Nem akarnak nyugtatókat használni, nehogy az további

károkat okozzon. Ebben az állapotában akarják megvizsgálni.
– Hány kommandós jön?
– Négyet mondtak. Én hatot kértem. Szerintük a négy is túl

sok.
Ha Ramsey Corrigan eddig aludt, most felébredt. Felemelte

a fejét, ami lassan balról jobbra fordult, majd jobbról balra, mint
egy tank lövegtornya a célpontot keresve. Végül Jergenre
összpontosított.

Bár a szemében semmi embertelen nem volt, a figyelme
intenzitásától áthatóbb lett a tekintete, mint bárkié, akivel Jergen
valaha találkozott. Talán a konyhában lefolyt rettenetes vérontás
miatt, talán azért, mert Ramsey mások vérével és a saját
vizeletével borítva ült ott hátborzongatóan szenvtelenül, sőt,
szoros kötelékei ellenére magabiztosan, a nézésébe



beleborzongott Jergen háta. Annak ellenére, hogy a fiú meg volt
kötözve, ugrásra kész benyomást keltett.

– Öljék meg most! – figyelmeztette a többieket Jergen.
– Egyetértek – válaszolta Solomon. – Bárcsak megtettem

volna. De már… azt az utasítást kaptuk, hogy szállítsuk át
Menlo Parkba, a központi bizottságtól érkezett, a sejtünk
vezetőjén át. Ha valaki lelőné Ramsey-t, azt a forradalom
árulójának tekintenék. És a következmények… Nos, azokkal
mindenki tisztában van.

12.

AZ ELHAGYOTT HÁZ olyan dolgok menedéke volt,
amelyek kúsznak, másznak, és vonaglanak, amelyek
begubóznak, és kúszó dolgokból repülő dolgokká változnak,
amelyek számára a faanyag mind otthont, mind élelmet jelent.
A házban virágzott a penész, dúlt a rothadás, és a sötétebb
sarkokban gombák bújtak elő. Halott patkányok csontjai és
madártollak hevertek mindenütt, de Jane apósának és
anyósának nyoma sem volt.

Amit korábban istállónak gondoltak, az valójában egy
baromfiól volt rámpákkal a megemelt tojódobozokhoz, egy
omladozó építmény, amelynek a vályogpadlóját nedves és
penészes tollak borították, melyek csomókban ragadtak Egon
Gottfrey cipőjére. Semmi nem élt ott, csak egy kövér és
rettenetes képű oposszum, amely rásziszegett, s Rupert Baldwin
és Vince Penn alig titkolt örömére kikergette őt az épületből.

A rozzant pajta – amelynek a bordái megrepedtek, és
termeszekkel voltak tele, a falai meghajlottak, az ajtói pedig
ferdén lógtak – fémteteje két elemét is elveszítette, talán a szelek
miatt. A derűsebb napokon fénynégyszögek hosszabbodtak,
majd rövidültek volna a padlóján. De így, vihar előtt a benti
félhomály szürke volt, és ködös, és az árnyékokkal együtt a
padlás összes sarkát elrejtette.

A félhomály nem számított. A padlásra vezető létrának
egykor húsz foka volt, azonban ezekből mostanra csak négy



maradt. Ancel és Clare nem mászhattak fel oda.
De Gottfrey-nak amúgy sem volt szüksége több fényre

ahhoz, hogy tudja, hogy senki nem bujkál a pajtában. Az épület
olyan kihalt volt, mint egy marsi kráter.

Vince Penn nyomokat keresve pásztázta a padlót, amit
Gottfrey még végignézett.

– Nem. Nincsenek friss keréknyomok vagy olajfoltok. Nem
úgy tűnik, hogy itt bárki valaha gépjárműveket tartott volna.

Worsteadből a Hawk-birtokra, a Hawk-birtokról a Longrin-
istállókhoz, Longrinéktól Killeenbe, Killeenből Houstonba, Houstonból
Beaumontba, Beaumontból ide, az isten háta mögé…

– Poros a padló – állapította meg Vince Penn. – Poros,
milliónyi apró szalmaszállal. Lábnyomokat hagyunk. De
keréknyomok nincsenek. Semennyi, nulla, zéró.

Sheila Draper-Cruxton bírónő felkavaró ultimátumot adott
Gottfrey-nak. És az Ismeretlen Forgatókönyvíró is elégedetlen
volt a jelek szerint a szándékaival kapcsolatos
következtetéseivel.

Miközben Rupert nagyjából olyan szánalommal és
megvetéssel figyelte Vince-t, ahogy egy nyomorék béka
reménytelen vánszorgását figyelné a tó felé, az utánozhatatlan
Penn ügynök azt mondta:

– Úgy tűnik, Ancel és Clare soha nem jártak itt. Sem a
pajtában, sem a baromfiudvarban, sem a házban. Elsétáltak az
ösvény végéig, és továbbmentek. Kigyalogoltak a mezőre. Vagy
máshova mentek. Nehéz lenne megmondani, hova.

Ebből semmi sem volt valóságos Gottfrey elméjén kívül.
Minden egyéb illúzió volt. Csak a radikális nihilizmus adhatott
értelmet ennek a kaotikus világnak. Semmi nem számított.
Sodródni kellett az árral.

– Igen, ez zsákutca – helyeselt Vince. – Falhoz értünk.
Zsákutca. – Gottfrey lábára nézett. – Hé, Egon, tök vicces a
cipőd. Rupert, hát nem vicces a cipője? – Gottfrey cipője csupa
sár lett a tyúkólban, és több száz madártoll ragadt rá. A tollak
eredetileg nedvesek voltak, de azóta megszáradtak, és elég
pelyhesekké váltak. Vince váratlan felismeréssel felkiáltott: –
Hé, nyuszimamusz! Egon, olyan, mintha sáros nyuszimamuszt
viselnél! Hát nem, Rupert?



– A pokol nyuszimamuszai – felelte Rupert.
Gottfrey elővette a pisztolyát, egyetlen lövéssel leterítette

Vince-t, majd két golyót eresztett Rupert Baldwinba, aki sose
volt villámkezű.

Nem érzékelt semmiféle helytelenítést az Ismeretlen
Forgatókönyvíró részéről. Az erőszak helyes volt. A
forgatókönyv vérontást kívánt meg. Színre lépett egy
agresszívabb Egon Gottfrey.

– A zsinórnyakkendő hülyeség – közölte Rupert holttestével.
Miután elrakta a fegyverét, amennyire tudta, beletörölgette a

cipőjét a hullák ruhájába.
Amikor kilépett a pajtából, az alacsony, szürke égbolt az

emberi agykéregre emlékeztette a ráncaival és hajtásaival. A
ráncokban olyan feketék voltak a felhők, mintha az ég a világ
agya lenne, és sötét szándékokat rejtegetne.

Végigment az ösvényen a gazok között, amelyek nagy
hatással voltak a személyisége megváltozására, a főút mellett
álló autókhoz.

A Jeep Wranglerből kivette Rupert Baldwin laptopját, és
átrakta a Rhino GX-be.

Miközben beült a luxusautója volánja mögé, az égen
végiggördült az első mennydörgés, nem csattogva, csak halk
mormogással, látható villám nélkül. A vihar még nem tört ki, de
bármelyik pillanatban megtehette.

Gottfrey beindította a motort. Megfordult az úton, és
elindult a távoli Beaumont felé.

Még mindig megvolt a módja, hogy megtalálja Jane Hawk
apósát és anyósát. Végtére is, nem kísértetek voltak, bár
szívesen azzá tette volna őket.

Egy új reveláció ébredt benne: rájött, hogy soha nem lett
volna szabad olyan emberekből álló sleppel végigcsinálnia a
jeleneteit, mint Janis Dern, Chris Roberts, a Lobo testvérek és
Rupert Baldwin, illetve az a nevetséges Vince Penn. Az ő
szerepe az ikonikus magányos farkasé, aki logikus, tekintve,
hogy ő az egyetlen valódi ember ebben a történetben, vagyis ő áll
a középpontjában. Azt várják tőle, hogy egy magas, erős hős
legyen, mint Piszkos Harry vagy Shane, a forradalom elszánt
bajnoka, aki nem tűri a mellébeszélést, és nem ejt foglyokat.



Hosszú ideje most először érezte, hogy ráhangolódott a szerző
szándékaira.

Gyanította, hogy az eszelős rohanás közben Worsteadből
Beaumontba és tovább annyira elvonta a figyelmét az
úgynevezett csapata, hogy elsiklott valamiféle nyom felett.
Most, magára maradva, tisztábban fogja látni az eseményeket,
eltűnik a háború köde, úgymond, és sikerülni fog Jane arrogáns
apósát és anyósát vagy beinjektálnia, vagy megölnie.

13.

KEDD REGGEL Minette Butterworth angoltanárnő
felhívta az iskolaigazgatót, hogy beteget jelentsen, és elmondja,
hogy a férje, Robert, aki történelmet tanít, szintén gyengélkedik.
Sem Minette, sem Robert nem vettek ki betegszabadságot az
elmúlt hat évben.

És hazudni sem szoktak a munkaadójuknak. Minette-nek
bűntudata volt a füllentés miatt, de Bob biztosította, hogy jó
okból tették. Egy elveszett fiú megkeresésére kérték őket, és
ilyenkor az a helyes, ha az ember segít a kétségbeesett
hatóságoknak.

Miközben Bob Minette-et győzködte, a feleségében egy
vékony, nyugodt hang is megerősítette, hogy ez a helyes.

A seriff hivatalának emberei nem mertek egyenruhában és
rendőrautókkal indulni a fiú keresésére, mert az emberrablók
azt mondták, hogy a hatóságok első jelére megölik a foglyukat.
És amúgy sem lettek volna elegen önmagukban. A megbízható
helyi lakosokat is csatarendbe kellett állítaniuk a Borrego-
völgyben, ha nem akartak gyanút ébreszteni a túszejtőkben.

Az emberrablók veszélyesek voltak, fegyverekkel is
rendelkeztek. Minette-et meglepte, hogy nem fél csatlakozni a
hajtóvadászathoz, és hogy mennyire lelkesíti az előtte álló
feladat. Az a kedves afroamerikai, Kingman megbízott azt
mondta, nincs mitől tartania, mert neki és Bobnak nem kell
számonkérniük a rosszfiúkat, csak megtalálniuk őket, majd
jelezniük a hatóságoknak.



Minette imádta a gyermekeket. Sajátja nem lehetett. Egy
bántalmazott gyermek… ennek még a gondolatától is rosszul
lett, és felháborodott.

Zuhanyozás után, amikor kilépett a fülkéből, és meglátta a
sorára várakozó Bobot meztelenül, hirtelen elborította az iránta
érzett vágy. A szex mindig reggel volt a legjobb, még mielőtt
lefárasztotta volna őket az előttük álló nap. Átölelte a férjét, és
megcsókolta.

Ám utána rájött, mennyire helytelen lenne szeretkezni,
amikor egy ötéves gyermek élete függ tőlük. Mindig is úgy
gondolt önmagára, mint egy nem hibátlan, de alapvetően
rendes emberre, akinek a lelkiismeretét egy tragédia élménye
finomhangolta. Azonban egészen addig a napig nem beszélt
hozzá úgy a lelkiismerete, mint amikor megerősítette, hogy
Bobnak igaza van: „Tudod, mit kell tenned. Végezd el a dolgodat, és
akkor hasznos és boldog leszel.”

Bob, mintha ugyanazt a hangot hallotta volna, egyetlen szó
nélkül belépett a zuhany alá.

Hasznos. Minette tizennyolc éves korában kikapós lány volt,
de szinte egy nap alatt komoly felnőtté változott. Az elmúlt
tizenöt évben a vezeklés szerezte neki a legnagyobb örömöt.
Muszáj volt hasznosnak lennie. Tanításból élt, s közben szinte
ugyanannyi időt töltött önkéntes munkával – tanácsadással
válságban lévő gyermekek számára és a fogyatékosok
támogatásával.

Elsőéves egyetemista korában, amikor először élt egyedül,
eltávolodott a családjától. Összejött egy Mace Mackey nevű
fiúval, aki pár évvel idősebb volt nála. Mace velejéig rosszfiúnak
tartotta magát, bár valójában nem igazán volt morális mélysége,
sem jó, sem rossz. Minette annyira belehabarodott, hogy nem
ment haza a nyári szünetre, hanem azt mondta a szüleinek,
hogy nyári munkát kapott az egyetemen. De egyáltalán nem
volt állása; csak Mace volt, aki gazdag családból származott, és
gondoskodott róla anyagilag, míg Minette a fiú még alapvetőbb
szükségleteiről gondoskodott.

Minette és a húga, Glynis mindig nagyon szerették egymást.
Glynisnek hiányzott Minette. Azon a nyáron töltötte be a
tizenhatot, és meg akarta látogatni a nővérét. Minette, aki



büszke volt kifinomultnak tartott ízlésére, alig várta, hogy
megmutathassa neki bájos kis lakását és idősebb fiúját. A
látogatás második estéjén éppen egy death metál koncertről
tartottak hazafelé, amikor ezért a kifinomultságért nagy árat
kellett fizetniük. Mace ült a Maseratija volánja mögé, noha egész
nap egyik tudatmódosítót kapta be a másik után. Minette nem
erősködött, hogy vezethessen, mert azzal csak felidegesítette
volna a fiúját; Mace nem volt kellemes társaság, amikor
felpaprikázták. És a lány maga sem volt józan: a csokoládés
vodka mellé egy füves cigit is elszívott. Mace totálkárosra törte a
Maseratit. A sors különös fintora folytán ő maga egyetlen
karcolás nélkül megúszta a balesetet, Minette-nek eltört egy ujja,
Glynis pedig, az egyetlen ártatlan résztvevő, olyan súlyos
gerincsérülést szenvedett, hogy élete végéig lebénult.

Minette, aki rabláncnak érezte a szülei régimódi,
középosztálybeli életmódját, rájött, hogy a jogos bűntudat
láncának a végén egy hatalmas horgony van, és azt nem lehet
könnyedén semmibe venni, mint kispolgári értékrendet. Tizenöt
évvel később még mindig lehúzta őt.

Hasznos. A baleset után csak akkor volt boldog, amikor
hasznosnak érezhette magát, Glynisnek vagy másoknak segített,
és többet adott, mint amennyit kapott. Most úgy lehetett
hasznos, ha segít a hatóságoknak megtalálni egy veszélyben
forgó fiút.

A hálószobában, miközben felvett egy bugyit, és
megigazgatta a melltartóját, észrevette a véraláfutást a jobb
könyökhajlatában. Akkora volt, mint egy palack kupakja. Kicsit
vörös is, gyulladt és duzzadt. Érintésre érzékenynek bizonyult.
Amikor alaposabban megnézte, kiderült, hogy egy szúrásnyom
is van a folt közepén, közvetlenül az ütőere felett, mintha vért
adott volna, pedig nem.

Talán egy pókcsípés. Vagy más rovaré. Semmi komoly.
Aggodalomra semmi ok. Egyáltalán. Felejtsük is el!

Miután felöltözött, kiment a konyhába, és bekapcsolta a
kávéfőzőt, majd miközben Bobra várt, végigsétált a folyosón a
vendégszobába, hogy beágyazzon. De a küszöbén, amikor az
ajtókilincsért nyúlt, rájött, hogy senki nem vendégeskedik
náluk.



Értetlenül visszacsukta az ajtót, és elfordult – majd
megérezte a bűntudat láncának a rettenetes húzását. Valami
nem volt rendben. Valami rettenetes történt. Helyesen kell
cselekednie. Hasznosnak kell lennie. És a hasznosság
valahogy… azt kívánta meg, hogy bemenjen a vendégszobába.

Az ajtó felé fordult. Kinyitotta. A szoba a zsalugáteren
beszűrődő pár fénycsíktól eltekintve sötét volt.

Minette belépett, és feszülten, pislogás nélkül megállt a
félhomályban, hogy hallgatózzon. Utána felpattintotta a fali
kapcsolót, mire egy éjjelilámpa világította be a szobát.

A bal oldalán fel volt dúlva az ágynemű. Valaki mégis itt
töltötte az éjszakát.

Minette döbbenten beljebb sétált a szobába, jobbra fordult,
és meglátott egy halott nőt egy tolószékben. Te jó ég, az arca! Az
arca szinte csak egy sebből állt, véres, szétzúzott csontokból.
De… ez nemcsak egy nő volt, nemcsak egy idegen, hanem…
Glynis.

Minette szíve…
Miközben kivett egy bögrét a konyhaszekrényből, a szíve

hirtelen úgy kezdett zakatolni, mintha maratoni nyert volna.
Lerakta a bögrét a pultra, a mellkasára szorította a kezét, és
kitapogatta az élet szivattyújának lüktetését. Nem érzett
rendellenességet, csak egészséges ritmust.

A homlokát ráncolva emelte a tekintetét a
konyhaszekrényre. Nem emlékezett, hogy kinyitotta volna.

A konyhát átjárta a finom jamaicai kávékeverék illata.
Minette a kotyogó kávéfőzőre nézett. Az már szinte végzett,

majdnem a nyolccsészés vonalig megtöltötte a kiöntőt.
Minette zaklatottan – bár nem tudta, miért – odament a

konyha lengőajtójához, amely nyitva volt.
Átsétált az ebédlőbe, onnan a nappaliba, és alig ismerte fel a

házat, mintha annak kicsit megváltoztak volna a szögei és az
arányai.

A folyosó elején a túlsó végére meredt.
Szíve zakatolása még mindig nem csillapult.
Mialatt végigment a folyosón, szinte súlytalannak érezte

magát, és ellenállhatatlanul vonzotta a végén lévő szoba, amely
mintha egy bolygó gravitációjával bírt volna.



Félúton megállásra késztette egy élénk emlékvillanás: A Maserati
fara nagy sebességgel kilengett, felugratott egy járdaszegélyre, a kocsi a
levegőbe repült, becsapódott egy tölgyfába, majd visszapattant.
Minette sokkos állapotban az ajtóhoz nyúlt, és csodálkozott, hogy
kinyílik. Kiszállt, kicsit odébb tántorgott, mielőtt visszanyerte volna az
egyensúlyát, aztán megfordult… A hátsó ajtó úgy össze volt gyűrve,
mint egy kartonlap, és benyomódott a hátsó ülésbe; Glynis arca
holdfehérnek tűnt a betört ablak mögött, és vér fröcskölt a szájából,
amikor felsikoltott.

Minette reszketve ácsorgott a folyosón, azon töprengve,
hogy ez a rettenetes emlék miért tört rá pont most ilyen
részletességgel.

Valami nem volt rendben vele. Nem volt önmaga.
Értetlensége ijesztő döbbenetté fokozódott.

Ismét megindult a folyosón. A vendégszoba ajtaja. Kinyitotta.
Belépett a szobába. Felkapcsolta a lámpát.

Az ágyneműk összegabalyodtak, lecsúsztak a matracról.
Valaki ott aludt előző éjszaka.

A látogató más nyomait is észrevette az ajtótól jobbra:
foltokat a szőnyegen, és apró törmelékeket. A foltok feketének
tűntek a mély, fenyőzöld szőnyegen. A törmelékeket nem tudta
azonosítani, de hányinger töltötte el tőlük.

A gardróbszoba ajtaja tárva-nyitva állt. Minette megkerülte
a foltokat, átvágott a szobán, és meglátta a tolószéket. A benne
ülő nő a gardrób belseje felé fordította a fejét, arcát jobbra
billentette. A tarkója be volt törve. Egy koponyadarab lógott le
róla egy bőrdarabkán lifegve.

Minette emlékezett erre, emlékezett a tőle immár elfordított
arcra. Sőt, ő maga vitte be a tolószéket oda.

Minette szíve…
A konyhaasztalnál ülve, tenyerében egy csésze forró

kávéval, érezte, ahogy a szívverése zakatolásból nyugodtabb
tempóra vált, és már nem kalapál a szegycsontján. A
nagyanyjánál rendszeresen előfordult a szupraventrikuláris, ok
nélküli szívritmuszavar, lehet, hogy ő is örökölte az erre való
hajlamot. Ez a rendellenesség nem életveszélyes. A ventrikuláris
szívritmuszavar viszont váratlan szívleálláshoz vezethet, és



sokkal komolyabb betegség, amelyen csak pacemakerrel lehet
segíteni. De a nagyanyjának nem volt szüksége ilyesmire, és
Minette-nek sem lesz.

Azért nem aggódott emiatt, mert egy belső hang azt mondta,
nincs mitől tartania. Semmitől az égvilágon. Semmitől.
Semmitől. Minden rendben lesz, ha hasznossá teszi magát.

Bob, miután lezuhanyozva, megborotválkozva és felöltözve
belépett a konyhába, állva itta meg a kávéját.

– Indulnunk kell, Min. Megvan a feladatunk, helyeket kell
átkutatnunk, emberekkel kell találkoznunk. Rengeteggel.

Minette felállt az asztaltól, és azt válaszolta:
– Az a szegény kisfiú biztosan halálra van rémülve. Milyen

ember képes elrabolni egy védtelen gyermeket?
– Több átkozott bűntény történik ebben az országban, mint

azt a washingtoni nagykutyák valaha is elismernék – morogta
Bob. – És ez csak rosszabb lesz.

Beültek a Toyota Tacoma furgonjukba. Minette-nek nem
kellett megmondania, merre menjenek. A férje memorizálta a
teendőket, ami szokatlan volt. Minette-nek nagyon jó volt az
emlékezőtehetsége, főleg a versek esetében, Bobbynak viszont
soha. A férfi kiváló tanár volt, de ha a felesége nem készített
neki bevásárlólistát, csak felsorolt öt dolgot, amit meg kellett
vennie, egyet-kettőt mindig elfelejtett. A bonyolult feladatuk
részleteit viszont úgy megjegyezte, mintha beprogramozták
volna.

Szerencsére kis utcájuk másik három házának lakóival nem
kellett beszélniük. Ők is önként jelentkeztek a kutatócsapatba.
Átkozottul jó szomszédok voltak, és átkozottul jó emberek.
Amikor arra gondolt, hogy mindnyájan meg akarják menteni
azt a drága kisfiút, Minette-et elárasztotta a bajtársiasság meleg
hulláma. Majdnem elsírta magát tőle.

14.

ENRIQUE DE SOTO FUTÁRA, Tio 10:38-kor érkezett
meg a Tiffin Allegro lakókocsival, a megbeszéltnél korábban,



egy Chevrolet Suburbant vontatva. A kapuőr azt mondta, hogy
parkoljon le Ferrante Escobar elkerített négyhektáros
ingatlanának a végében, és odahívatta Elinor Dashwoodot –
Jane-t – a váróból.

Tio talán harmincéves lehetett, ideális magasságú és súlyú a
zsokészakmához. A nyakán lévő fehér heg arra utalt, hogy
összeütközésbe került valakivel, de az ellenfelének nem sikerült
elvennie sem az életét, sem a hangját.

A másik sofőr, aki később visszavitte az arizonai Nogalesba,
egy Porsche 911 Turbo S-ben követte Tiót. Ő járó motorral és
bekapcsolt légkondicionálóval parkolt le a lakókocsi közelében,
és nem szállt ki az autóból.

Az átfestett Allegro csillogó éjkék színben pompázott. Ez az
árnyalat nem szerepelt a Tiffin katalógusában. A cég általában
merész, sokszínű, áramvonalas csíkokkal díszítette a
lakókocsijai oldalát. Ricky leegyszerűsítette ezt a motívumot, és
így kevesebb, vékonyabb csík maradt, kevésbé kontrasztosak az
alapszínhez képest, s kizárólag fényes rubinvörösben. A jármű
feltűnő volt, senki nem gondolta volna, hogy titkos küldetésen
jár.

Jane megfogta a sporttáskáját, és követte Tiót a lakókocsiba.
Odabent az ablakok a szélvédőt leszámítva sötétre voltak
fóliázva, és a Tiffin Allegro belül tele volt árnyékkal.

Jane és Tio leültek egymással szemben az étkezősarokba.
A lány átnyújtotta a fóliába csavart pénzcsomagot.
– Százhúszezer, ahogy megegyeztünk.
Tio bedugta a pénzt a saját sporttáskájába.
– Enrique azt mondta, ne ellenőrizzem, hogy hamis pénz-e,

és ne számoljam meg. Azt akarja, hogy maga tudja: bárki
másnál jobban bízik magában. És magának ugyanígy meg kéne
bíznia benne, miután túlteszi magát ezen az özvegységdolgon.

Jane elmosolyodott.
– Ez a Ricky pokolian romantikus egy fickó.
– Igen, a hölgyek imádják, és ez nem kamu. A rendszám

mindkét járművön fenn van, forgalmi és kötelező a konzolban.
A Suburban egyedi rendszámot kapott, és a többi cucc, amit
kért, a hálószobában van – mutatott Tio a lakókocsi hátulja felé.

Jane felállt, és azt mondta:



– Várjon meg itt!
– Tényleg meg fogja nézni, hogy ott van-e?
– Tényleg.
Tio, ha ideges volt, mindig a nyaki hegét piszkálta.
– Ha elmondom Rickynek, hogy nem bízik benne, akkor

össze fog törni a szíve.
– Biztos vagyok benne, hogy minden ott van. De mielőtt

nekilátok annak az üzleti ügynek, amire készülök, meg akarok
győződni arról, hogy pontosan megkaptam mindent, amit
szeretnék, hogy nincsenek félreértések. Inkább ne mondja el
neki, hogy leltároztam, kíméljük meg a szívfájdalomtól!

– Benne vagyok. Nem szívesen látnám szomorúnak. – Tio
elengedte a hegét. – Soha nem lehet tudni, milyen őrültséget
csinál, amikor szomorú.

Amikor visszatért a hálószobából, Jane azt mondta:
– Minden ott van, ahol lennie kell.
Tio az ülősarokra mutatott.
– Parkoljon le, és hadd mondjak el pár dolgot!
Jane leült, de azt felelte:
– Nemsokára itt lesznek az üzlettársaim.
– Gyors leszek. Pár fontos dolgot tudnia kell erről az

emberről.
– Rickyről?
– Ki másról beszélnénk?
– Folytassa!
– Először is, akkora neki, mint egy lónak. Un enorme garanón.

{11}

Jane ezt felelte:
– Én hiszek magának, de honnan tudja?
– Több százszor álltam már mellette a piszoárnál. Meg kell

értenie, nem direkt néztem oda… Az ilyesmi nem érdekel. De
aki elég sokszor vizel ugyanazzal a fickóval, előbb-utóbb
észreveszi.

– Értem.
– Ha egy új lánnyal van, az első pár alkalommal talán túl

gyorsan végez. Utána viszont, ha a lány már nem annyira új,
akkor tovább bírja, mint bármelyik csődör. Kétszer annyi ideig.

– És ezt honnan tudja? Nem mintha kételkednék benne.



Tio kinyújtotta a jobb kezét, hogy Jane lássa a másik oldalán
lévő tetoválást. Egy vörös szív volt, hullámzó, kék szalagba
tekerve, vörös betűkkel, amelyek azt írták le spanyolul, hogy
TIO ÖRÖKRE MAYÁÉ.

– Ő a csajom.
– Szóval megbillogozta magát?
A férfi szánakozó arckifejezéssel mérte végig Jane-t.
– Lehet, hogy maga nem jó emberismerő. Egyetlen ribanc

sem kényszerítheti Tiót semmire. Ezt én magam csináltam,
szerelemből.

– Nagyon megindító.
Tio a saját szentimentalizmusától meghatódva lehajtotta a

fejét.
– Maya Ricky legjobb csaja volt, de Ricky továbbállt. És

akkor én és Maya megtaláltuk ezt a különleges dolgot együtt, a
végzetet, vagy mit… Ő mindennél dögösebb.

– Tehát innen tud Ricky állóképességéről. Kibeszélték az
ágyban Mayával.

Tio megvonta a vállát.
– Tudja, hogy megy ez… Ha együtt könnyebbülünk meg, az

remek, és utána, amikor ott fekszünk egy ideig, muszáj
beszélgetni valamiről. – Ekkor rájött, hogy Jane talán rossz
következtetésre jut abból, amit mondott. – Csak hogy tudja,  én
is maratonfutó vagyok az ágyban, mint Ricky… Lo puedo liacer
por horas.{12}

– Ezt ránézésre is látom – felelte Jane.
– Igen, de most nem magamról beszélek. Enriquéről akarom

elmondani, amit tudnia kell. – Jane úgy érezte, mintha hirtelen
Roxane szerepébe lökték volna a Cyrano de Bergerac című
groteszk paródiában, amelyben Tio a nem túl ékesszóló Cyrano,
Enrique pedig a verbálisán még kevésbé tehetséges Christian de
Neuvillette. Tio mosolyogva imára kulcsolta a kezeit, mintha azt
akarná mondani, hogy Isten a tanúja.

– Ricky soha nem ütött meg egy ribancot sem életében. Soha
nem ütne meg egy ribancot. Mindenkit hölgyként kezel.

– Ha valaha is megütne engem – szögezte le Jane –, eggyel
kevesebb keze maradna. – Tio mosolya az arcára fagyott.

– Csak mondom – tette hozzá Jane.



Tio szétválasztotta imádkozó kezeit, és idegesen simogatta a
nyaki hegét.

– Nem látok okot arra, hogy ezt megosszam Rickyvel.
Jane mosolygott és bólogatott.
– Nem akarjuk elszomorítani. Rickynek mondjon csak

annyit, hogy semmi nem volt újdonság számomra, amit róla
hallottam. Mindig is csodáltam őt a távolból, eleinte feleségként,
akit eskü kötött máshoz, most pedig gyászoló özvegyként.

Amikor Jane talpra állt, Tio azt mondta:
– Ha már maga is zongorista, meg minden, azt is el kell

árulnom, hogy Ricky megőrül a zenéért.
– Most menjünk! Még dolgoznom kell, mielőtt Roxaneként

ellejtek egy apácazárdába.
Miközben Jane ezt mondta, Tio is felállt a pénzes táskával.

Amikor a lány az „apácazárda” szóhoz ért, megrándult az arca,
mintha megütötték volna.

– No, usted no puede!{13} Ezt nem teheti! Mondom, hogy Maya
eszelősen dögös, és maga még nála is dögösebb. Ez őrültség
lenne! A nővérem mehet, de maga nem.

A célzást persze nem értette, és így a viccet sem, de Jane
kifejezetten örült a félreértésnek, mert ezzel kordában tarthatta
Enriquét, amennyiben további járművekre lett volna szüksége
tőle a jövőben. Rendkívül ünnepélyesen azt felelte:

– Ha túlélem ezt az ügyet, amibe belekeveredtem, tekintetbe
véve a rengeteg erőszakot, ami ezzel jár, az nyugtatna meg a
legjobban, ha az apósom és az anyósom nevelnék fel a fiamat,
én pedig elvonulhatnék a világtól. Van egy apácarend
Arizonában, a Poor Clares of Perpetual Adoration. Szerintem ott
boldog lennék. Végtére is, Audrey Hepburn is apáca lett.

Tio ettől duplán meglepődött.
– Milyen Audrey?
– Ő volt kora legszebb filmsztárja, az akkori Jennifer

Lawrence, csak még gyönyörűbb, és apácának ment, Luke nővér
lett. A szegényeket szolgálta Kongóban, amíg el nem kapta a
tuberkolózist. – Jane azt nem tette hozzá, hogy mindez egy
filmben történt, az Egy apáca történetében.

Tio feldúltan azt felelte:
– Össze vagyok törve, hogy ezt akarja.



Jane megszorította a vállát, mintegy szeretettel, és a
lakókocsi bejárati ajtaja felé indult.

– Csak drukkoljon nekem, Tio! Drukkoljon nekem, és
menjen vissza Mayához! Hiszen örökre az övé.

15.

MINETTE ÉS ROBERT Butterworth azt a feladatot
kapták, hogy meglepetésszerűen látogassák meg a tanítványaik
otthonát, akik éppen iskolában voltak. A jó magaviseletű, jól
tanuló gyermekek esetében azt kellett közölniük a szülőkkel,
hogy a tanuló esélyes lehet egy gazdag emberbarát által
létrehozott alapítvány ösztöndíjára. A rossz magaviseletű vagy
gyengén teljesítő gyermekek szüleit pedig egy olyan programról
kellett tájékoztatniuk, amely újszerű módszerekkel segíthet a
tanulási nehézségeken.

Miután beléptek a házak küszöbén, figyelniük kellett az arra
utaló jelekre, hogy valami esetleg nincs rendben. Kaptak egy
listát a Jane Hawk iránti szimpátiára és a fia jelenlétére utaló
lehetséges nyomokról. Min és Bob memorizálták a tartalmát, bár
a nő nem emlékezett pontosan, hogy mikor is olvasta el.

Amennyiben senki nem nyitott nekik ajtót – aminek elég
nagy volt az esélye, tekintve, hogy a legtöbb családban mindkét
szülő dolgozott –, akkor be kellett menniük Bobbal, hogy
átkutassák a lakást. Biztosítottak nekik egy rendőrségi zárfeltörő
pisztolyt, egy ügyes kis eszközt, amely szinte bármilyen zárat
kinyitott.

Két németjuhász is eltűnt a fiúval együtt. Minette nem
értette, hogy az emberrablóknak mi szükségük volt a kutyákra,
és miért hagyták az állatok, hogy elvigyék őket. De ez történt.
Nem lett volna értelme töprengeni rajta. Egyáltalán. El kell
fogadni a tényeket, és továbbmenni. Azt kell tenni, amit
mondanak. Hasznosnak kell lenni. A kutyák nem voltak
veszélyesek. Nem kellett amiatt aggódniuk Bobbal, hogy
megharapják őket. Egyáltalán. Sőt, amennyiben találtak volna
két németjuhászt, amelyek hallgatnak a Duke és Queenie



nevekre, az arra utalt volna, hogy a fiú is a közelben van.
Ugyanakkor annak is megvolt az esélye, hogy az

emberrablók túl nagy tehernek tartották a kutyákat, és megölték
őket. Ezért a kerteket is át kellett kutatniuk friss ásásnyomok
után.

Minette azt hitte, zavarni fogja, hogy hívatlanul be kell
mennie mások házába, és át kell túrnia a holmijaikat. De az első
öt ház közül a másodiknál, a negyediknél és az ötödiknél, ahol
nem nyitottak ajtót, anélkül suhant végig a lakáson, hogy
helytelennek vagy veszélyesnek érezte volna, amit tesz.

Végtére is, a hatóságoknak segített egy újonnan megalakított
polgárőrség tagjaként. A jó ügyért dolgoztak. És ez nem volt
veszélyes. Dehogy, egyáltalán nem volt az. Semmi okuk nem
volt az aggodalomra. Egyáltalán. És egyébként is, annyira jó
érzés volt hasznosnak lenni.

Az ötödik házban Walter és Louise Atlee lakott, Minette
diákjának, Colter Atleenak a szülei. Colter rendes fiú volt, jó
tanuló, és Minette nem feltételezte, hogy a szülei
emberrablókkal szövetkeznének. Csakhogy egy kisfiú élete volt
a tét, és igaznak tűnt, amit az a kedves afroamerikai rendőr,
Kingman megbízott mondott – manapság soha nem lehet tudni,
ki kicsoda, és mire képes. Nem kockáztathatták egy kisfiú életét
azzal, hogy elsiklanak Walter és Louise Atlee felett pusztán
amiatt, mert jó embereknek tűnnek.

Miközben Minette Walter Atlee dolgozószobájában
lapozgatott a dokumentumok között, furcsa dolog történt. Egy
dühös férfihang hangos, ugyanakkor tisztán érthető suttogással
obszcén és istenkáromló szavak hosszú sorát zúdította rá,
többtucatnyit, mint egy őrült – a kifejezések egyszerre voltak
gusztustalanok és értelmetlenek. Minette még soha nem hallott
ennyire nyers és rosszindulatú kirohanást. Szinte úgy tűnt,
mintha ott lenne vele valaki a szobában, de nem látott senkit.

Amikor a hang olyan egy perccel később elhallgatott, Bob
ment be hozzá.

– Min, mi a fene? Te is hallottad?
– Igen. Hallottam. Valaki van a házban.
– Rajtunk kívül nincs itt senki.
A káromkodás folytatódott, még mindig suttogva, ám



hangosabban, mint korábban, és Minette rájött, hogy nem a
dolgozószobából jön. Hanem a fejéből.

– A suttogószoba – állapította meg.
Soha nem hallotta ezt a kifejezést, mégis azonnal tudta, hogy

mit jelent, és sem meglepetést, sem félelmet nem érzett. A
suttogószoba mikrohullámú kommunikációt tett lehetővé azok
között, akik olyanok voltak, mint ő és Bob, akik hasznos
dolgokat csináltak. Ha az ember valami fontosat akart
megosztani a suttogószobában, azt harmincöt kilométeres
körzetben mindenki hallotta, hogy együtt tudjanak működni. A
kooperáció egyre fontosabb ebben az egyre inkább széteső
világban. A suttogószobától csak még hasznosabbakká válnak
az emberek.

Ez a dühös és zavaros fejű ember viszont sajnos rossz
célokra használta ezt a csodálatos új szolgáltatást, ezt a belső
Twittert. Ahelyett, hogy konstruktív dolgokat közölt volna
másokkal, egy eszelős, vitriolos agymenést zúdított rájuk. És a
szavak egyre jobban megteltek heves önteltséggel, tüzes
érzelmekkel. Minette nemcsak hallotta az illető dühét, hanem
érezte is, a kéjvágyát és a vérszomját az obszcenitásokba
fonódva, és ettől tisztátalannak és meggyalázottnak érezte
magát. Azok a gonosz szavak ismétlődő, ritmikus folyamokban
érkeztek, egyre intenzívebben, mint egy gregorián ének, egyre
hangosabban, és Minette nem tudta kizárni őket a fejéből, a férfi
dühe berobbant az elméjébe.

Felzaklatva ült a dolgozószoba székében, hogy kivárja a
támadás végét, de hamarosan már két kézzel markolta az asztal
peremét, mintha az egy elsüllyedt hajó roncsa lenne a viharos
tengerben. A gyűlölködő, vulgáris fenyegetések egyre
hangosabbakká és sebesebbekké váltak, és számára ismeretlen
maró érzelmek keveredtek beléjük, kegyetlen vágyaktól izzó
érzelmek, amelyek úgy süvítettek át Minette-en, mint a sarki
szél. Egyszer csak rá kellett jönnie, hogy a vihar már nem
csupán az eredeti hang vad monológjából áll, hanem a prédát
hajtó prérifarkasok vonyításához hasonló sziszegésekből és éles
kiáltásokból is, és a belé áradó érzelmek is módosultak, primitív
vérszomj keveredett közéjük, ami egyszerre tűnt elrettentőnek
és vonzónak. Az üzenet a kötelezettségek és következmények



alól való felszabadulás deklarációjává duzzadt, a kegyetlen
erőszak, a gyilkosság és a pusztítás dicsőítésévé. Miközben a
tőle idegen érzelmeknek ez a folyama elárasztotta az agyát,
Minette enyhe nyugtalansággal tapasztalta, hogy valami lassan
erodálódni kezd benne, mintha az áradat valamiféle oldószerből
állna.

Az ajtó mögött, a folyosón Bob térdre roskadt, majd az
oldalára zuhant. Ott feküdt, kezét a fejére kulcsolva, egyébiránt
viszont magzatpózban, begörbített háttal és mellkasára húzott
térddel, mintha az újjászületésre készülne.

Minette már nem volt képes követni az idő múlását. Nem
tudta volna megmondani, hogy percekig vagy órákig tartott-e a
suttogószoba és az elméje megszállása. De továbbra is úgy
érezte, hogy a lénye egy alapvető része egyre kopik, noha
kezdeti nyugtalansága folyamatosan csökkent, és örömteli
várakozás vette át a helyét.

Pár perccel az után, hogy Minette nyugtalansága elmúlt,
Bobby kinyújtózott a magzatpózból, és valami váratlan,
izgalmas dolgot tett.



N E G Y E D I K  R É S Z

SUTTOGÓ ARMAGEDDON

1.
LUTHER TILLMAN, Minnesota egyik vidéki

körzetének a négyszer is megválasztott seriffje magas volt, és
erőteljes, ugyanakkor macskaszerű némasággal mozgott.
Amikor kinyitotta a lakókocsi ajtaját, és belépett, Jane azonnal
észrevette, de nem azért, mert a jármű halkan megnyikordult a
súlya alatt, hanem a férfi kisugárzása miatt.

Utoljára tizenkét nappal korábban találkoztak, amikor
Luther és a lánya, Jolie Texasba menekültek Jane barátaihoz,
Leland és Nadine Sackethez, akik vállalkozók, egyben
filantrópok voltak, és gyermekotthont üzemeltettek a
ranchükön. Jane kérésére Leland Palm Springsbe reptette
Luthert a család Learjetjében aznap reggel, majd Indióba
fuvarozta egy bérautóban.

Mivel a hatóságok és a sajtó már összekötötték Jane-nel,
Luther leborotválta a fejét, mióta utoljára találkoztak, és az arca
elkezdett eltűnni hevesen burjánzó őszes szakálla mögött. A
férfi élete legnagyobb részét egyenruhákban és öltönyökben
töltötte a társadalom tartóoszlopaként; most vörös edzőcipőt
viselt, fekete farmert, egy menő pólót Janelle Monae énekesnő
arcképével, fekete, bő, combig érő farmer- dzsekit, ami alatt
jobban elfért a fegyvere, és egy látványos, ezüstkarikákból álló
nyakláncot. Úgy nézett ki, ahogy Dennis Haysbert nézett volna
ki egy ötvenes bandavezér szerepében, az utcai bűnözők
keresztapájaként, már ha kapott volna valaha is ilyen szerepet.

Jane felállt az étkezőasztaltól, ahol a frissen beszerzett hamis
okmányait ellenőrizte.



– Te nem vagy olyan csinos, mint Janelle Monae, de
átkozottul örülök, hogy látlak.

Miközben megölelték egymást, Luther azt felelte:
– Olyan ütős sem vagyok, mint Janelle, de minden tőlem

telhetőt meg fogok tenni.
Nagyon sok mindenen keresztülmentek az alatt a két nap

alatt, miután megismerkedtek a kentuckyi Iron Furnace-ben,
majd elváltak Texasban. Jane nemcsak a saját életét bízta volna a
férfira, hanem a gyermekéét is.

Luther azzal folytatta:
– Nem értem, miért nem tűnsz fáradtabbnak azok után,

amiken keresztülmentél.
– Elég fáradt vagyok – felelte Jane –, és félek is. Travis

egyelőre biztonságban van, bújtatják. De azt tudják, hogy a
Borrego-völgyben van valahol, és ha nem érünk oda hozzá
hamarosan, akkor azok a szemétládák fognak.

Ezzel az étkezőasztalhoz vezette a vendégét, és leültek
egymással szemben.

Luther akkor értesült a technohívő összeesküvésről, amikor
egy barátja, egy Cora Gundersun nevű tanítónő látványos
öngyilkos merényletet követett el, negyvenhat másik embert is
magával rántva, köztük egy kormányzót és egy kongresszusi
képviselőt. A seriff nem tudta elhinni róla, hogy képes volt egy
ilyen szörnyűségre. Alapos és zseniális detektívmunkájának az
lett a jutalma, hogy elveszítette a feleségét, Rebeccát és
nagyobbik lányát, Twylát, akiket beoltottak, és rabszolgaságba
kényszerítettek az irányítómechanizmussal. Kisebbik lánya, a
tizenhét éves Jolie Texasban rejtőzött el, Sacketéknál.

– Hogy fogadta Jolie, amikor elmondtad neki, hogy idejössz?
– Nagyjából úgy, ahogy egy tengerészgyalogos felesége

fogadja a rossz híreket. Jolie nem szokott ájuldozni, és
repülősóért nyúlni. Ő azt hiszi, én puszta kézzel le tudok
számolni azokkal a szemétládákkal, úgyhogy nagyon
támogatta, hogy menjünk el a fiadért. Ahhoz képest, hogy
milyen okos lány, túlságosan bízik bennem.

– Csak annyira, amennyire megérdemled – felelte Jane.
– Nincs nálad igazolvány, ugye?
– Nincs.



– Most már van.
Átcsúsztatott egy jogosítványt az asztalon. A fénykép helyén

az volt, amit a férfi e-mailben küldött át Resedába.
– Regisztrálva van a sacramentói gépjármű-nyilvántartásba

– magyarázta Jane. – Bármilyen hatósági ellenőrzésen átmenne.
Te most Wilson Ellington leszel Burbankből. Az utcacím létezik,
egy társasházé, de nincs benne huszonötös lakás. A
huszonnégyes az utolsó.

– Te ismered a legjobb forrásokat. Elképesztő minőség –
válaszolta Luther Kalifornia államának a pecsétjét
tanulmányozva, ami a kártya megbillentésekor hol eltűnt, hol
megjelent.

– Talán mindig is a törvény árnyékosabb otthonán lett volna
a helyem.

– Ezekben a felfordult időkben te vagy a jó oldalon.
Feltételezem, terved is van.

– Majd átveszem veled. Lőttél már automata géppuskával?
Luther megemelte a szemöldökét.
– Látni sem láttam még olyat.
– Tetszeni fog.
– És mire kell az nekünk?
– Biztosítékként. Ha minden kötél szakad.

2.

A SZÓFOLYAM EGY ZUBOGÓ vízesés volt, a
kifejezések a harag, a vágy és a gyűlölet artikulálatlan
áradatában úsztak, egy végeérhetetlen ősüvöltésben. Korrozív
hullámai olyan hangosan zárták magukba Minette-et, hogy
azzal a külvilág egy hangja sem versenyezhetett.

Nagyon sok minden áradt bele, és semmi nem jött ki belőle,
mert elnémult a hangoknak és a primitív érzelmeknek ettől a
cunamijától. Tátott szájjal, de halotti csendben ült az asztal
mögött. A belső szerkezete összeomlott, hogy helyet adjon az
áradatnak.

A roham okozta félelem alábbhagyott. Minette-ben izgatott



várakozás ébredt, és vált hamarosan a vad lehetőségek, az
állatias szabadság eksztázisává.

Bob, Bobby, az embere elengedte magát, letépett egy képet a
falról, és többször egy karosszékhez hajította; üvegszilánkok
repkedtek, fakeret hasadt. A férfi eldobta a tönkretett képet, és
megfogta a széket, a nagy széket – Milyen erős! –, s egyszerűen
hozzávágta egy könyvespolchoz, amely feldőlt, és a földre
ontotta magáról a könyveket. Bobby felkapott egy könyvet,
széttépte, eldobta, felkapott egy másikat, letépte róla a borítót, a
fedelet egy zsákmányát szaggató ragadozó állatias örömével.
Arca eltorzult a dühtől, Minette mégis úgy érezte, talán nevet, és
mind a haragját, mind a tombolását élvezi.

Ő is értette, milyen dühítő az emberiségnek ez a
rendetlensége, az, ahogy élnek, a megjátszásuk, az a rengeteg
holmijuk, a túl sok holmijuk. A suttogószobában üvöltő hang
valami jobb dologhoz hívogatta, valami tisztához, azt sikoltotta,
hogy törjön ki ebből az unalmas létezésből, rázza le magáról az
ostoba civilizációs béklyókat, és hagyja kiteljesedni a valódi
önmagát, az állatiasat, ne erőlködjön tovább az erőlködés
kedvéért, dobja le magáról azokat a terheket, amelyeket több
évmilliónyi változás rétegzett a fajtájára, amíg agyon nem
nyomták az állati szellemét.

Az embere ekkor letépte egy állólámpa búráját,
meglendítette a rúdját, és súlyos talpával több porcelánfigurát,
elegáns ruhás nőalakot összetört. Annyira izgalmas volt látni,
ahogy azoknak a puccos szukáknak csuklóból letörik a kezük,
vállból a karjuk, és a testük összetörve, fejetlenül hullik a
padlóra. Meg az emberét verejtékesen, vörös arccal, erősen. A
nevére már nem is emlékezett. A saját nevére sem, de az sem
számított, az összes név csak teher volt, mint a billogok a
marhákon, az a gyűlöletes rabszolgajelzés, amit a társadalom
égetett az emberre.

A hím ránézett, a férfija, a párja ránézett. Minette érezte vad
örömét, az eksztázisát, ami annak volt köszönhető, hogy a
gátlásai feloldódtak. Volt valami az előtte álló asztalon – a
„számítógép” szó suhant végig az agyán anélkül, hogy bármit
jelentett volna számára –, amit felvett, magasra emelt, és
eldobott. Az a dolog nem repült hosszan, mert a falhoz volt



kötve valami kábelekkel, úgyhogy hirtelen megállt a levegőben,
majd szikrázva eltépte magát a faltól. A földre zuhant, és a
becsapódás hangjába a nő beleremegett; olyan csomók oldódtak
ki benne, amelyeknek a létezéséről nem is tudott. Elkezdett
feloldódni és felszabadulni.

3.
EGON GOTTFREY KIVETT egy szobát egy beaumonti

szállodában, hogy legyen ideje megfejteni, mit vár el tőle a
forgatókönyv. A szálloda annyira jellegtelen volt, hogy úgy
érezte, mintha csak egy szálloda koncepciójában vett volna ki
szobát – és ez a radikális filozófiai nihilizmusa értelmében
tényleg így volt.

Ennek ellenére, mivel az ételeknek és italoknak akkor is
megvan az ízük és a hatásuk, ha nem valódiak, lement ebédelni,
hogy egyen egy szendvicset, és igyon egy-két italt a szálloda
bárjában. A rézborítású mennyezet, a sötét fával borított falak,
bokszok, asztalok, székek és a vörös műbőr kárpitok
visszatükröződtek a bárpult mögötti hosszú tükörben, úgyhogy
a hely hatalmasnak tűnt, és még kihaltabbnak, mint amilyen
volt.

A pultos egy magas fickó volt nagy hajjal és még nagyobb
sörhassal. De Gottfrey a hideg tekintetével és a komor
arckifejezésével joviális texasi kocsmárosból néma, hatékony
felszolgálóvá változtatta.

Már a második whiskyjét itta, amikor kihozták a baconös
sajtburgerét, és a második falatnál tartott, amikor egy
fontoskodó külsejű professzorszerűség ült le a pult mellé, két
bárszékkel odébb.

Az egyértelműen statisztának tűnő alak haja kócos volt, és
fehér, a szemöldöke szintén. Egyik fülében fekete ónixpöttyöt
viselt, fején drótkeretes, féllencsés szemüveget,
csokornyakkendőt, kockás inget, klasszikus tweedkabátot,
barna gyapjúnadrágot és fehér sportzoknit mokaszin stílusú
cipővel. A pasas annyira kidolgozott volt, és annyira nem texasi,
hogy Gottfrey rájött, az Ismeretlen Forgatókönyvíró avatárként
használja, és rajta keresztül akar átadni egy figyelmen kívül nem
hagyható üzenetet.

A professzor ugyanabból a whiskyből rendelt, amelyet



Gottfrey is ivott, ami egy újabb jele volt fontos szerepének a
történetben. Miközben az italára várt, kinyitott egy vaskos, puha
kötésű könyvet, és úgy olvasott, mintha észre sem venné, hogy
egy másik vendég őt figyeli.

Gottfrey elég jól kiismerte az Ismeretlen Forgatókönyvíró
narratív stílusát ahhoz, hogy tudja, a könyvnek jelentősége van.
A kötet mintha világított volna az álprofesszor kezében. A
Fenevadak kertje volt az Erik Larsontól. A borítója alapján egy
náci Németországban játszódó történelmi regény.

Gottfrey végzett a fél sajtburgerével, majd megkérdezte:
– Jó a könyv?
A professzor úgy tett, mintha meglepődne azon, hogy más is

van a bárban rajta kívül, még lejjebb tolta az olvasó-
szemüvegét, és átkukucskált felette Gottfrey-ra.

– Zseniális. Hátborzongató leírása annak, hogyan süllyedhet
egy egész társadalom a normalitásból a szinte univerzális
őrületbe alig egy év alatt. És felkavaró hasonlóságokat érzek a
mostani idők és a régmúlt náci hanyatlás között.

Gottfrey azt felelte:
– A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt. Hitler és az a

szedett-vedett bandája… egyszerűen bohócoknak tűnnek, bár
gyanítom, hogy annál többnek kellett lenniük.

Ez a megfigyelés az intellektuális testvériség érzetét keltette
a professzorban. Gottfrey felé fordította a bárszéket, félretette a
könyvet, és májfoltos kezébe szorította a whiskyjét.

– Pontosan azok voltak, ahogy mondja… bohócok,
futóbolondok, kényszeresek és izomemberek bandája,
álfilozófusok, tudatlan ostobák, akik intellektueleknek akarták
beállítani magukat. – Gottfrey elgondolkozva bólogatott. –
Ugyanakkor sikerült egy egész országot olyan háborúba és
népirtásba sodorniuk, amelyben több tízmillióan meghaltak.

– A mi korunk is tele van a fajtájukkal.
– De hogyan? – értetlenkedett Gottfrey. – Hogyan tudtak

ilyen könnyedén a romlásba taszítani egy egész országot?
– Igen, hogyan? Nézzen csak rájuk! Göringnek puha

babaarca volt. Horst Wessel egy csapott állú csoda volt. Martin
Bormann, amennyiben színész lett volna, csak
gengszterszerepeket kapott volna. Himmler egy nemtelen,



pipogya alaknak tűnt. Hess kiköpött Neander-völgyi volt! De ők
értettek a szimbólumok – a horogkereszt, a náci zászló –
nyelvezetéhez, a szertartások és a jelmezek erejéhez. A náci
egyenruhákéhoz, főleg az SS-éihez. Hitler a ballonkabátokban és
katonai zakókban! Egy csapat csepűrágó, akiket jelmezek tettek
naggyá. Ők imposztorok voltak, színészek, akik vezető szerepet
osztottak maguknak, és zseniális alakítást nyújtottak… egy
darabig. Óvakodni kell az olyan színészektől, akik bárkivé
képesek átváltozni; ők igazából senkik, hidegek és üresek, bár a
tömegek varázsfuvolásává tudnak válni.

A professzor felhajtotta a whiskyjét. A pultos hozott neki
még egy pohárral, még mielőtt az elsővel végzett volna.

Gottfrey Vince Pennre, Rupert Baldwinra és Janis Dernre
gondolva azt felelte:

– De ha a bohócoknak sikerült hatalomra jutniuk, és
eltaposniuk az összes ellenségüket, akkor biztos volt még
valamijük a szimbólumokon, szertartásokon és jelmezeken
kívül.

– A szenvedélyük! – kiáltott fel a professzor. – Több
szenvedély volt bennük, mint azokban, akik ellenálltak nekik.
Szenvedélyesen vágytak a hatalomra, a társadalmi rend
lerombolására és kedvük szerint való átalakítására, az összes
tiltakozó hang elhallgattatására, és egy olyan világ
létrehozására, amelyben nem kell a sajátjukkal ellenkező
véleményt hallaniuk. A rombolás iránti szenvedély mindig több
ember számára vonzó, mint a megőrzés és építés iránti. Ez az
emberi természet rút igazsága. A szenvedély, uram. Az a fajta
nyers szenvedély, ami kegyetlenségeket szül.

Gottfrey bólintott.
– Annyira hittek az ügy igazában, hogy minden gátlás

nélkül öltek. Aki megbánás nélkül tud ölni, az utat tud vágni
magának a győzelemig.

– Szomorú, de igen.
– Aki vezető akar lenni – folytatta Gottfrey –, az vegye fel ezt

a szerepet. Ne csak tétlenül nézelődjön! A szimbólumoktól, a
jelmezektől, a fényűzéstől és a szenvedélytől még a bohócok is
istenszerűnek tűnhetnek. És az győzedelmeskedhet, akiről a
legkevésbé gondolnánk.



– Milyen igaz! – felelte a professzor. – Szomorú, de igaz.
Bár a társa még nem végzett a második whiskyjével, Egon

Gottfrey azt mondta:
– Amikor beültem ide, még le voltam törve, maga viszont

annyi kedvet öntött belém, hogy szívesen meghívnám egy italra,
ha szabad.

– Uram, én soha nem utasítom vissza az idegenek
nagyvonalúságát. De milyen furcsa, hogy pont egy ilyen sötét
téma adta vissza a kedvét.

– Egyáltalán nem – felelte Gottfrey. – Maga egy személyes
dilemmában segített nekem, és ezért sokkal tartozom.

4.

A NYOLCVANEGY ÉVES Bernie Riggowitz fehér
edzőcipőt, szellős szabású fehér vászonnadrágot és
élénkrózsaszín-kék flamingómintás hawaii inget viselt,
százhetven centis magasságához alig hatvannégy kilót nyomott.
Krízishelyzetben senki nem tartotta volna ideális erősítésnek.
Jane, akinek alig egy héttel korábban nagy szüksége támadt egy
autóra, fegyverrel kényszerítette Bernie-t, hogy vigye el a
Mercedes E350-esében a texasi semmi közepéről egészen az
arizonai Nogalesig. Az idős férfinak nemcsak a kocsija bizonyult
pont megfelelőnek erre, hanem ő maga is – rendíthetetlen volt,
szellemes és lelkes. Az emberrablás valahogy egy kellemes
utazásba csapott át, amelynek a végén ők ketten fogadott
családtagokká váltak.

Most, a Tiffin Allegróban Bernie az étkezőasztalnál ült Jane
mellett, Luther Tillmannel szemben, és végighallgatta a
sztorijukat az összeesküvőkről meg a beinjektálható,
agytropikus, önösszeállító nanorészecskés kontroll-
mechanizmusról. Cseppnyi várható elképedést vagy félelmet
sem tanúsított. Nem kérdezett semmit. Az arckifejezése mit sem
árult el a gondolatairól, és bár figyelmesen hallgatta őket,
tekintete a távolba révedt.

Jane aggodalmasan megkérdezte:



– Bernie, mi a baj? Ez túl nagy sületlenségnek tűnik?
– Drágám, bocsásson meg, de annyira nem tűnik

sületlenségnek, hogy a golyóim elzselésedtek.
– Figyeljen, ha nem erre vállalkozott, ha ki akar hátrálni…
Bernie a karjára tette a kezét, és azt felelte:
– Drágám, hagyja már abba! Azt nem fogja megérni, hogy én

kihátráljak. – Luther felé fordult. – Részvétem a felesége és a
lánya miatt. Az a fájdalom… – Együttérző arcot vágott, és nem
mondott többet.

Luther az asztal fölé tornyosult, mint Thor, és távoli
mennydörgés zúgott a hangjában.

– Nem fogjuk hagyni, hogy azok a szemétládák elvegyék
Travist Jane-től.

– Úgy legyen! – Bernie megszorította Jane karját. – Én nem
hiszek túlzottan a kabbalában, de a Széfer Jecirában állítólag van
valami egy agyagból készült gólemről, amelyet bosszúállásra
használtak. Amit ezek az összeesküvők csináltak, az egy
fordított gólem. Ezek fogják az értékes emberi lényeket, és
engedelmes agyaggá változtatják őket. Ebből nem lehet úgy
kihátrálni, hogy az embernek megmaradjon az önbecsülése.
Szóval, mikor kapok fegyvert?

– Nem lesz rá szüksége – felelte Jane.
– Talán mégis. Ismerem a fegyvereket. A parókaszakma a

régi szép időkben nem volt csupa habostorta.
Jane Lutherhez fordult:
– Bernie-nek és a feleségének parókakészítő cégük volt, az

Elegant Weave. A keleti parton árusították a parókáikat.
– Tizennégy államban és Washingtonban – fűzte hozzá

Bernie. – Ez városi üzlet volt, úgyhogy akadt pár nagyokos, aki
részesedést akart. Az ember szinte már a megnyitás napján
csődöt jelenthetett… De mi nem adtunk nekik semmit. Nekem
volt fegyverem, és Miriamnak is. Olyan keménynek tudtunk
tűnni, mint Bogart és Bacall, amikor arról kellett meggyőznünk
azokat a vigéceket, hogy álljuk a sarat. – Tenyérrel felfelé
fordította a kezét. – Sajnos be kell ismernem, seriff, hogy a
fegyvereink nem voltak legálisak. De soha nem lőttünk le senkit.

Jane pár pillanatig némán méregette Bernie-t.
– Az ember azt hiszi, ismeri a másikat, aztán kiderül, hogy



egy kemény fiú.
– Az már régen volt. Most nyolcvanegy éves vagyok.

Nagyjából annyira kemény, mint egy sajtos kreplách.
Luther azt felelte:
– Isten tudja, mibe megyünk bele. Magának is fegyvert kéne

kapnia, Mr. Riggowitz. Felőled mehet, Jane?
– Mikor lőtt utoljára? – kérdezte Jane az öreget.
– Nagyjából három hete. Bárhol járok, havonta egyszer

keresek egy lőteret, és gyakorlok egy kicsit.
– Úgy érti, van fegyvere?
– Egy öregembernek, aki legnagyobbrészt éjszaka kocsikázik

kihalt utakon, ne lenne fegyvere? Itt van a bőröndömben. Csak
le akartam tapogatni, hogy kósernek tartják-e, ha fegyver van
nálam.

Jane rádöbbent valamire.
– Szóval, amikor Texasban eltérítettem a kocsiját, akkor is

volt fegyvere?
Bernie elmosolyodott, és bólintott.
– Egy különleges tokban az ülésem alatt, markolattal előre,

hogy bármikor lenyúlhassak és előránthassam.
– Miért nem fogta rám?
Bernie elszörnyedve nézett rá.
– Egy olyan csinos lányra, mint maga? Elég legyen már!
– Engem szörnyetegként szoktak emlegetni. Mi lett volna, ha

tényleg az vagyok?
– Bubele, nagyjából egy perc alatt megállapítottam, hogy a

testsúlya felét a szíve teszi ki. Nincs igazam, seriff?
– Dehogy nincs, Mr. Riggowitz. És szólítson Luthernek!
– Mr. Riggowitz az apám volt. Szólítson Bernie-nek.
Jane most látta Luthert először mosolyogni az óta, hogy

beszállt a lakókocsiba. A férfi kijelentette:
– Ez egy álomcsapat.
Jane átkarolta és megpuszilta Bernie-t, majd azt mondta:
– Oké, Eliot Ness.{14} Indulj el a lakókocsiddal, csempéssz be

minket Lutherrel a Borrego-völgybe, utána állj készen a ki-
csempészésünkre. Ha szükséged lesz a pisztolyra, használd. De
ha lövésekre kerül a sor, az azt jelenti, hogy utánunk a vízözön.



5.
MINETTE VÉGIGDÚLTA a házat a párjával –

mindent felborogatva, szétszaggatva, összezúzva – a fejében
lévő sebes szófolyam hatására, az ismeretlen dühöngő által félig
elfeledett nyelven szóló tirádák ösztökélésére, és az ezeket
kísérő gyűlölettel eltelve, amely a sajátjává vált. Élénk képek
tolultak a fejébe valahonnan máshonnan: Hatalmas rotorlapátok a
levegőben; egy durván szétharapott, szem nélküli arc; egy
összeszorított ökölben magasra emelt bárd; ismét a sebesen forgó, óriási
rotorlapátok, ezüstös fényvillanásokkal; egy emberi fej, amely mintha
tekebábuk felé gurulna; egy lámpaernyőn ugrándozó delfinek; viharba
került hajók a falon; törékeny csontok és tollak robbanása, amikor egy
szárnyaló madár a rotorlapátok közelébe kerül, és szétszakad, mint egy
égből lelőtt agyaggalamb… Ezek az egymást követő víziók
lelkesítették, miközben leszakította egy vitrin ajtaját a
zsanérokról. A falhoz vágta, és a rögtönzött diszkosz
csörömpölve összetört. A szekrényben csészék és csészealjak,
tányérok és tálkák voltak. Minette felkapott egy adag
aranyszegélyű porcelántányért, és ledobta őket az
ebédlőasztalra. Utána a bal kezébe egy mártásos tálkát fogott, a
jobba egy kis tejszínkiöntőt, és összeütötte őket, mint két
cimbalmot; a porcelán összetört, és megvágta az ujját. Minette
vámpíri vérszomjjal a szájához emelte a kezét, és szívni kezdte a
saját vérét. A hímje ezt látva abbahagyta a rombolást, megfogta
a kezét, és ő is megkóstolta. A vér íze vad vágyakat ébresztett
bennük, egyfajta őrületet, amit a fejükben szóló hang is tovább
szított, úgyhogy Minette az asztalon találta magát, amiről a
porceláncserepek legnagyobb részét leseperték, félig levetkőzve,
a párja alatt. Primitív ritmusban billegtették az asztalt,
gyengédség és szerelem nélkül kopuláltak, olyan vadul, hogy az
egyszerre volt izgató és rémisztő. Elfelejtették a nyelvet, állatias
hangjuk visszaverődött a feldúlt szoba falairól. Az izgalmuk
csúcspontján egy olyan kép jelent meg a nő szeme előtt, amely
nem a dühös Másiktól származott, hanem a saját
tapasztalataiból, egy régi emlékéből: Egy halott nő előrebukva egy



tolószékben, akinek egykor szép arca csúnyán eltorzult. Az emlék
nyomán a bánat sötét hulláma ömlött végig rajta, és a koitusz
görcsei között hirtelen megszólalt:

– Én… Minette… vagyok. – De sem a bánatba, sem az
emlékbe nem tudott belekapaszkodni. A bánatot a harag
áradata követte, amely örökre elmosta a nevét, és a nevével az
utolsó emlékeit is, minden emberi célját, reményét, a
transzcendencia minden ígéretét. A hím végzett, és legördült
róla, le az ebédlőasztalról, majd megállt verejtékezve,
imbolyogva és kielégülve. A nő felkapott az asztalon maradt
porceláncserepek közül egy különösen nagyot és hegyeset, s,
még nagyobb kéjjel, mint ahogy kopulált, megtámadta, és
megölte vele a hímet.

6.

MIKÖZBEN CARTER JERGEN és Radley Dubose
Borrego Springs városában köröztek árulkodó nyomokat
keresve a normalitás szövetén, amelyek azt jelzik, merre lehet a
Hawk fiú, sok gyalogos meglepetten bámulta a félelmetes fekete
VelociRaptort. Jergen irigységet látott a férfiak arcán, akik
kétségkívül feláldoztak volna akár egy évet is a nyomorúságos
sivatagi életükből azért, hogy egy ilyen járművet vezethessenek.
Tudta, mit éreznek.

Dubose napszemüveges szfinxként, komor kőarccal azt
mondta:

– Nem tetszik, amit érzek.
– Akkor vedd le a kezed az ágyékodról! – felelte Jergen.
– Ez nem frivol megjegyzésekre alkalmas pillanat, barátom.

Én rendkívül fejlett intuícióval rendelkezem, szinte hatodik
érzékkel, úgymond, a közeledő bajokat illetően. És ebben a
pillanatban baljós előérzetem van. Valami jelentőségteljes és
ominózus közeledik. Ezt érzem a levegőben, ezt látom a
napfény beesésében, ennek a szaga csap meg a száraz, sivatagi
levegőből.

Carter Jergen fejében Nyugat-Virginia hegyei, amelyek



közül Dubose származott, tele voltak falusi jövendőmondókkal
és aszott öregemberekkel, akik egy villás faággal meg tudják
határozni, hol kell kutat ásni, fogatlan vénasszonyokkal, akik
vátesznek tartják magukat, és levágott állatok beleiből jósolnak,
az apokalipszis bibliacsapkodó prófétáival és a vidéki
Kasszandrák további széles választékával. Radley Dubose
elméje, amely ilyen környezetben fejlődött ki, biztosan annyira
át van szőve babonákkal, hogy a Princeton donjainak esélyük
sem volt az általuk preferált vallási hiedelmekre lecserélni őket.

– Szóval dögvész és sáskajárás közeledik? – kérdezte Jergen.
Dubose némi gondolkodás után azt felelte:
– Ramsey Corrigannel kapcsolatban valami…
– Az eggyel a tízezerből. A hüllőtudatúval. Mi lesz vele?
– Valami…
– Ezt már mondtad.
– Valami elkerülte a figyelmünket.
– Valami?
– Igen, valami. – Dubose lehúzódott az út szélére, és megállt.

A nagydarab, oroszlántestű férfi olyan kőmereven bámult kifelé
a napszemüvegén és a fóliázott ablaküvegen át az anza-borregói
pusztaságra, mintha az egy egyiptomi sivatag lenne, amelyben
valamilyen ősi igazság van eltemetve a homok mélyére.

Jergen egy perccel később azt mondta:
– Bekapcsolhatok egy kis zenét?
Ekkor megszólalt egy sziréna. Egy rendőrautó kanyarodott

ki az előttük lévő sarkon villogó fénycsíkkal, majd indult nyugat
felé gyorsítva.

Dubose balra tekerte a kormányt, visszakanyarodott a két
sávon át, és olyan közelről követte a járőrkocsit, mintha érte
küldték volna a rendőri kíséretet.

– Ez az – mondta.
– Mi ez?
– A valami.
– Azt honnan tudod? – kérdezte Jergen.
Dubose nyilvánvaló szánalommal azt felelte:
– Hogy lehet ezt nem tudni, barátom? Hogy lehet?



7.
A KIHALT HOMOKVIDÉKEN, ahol nyáron nincs

menekvés a hőség elől, a nap már kora tavasszal kegyetlenül
tűzött, reszkető légáramlatokat csalva fel az aszfaltból, amelyek
szellemként kanyarogtak a magasba.

Bernie Riggowitz fánk alakú, prosztatabarát párnáján
magabiztosan vezette a lakókocsit dél felé a 86-os főúton. A
kakasülő mintha erővel töltötte volna el. Amikor a többi sofőr
felidegesítette, színes szóvirágokkal illette őket.

– Azt a semmirekellőt nézzék, harminc kilométer per órával
túllépi a sebességet. Úgy vezet, mintha a seggében lenne a feje.

A mellette ülő Jane azt felelte:
– Még negyvenöt kilométer Salton Cityig, utána nyugat felé

a 22-es főút jön nagyjából ötven kilométeren át.
Luther is megszólalt Jane mögött, egy karosszékben:
– A kanapét nézem. Biztos, hogy megfelelő méretű?
– Nem akarnám az egész éjszakát benne tölteni, de egy

lezáráson talán átjutok benne.
Egy újabb, még sebesebb gyorshajtó azt váltotta ki Bernie-

ből:
– Ennek a mihasznának nem kellene összetörnie magát, és

kerekekre cserélnie a lábait, de csoda, ha nem így lesz.
Jane biztonságban érezte magát Bernie-vel a volán mögött és

Lutherrel a háta mögött, azonban a szélvédőn túli világ
ellenségesebbnek tűnt számára, mint valaha. Baloldalt feltűnt a
Salton-tó, arra emlékeztetve őket, hogy a Santa Rosa-hegynek
ezen az oldalán lapály van; a víz felszíne hatvan méterrel a
tengerszint alatt terült el. A nap higannyá változtatta a sós vizet,
amely nem annyira tükörként, inkább méregtóként csillogott.

8.

A KÉTSZINTES DESZKAHÁZAT valódi fű vette
körül, és négy magas, egészséges főnixpálma árnyékolta be. A



birtokon biztosan lehetett egy fúrt kút, amely segített azt a
képzetet kelteni, hogy a lakói barátságosabb égövben élnek,
mint valójában.

Egy Buick Encore parkolt az út mellett, hat méterre a
kocsifelhajtótól, a háztól északra. A járőrautó elhajtott mellette,
és a birtok bejáratának másik oldalán állt meg, közvetlenül a ház
előtt.

Dubose merészen bekanyarodott a két jármű közé, és
elhajtott az ATLEE feliratú postaláda mellett. Miután behúzta a
kéziféket, és kikapcsolta a motort, azt kérdezte:

– Most már érzed annak a valaminek a szagát, barátom?
Nem látod a levegőben?

– Minek a szagát, hol?
– A közeledő krízisét – felelte Dubose, és kiszállt a

VelociKaptorból.
Jergen megkönnyebbülten látta, hogy a hatóság két embere

azok közül való, akik kiérkeztek Gavin és Jessica Washington
lelövése után. Ők látták Jergen és Dubose nemzetbiztonsági
igazolványát. A helyi körzeti megbízottak átengedték a
gyilkosság megoldását a szövetségi hatóságoknak; valószínűleg
ezt az esetet is vita nélkül rájuk bízzák, ha Dubose azt akarja.

– Az ott Mrs. Atlee – mondta egyikük. – Louise Atlee.
– Egy negyvenes nő szállt ki a Buickból, és indult el feléjük.

– Ő jelentett be egy négy-hatvanast.
– Betörést? – kérdezte Dubose.
– Igen, uram.
A feldúlt Mrs. Atlee időközben odaért hozzájuk.
– Hála az égnek, hogy itt vannak! Valamit tenni kéne. Attól

félek, hogy talán már késő, de valamit tenni kéne. Amikor
befordultam a kocsifelhajtóra, a nappali ablaka darabokra tört,
egyszerűen összetört! És… és… – A szája remegni kezdett, és
könnyek gyűltek a szemébe. – És a gyönyörű, szeretett
Wilkinsonom kirepült az udvarra, mint egy kidobott lom.
Rettenetes volt, rettenetes!

– Ki az a Wilkinson? – kérdezte az egyik körzeti megbízott,
kezét a szolgálati fegyvere markolatára téve annak hallatán,
hogy a betörési ügy gyilkossággá fajult.

– Az nem „ki” – tájékoztatta Dubose –, hanem „mi”. Egy III.



György korabeli állóóra, amit Thomas Wilkinson készített a
tizennyolcadik század közepe-vége felé.

Carter Jergen vegyes, de kizárólag negatív érzelmekkel
meredt társára, akiről kiderült, hogy antikóra-szakértő is.
Nagyon örült, hogy nem ő kérdezte meg, hogy ki az a
Wilkinson.

Mrs. Atlee azt felelte:
– Az egyetlen régiségem, amit öt nemzedék adott tovább, és

ami most… valószínűleg megjavíthatatlanul összetört…
Kinyújtotta a kezét, reszkető ujjával előremutatott, és Jergen

arra nézett. Az állóóra ott hevert az udvarban, egy főnixpálma
törzsének támaszkodva. – Az óra kirepült az ablakon, úgyhogy
kitolattam a kocsifelhajtón, leparkoltam az út mellett, és
felhívtam a rendőrséget. Kiszálltam a kocsiból, és pokoli,
egyszerűen pokoli zajokat hallottam az épületből, mintha valaki
mindent össze akarna törni odabent. – Könnyek csorogtak végig
az arcán. – Kiabálást is, átkozódást, két hangot, egy férfiét és egy
nőét. Úgyhogy visszaültem az autómba, és beindítottam a
motort, hogy bármikor elmenekülhessek. De utána maguk is
megjöttek, és mostanra csend lett odabent. Bárkik voltak is,
biztosan elmenekültek hátul.

Az aggodalom, miszerint az elkövetők megléptek, azonnal
elmúlt, amikor kinyílt a ház bejárati ajtaja, és egy meztelen nő
lépett ki rajta a tornácra. Haja kócosan meredezett mindenfelé.
Két kezét mintha vér borította volna. Minette Butterworth volt
az, az egyik beinjektált személy, akinek tolószékes testvérébe
Dubose három golyót eresztett előző éjjel.

9.
MENNYDÖRGÉS ZÚDULT LE az égből, rázta meg a

beaumonti hotel csontjait, és esőrohamok zúdultak az
ablakokra, amelyek egyike mellett Egon Gottfrey is ült egy kis
asztalnál a lakosztálya nappalijában, a néhai Rupert Baldwin
laptopján dolgozva.

Egy névsorral kezdte. Jim Lee Cassidy, a killeeni ingatlanos,
aki látta, hogy Ancel és Clare Hawk a buszpályaudvarra



gyalogolnak. Sue Ann McMaster, a pénztáros, aki eladta nekik a
jegyet Houstonba. Lonnie John Bricker, a buszsofőr. Tucker
Treadmont, a bunkó beaumonti Uber-sofőr, aki százhuszonegy
dollár ötven centért elvezette őket egy kihalt vidéki birtokra,
ahol csak egy elhagyott ház volt, egy bűzlő tyúkól és egy rozoga
pajta.

Az egyetlen név, amelyre Gottfrey-nak szüksége lett volna,
de ami nem állt rendelkezésére, a beaumonti buszpályaudvar
főnökéé volt, egy olyan jellegtelen statisztáé, aki ott és akkor
nem tűnt megjegyzésre érdemesnek. A feneketlen
nemzetbiztonsági adatbázisokba való behatolás után alig hat
percbe telt kiderítenie, hogy a nőt Mary Lou Spencernek hívták.

Feltéve, hogy Ancel és Clare Hawk valóban kölcsönvették
Longrinék Mercury Mountaineerjét, és feltéve, hogy tényleg
Killeenbe hajtottak rajta, ahol sorsára hagyták, már csak az a
kérdés, hogy tényleg Houstonba mentek-e Killeenből.

Az Ismeretlen Forgatókönyvíró egy bonyolult logikai
labirintusba vetette Gottfrey-t, és ha nem sikerül kitalálnia
belőle, annak fájdalom lesz a vége.

Gottfrey teljesen biztos volt abban, hogy a pocakos Tucker
Treadmont azzal a hegyes orrú csizmájával, a férfiemlőjével és a
számító, zöld szemével soha nem vitte Hawkékat sehova,
nemhogy ahhoz a romos házhoz, bűzös tyúkólhoz és rozoga
pajtához.

Az lenne a legkönnyebb, ha megkeresné Treadmontot, és
kínzással kihúzná belőle az igazságot. De ez hibának is
bizonyulhat. Ha számítanak erre a lépésére, akkor csapdába fog
besétálni.

Az Ismeretlen Forgatókönyvíró azt szeretné, ha magányos
farkas és erőszakos jellem maradna. Ugyanakkor nem akarja
megkönnyíteni Gottfrey dolgát, különben nem kergetné végig
fél Texason.

Apokaliptikus villámformák ragyogtak fel újra és újra
Beaumont felett, mintha egy hatalmas, túlvilági pók rohant
volna végig a városon fehéren izzó, elektromos lábakkal. Az
ablakon lecsorgó vízfolyamok higanyosán csillogtak.

Egon Gottfrey Jim Lee Cassidyvei kezdte, az ősz hajú
killeeni ingatlanossal, és gyorsan felépítette a profilját. Cassidy



hatvanhat éves volt. A texasi Wacóban született. Húsz évet
szolgált a hadseregben, mielőtt visszavonult volna, és
harminckilenc évesen ingatlanügynökké avanzsált volna. A
felesége Bonnie Cassidy, leánynevén Norton. Két gyermekük
van: Clint harminchárom, és Coraline harmincöt éves.

Mivel Clint nagyjából annyi idősnek tűnt, mint a néhai Nick
Hawk, no meg az apja katonai múltja miatt is, Gottfrey
utánanézett, hogy a fiú nem szolgált-e tengerészgyalogosként,
esetleg Nickkel együtt. De Clintnek nem volt katonai múltja.
Talipes equinovarusszal, a legrosszabb fajta dongalábbal született.
A rendellenességét korai műtétekkel korrigálták ugyan, de
annyira nem tudták, hogy katonai pályára léphessen. Coraline
sem szolgált sehol.

Egon Gottfrey türelmes volt. Biztosra vette, hogy létezik
valamiféle kapcsolat ezeknek az embereknek a valamelyike és
Hawkék között, ami segít kideríteni, hova tűnt Jane apósa és
anyósa Killeen és Beaumont között. És eltökélte, hogy rájön a
titok nyitjára.

Szeretett magányosan dolgozni. Szószátyár idióták és
zsinórnyakkendők nélkül.

Hamarosan áttért a második névre a listán. Sue Ann
McMasterére, a killeeni buszpályaudvar pénztárosáéra.

Gottfrey számára az égbolt csatatere nem egyszerű vihar
volt, hanem a szerepe újraértelmezésének az ünneplése. Az
Ismeretlen Forgatókönyvíró elégedett volt vele. Gottfrey időről
időre az ablakra nézett a laptop képernyőjéről, és kibámult a
baljós időjárásba, ami nagyon valódinak tűnt, de pusztán az ő
kedvéért volt ilyen izgalmas részletességgel megfestve.

10.

OLYAN ŰR VOLT Carter Jergen mellkasában,
mintha valami kiesett volna belőle. A nyomasztó hőség, a nap
ragyogása, és a rendkívül furcsa helyzet, amelybe belecsöppent,
együttesen riadalmat keltettek benne, olyan érzést, mintha
halálos veszély fenyegetné.



Minette Butterworth magasan és meztelenül állt a tornácon,
és nem azt az öt embert bámulta, akik sóbálvánnyá váltak
váratlan megjelenésétől, hanem a saját kezét, amit úgy emelt az
arca elé, mintha megdöbbentené, hogy csupa vér.

Radley Dubose azt dünnyögte oda Carter Jergennek:
– Szerencsés fickó…
– Kicsoda?
– A jó öreg Bob Butterworth, természetesen. A tegnapi

ruhájában ki gondolta volna, hogy ilyen teste van? Egyszerűen
csodálatos.

Bár kellett némi erőfeszítés ahhoz, hogy levegye a szemét a
halál istennőjéről, aki a tornácon állt, és bár rég nem lett volna
szabad fennakadnia Dubose felháborító megjegyzésein, Jergen
mégis hitetlenkedve meredt rá.

– Ezt nem mondhatod komolyan.
– Barátom, amikor a kétpúpú állatról van szó, mindig

komolyan beszélek.
– De hol van Bob? – merült fel a kérdés Jergenben.
– Gondolom, elfogyott a szerencséje.
Minette leeresztette karmazsinvörös kezét, és egy kifutói

modell kimért kecsességével, lassan lesétált a tornác lépcsőjén.
Még a kemény sivatagi napfény is jól állt neki. Megállt a járdán,
és végre azok felé fordította a figyelmét, akik őt bámulták.

A fiatalabb megbízott kijelentette:
– Megsebesült. – Majd elindult, hogy segítsen neki.
Dubose megfogta a vállát, és megállította.
– Hé, ez nem a maguk hatásköre, fiam. Ez is azzal

kapcsolatos, ami a boltban történt vasárnap délután. Ez a mi
terepünk.

– De megsebesült!
– Nem hinném.
Mintegy annak megerősítéséül, amit Dubose mondott,

Minette Butterworth egy olyan hátborzongató és rémisztő
üvöltést eresztett meg, mint a zsákmányuk elejtését ünneplő
prérifarkasok szoktak. Utána egy sor durva obszcenitás tört ki
belőle, amelyek közé sziszegések és gyomorhangok keveredtek.
A tirádájának semmi értelme nem volt.

Jergen a női hang ellenére is úgy érezte, mintha Ramsey



Corrigant hallgatná, aki lemészárolta a szüleit, a fivérét és egy
nemzetbiztonsági ügynököt.

Mintha odavarázsolták volna, Dubose kezében megjelent
egy telefon. A férfi már a telefonszámlistát tanulmányozta.
Egyetlen gombnyomással felhívta a Sivatagi Flóra Kutató-
csoportot a Borrego Springs melletti sátorban.

– Öljék meg Ramsey Corrigant! Most azonnal öljék meg!
Pszichológiai dezintegrációt terjeszt a suttogószobán keresztül.

Minette elnémult, és csak nézett, mintha választ várna.
Carter elővette a fegyverét.
Az egyik megbízott azt kérdezte:
– Mi történik?
Mrs. Atlee hátrálni kezdett a Buickja felé.
Dubose azt mondta a Sivatagi Flóra Kutatócsoport ügyeletes

tisztjének:
– Útzárakat! Gyorsan! Minden kivezető útra a völgyben!
Eddig azért nem állítottak fel teljes útzárat, mert,

amennyiben lehetséges, azt szerették volna, ha Jane Hawk bejut
a Borrego-völgybe valamilyen módszerrel, és esetleg a fejébe is
száll egy kicsit a saját ügyessége, mielőtt lezárják mögötte a
kijáratokat.

Amikor Jergen emlékeztette erre a nagy embert, Dubose
félbeszakította.

– Ez már nem csak Hawkról szól. Tegnap éjjel vagy ötven
embert beoltottunk.

Az az üreges érzés Carter Jergen mellkasából a gyomrába
kúszott. Riadalma félelemmé erősödött, de nem merte megadni
magát neki.

– Lehet, hogy ők nem borultak ki annyira, mint ez az őrült
ribanc.

– Lehet, hogy nem. Lehet, hogy a nanohálók nem teszik
minden esetben lehetővé a rendkívül bonyolult neurális utak
lebontását és átalakítását. Ám az emberi agy nagyon könnyen
alakítható, ami pokolian kiszolgáltatottá teszi az ilyesmivel
szemben. Lehet, hogy az az ötven ember, akinek megfúrtuk az
agyát, különböző pszichotikus állapotba került, és némelyik
még mindig normálisnak tűnik. De egyikük sem fog
engedelmeskedni, csak mert azt mondjuk neki, hogy: „Látod a



vörös királynőt?” Ezt gyorsan el kell tussolni, le kell őket szedni.
– Eltussolni? Ötven halott, az nem eltussolás!
– Nem csak ötven. Ötven, plusz a járulékos áldozatok. –

járulékos áldozatok. Jergen ráébredt, hogy ő is potenciális
járulékos áldozat. – Ha kiengedjük őket a völgyből – folytatta
Dubose –, akkor nehezebb lesz eltitkolni a média elől, amit
tesznek. És ha az összes kimenő járművet ellenőriznünk kell,
akkor eláruljuk magunkat a Hawk ribancnak, úgyhogy akár a
bejövőket is ellenőrizhetjük, és elkaphatjuk, ha tudjuk.

– Lehet, hogy már itt is van.
– Lefogadnám – felelte Dubose.
Bár úgy tűnt, mintha Minette Butterworth bármelyik

pillanatban rájuk ronthatna vad haragjában, a nő ehelyett
megfordult, felszökellt a tornác lépcsőjén, és két másodperc alatt
eltűnt a házban.

11.

KOPOTT KÉK ÉGBOLT, napszítta homok és sziklák.
A ritkás, szikkadt vegetáció mintha egy régi, halálos
sugárzásdózis mutáns következménye lett volna.

A táj szinte megszólalt, mintha azt mondta volna: A fiú már
az enyém, most és mindörökre.

A 22-es főúton voltak, hátuk mögött a Salton-tóval, talán
olyan negyvenhárom kilométerre Borrego Springs szívétől,
amikor Jane kiszúrt egy nagy útkarbantartó teherautót, amely
az út mellett parkolt, olyan ötven méterre előttük. Az út nem
volt karbantartás alatt. Egyetlen munkást sem láttak a jármű
közelében.

– Lassíts – mondta Bernie-nek –, de ne állj meg!
Miközben a teherautó felé közeledtek, meglátta, amit

keresett: egy kamera lencséjét egy mozgásérzékelős
videófelvevő és -továbbító egységen, amelyet a gépjármű
lökhárítója alá rögzítettek. A rendszámukat beszkennelték, és
azonnal továbbították egy különleges műveleti egységhez
valahol a Borrego-völgyben.



Jane ezúttal nem aggódott amiatt, hogy csalódnia kéne
Enrique de Sotóban. A gépjármű-nyilvántartási adatbázisban az
szerepelt, hogy a Tiffin Allegro Albert Rudolph Neary
tulajdona.

– Oké, gyorsíthatunk. – Miközben Bernie a gázra lépett, Jane
megkérdezte: – Hogy is hívják?

Az idős férfi a rövid válasz helyett kifejtette:
– Nos, anyám Albert Rudolphnak keresztelt, és Alnek

szólított, de én soha nem szerettem túlzottan az Alt, noha
anyámat imádtam. Úgyhogy mióta tizenhét éves koromban
meghalt, Rudy néven futok.

Luther Tillman, aki még mindig a Jane mögötti fotelben
terpeszkedett, azt kérdezte:

– És hová valósi vagy, Rudy?
– Topekában születtem, de miután anyám meghalt, eljöttem

Kansasből. Apám még kisbabakoromban elhunyt
szívrohamban. Én nyugatra jöttem, és azóta is itt élek. Jelenleg
éppen Carpinteriában, egy bájos kis városban, egy valódi
paradicsomi kis településen. Penny, a feleségem, isten
nyugosztalja, négy éve halt meg. Penny imádta a sivatagot,
úgyhogy ott szórtam szét a hamvait, ahogy szerette volna, és
minden áprilisban visszajövök, hogy meglátogassam.

Jane lenyűgözve konstatálta, hogy Bernie a beszédmódját és
a kiejtését is megváltoztatta, ami komoly erőfeszítésébe
kerülhetett.

– Ez a sok részlet, ez honnan?
A férfi elmosolyodott.
– A parókaiparban nem árt, ha az ember, már elnézést a

kifejezésért, de tud kamuzni.

12.

BEAUMONT A VIHAR ÖRVÉNYÉBEN lebegett,
Egon Gottfrey pedig az adatok óceánjában úszott, ujjai a laptop
billentyűit simogatták.

Sue Ann McMaster, a killeeni buszpályaudvar pénztárosa



huszonkilenc éves volt, a texasi Vidorban született, és Kevin
Eugene McMasterhez ment hozzá, aki egy tájépítő céget
vezetett. Sue Ann két gyermeket szült, a nyolcéves Jacket és a
hatéves Nancyt. Semmi nem utalt arra az életében, hogy
kapcsolatban állna a Hawk családdal.

Gottfrey-nak majdnem elkerülte a figyelmét egy nyom,
amely nem Hawkékhoz, hanem legalább még egy emberhez
köthette a nőt a hazugságoknak abban a láncában, amelynek a
végén egy kihalt tájon találták magukat, ahol Baldwin és Penn
immár holtan hevertek – feltéve, hogy valaha is léteztek. Sue
Ann McMaster Sue Ann Luckman néven született. De amikor
kilenc évvel ezelőtt, a Kevinnel való házasság- kötése után új
jogosítványt csináltatott, hogy az asszonyneve szerepeljen rajta,
a korábbi igazolványa nem Luckman névre szólt, hanem
Spencerre. Mélyebbre ásva kiderült, hogy a nő tizenhét éves
korában hozzáment egy bizonyos John Spencerhez, de a férfi
nyolc hónappal később meghalt egy autóbalesetben.

Spencer. Az ötödik név a listán Mary Lou Spenceré volt, a
beaumonti buszpályaudvar vezetőjéé. Gottfrey három perc alatt
kiderítette, hogy a nő három gyermek anyja, és egyikük Roger
John Spencer volt, ugyanaz, aki tizenegy évvel azelőtt meghalt
autóbalesetben.

Ha Gottfrey nem lett volna tisztában azzal, hogy a világ és
minden, ami benne van, csak illúzió, akkor talán nem figyelt
volna fel erre a kapcsolatra Sue Ann és Mary Lou között.

Nyilvánvaló, hogy ha Mary Beaumontban dolgozik a
tömegközlekedésnél, Sue pedig talán korábban ugyanazon a
buszpályaudvaron szolgált, akkor természetes, hogy Roger
találkozott az anyja ifjú munkatársával, beleszeretett, és végül
feleségül vette. Két évvel Roger halála után, amikor Sue
megismerkedett Kevin McMasterrel, majd hozzáment, és
Killeenbe költözött, nem meglepő, hogy ismét egy
buszpályaudvaron keresett állást, sőt, talán egyenesen oda
helyeztette át magát Beaumontból.

Amennyiben az ember úgy gondolja, hogy a világ valódi,
rendkívül részletes és végtelenül sokrétű, akkor semmi
gyanúsat nem talál az ehhez hasonló apró egybeesések végtelen
sorában.



De mivel Gottfrey tudta, hogy a világ csupán egy rendkívül
kifinomult átverés, messze nem olyan összetett és mély,
amilyennek tűnik, szimplán csak az Ismeretlen Forgatókönyvíró
narratívája önmaga szórakoztatására, azonnal rájött, hogy Sue
és Mary kapcsolata egy aljas összeesküvés bizonyítéka.

Ráadásul abban is biztos volt, hogy a listáján szereplő másik
három ember is részt vett a félreigazítás kidolgozott
hadjáratában azzal a céllal, hogy eltitkolják Ancel és Clare
Hawk valódi tartózkodási helyét. Nem kellett mást tennie, csak
megtalálni közöttük a kapcsolatot, és miután átnézi a róluk
begyűjtött adatokat, eldönteni, melyikük tudhatja a legnagyobb
valószínűséggel, hogy hova ment Jane Hawk apósa és anyósa.
Utána kiverheti az igazságot abból a hazug szemétládából vagy
ribancból.

Mivel Gottfrey könnyedén ki-be járkálhatott a
nemzetbiztonság utah-i adatbankjában, arra számított, hogy
legfeljebb egy óra alatt végez.

Ekkor egy elnyújtott villám hasított végig az égen, mintha
egy pillanatra lerántották volna a külvilágról a festett hátteret,
és kivillant volna az igazság. A mennydörgés a világ alapjait is
megrázta.

Az Ismeretlen Forgatókönyvíró jóváhagyta a döntést. A
mulatság nemsokára megkezdődik.

13.

BERNIE LASSÍTOTT a váratlan forgalmi torlódás
miatt.

A járművek legnagyobb része személygépkocsi vagy
terepjáró volt. A lakókocsi magasából Jane Hawk elég jól látta az
akadályt ahhoz, hogy be tudja azonosítani. Azt mondta:

– Rendőrségi útlezárás.
Amikor a lakókocsi megállt, kikapcsolta a biztonsági övét,

megfordította a székét, és kinyújtotta a lábát.
Luther már úton is volt lakórész vége felé.
Jane odament a hűtővel és főzőlappal szemben lévő



kinyitható kanapéhoz.
– Kiabálj, ha segítség kell – mondta Bernie.
– Ez menni fog. Te csak arra ügyelj, hogy a lehető legjobb

Albert Rudolph Neary legyél.
A kanapéágy egy emelvényen állt, amelyet Enrique de Soto

harminchárom centisről harmincnyolcra növelt, és kivette belőle
az ágyelemeket. A kanapé vastag párnáit eredetileg el kellett
távolítani az ágyrész kihúzásához. Most viszont egy két centi
vastag pozdorjalapra voltak ragasztva a párnák, amelynek a
szélét egy bőrcsíkkal álcázták.

Amikor Jane megnyomta a pozdorjalap peremét, kioldott
egy kart, amely kiengedte az egész lapot a párnákkal. Az rejtett
kerekeken előregurult, szabaddá téve a mögötte lévő
búvóhelyet.

Jane bemászott az üregbe. A hátára feküdt, fejét a kanapé
egyik oldalának támasztotta, két lábát a másiknak.

A hálószobában Luther hasonló módon bújt el a franciaágy
még nagyobb emelvényében, amelyből Enrique eltávolította a
rugókat.

Jane fél kézzel magára csukta a kanapét, és a zár a helyére
kattant. A zárat belülről is ki lehetett nyitni a kimászáshoz. Jane
a motor halk zúgását hallgatta a szűkös sötétségben, a
zökkenéseit és a köhögését, ahogy a jármű közelebb gurult az
ellenőrző ponthoz.

Ha a lakókocsi illegális drogokat szállított volna, és egy
országhatáron léptek volna át, ahol tapasztalt határőrök vannak,
azok nagyjából három perc alatt megtalálták volna az elrejtett
készleteket, még kutyák segítsége nélkül is. De az ellenőrző
ponton az FBI vagy a nemzetbiztonság munkatársai dolgoztak,
nem határőrök, akik valószínűleg az ember- csempészet terén is
tapasztalatlanok lehettek. Bernie Riggowitzcal, a történelem
legvalószínűtlenebb gengsztersofőrével a volán mögött biztosra
vehették, hogy minden esetleges átkutatás felületes lesz.

14.
MRS. ATLEE, miután bemenekült a Buickjába,



magára zárta az ajtót, és elindította a motort, úgy meredt Carter
Jergenre és a többiekre, mintha egy mélytengeri búvárhajóból
figyelné egy óceáni szakadék különös tengeri lényeit, akik még
nem tudják, hogy egy közelben portyázó leviatán szét fogja őket
tépni.

A két körzeti megbízott, talán azért, mert megijedtek a
meztelen, véres Minette viselkedésétől, átengedte a terepet
Radley Dubose-nak. Az utasításai értelmében Utley megbízott a
ház északkeleti sarkához ment, ahonnan két oldalát is belátta,
Parkwood pedig a délnyugatihoz, hogy a másik két oldalt
figyelje. Ők riasztották volna a többieket, ha a nő bármelyik
ablakon vagy ajtón át megkísérli elhagyni az épületet.

Egy De Havilland DHC-6 Twin Otter repült el felettük,
fáradhatatlan szorgalommal fésülgetve az eldobható telefonok
hullámhosszát, abban reménykedve, hogy Jane Hawk felhív
valakit, és bemérhetik a hollétét. Ebben a bénító hőségben a
repülőgép légcsavaros gázturbinája olyan hangot adott, mint
egy hatalmas dongó.

Dubose a bejárati ajtón keresztül akart bemenni a házba.
Arra számított, hogy Jergen is vele tart.

– Meg kéne várnunk az erősítést – jelentette ki a társa,
miközben átkeltek az udvaron.

– Nem jön erősítés, barátom. Az erősítés az ellenőrző
pontokon van, és zombikra vadászik.

– Zombikra? Milyen zombikról beszélsz?
– Olyanokról, mint Mrs. Butterworth.
Amikor Dubose odaért a tornác lépcsőjéhez, Jergen

megtorpant. A nap fáklyaként ragyogott. A levegő olyan száraz
volt, mint egy kemencében. Minden lélegzetvételtől szúrt a
torka.

– Ő nem zombi. Csak átesett a tiltott ajtón. Pszichológiailag
visszafejlődött, ahogy mondtad. Hüllőtudatú lett.

Dubose Jergen felé fordulva némi türelmetlenséggel
válaszolt, hogy ráébressze Jergent az ostobaságára.

– Ha vannak is emlékei az eddigi életéről, azok minimálisak.
Ha létezik olyan természeti törvény, ami megszabja nekünk, mi
helyes, és mi nem, rá már nem hat. Nincs benne tao, nincs
lelkiismeret, nincsenek gátlások, talán félelem sincs. Kizárólag



az élvezeteknek él, és az erőszak jelenti számára a legnagyobb
élvezetet. Nem fél a következményektől, mert már nem képes
elképzelni, mik lehetnek azok, és azt sem tudja, hogy létezik
olyasmi, hogy következmények. Számára a világ egy
patkánylyuk, amelyben ő a vadászó kígyó. A kígyókhoz
hasonlóan öl, hogy ehessen, vagy megvédje magát, de a
kígyókkal ellentétben ő az orgazmus hevében is öl, pusztán az
izgalomért, az érzelmek viharáért, mert ettől úgy lüktet a
csiklója, mint semmi mástól. Ha abban a viperaagyában,
összedőlt lelkének abban a fekete lyukában nem léteznek már
tabuk, akkor a kannibalizmust sem gátolja semmi. Az ő
nézőpontjából a hús az hús, és te sem vagy szentebb egy
patkánynál. Akarsz tovább vitatkozni arról, hogy a „zombi”
kifejezés helytálló-e, mintha Cambridge-ben teáznánk?

Jergen szája megtelt nyállal, mintha hányni készülne. Nyelt
egy nagyot, majd még egyet.

– Te is láttad, mit tett Ramsey Corrigan a szüleivel, a
testvérével, azzal a nemzetbiztonsági ügynökkel, aki a
küzdősportok mestere volt… Hogy mit tett velük másodpercek
alatt.

– Ő tizenhét éves, és nagyobb, mint egy válogatott hátvéd.
Minette harmincnégy, tizenhét évvel idősebb, nem egészen
feleannyit nyom, csak egy kislány, egy csitri, és nem
használhatja ki a meglepetés erejét, mint Ramsey Corrigan.
Segítesz ezt elintézni, vagy totál betojtál?

Amikor Dubose megfordult, és felfelé indult a tornác
lépcsőjén, Carter Jergen nem bajlódott azzal, hogy listába szedje
a betojás számtalan előnyét, hanem – sikertelenül – egyetlen
meggyőző érvet próbált találni amellett, hogy összeszedje
magát, és segítsen a társának.

Dubose felért a tornácra.
Jergen rémülten, de nem túlságosan meglepődve elindult

utána. Nem szívesen nézett szembe azzal, hogy a saját lélektana
bár nem hüllőszerű, azért nem is teljesen egészséges.
Akármennyire frusztrálta, riasztotta és undorította Radley
Dubose, Jergen vágyott nagydarab társa elismerésére. Talán
azért, mert az anyja csak a saját politikai és jótékonysági
terveivel foglalkozott, az apja pedig távolságtartó volt,



érzelmekre képtelen és végtelenül kritikus. Azok az örökifjak,
akikkel a Harvardon tanult, kényszeresen elemezgették
magukat, de Jergen már akkor is gyerekesnek tartotta az
ilyesmit, és most még inkább. Ő nem tudta, miért csinál bárki
bármit, önmagát is beleértve.

Dubose egy nyomorgó családba született, beltenyésztett
vidéki tahó volt, akiből a Princetonon félművelt ember lett, s aki
otrombán, gyakran modortalanul viselkedett. Ugyanakkor
magabiztos, megzabolázhatatlan erő is volt, kegyetlen, brutális,
hataloméhes, származása ellenére velejéig elitista, bűntudatra
vagy megbánásra képtelen nemierőszaktevő és gyilkos, aki
abban hitt, hogy az egyetlen „természeti törvény” a penge és a
golyó törvénye, hogy a lelkiismeret és az erény csupán illúzió,
amit azok találtak ki, akik lelki terrorral akarnak uralkodni
másokon; és ezenfelül sok csodálatra méltó vonása is akadt.
Lehet, hogy Dubose nem volt ideális nagy testvér, Jergen mégis
követte a tornácra, majd kelletlenül a házba is.

15.

AZ ELLENŐRZŐ PONTON egyik tiszt sem viselt
egyenruhát, de annak, amelyik megszólította Bernie-t,
nemzetbiztonságis igazolvány lógott a nyakában.

A Tiffin Allegrón a vezetőülésnek is volt külön ajtaja, ami
opcionális volt ezen a modellen. Bernie leeresztette az ablakot,
és olyan komoran nézett, ahogy idősödő koboldarca csak
engedte.

– Hűha! A nemzetbiztonság azt jelenti, hogy nagybaj van.
Az ügynöknek felfelé kellett tekernie a nyakát. A fickónak

sajnálatosan üres arca volt, egy feledhető semmi a homlokától
az álláig, amire harminc másodpercnél tovább képtelenség lett
volna emlékezni.

Azt felelte:
– Csak egy szökött bűnözőt keresünk, uram. Nincs krízis.

Láthatnám a jogosítványát?
– Már előkészítettem. Gondoltam, hogy szükség lesz rá –



nyújtotta ki Bernie a nyitott ablakon.
Az ügynök leszkennelte egy kis eszközzel, ami úgy nézett

ki, mint egy zseblámpa, majd visszaadta.
Jane resedai dokumentumforrása digitálisan kicsit

átmasszírozta a kapott képet, hogy azért még mindig
hasonlítson Bernie-re annyira, amennyire egy igazolványkép
tud, de bizonyos vonásai megváltozzanak annyira, hogy az
arcfelismerő szoftverek soha ne kössék össze Albert Rudolph
Neary jogosítványát Bernie Riggowitzcal.

Az ügynök visszaadta az okmányt, majd azt mondta:
– Mr. Neary, tisztelettel arra kérném, hogy adjon engedélyt a

Nemzetbiztonsági Hivatal ügynökeinek arra, hogy belépjenek a
lakókocsijába, és átkutassák. Joga van ezt megtagadni, és ebben
az esetben arra fogom kérni, hogy soroljon le az útról, és várja
meg, amíg megkapjuk az engedélyt.

– Erre semmi szükség, uram. Rudy Neary mindenkinél
büszkébb arra, hogy amerikai. Nézzenek csak be!

Két ügynök lépett be a jobb oldali ajtón, az első fiatal volt, és
karcsú, a haja rövidre volt nyírva, és a szeme nedves palaszürke
színben játszott. Nem viselt dzsekit, csak egy övet
fegyvertokkal.

– Utazik magával bárki, Mr. Neary?
– Nem. Egyedül vagyok.
– Pár perc alatt végzünk – felelte a férfi, miközben bement a

lakótérbe.
Bernie arra gondolt: Adoshem, Adoshem, add, hogy ezek az

emberek ostobák, vakok és gondatlanok legyenek. Elég biztosra vette,
hogy nem fogják Jane-t és Luthert megtalálni, meg a fegyvereket
sem, amelyeket az étkezőrész padjának üregében rejtettek el.

A második ügynök öregebb volt, barna hajába fehér szálak
keveredtek, halántéka deres volt. Olyan tíz kiló túlsúly lehetett
rajta, kellemesen gumiszerű volt az arca, és atyáskodó a
modora. Nem volt kabátja. Ő is fegyvert viselt. Csüggedten
felsóhajtott, miközben leült Bernie mellé, és olyan melegen
mosolygott rá, hogy azzal kenyeret lehetett volna pirítani. Az
igazolványa szerint Walter Hackettnek hívták.

– Micsoda lakókocsija van, Mr. Neary, egy szépség! Én is
arról álmodozom, hogy veszek egy ilyet, miután szögre



akasztom a jelvényemet.
– A vejem szerint ez túl nagy nekem. Szerintem úgy

gondolja, bőven elég lenne egy fotel vagy egy koporsó.
– Az én lányom is egy olyanhoz ment hozzá – bólogatott

Hackett. – Mi szél hozta Borrego Springsbe azonkívül, hogy a
veje elől menekül?

– Remélem, nem tartóztat le ezért, de az volt a feleségem
utolsó kívánsága, hogy ebben a sivatagban szórjam szét a
hamvait, amikor tavasszal kinyílnak a vadvirágok. Biztosra
veszem, hogy ezzel megszegtem egy-két elmebeteg
természetvédelmi törvényt.

– Részvétem. De ne aggódjon. Én nem a környezetvédelmi
hatóságoknak dolgozom. – Hackett szeme vasszürke volt,
rozsdaszínű pettyekkel. – Most is magánál vannak? A hamvak?

– Jaj, nem. Az már négy éve volt. Csak minden házassági
évfordulónkon visszajövök látogatóba.

– Szerencsés asszony lehetett, hogy egy ilyen romantikus
férfihoz ment hozzá. Hogy hívták a feleségét?

Bernie-nek nem kellett erőlködnie, hogy könnybe lábadjon a
szeme. Amikor Miriamra gondolt, azonnal elködösült a
tekintete, bár nem szórta a felesége hamvait sehova.

– Penelope. De mindenki csak Pennynek szólította.
– Én kilenc éve vesztettem el a feleségemet – felelte Hackett

–, de a válás nem olyan fájdalmas, még akkor sem, ha nem
számít rá az ember.

– Az is nehéz lehet szerintem – nyugtázta Bernie. –
Magányos egy világ ez…

– Így van. Mennyi ideig szándékozik a völgyben maradni?
– Három napot foglaltam le egy lakókocsiparkban. De ez a

nagy felhajtás idegesítő. A kaszás így is elég hamar el fog jönni
értem. Nem szeretném, ha valami terrorista végezné el a
munkáját.

– Nyugalom, Mr. Neary. Itt nincs terrorveszély. Csak egy
szökevényt kell megtalálnunk.

16.



JANE HAWK a tompa hangokat, a lépteket és az
ajtónyitogatást hallgatta a fülledt sötétségben.

A lakókocsi megfelelően be volt rendezve. Bernie két bőrönd
ruhát vitt magával, amiket beakasztgatott a szekrénybe, és
behajtogatott a fiókokba. A tisztálkodószereit kirakta a
fürdőszobába. Pár magazin és egy könyv hevert az
éjjeliszekrényén, s egy fél bögre kihűlt kávé várakozott Jane
kanapéja mellett egy kisasztalon. Bernie csak egy öregember
volt, aki egyedül utazott, és a csapat semmi olyan nyomot nem
hagyott maga után, amely Jane és Luther jelenlétére utalt volna.

A kutatás mégis túl sokáig tartott.
Jane karja kinyújtva nyugodott az oldala mellett. Amikor

valami a bal kezére mászott, akaratlanul is megrándult, hogy
megszabaduljon tőle, és a keze nekiütközött a deszkának.

A zaj halk volt, csupán egy tompa koccanás, csak nem
lehetett meghallani a motor hangja mellett… A hangok mégis
elhallgattak, mintha erre reagálnának.

A rovar ismét rátalált. A csápjai, a lábai és a fürgesége is arra
utalt, hogy egy méretes csótány lehet, egyenesen Nogalesból.
Jane hagyta, hogy felderítse az ujjait, a kézfejét, a csuklóját.

17.

SZOBÁRÓL SZOBÁRA ugyanaz az armageddon
utáni látkép, az esztelen pusztítás és elkerülhetetlen összeomlás
jövője szimbolikus roncsokba sűrítve, egy őrült művész
bonyolult installációjaként prezentálva. Szétszaggatott,
összegabalyodott drapériák lógtak le elgörbült karnisokról.
Gyönyörű festmények hevertek összekaszabolva törött
keretekben, mintha a pusztítókat maga a szépség is annyira
sértette volna, hogy elviselni se bírták. Felhasogatott kárpitok,
kibelezett bútorokból kilógó szivacsbelek, tönkretett székek
borítottak mindent. A nagy képernyős LED-televíziót
lerántották a falról, és nekiestek egy állólámpával; a
készüléknek a világra nyíló elektronikus ablaka immár
olyannak tűnt, mint egy agyonvert hulla vak szeme. Lefejezett



és megcsonkított porcelánbabák hevertek szerteszórva, továbbá
egy antik babagyűjtemény, melynek példányait olyan
agresszívan bántalmazták, hogy Jergen csak azt tudta
feltételezni, hogy a támadók elviselhetetlenül sértőnek találták
az emberábrázolások bármilyen civilizált formáját. A tapétán
nedves, sárgás vizeletfoltok éktelenkedtek. Könyvek feküdtek a
polcokról ledobálva, az egyik nyitott kötetben ürülék
púposodott. Üvegcserepek, összetört tányérok és bögrék. A
tönkretett ebédlőben egy összekaszabolt férfi félmeztelen
holtteste terült el; a hátborzongatóan megcsonkított férj szája
néma üvöltésre nyílt, a nemi szervei hiányoztak. Az összes
szobát az indokolatlan apokalipszis jelei csúfították magyarázat
nélkül.

Jergen és Dubose mindketten a pisztolyukat két kézre fogva,
kinyújtott karral haladtak előre egyetlen szó nélkül, végtelenül
óvatosan. Gyorsan, összegörnyedve haladtak át az
ajtónyílásokon, az összes szekrényajtó potenciálisan halálos
fenyegetést rejtett számukra. Jergen látta, hogy a pisztolya csöve
ugrál. Dubose fegyvere mozdulatlan maradt, de ő a sajátját nem
tudta szilárdan tartani a szíve lecsitítása nélkül, amely úgy
zakatolt, ahogy a puszta fizikai megerőltetéstől még soha. A
földszinten nyomát sem látták Minette-nek, úgyhogy felfelé
indultak a lépcsőn.

Az emelet érintetlennek tűnt. Senki sem ment fel oda a
pusztítás hevében. Bár a földszint tele volt a nő csupasz, véres
lábnyomaival, odafent egyet sem láttak. Ennek ellenére
egyesével ellenőrizték az összes helyiséget, amíg be nem
bizonyosodott, hogy mind üres.

Dubose leengedte a fegyverét, és azt mondta:
– Biztosan egyenesen végigrohant a házon, és kiszaladt a

hátsó ajtón, még mielőtt a megbízottak figyelni kezdték volna.
– És hova ment?
– Nem messze innen ott van az a golfpálya, körülötte

rengeteg házzal, de a többi rész csak sivatag.
Dubose felhívta a Sivatagi Flóra Kutatócsoportot, és

felszállásra utasította az Airbus H120 helikoptert. Ultraalacsony
kutatómunkát akart vele végeztetni – nem érdekelte, ha ez
esetleg megijeszti a helyieket nemcsak a gyalogos, meztelen nő



után, hanem a másik negyvenöt előző éjszaka beoltott ember
okozta esetleges káosz nyomai után is. Azért voltak csak
negyvenöten negyvennyolc helyett, mert a Corrigan család négy
tagja már meghalt.

Miután ismét kijutottak az udvarba, Radley Dubose
konzultált Utley és Parkwood megbízottakkal, akiknek az
egyenruháján verejtékfoltok éktelenkedtek. Elmagyarázta nekik,
hogy a nő megszökött, és ő Jergennel elindul megkeresni, a
megbízottaknak pedig vissza kellene térniük a Borrego Springs-i
seriffi hivatalba, hogy ott várják meg a nemzetbiztonság
embereit, akik el fogják magyarázni nekik a körzetükben
felmerült veszélyek természetét.

– Most csak annyit mondhatok – hazudta nekik hogy talán
terroristák szennyezték be a helyi kutakat egy fencik- lidinre,
vagyis az angyalporra hasonlító, de sokkal erősebb
kábítószerrel, egy állatnyugtatóval. Ha próbáltak már
megfékezni PCP-használót, akkor tudják, hogy azok olyan
eszelősek, mint a sarokba szorított patkányok, tíz ember
erejével. És ehhez a szarhoz képest, amit a terroristák
kotyvasztottak, az angyalpor olyan ártalmatlan, mint a
szacharin.

Carter Jergen már nem először ámult el azon, hogy Dubose
úgy tud hazudni, mint a vízfolyás. Zavarba ejtő méretei,
gyakorlott ünnepélyessége és olimposzi magabiztossága mintha
bűvöletbe ejtette volna az olyan embereket, amilyenek ezek a
megbízottak is voltak, akiknek pedig olyan könnyedén át kellett
volna látniuk a kamuhegyeken, mint egy nemrég lecsutakolt
ablakon.

Utley és Parkwood sápadt arccal, űzött tekintettel nyalta be
a hamis híreket, hogy utána engedelmesen visszasétáljanak
fekete-fehér Dodge Chargerjükhöz.

A nap sugarai forróbbak voltak, mint valaha, és elég
fényesek ahhoz, hogy Jergen feje megfájduljon tőle. Mintha
folyamatosan egy reflektorba bámult volna, bárhova is nézett.
Egy hideg italra lett volna szüksége, és két aszpirinre, továbbá
egy hónapra egy nívós déli wellness-szállodában, amelyet
ősöreg magnóliák árnyékolnak be, de csak kettőben
reménykedhetett a háromból.



Azt mondta:
– Jól tennéd, ha átküldenéd az embereidet a seriffi hivatalba,

mielőtt a helyi zsaruk terjeszteni kezdik az őrült sztoridat.
Dubose megemelte a kezében lévő telefont.
– A Sivatagi Flóra emberei mindent hallottak. – Az arcához

nyomta a készüléket. – Minden átment? Remek. Zabolázzátok
meg a helyi lakosságot, mielőtt ránk szabadítják a médiát! –
Ezzel bontotta a vonalat.

– Kicsit meg vagyok lepve – jegyezte meg Jergen –, hogy
nem próbáltad inkább lelőni őket, a házba vonszolni és az
egészet rájuk gyújtani.

– Az is egy lehetőség lett volna, barátom. De Mrs. Atlee, aki
ott ül a Buickjában járó motorral, megléphetett volna Utley és
Parkwood csúfos halála láttán, még az előtt, hogy
megállíthattuk volna. – Utley megbízott tett egy kitérőt az
autójuk felé menet, hogy beszéljen Mrs. Atleevel. Amikor
beszállt a járőrkocsiba, és elindultak Borrego Springs felé, Mrs.
Atlee is követte őket. – Még jó, hogy a VelociRaptor hatkerék-
meghajtásos – jegyezte meg Dubose, miközben a terepjáró felé
indult. – Valószínűleg le kell térnünk majd az aszfaltról, ha meg
akarjuk találni azt a szexi zombit.

Az első ülések mögött egy hűtőláda bújt meg, amelyből
kivettek két hideg Red Bullt. Jergen egyetlen panaszszó nélkül
mászott be az anyósülésre, hogy kiszedjen két aszpirint a
kesztyűtartóból. Dubose a gépjármű kizárólagos urának és
tulajdonosának a magabiztosságával ült be a volán mögé.

Amikor felrakta a napszemüvegét, és elindította a motort,
Jergen azt mondta:

– Szinte úgy érzem, hogy megizélnéd, ha lehetőséged nyílna
rá.

– Mármint mit?
– A szexi zombit. Minette Butterwortht.
– A volt Minette Butterwortht – javította ki Dubose.
– Hogyha biztosra vehetnem, hogy nem tépi le a zacsimat,

mint Szerencsés Bobét, persze hogy megcsinálnám.
– Már ne haragudj, de ez őrültség!
– Nem őrültség, barátom. Egyszerűen csak kalandvágyóbb

lélek vagyok nálad. Amilyen vad és heves most az a ribanc,



egyedi élményt nyújtana, feledhetetlent, olyat, mint minden fiú
legnedvesebb álma.

– Nem minden fiúé – morogta Jergen.
Dubose, miközben lassan elhajtott a ház mellett, és kiért a

pálmák között a nyílt útra, azt felelte:
– Tudod, mit kívánok neked, Kölyök?
– Mi az, hogy „Kölyök”?
– Egy kis becenév, kizárólag tőlem neked.
– Hát, ezt tartsd meg magadnak. Nekem nem tetszik.
– De fog – biztosította Dubose. – Azt kívánom, Kölyök, hogy

egy szép napon vesd le magadról a karót nyelt múltadat, és
kezdj végre élni, igazán élni, láncok nélkül.

– Én már most is láncok nélkül élek – felelte Jergen.
– Az a szomorú, hogy te tényleg így gondolod. Pedig

leláncolnak a gátlásaid. Te a gátlások ezernyi gordiuszi
csomójából állsz. Elfojtások, elnyomottság, a tiltott gyümölcs
utáni vágyakozás, tabuktól való félelem, megzabolázott
érzelmek, tiltott vágyak…

Jergen egy korty Red Bull után azt válaszolta:
– Én már minden, ember által ismert bűncselekményt

elkövettem. Embereket öltem, különféle embereket, nőket,
férfiakat. És ha a kezembe kerülne a Hawk gyerek, Travis, őt is
megölném.

– Igen – ismerte el Dubose –, de nem őszinte hévvel, Kölyök.
Nem azzal a tiszta élvezettel és erős meggyőződéssel, ami egy
valódi forradalmár totális belső szabadságából fakad. És én ezt
kívánom neked. A totális belső szabadságot.

Jergent akarata ellenére is meghatotta a társa aggodalma,
bár arra még nem állt készen, hogy ezt beismerje.

– Ez vagy te, mi? – kérdezte. – A totális belső szabadság.
– Totális.
– És mennyi időbe telt neked, amíg ezt elérted?
– Azt hiszem, hétéves lehettem – válaszolta Radley Dubose.

– Bár talán csak hat.
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AZ EMBERI HANGOK elhallgattak, és Jane tisztán
hallotta, hogy becsapódik egy ajtó. Pár pillanattal később a
lakókocsi ismét megindult, eleinte lassan, de egyre gyorsulva.

Jane megnyomta a belső gombot, és felnyitotta a kanapét.
Fény világított be a rejtekhelyére.

Miközben felguggolt, Bernie hátraszólt neki:
– Annyira jól csinálom, hogy egy hazugságvizsgálót is át

tudnék verni… Keinehora.
Jane a korábbi útjukról tudta, hogy a keinehora olyasmit

jelent, hogy „lekopogom”, babona.
Átlépte a deszkákra ragasztott párnákat, megállt, és a

csótányt kezdte tanulmányozni. Az bemászott a dzsekije ujja
alatt, fel a karján a pólója alá, a hónaljába, a két melle közé.

Jane becsúsztatta a kezét a melltartójába, és kivette belőle a
bogarat. A kis rovar ott vergődött a tenyerében.

Bár könnyedén megölhette volna, nem tette.
Ivan Petro jutott eszébe, a férfi, akit két nappal korábban ölt

meg önvédelemből egy tölgyfaligetben, Los Angelestől északra,
és róla a többiek arca is bevillant.

A csótány kártevő volt, mocsokban élt, és betegségeket
terjesztett, de nem jelentett rá halálos fenyegetést.

Amennyiben megkegyelmez ennek az alantas lénynek, talán
képes lesz eljutni Travishez, és biztonságos helyre vinni a fiát –
keinehora.

Kinyitotta a tenyerét, és ledobta a rovart a kanapé alatti
üregbe, végignézte, ahogy eliszkol egy biztonságos zugba, majd
visszatolta a párnákat.

Amikor odalépett a konyhai csaphoz, hogy megmossa a
kezét, Luther Tillman is kilépett a hálószoba ajtaján.

– Szóval bejutottunk – állapította meg, miközben enyhén
imbolygott a mozgó járműben.

– Bejutottunk – felelte Jane. – A következő megálló a
lakókocsipark.
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FORRÓ FÉNY hullott a bőrére. Puha, meleg föld volt
a talpa alatt.

Futás, futás. Nem tudta, hova, nem tudta, miért. Csak
szabadság, és futás, futás, futás.

Fák. Árnyék. Megállás az árnyékban. Térdre rogyás.
Térdelve lihegés az árnyékban. Verejtékezés és lihegés.

A kezén lévő seb nem vérzett túlzottan. Óvatosan lenyalta
róla a vért.

Melegség a lába között, a hímjére emlékeztető. Kellemes
borzongás a halála izgalmától, a megsebesülésétől, a vérétől.

Szomj. Kiszáradt száj. Fájó torok. Nincs vízszag.
Vizet találni. Élelmet. De hol?
Odafent láthatatlan dolgok verdesése a fán, eleveneké, a

forróság elől menekülőké.
A szomj és az éhség félelmet szül. A félelemtől megnő a

szomj, kínzóbb lesz az éhség. A félelem félelmet szül. A
verdesés a fán hirtelen baljósnak kezd tűnni.

Nem volt már hang a fejében. De valami mászott ott.
Mászott, mászott. Villámok ragyogtak fel a fejében, egy rongyos
háló fényes szálai.

Félelem a láthatatlan dolgoktól, félelem a magánytól, félelem
a láthatatlan dolgokkal való egyedülléttől.

Ismét futás. Gyorsan, gyorsan. Ki a fák közül. Keményebb
föld. Fűszálak ostora a lábon, szurkálás, csípés.

A forró fény már éget. Égeti a bőrt, szúrja a szemet. A föld is
bántja a talpat. Fájdalom. A fájdalom élesebbé teszi a félelmet,
kétségbeesést szül.

Elöl alakok. Kék alakok, mint az a kékség, ahonnan a fény
lehullik. Más fák, árnyék, de ezek kevesebb árnyékot vetnek.
Egy kék hely az árnyékban.

Magány. Szomj. Éhség. Értetlenség. Ki vagyok, ki vagyok,
hol vagyok, miért? Veszély, veszély, veszély. Magány. Elbújás.

A nagy kék formában egy magas, fehér forma, egyenes
vonalakkal. A szavak jönnek és mennek, ismerősek, de csak
félig – ajtó és ablakok. Kinézni.

Egy hely. Egy árnyékos hely a lezúduló, égető fényben.
Vizes hely? Ételes hely? Biztonságos búvóhely? Meg kell

ölni benne valamit?



Mászás a fejben. Mászó dolgok keresik egymást.
Kő. Mit jelent? Kő. Semmit, semmit nem jelent.
Ismét be a forró, lehulló fénybe. Sürgős, sürgős. Valamit

keresés. Mit? Követ. Igen, ezt. Ezt a követ.
Egy ablak betörése. Benyúlás. Elfordítható dolog

megkeresése. Valami ajtószerű dolog kinyílása, becsukódása.
Odabent meleg, de árnyék mindenütt.
Hallgatózás, hallgatózás. Minden hang veszély. A csend

veszély. A hang és a csend egyaránt félelmet szül. A félelem
még több félelmet szül.

Vízszag. Egy csepp hullik le a fényes görbéről a fehér
lyukba. Még egy csepp. Még egy.

Fényes dolgok mozgatása. Egyik elfordulása. Víz kijövése.
Ivás. Hideg, nedves, jó. Víz megállítása.

Mozgás az árnyékos helyeken, veszély minden kanyarban,
elviselhetetlen veszély, elviselhetetlen.

Leülés egy sarokban, háttal a saroknak, elöl árnyékos
helyek, hallgatózás, gondolkozás, félés. Veszély és magány.

A félelem félelmet szül, haragot szül, dühöt szül.
Fényes, szakadt hálószálak csillogása a fejben.
Mászó, kutató dolgok a fejben. Mászó, a messzeségben

halkan suttogó dolgok. Sok fenyegető suttogás a messzeségben.
Jeges félelem, izzó harag. Reszketés mindkettőtől. A

félelemre nincs gyógyír a haragon kívül, és a harag dühvé
fokozódik.

A fenyegető suttogások dühös saját suttogásokat váltanak
ki. Kihívás suttogása, meghívásé, hogy jöjjenek ide, keressenek
meg, ölessék meg magukat, öljenek, vagy haljanak meg, jöjjenek
a más fákhoz, a kék helyre. Ölni, ölni, ölni.

20.
CORNELL JASPERSON már többet tudott a

kutyákról, mint pár nappal korábban, és az egyik dolog ezek
közül az volt, hogy nem feltétlenül pisilnek sokat, de szigorú
időközönként szoktak pisilni.



Amikor utoljára kivitte Duke-ot és Queenie-t, az alacsonyan
repülő kétmotoros repülőgép hangja az általában néma
völgyben olyan intenzív pánikrohamot váltott ki belőle, hogy
órákba telt, amíg teljesen rendbe jött.

Nem akarta többször kivinni a kutyákat, mert attól tartott,
még mindig ott van a repülőgép. Ha ismét pánikrohamot kapott
volna, az talán az elsőnél is rosszabb lett volna. Lehet, hogy
összerogyott volna odakint, és képtelen lett volna visszamenni a
könyvtárba, és így sorsára hagyta volna a rémült fiút. Az is
lehet, hogy megszöktek volna a kutyák, és soha többé nem
látták volna őket, és el kellett volna magyaráznia a szomorú
fiúnak, hogy elveszítette őket, és a fiú meggyűlölte volna, és
soha többé nem evett volna vele szendvicset, és sosem kérte
volna, hogy olvasson fel neki, és Cornellnek ismét egyedül
kellett volna élnie, mint azelőtt, ahogy mindig is akart, egészen
a közelmúltig.

De, bár nem szerette volna megkockáztatni a
kutyasétáltatást, a kutyák ragaszkodtak a sétához. Nem tudott
kibújni a feladat alól.

Nem akarta póráz nélkül vinni őket, mint korábban, hátha a
szokatlan repülőgép ezúttal különösen alacsonyan száll el
felette, és a képzeletbeli hangyák ismét mászkálni kezdenek
rajta, és neki nagyon gyorsan be kell mennie.

A fiú felcsatolta a pórázokat a nyakörvekre, hogy
Cornellnek ne kelljen a kutyákhoz érnie.

– Én is ki tudom őket vinni – mondta a fiú.
– Nem. Itt sokkal nagyobb biztonságban vagy. Hamarosan

visszatérek. Egy újfajta szendvicset fogok készíteni. Kis zacskó
chipsekkel. És finom muffinokat desszertnek.

– Szendvicseket csemegeuborkával? – kérdezte a fiú.
– Pontosan. És kólával, csomagolva a The Coca-Cola

Company, Atlanta, Georgia, 30313 engedélyével a Coca-Cola
Bottler’s Association, Atlanta, Georgia, 30327 valamelyik tagja
által.

A fiú halkan felnevetett.
– Bírlak.
– Én is bírom magamat, bár egy két lábon járó elmebeteg

vagyok. Khm. Khm. És téged is bírlak, Travis Hawk.



Cornell hagyta, hogy a kutyák kivigyék, és szorosan tartotta
a pórázukat, miközben azok végigszaglászták a talajt, a
gyomokat és egymást, majd ismét a talajt és a gyomokat, mielőtt
egymás után pisiltek volna.

A nap forró volt, és túl fényes, minden laposnak tűnt az éles
ragyogásban. Csend volt. Abban a pillanatban éppen egy
repülőgép sem zúgott odafent az égen.

De utána egy sikoly hasított a levegőbe. Cornell még soha
nem hallott ilyet. Lehet, hogy a kutyák sem, mert megemelték a
fejüket, hegyezni kezdték a fülüket, és nagyon mozdulatlanná
merevedtek.

A sikoly ismét felhangzott, ezúttal fojtottabban, mintha egy
félig ember, félig állat lény üvöltene. Első alkalommal ijedtnek
és rémültnek tűnt a hangja. Másodszorra viszont düh is volt
benne, valami ijesztő hevesség.

Úgy tűnt, mintha abból a kis kék házból érkezett volna, ahol
Cornell lakott, miközben megépítette világvége esetére a
könyvtárát.

A kutyák a házra meredtek, majd elkezdték arrafelé húzni
Cornellt. A férfi megkísérelte erővel visszatartani őket. Amikor
a harmadik sikoltás is felhangzott, az annyira hátborzongató
volt, hogy a kutyák inkább mégis visszafordultak.

Cornellt nem kapta el pánikroham. Magára parancsolt, hogy
ne legyen a legrosszabb önmaga, hogy maradjon a jobb és
nyugodtabb önmaga. Nem mintha mindig hallgatott volna
magára ilyenkor, de néha megtette. Elhúzta a kutyákat a háztól,
és visszasétáltatta őket a pajtához, ami nem pajta volt.

A kis házból nem jöttek további sikolyok, míg Cornell
bement a könyvtárba a túl forró napról, ami időközben túl
furcsává is vált.

Arra számított, hogy a kisfiú anyja aznap megérkezik, és
noha korábban abban reménykedett, hogy csak később fog
odaérni, ebéd és felolvasás után, talán egyenesen vacsora után,
most azt kívánta, bárcsak már ott lenne.

21.



VIHAROS ESŐ KÖZELEDETT a Mexikói-öböl felől,
mintha az egész tengert beszippantották volna a felhők, majd a
sójától megfosztva le akarnák zúdítani Texasra egy szigorú ítélet
értelmében, amely elől csak egy hatalmas bárkával és párba
rendezett állatokkal lehet elmenekülni.

Egon Gottfrey a Rhino GX-ben nyugat felé haladt
Beaumontból Houston irányába az aszfalton végigáradó
esőfolyamokon át, sötét vízpermetet verve fel. Az ablaktörlői
nem mindig tudtak megbirkózni a zivatarral. A világ gyakran
tűnt olyan homályosnak a szélvédő mögött, mintha hályogos
szemen át látná: ködös volt, szürke, földönkívülien torz
épületekkel.

Gottfrey ennek ellenére gyorsan hajtott, ütközésektől mit
sem tartva lépte át a sebességhatárokat abban a
meggyőződésben, hogy az út éppen úgy csak illúzió, mint az
egész világ. És egyébként is tisztán látta, amit látnia kellett: azt
az összeesküvést, amellyel félrevezették, azt, hogy ki segített
Ancel és Clare Hawknak, és hol talált menedéket Jane apósa és
anyósa.

Még hosszú út állt előtte, főleg ebben az időben, de a végén
diadal várta. Lehet, hogy ahhoz túl sokára fog odaérni Ancel és
Clare Hawkhoz, hogy idejében kihúzza belőlük az ifjú Travis
hollétét, de a beinjektálásukkal nem fog elkésni.



ÖTÖDIK RÉSZ

EGYSZERŰEN JANE

1.
A BORREGO-VÖLGY régebbi kempingjeinek

legnagyobb része csak idényben volt nyitva, és nem mindegyik
fogadott lakókocsikat. A Tiffin Allegrónak az egyik újabban, a
Hammersmith Family RV Parkban foglaltak helyet három
napra, az érkezéskori készpénzes fizetés ígéretével.

A fehér Chevy Suburbant, amelyet a lakókocsi vontatott,
bejelentkezés előtt le kellett csatolni, és a kempingen kívül
hagyni, mert a lakókocsiknak kimért helyekre nem fért be
további jármű. Az aszfaltos, szurokszagú parkolóban Jane és
Luther átpakolták a fegyvereiket és a többi eszközüket a Tiffin
Allegróból a Suburbanbe.

Bernie nem aludt jól, mióta Jane hétfőn felhívta, de nem csak
azért, mert féltette magát és a lányt. Attól is rettegett, hogy
végig kell néznie, amint Jane-t megölik, és annyira elveszíti
minden reményét a világban, hogy még Adonait, Isten szent
nevét is a szájára veheti, ami soha nem jó ötlet. Azt mondta:

– Minél tovább nem hív fel, annál nagyobb mesüge leszek.
– Nem lesz semmi baj – nyugtatta meg Jane.
– Vigyázzanak magukra!
– Ez a terv – felelte Luther, miközben beült a Suburban

volánja mögé. Magára húzta az ajtót, és elindította a motort.
Jane azt kérdezte:
– Felvetted? Nem úgy tűnik.
– Ez butaság. Én nem veszek részt az akcióban, de mindjárt

felhúzom.
– Nincs ebben semmi butaság. Ezek a szemétládák lopva



lezárták a völgyet. Ahhoz, hogy kijussunk innen, még az is
lehet, hogy össze kell verekednünk velük.

– Fel fogom venni. Csak nagyon nehéz.
– Nem nehéz. Kettes szintű, nem négyes, nincsenek benne

súlyos kerámialapok. Finom szövésű fémláncokból és kevlárból
készült, nagyon könnyű. Egy bő hawaii ing alatt senki nem fogja
észrevenni. És megígérted.

– Akkor felveszem! És most ölelj meg, mint egy rendes
unoka.

Jane megölelte, és megismételte:
– Ajánlom, hogy felvedd.
– Olyan makacs vagy! Számomra az ígéret az ígéret.
– Ha nem hívlak fel két órán belül, készülj fel a lelépésre! Ha

nem hívlak két és fél órán belül, menekülj!
Bernie mellkasa összeszorult, mintha szívritmuszavara

lenne, pedig nem voltak keringési problémái, és amúgy is túl
felelősségteljes volt ahhoz, hogy ott és akkor haljon meg.

– Én nem szoktam cserben hagyni embereket, miért
gondolod, hogy könnyen megtenném?

– Nem fogsz cserben hagyni senkit – biztosította Jane.
– Ha nem telefonálunk, halottak leszünk.
– Nem úgy lesz. Meg fogod találni a fiad.
Jane nem mosolygott, amikor azt felelte:
– Úgy legyen.
Miközben beszállt a kocsiba, Bernie utánaszólt:
– Ne feledd… – Jane visszanézett rá. – Mindig és örökre… az

unokám.
– Az unokád – nyugtázta a lány. Majd behúzta az ajtót, és

Luther kivezette a Suburbant a parkolóból.
Bernie Riggowitz bejelentkezett a kempingbe Albert

Rudolph Neary néven.
Egy kellemes, csendes helyet kapott a kemping hátuljában.

Csak az elektromos hálózatukhoz csatlakozott.
Teljes gőzre állította a légkondit, leült a másodpilóta

székébe, felbontott egy hideg 7 Upot, bevett egy savcsökkentőt,
és kibámult a szélvédőn.

A pálmák frissek voltak, még nem szárította ki őket a nap.
Egy nagy úszómedencét látott, széles szegéllyel, azon pedig



napozóágyakkal. Széles, vörös napernyők árnyékolták be a
kártyázásra és bármire alkalmas asztalokat. A medence vize
halványkéken tükrözte vissza az eget, ezüstszínű hullámokkal.
Minden nagyon szép volt.

A látvány úgy felforgatta Bernie gyomrát, mintha egy kilót
megevett volna a világ legédesebb szilvalekvárjából. Tudta,
hogy nem kéne több savcsökkentőt bevennie, úgyhogy inkább
bekapott két savlekötőt.

Nem értette, miért van rosszul ennyi szépségtől.
Oké, ez nem volt igaz. Pontosan értette, miért. Bármennyire

igyekezett is optimistán gondolkodni, nem tudta kiverni a
fejéből, hogy a délután rosszul is alakulhat.

2.
HENRY LORIMAR és partnere, Nelson Luft, Robert

és Minette Butterworth szomszédai éppen a hatóságoknak
segítettek a kisfiú keresésében, amikor elkezdődött az obszcén
szófolyam. Henry először azt hitte, a Lexusuk hangszórójából
jön, amelynek a kormányánál ült, de utána megértette, hogy a
feje mélyéből. Egy pillanatra megijedt ettől, amíg egy nyugodt,
vékony hang nem biztosította arról, hogy ez normális, rendben
van, el kell fogadnia, és folytatnia kell a munkáját. Ez nem más,
mint a suttogószoba, egy csúcstechnológiás kommunikációs
eszköz, amely összeköti az eltűnt gyermeket kereső civil
önkénteseket. Igen, a káromkodó illető visszaél ezzel az
eszközzel, de ez csak a suttogószoba, az új világ számos
előnyének egyike.

Úgy tűnt, Nelson nagyobb hangerővel vagy egy áthatóbb
hullámhosszon kapja a heves tirádát, mint Henry, aki csak
figyelemelterelőnek és sértőnek találta – Nelson viszont
fájdalmasnak, hamarosan elviselhetetlen mértékben. Kínok
között vergődött a biztonsági öv szorításában, kezét vagy a
fejére szorította, vagy az ajtót és az ablakot csapkodta vele,
mintha el akarna menekülni, de elfelejtette volna, hogyan lehet
kiszabadulni a kocsiból.



Amikor Henry Lorimaron elhatalmasodott a félelem, egy
vékony hang mindig megnyugtatta. Nem kellett aggódnia. Ha
azt teszi, amit várnak tőle, ha megkeresi a fiút, ahogy
utasították, minden rendbe jön. Ő boldog lesz, elégedett, békés.

Mégis képtelen volt a vezetésre koncentrálni, és lehúzódott
az út szélére. Üresbe tette a motort. Behúzta a kéziféket. A
motort nem kapcsolta ki, hogy a légkondi működésben
maradjon.

Az az erős hang egyre állatiasabban hadart, a másik viszont
olyan halkan beszélt, hogy inkább lelkiismeretnek tűnt, nem is
hangnak, egy belső erkölcsi útmutatásnak, ami azt mondta,
hogy el kell végeznie, amit rábíztak, és ha helyesen cselekszik,
akkor boldog lesz, elégedett és békés. A lelkiismeretnek ez a
hangja parancsoló volt, ellenállhatatlan, ezért mégsem
lelkiismeretnek tűnt, amit figyelmen kívül lehet hagyni, hanem
inkább… egy főnöknek. Ugyanakkor bármennyire szeretett
volna engedelmeskedni neki, Henry bénultan ült, mert a
hangosabb hang valami furcsa, izgató módon belevájt, olyan
idegeket ért, amelyek nem sajdultak meg az érintésére, hanem
kéj robbant bennük, olyan mélyen eltemetett és tudtán kívüli
vágyak, amelyeket meg sem tudott volna nevezni.

Egy darabig fel sem fogta a külvilágot, csupán a fejében élt,
a szavak és artikulálatlan kiáltások zuhatagában, amelyet a
főnöke csendes, de kitartó utasításai ellensúlyoztak. A szónok
szavait hamarosan heves érzelmek kezdték kísérni – gyűlölet,
harag, kéjvágy –, olyan forróak, hogy szinte lehántották Henry
identitásának a rétegeit, ahogy a lobogó víz a bőrt. A hangokkal
és érzelmekkel együtt olyan állatiasan erőszakos képek is
érkeztek, amelyek gyönyörűnek tűntek számára, és olyan
intenzív szexuális késztetések, hogy már-már azok is
erőszakosnak hatottak.

De Henry Lorimar egyszer csak ráébredt, hogy az autó
motorjának a hangját hallja, és a szellőzőkből fúvó hideg levegőt
érzi, továbbá az emberi ürülék szagát. Ettől azonnal jobbra
fordult, és látta, hogy társa, Nelson Luft már nem hányja-veti
magát fájdalmában.

A holtsápadt, törékeny Nelson lecsúszott az ülésen, fejét
Henry felé fordította, szája nyitva volt, füléből vér csepegett.



Összepiszkította magát. Élt, halkan vette a levegőt, a tekintete
olyan lassan járt körbe a Lexus belsején, mintha minden, amit
látott, rejtély lett volna számára. Amikor a pillantása találkozott
Henryével, talán fel sem ismerte: ugyanolyan értetlenül meredt
rá, mint a kormánykerékre, a rádióra és a pohártartókra.

Henry szívét jeges rettegés és bánat szorította össze,
miközben próbált kitörni a gyűlölködő szóáradat tengeréből. De
a furcsa, lelkiismeretszerű hang arra ösztökélte, hogy tegye
sebességbe az autót, és folytassa az elrabolt fiú keresését, amint
abba beleegyezett, amint arra utasították. Semmi más nem
jelentett semmit. Nelson Luft sem jelentett semmit. Nelsonnal
majd később foglalkozik. Nelson várhat. Nelsonnak semmi baja.
Henrynek azt kellett tennie, amit mondtak neki, amit azonnal el
kellett végezni, és ami után boldog lesz, elégedett és békés.

De Henry nem engedte fel a kéziféket, és nem tette az autót
sebességbe. Úgy megadta magát a tiráda gravitációs erejének,
ahogy az óceán a holdnak. A Lexus belső tere helyett erőszakot
és izgalmas párzást vizionált maga elé.

Nem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el, de a
magával ragadó hang végül elhallgatott. Henry fokozatosan
tudatára ébredt a járműnek, amelyben ült, bár eleinte nem volt
képes azonosítani vagy felidézni a funkcióját.

A suttogószoba néma volt, nem érkeztek utasítások,
azonban egy másik hang megszólalt a fejében: köpködő,
sistergő, fojtott, ugyanakkor állhatatos. Amikor csukva volt a
szeme, látta – vagy talán csak elképzelte – a sötétséget a fejében,
amelyben egy háló szálai fénylettek fel rendszertelenül, mintha
váltakozó erősségű áram közlekedett volna bennük.

A tudás és a funkcionalitás fokozatosan tért vissza belé.
Kihúzta magát. Megigazította a gallérját. Felidézte, hova kell
még ellátogatniuk Nelsonnal a fiú keresése során, és ráébredt,
hogy bele kell húzniuk.

Nelson Luft már nem lélegzett az utasülésben. A tekintete
olyan mozdulatlan volt, mint egy próbababáé. A füléből sem
csorgott már a vér.

Emiatt nem kellett aggódnia. Ez nem volt fontos. Nem
számított. Nelsonnal majd később foglalkozik.

Az volt a fontos, hogy az eltűnt, veszélyben forgó fiú



nyomába eredjen. Önző dolog lett volna azt hinni, hogy bármi
számít ezenkívül.

A járműnek ürülékszaga volt, ám ez csak futó
kényelmetlenséget jelentett. Henry hozzá tudott szokni. Máris
kezdett hozzászokni. Hamarosan nem is fogja érezni.

Kiengedte a kéziféket, sebességbe rakta a Lexust, és
felhajtott az autópályára. Tudott vezetni, de nem kezelte olyan
könnyedén a kocsit, mint korábban. Semmi nem tűnt
ismerősnek, olyannak érezte magát, mint amikor először
vezetett kamaszkorában.

Valami megváltozott benne. Nem bírt koncentrálni. A
gondolatai mindig elterelődtek. Ok nélküli szorongási és
dührohamok lettek úrrá rajta. Drámaian erőszakos és szexuális
képeket vizionált, amelyeket korábban nem élt át, mégis éppen
olyan élénkek voltak, mint a saját emlékei.

Csak másfél kilométert tett meg, amikor egy új hang érkezett
a suttogószobából, ezúttal női. Egyszerre volt dühös és riadt,
tele olyan éhségekkel, amelyeket ismert, és amelyeket nem
tudott megnevezni, s szavak összefüggéstelen folyamát
közvetítette: gyűlöletet, vágyat, fenyegetést, kihívást. Képeket is.
Egy kék házat fehér fémtetővel, rongyos pálmák között. Szexet
akart, és vért, azáltal kívánta elcsitítani a saját félelmét, hogy
rettegést ébreszt másokban, a hatalom és a fájdalomokozás
izgalmára vágyott, bele akart üvölteni az alatta tátongó
szakadékba, és puszta agresszióval eltüntetni azt.

Olyan volt, mint egy szirén az éjjeli zátonyokon, aki
hullámsírba csalja a hajókat, és a dala felébresztett valamit
önmagában, amit a férfi nem értett, egy titkos második szívet,
amely más tempóra vert, és a halálnál is sötétebb feketeséget
rejtett magában.

Ő ismerte azt a kék házat a fehér fémtetővel. És még ebben
az állapotában is tudta, hogyan kell odamenni.

Átmenetileg megfeledkezett a fiúról, és a lelkiismerete fura
hangja sem tudta már irányítani.

A női hang ellenállhatatlanul csábító volt, Henry Lorimar
önpusztító oldalát szólította meg, ugyanakkor heves is volt, és
olyan mérgező, hogy fegyverre lett volna szükség ellene. A férfi
pár pillanatra lehúzódott az út szélére, hogy kivegye a



csőkulccsal kombinált feszítővasat a csomagtartóból.

3.

KÉT, KISZÁRADT GYOMOKKAL tarkított földút
vezetett el az elhagyott kék ház és a bozontos pálmák mellett, a
kavicsokon és a kaktuszokon túlra. Luther behajtott a ház mögé,
és leparkolt az egyautós garázs mellett, amely eltakarta a Chevy
Suburbant az útról.

– Civilként jövünk, hivatalosan távozunk – szólalt meg.
– Még mindig ez a terv?
– Nem látom okát, hogy megváltoztassuk. Eddig minden

simán ment, de nem biztos, hogy így is marad. Tudod, mi a
dolgod.

– Tudom, mi a dolgom – helyeselt a férfi. – Menj a fiadhoz!
Jane végigsétált a hetven-nyolcvan méteres úton a rozoga

pajtához, amiről tudta, hogy nem az, aminek látszik.
A forró sivatagi levegő remegett a rovarok rajától, autók

húztak el a távoli főúton, egy repülőgép kaszálta a levegőt a
légcsavarjaival. Akkor is elrepült valami fölöttük, amikor
lecsatolták a Suburbant a lakókocsiról. Lehet, hogy ez ugyanaz a
gép volt, és telefonbeszélgetésekre vadászott odafentről.

Jane megállt az ütött-kopott, szújárta, rozsdás zsanérú ajtó
előtt, és felnézett oda, ahol Gavin Washington szerint a kamera
volt.

A rejtett mozgásérzékelők már jelezték Cornell Jaspersonnak
a jelenlétét. Az elektronikus zár egy kattanással kinyílt.

Jane belépett a fehér falú előtérbe. A mögötte lévő ajtó
automatikusan becsukódott, az előtte lévő kinyílt.

Ékszerfényű lámpák, árnyékok, több ezer színes gerinccel
szegélyezve: ott terült el előtte a híres világvége-könyvtár,
éppen olyan varázslatosan, amilyennek Gavin leírta.

Cornell is ott volt benne: majdnem két méter tíz centi magas
volt, gacsos ízületű, mint egy robot, fura alakú, kicsit ijesztő, de
angyalarcú, esetlen – és egyértelműen szégyenlős.

Mellette Travis állt olyan mozdulatlanul, mintha az anyjára



szomjazna, és addig nem tudna megindulni, amíg nem oltja a
szomját.

Jane nemcsak a gyermekét, hanem önmaga és a férje legjobb
változatát is látta a fiúban. Múltjának legszebb részét is, a
Nickkel töltött éveit és a teljes jövőjét, mert Travis nélkül nem
lett volna értelme a jövőjének. Amikor nem voltak együtt,
emlékeiben nagyobbnak érződött a gyermeke, talán mert
minden szeretetét és reményét belefektette, és a reménye a
helyzete ellenére sem volt lebecsülendő. De a fiú most sokkal
kisebbnek és törékenyebbnek tűnt, mint amilyenre emlékezett,
sebezhetőnek, és éppen olyan könnyen elvehetőnek, mint Nick
volt, vagy az anyja.

Odament hozzá, térdre esett, Travis pedig a karjába vetette
magát, és kétségbeesetten belekapaszkodott.

A kutyák vonyítottak, mintha összevitatkoztak volna a
megfelelő protokollon, majd leültek egymás mellé a padlóra.

Sem Jane, sem Travis nem érezte szükségét a szavaknak. A
fiú kézzelfoghatósága, melege, leheletének édessége, szívének
nyusziverdesése többet ért a hatalmas könyvtár összes szavánál.
Jane megcsókolta a feje búbját, megcsókolta a homlokát, és
amikor Travis az arcára tette egyik kis kezét, megcsókolta az
ujjait és a tenyerét is.

Azt ismételgették: „szeretlek”, ez tűnt az egyetlen
kimondásra érdemes szónak, bár Travis elveszítette tőle az
önuralmát. Könnyek öntötték el a szemét, és kiderült, hogy
fiatal kora ellenére sincsenek illúziói korábbi gondviselői sorsa
felől, bár ezt eddig eltitkolta.

– Eltűntek! Soha többé nem fogjuk látni Jess nénit és Gavin
bácsit! Mostanra már visszajöttek volna. Meghaltak, ugye,
anyu?

Amikor elmenekültek a virginiai házukból, Travis anyának
kezdte szólítani Jane-t, mintha tudta volna, hogy gyorsan fel kell
nőnie. Vasárnap, amikor felhívta Jane-t, visszatért az anyuhoz.
És most is.

Sok oka volt gyűlölni az arrogáns összeesküvőket, nem
utolsósorban az, hogy elvették tőle a fiát, de az is, hogy
elrabolták az ártatlanságát. Rákényszerítették, hogy meglássa a
sötétséget ebben a világban, amelyet különben lassanként



fedezett volna fel a szülei segítségével, úgy, hogy sokkal
könnyebben feldolgozhassa az élet kemény igazságait.

Amikor vasárnap telefonon beszélgettek, Jane érezte, hogy
Travis attól fél, Jessie-t és Gavint megölték, de nem látott okot a
gyanúja megerősítésére. Főleg, amíg őt magát is féltenie kellett.
Amíg nem tudta a karjába szorítani.

Most átölelte, és más egyebek között az igazsággal is
tartozott neki. Tapasztalatból tudta, hogy ha a családtagok nem
őszinték egymással, az fájdalomhoz vezet. Ha az anyja nem
titkolta volna el súlyos házastársi konfliktusait a férjével, ha a
nagy zongorista, Martin Duroc tisztában lett volna azzal, hogy a
lánya tud a viszonyáról, akkor talán nem merte volna megölni a
feleségét egy másik nőért.

– Igen, édesem, Jessie és Gavin már nincsenek. Ők nagyon
bátrak voltak. Egész életükben nagyon bátrak voltak. És úgy
szerettek téged, mintha a saját gyermekük lettél volna.

Travis hangja rekedt volt, remegett.
– Mit csináljunk? Mit csináljunk?
Jane szorosan magához húzta, és a padlón ringatta.
– Mindig emlékezhetünk rájuk, édesem, és soha nem

felejthetjük el, milyen bátrak voltak, milyen csodásak,
nagyvonalúak és viccesek. Mindig szerethetjük őket, és mindig
hálát adhatunk az esti imánkban azért, hogy életünk részei
voltak.

Travis Jane könnyektől nedves nyakába beszélt.
– Az nem elég. Azt nem fogják tudni.
– De igen, édesem. Minden este tudni fogják. Minden este

hallani fognak, és tudni fogják, hogy te is úgy szeretted őket,
mint ők téged.

Jane bánatát duplájára erősítette a gyermeke szomorúsága.
Elgondolkozott azon, hogy vajon mennyi szívfájdalmat tud egy
ilyen kicsi gyermek elviselni.

4.

CORNELL OTT ÁLLT az egyik kedvenc karosszéke



mellett, a legszebb állólámpája fényében, kedves könyveivel
körülvéve, ám nem lelt nyugalomra, csak szenvedett.

Nem bírta elviselni a fiú bánatát, a könnyeit. Tenni akart
valamit érte, meg akarta vigasztalni, azonban semmit nem
tehetett. Ő nem merte úgy megölelni Travist, ahogy az anyja.
Egy egyszerű öleléstől is pánikrohamot kapott volna, és nem lett
volna hasznára senkinek, ha magzatpózban hevert volna a
padlón reszketve, felállni és beszélni képtelenül; teher lett volna,
nem vigasz.

Tördelte a kezét, és egyik lábáról a másikra állt, mintha
mennie kellene valahova, csak nem tudná, hova. Már régen
kibékült a korlátaival, azzal a kemény úttal, amely az egyetlen
útja volt az életben, most viszont nem érezte ezt a békét. Nem
emlékezett arra, hogy valaha is sírt volna, de most sírt.

5.

LUTHER TILLMAN számára újdonság volt a sivatag;
úgy érezte magát, mintha grillnyárson forogna, és faszén felett
sütögetnék. Ennél melegebb napokat is átélt már, még otthon,
Minnesotában is, azonban a sápadt ég, a száraz levegő, a poros
fák és a kopár talaj valahogy felerősítették a hőséget, és sokkal
nyomasztóbbá tették számára a harminckét fokot, mint másutt
lett volna.

Luther levette a farmerdzsekijét. Felmerült benne, hogy a
hónaljtokjától is megszabaduljon, de az adott körülmények
között anélkül meztelenebbül érezte volna magát, mint az
összes ruhája nélkül.

A Chevy Suburban hátuljában volt egy tizenkét méteres
slaug is speciális fejjel és két egyforma, egyliteres ráerősített
palackkal, amelyek egy oldószert adagoltak a vízbe
egyenletesen.

Luther megkereste a kerti csapot a garázs sarkánál,
ellenőrizte a víznyomást, és ráerősítette a slaugot.

A kocsi fehér fényezését egy különleges keverékkel oldották
meg Nogalesban. Az oldószer krétaszerűvé változtatta a



festéket, a víz pedig lemosta, a gyári, fekete fényezést
érintetlenül hagyva. Továbbá három nagy, fehér betű is volt a
jármű tetején és ajtóin – FBI –, amelyeket szintén felfedett az
oldószer.

Civilként érkeztek, hivatalosan távoznak. A fiúval a
kocsijukban már nem akarták, hogy megállítsák őket a
hatóságok a lakókocsiparkig. Amennyiben útlezárással
találkoznak, az FBI járműve nagyobb valószínűséggel
megkerülheti anélkül, hogy megállítanák.

Luther feketére mosta a fehér Suburbant, mint egy ősi
alkimista, miközben a nap sokkal kevésbé mágikus módon
égette leborotvált fejét, és tette verejtékessé az arcát.

6.

A SAROKBAN, ahol árnyékok borítják az embert,
nem múlik az idő, mert nincs idő, csak az örök most.

A mostban éhség van. Félelem. Gyűlölet. Mindennek a
gyűlölete, ami nem te vagy. Minden, ami nem te vagy,
potenciális veszélyforrás.

Ébren vagy, nyitott szemmel, de álmodsz. Sötét álmok
sötétlenek egyre mélyebb sötétséggé.

A mostban vágy is van, csak a legprimitívebb fajta. Élelem
iránti vágy. Zsákmány iránti vágy. Vágy az erőszak iránt, amely
legyőzi a veszélyt, és a Mások tápláló vérével tölti meg az ember
száját.

A fejedben jönnek-mennek a suttogások. Száraz hangunk / Mikor
összesugdosunk / Halk és nincs értelme semmi sem / Mint a szél
száraz gyepeit / Vagy patkányláb tört üvegen.{15}

Érzelmek jönnek a Másoktól. A félelmük és gyűlöletük még
nagyobb félelmet és gyűlöletet ébreszt benned.

Erőszakos jelenetek, amelyek valahol máshol zajlanak most,
lemészárolt, lefejezett, kibelezett áldozatok. Eszelős Mások,
amint rávetik magukat a zsákmányukra.



Ezek a képek benned is szenvedélyt ébresztenek, hideget és
intenzívet, s a félelem a szenvedély közben is kitart. Egy marék
porban az iszonyatot megmutatom neked.{16}

Egy váratlan hang új félelmet olt a mostba. A hang ismerős,
mégsem tudod megnevezni vagy elképzelni a forrását. A
„motor” szó szalad át újra és újra a fejeden, de nem jelent
számodra semmit, és ezzel még inkább felbosszant.

Kibontakozol a sarokból, feltornyosulsz az árnyékban, állva
hallgatózol.

Az árnyékokon keresztül átmész fényesebb helyekre. Egy
világos formához, amelyen keresztül fény jön.

A Mások itt vannak. Egy nőstény távolodik a halott gazokon
egy sötét, kiterjedt tér felé.

A közelben lévő nagy, fehér forma erőfeszítésmentes, gyors
mozgást idéz fel benned – gyors, még gyorsabb – változatos
tájakon.

Ezek az emlékek zavarosak, felkavaróak, s közben
törékenyek. Azonnal eltűnnek a feledés ködében.

Ami megmarad, az a bizonyosság, hogy ez a fehér tárgy
adta a hangot, amely előcsalt a sarokból.

Egy hím Más csinál valamit a hang forrásánál. A hím nem
tud rólad.

A világos forma széléhez állsz, hogy ne lehessen meglátni. A
hímet nézed. Nézed.

Történik valami, ami felizgat. Víz fröcsköl, sugarak, és a
fehér valami feketévé válik.

Ahogy éjszaka lesz a napból, úgy lesz a fehérből fekete. De a
napot senki nem csinálja éjszakává. Az önmagától csinálódik.

Ez a hím Más ijesztő. A napot is éjszakává tudja változtatni?
Örökre el tudja mosni a fényt? Ez a hatalom rémületes.

A félelemre nincs más orvosság, csak a harag, és a harag
dühvé fokozódik.

Egyre kétségbeesettebben nézel.
Gyorsan, gyorsan!
A megragadott dolgok kinyílnak, mögöttük újabb helyek.

Ismerős tárgyak, bár nincs nevük, nem tudod a céljukat.
…Amíg nem találsz egy éles dolgokkal teli helyet. Egy sor

éles dologgal. Tudod, mit kell tenni velük. Igen, pontosan



tudod.

7.

CARTER JERGEN biztosra vette, hogy öt percen
belül megtalálják a meztelen és eszelős Minette Butterwortht az
Atlee család szétvert háza mögötti pusztaságban. Ez a
meggyőződése nem igazolódott be.

A napégette sivatagban nem akadt sok búvóhely. Itt-ott egy-
egy cikcakkos árkot szakított a talajba egy földrengés. Pár sekély
vízmosás jelezte a viharok utáni átmeneti áradások helyét. A
gyér növényzetbe nem lehetett volna lebújni. Néhány
facsoportban, amelyeket valószínűleg artézi kutak táplálhattak,
megbújhatott volna a bomlott elméjű nő, de egyikben sem
találták.

A völgynek ebben a részében távol álltak egymástól a házak.
A korábbi Minette Butterworth viszont olyan gyorsnak tűnt a
jelenlegi inkarnációjában, mint egy ragadozó. Lehet, hogy pár perc
alatt eljutott egy másik épületbe.

Amikor Jergen elképzelte, ahogy Minette vagy a hozzá
hasonlóak rátörnek egy gyanútlan családra, a fejében lejátszódó
katasztrófa drámai méreteket öltött.

Mivel a sivatagban nem találták az elvadult nőt, végig
kellett járniuk a házakat, azt keresve, amelyiket talán már ebben
a pillanatban is pusztítja.

Miközben visszatért a főútra, és megindult a VelociRaptorral
lefelé a völgybe, Dubose úgy szónokolt, mintha lelkes közönség
előtt tenné.

– Azokhoz a lányokhoz hasonlóan, akikből kimossák a
múltjukat és a személyiségüket, hogy lelkes szexbabákká
változtassák őket az Aspasia klubokba, azoknak a férfiaknak
sincs igazán belső világuk, akiket rayshaw-vá változtatnak.

Raymond Shaw A mandzsúriai jelölt agymosott orgyilkosa
volt. Amikor a néhai Bertold Shenneck létrehozta azokat a
beinjektált és beprogramozott férfiakat, akik engedelmes és
félelmet nem ismerő biztonsági őrökként dolgoztak a napai



birtokán, ironikusan rayshaw-nak nevezte el őket. Ezek az
emberek a kifejezéstelen arcukat és a szemük ürességét
leszámítva normálisnak tűntek: rendezett volt az öltözékük,
csendesen, hátborzongatóan udvariasan beszéltek. Még a
legképzettebb őröknél is jobban koncentráltak a munkájukra:
elhivatott, vakmerő testőrök voltak. Amikor a gazdájuk
veszélybe került, gyorsan és brutálisan reagáltak, lelkifurdalás
nélkül megölték az összes rendbontót.

Miközben Dubose a rayshaw-k irgalmatlanságáról és
bűntudatra való képtelenségéről szónokolt, Jergen végül
félbeszakította.

– És mit akarsz ezzel mondani?
– Csak annyit, Kölyök, hogy arra vágyom a legkevésbé,

hogy egy rayshaw-val kerüljek egy arénába. De miután láttam,
mit tett Ramsey Corrigan a családjával, és a szép Minette a
férjével, a jó öreg Szerencsés Bobbal, inkább küzdenék meg egy
rayshaw-val, mint hogy egy szobába zárjanak azzal a ribanccal.
A rayshaw-k csak húsgépek beprogramozva, ő viszont valami
más. Egy démoni, gyilkos zombi.

Jergen gyanította, hogy Dubose valami ostoba princetoni
játékot űz vele, amellyel pánikot akar kelteni benne, hogy olyan
reakciót váltson ki belőle, amit utána kigúnyolhat.

De azért visszakérdezett:
– Ha ennyire démoni és zombi szerű, akkor miért vagyunk

olyan ostobák, hogy őt kergetjük?
– Mert a sors már csak ilyen, Kölyök. A sors elől nincs

menekvés, főleg számunkra, elhivatott forradalmárok számára,
akiknek a jövőjük múlik az ügyön. Mi kemény alkut kötöttünk a
sorssal, olyat, amit keveseknek van merszük.

Jergen a nagy szavakat halálosan unva azt felelte:
– Nos, én nem ilyennek látom magam.
Dubose gyengéd szánakozással mérte végig.
– Tudom, hogy nem, Kölyök. Ezért próbálok időről időre

lelket önteni beléd ezekkel a kis beszédekkel. Ezért ösztökéllek
arra, hogy jobban megértsd önmagad és ezt a mi hősies
vállalkozásunkat.



8.
TRAVIS MÁR ÖSSZEPAKOLVA várakozott, de, mint

kiderült, Cornell Jasperson is összecsomagolt.
A nagydarab férfi úgy állt meg Jane előtt esdeklő pózban,

mint egy életre kelt, jóindulatú vízköpő szörnyeteg. Egyik
lábáról a másikra nehezedett, esetlenül csoszogott, és úgy
szorította a kezét a mellkasára, mintha attól tartana, hogy
különben elszáll a szívéből a remény.

– Nekem is mennem kell a fiúval, kérem és köszönöm.
Mennem kell a fiúval. Mennem kell vele. A fiúval. – Jane tudta,
hogy nem kérheti Travist arra, hogy hagyja ott a kutyákat,
bármennyire megnehezítik a szökést a Borrego-völgyből. A
gyermek már így is túl sokat veszített. Biztosan bűntudatot
érzett Jessica és Gavin Washington halála miatt, noha nem
terhelte őt felelősség a szabad akaratukból vállalt
önfeláldozásukért. És bár csak pár hónapja ismerte Duke-ot és
Queenie-t, olyan erős volt a kötelék a kutyák és a fiú között,
hogy azok után, amin keresztülment, végleg megtört volna
benne valami, ha a németjuhászokat is ott kell hagynia. Ezért
Jane a kutyák elszállítására készült, a személyiségzavaros
kedves óriáséra viszont nem, akit még megérinteni sem lehetett
anélkül, hogy pánikrohamot ne kapott volna. – Khm. Khm. Jobb
teher is tudok lenni – mondta Cornell. – Khm. Akarom
mondani, jobb ember. Ha magával visz, biztosan tó leszek. Jó
leszek.

Akár beszéltek erről korábban, akár nem, Travis azonnal
Cornell mellé állt.

– Magunkkal kell vinnünk, anyu. Én és Mr. Jasperson egy
szép napon elmegyünk majd Atlantába, hogy megnézzük,
hogyan palackozzák a Coca-Colát.

– Az elmúlt napok során – tette hozzá Cornell – hozzám
értek a kutyák, de mindig úgy tettem, mintha nem értek volna,
nagyon erősen úgy tettem, ezért nem volt rohamom. És egy idő
után már nem is kellett úgy tennem. – Megsimogatta az egyik
állatot, mire az megcsóválta a farkát.



– Meg kell engedned, hogy ő is jöjjön! – könyörgött Travis. –
Nagyon finom szendvicseket csinál, és a legjobb muffinokat a
világon. Az egyik fipilínótól megkapta az ananászos-kókuszos
muffin receptjét, és az összeset milliomossá tette.

– Nem a muffinokat – tisztázta Cornell. – A filippínó
munkásokat. Emberekhez nem tudok hozzáérni, mert ahhoz
ketyós vagyok. Khm. Khm. De a kutyákról tudok gondoskodni.
– Lenézett a lábára, olyan szégyenlősen, mint egy gyermek,
majd ismét Jane-re emelte a tekintetét. – Egyébként is, ha itt
maradok, előbb-utóbb eljönnek értem a rossz emberek, nem?

Igaza volt. Kiderítették volna, hol bújt el Travis, és elkapták
volna Cornellt, ha másért nem, azért, hogy megfosszák a
vagyonától.

Jane azt felelte:
– Mi nem hagyjuk hátra a sebesülteket. Valahogy be fogsz

férni.
– Ő jobban tud olvasni mindenkinél – biztosította Travis

kissé kétségbeesetten és kedves volt a fogkefével kapcsolatban.
– Nyugi, cowboy – felelte az anyja. – Ez már eldöntött ügy.

Ti ketten várjatok itt a kutyákkal. Megnézem, hogy van Luther,
és idehozom a Suburbant, hogy bepakoljuk.

9.

LASSÚ NAPJUK VOLT a vegyesboltban. Bipin
Gaitonde, aki Bombayben született, de tizenhét éve a sivatag
büszke gyermeke volt, Zoya férje, három gyermek apja, és
sikeres vállalkozó, beállt a kassza mögé a boltjában, amikor
voltak vásárlók, amikor pedig magára maradt, az
édességespolcokat töltötte fel.

Éppen kilépett a raktárból egy doboz PayDay csokival,
amikor a Cadillac XT5 berobbant a kirakaton át. Az üzletre
csillogó üvegcserepek vízszintes esője zúdult, amit chipsek
követtek; a zacskójukból kirobbanva úgy repkedtek a
levegőben, mintha dobócsillagok lennének.

A sofőr elmebeteg módon a gázra lépett, miután bejutott. Az



állványok zajosan leomlottak a kettes polcsornál, és a Cadillac
elkezdte megmászni a törött polcokat és a szétszórt árut.

Bipin elejtette a PayDayeket. Elugrott az útból, fellendült a
kasszapultra.

A jármű a bolt közepén állt meg, megdőlve a törmeléken,
két defektes kerékkel, betört szélvédővel. Horpadt
motorháztetője alól gőzfelhők gomolyogtak ki.

A sofőr kifeszegette az ajtaját, és kinyomakodott a kocsiból,
mérgesen rugdosva az útjában lévő márkás
süteményesdobozokat, amelyeket Bipin ízléstelennek tartott, de
amelyek jól fogytak.

Ismerte ezt az embert. Buckley Tolbert volt az, a Heart of
Home-nak, Borrego Springs legrégibb éttermének a tulajdonosa.
A hatvanas, hófehér hajú, kedves arcú, halk szavú Bucky
Tolbert mindenki barátja volt, nagyvonalú és humoros ember.

Miközben kiszállt a kocsiból, Bucky rá nem jellemző
obszcenitások sortüzét zúdította a világra, mint egy gépfegyver.

A pult tetején guggoló Bipin Gaitonde-ot megdöbbentették a
szavai. Bár ő is árusított illetlen magazinokat, papírtokban rakta
ki őket, amelyekből csak a címük lógott ki.

– Mr. Tolbert! – feddte meg a vevőjét. – Hát nem hallja, mit
beszél?

Az étterem-tulajdonos mintha csak akkor vette volna észre
Bipint; ízes szavai közé kegyetlen fenyegetések keveredtek,
elsősorban a boltvezető kiherélésével kapcsolatosak. Kora és a
foglalkozási ártalomként felszedett húszkilós túlsúlya ellenére
Buckley Tolbert átmászott a romokon, átkelt az üzleten, és egy
puma baljós, kecses mozgásával megindult Bipin felé.

Bipin, az egykori lelkes kiránduló öt évvel azelőtt a San
Bernardino-hegyekben járt éppen, amikor egyik nap az ösvény
kanyarulata után egy kétszázötven kilós pumát pillantott meg,
amint éppen egy gyanútlan gazellára veti rá magát a
hegyoldalon álló fenyvesből. A nagymacska ledöntötte
zsákmányát, és feltépte a torkát, mielőtt még Bipin akár
reszketni elkezdhetett volna. Azóta nem járt túrázni.

Most úgy tűnt, mintha valami pumaistenség ereszkedett
volna le a földre Buckley Tolber avatárjában. Az üzlet villogó
fényeinek szikrái ott ugráltak a szemében. Arcán olyan eszelős



harag ült, hogy szinte már szívrohamtól féltette az ember. Bipin
rájött – kis híján későn –, hogy ebben a jelenetben ő a gazella;
nem teljesen gyanútlan, de bénult a hitetlenkedéstől.

Amikor Buckley Tolbert a pulthoz ért, immár úgy üvöltve,
mint egy pokolból szabadult ádáz lélek, Bipin leugrott a
túloldalán. Alig hitte el, hogy a pisztolyáért kell nyúlnia,
amelyet a kassza alatti polcon tárolt, és amelyet idegenek ellen
szerzett be, akik esetleg rablási szándékkal térnek be hozzá, bár
ilyesmi még nem történt Borrego Springsben. Arra pedig főleg
nem gondolt a pisztoly beszerzésekor, hogy egy szomszédját és
barátját fogja lelőni vele, de azért előkapta.

Buckley Tolbert felugrott a pultra, Bipin pedig ráfogta a
pisztolyát. Tolbert ősz haja úgy felállt, mintha áramütést kapott
volna. A tekintetében rosszindulat villant. Orrából vaskos
takonycsík lógott le remegve, mint egy giliszta. Vér pettyezte az
állát, a száját, csillogott az ajkán, bűzlött a leheletén, amikor
hevesen elsziszegte magát összeszorított, vérfoltos fogai között.

Bipin Gaitonde valahogy tudta, hogy ez a vér nem Tolberté,
hanem egy elképzelhetetlen támadás bizonyítéka valaki más
ellen, mielőtt a férfi kocsiba ült volna. Tolbert ekkor levetette
magát a pultról, Bipin pedig lőtt. A nagydarab férfi elrepült
mellette, belemarkolva a hajába, és lerántva őt a lábáról.

Bipin esett felülre. De, bár a pult mögött kevés hely volt,
Tolbert rágördült, vagy sebesülten, vagy nem.

Bipin még mindig a jobb kezében szorongatta pisztolyát, ám
a karja beszorult a teste és a padló közé. Fájdalom hasított végig
rajta a vállától a csuklójáig. A támadója súlya alatt alig kapott
levegőt.

Tolbert – vagyis az a valami, ami korábban Tolbert volt –
emberfeletti erővel szorította a bal karját a padlóhoz,
mozdulatlanságra kényszerítve őt. A szájából vér és nyál
fröcsögött Bipin arcára. Bal keze a foglya homlokát karmolta, és
Bipin nem kételkedett abban, hogy ki fogja vájni a szemét.

A felesége, Zoya jutott eszébe, és a gyermekei, akik magukra
maradnak ebben a sötét világban. Ennek jövőképnek a rettenete
erőt adott neki ahhoz, hogy feldobja magát, Tolbert levetéséhez
nem elég hevesen, ahhoz viszont igen, hogy kiszabadítsa a jobb
karját, amelyben már elviselhetetlenül égtek az idegei.



Lehetségesnek tartotta, hogy eltört a karja. Nem vette
biztosra, hogy meg tudja markolni a pisztolyt. De nem tört el.
Felemelte, és elsütötte a fegyverét, s a golyó levitte a támadója
bal fülének egy részét.

Tolbert üvöltve hátrahőkölt, két kezét két fülére szorítva,
mintha nem tudná, melyik sérült meg.

Bipin kezéből majdnem kirúgta magát a pisztoly, ezért két
marokra fogta. Pár centiről arcon lőtte Tolbertet, kétszer.

A támadója jobbfelé zuhant, ajka néma sikolyra nyílt, arcát
teljesen átrendezte a lövés, haja lángra lobbant a torkolattűztől.

Bipin felült, és eszelősen hátrálni kezdett ülve a
linóleumpadlón, amíg a pult oldala megállásra nem
kényszerítette. Ott feltápászkodott, és a pisztolyt két kézre
fogva, karját kinyújtva várakozott, mintha Tolbert feléledése és
újabb támadása nem lehetőség, hanem bizonyosság lenne.

A harmincöt éves Bipin Gaitonde még életében nem emelt
kezet emberre. Amikor megvette a pisztolyt, Zoya csak
mosolygott, és azt mondta, úgyis túl kedves ahhoz, hogy
használja is; annyira empatikus, hogy együttérezne egy
szűkölködő rablóval, és nemcsak a kasszából adná át neki az
összes pénzt, hanem egy csekket is írna.

A boltos csendben sírdogálva állt a halott étteremvezető
felett, és addig fel sem nézett, amíg meg nem hallotta a szirénát.
Ez ritka hangnak számított Borrego Springsben.

Ekkor a betört kirakat felé fordult, de nem várta a rendőrség
azonnali megérkezését. Rögtön sejtette, hogy a boltjába betörő
őrület valami új, hidraszerű dolog lehet, ami máshol is felütötte
a fejét.

10.

A NAP UGYANOLYAN VOLT, mint mielőtt Jane
bement a világvége esetére épített könyvtárba: forró, száraz,
mozdulatlan, enyhén savas szagú, mint a valódi sivatagokban.
Láthatatlan rovarok ünnepelték az életet monoton hangon, a
távolban pedig egy alacsonyan repülő, kétmotoros gép



vadászott olyan mobilbeszélgetésekre, amelyekhez Jane túl okos
volt.

Az azonosnak tűnő körülmények ellenére csak pár lépésre
távolodott el a pajtától, amikor a megérzései azt súgták, hogy
valami megváltozott, a veszély megnőtt, és fogyóban van az idő.

Jane mindenre készen megállt, és alaposabban megnézte a
tájat. Luther éppen végzett a Suburban lemosásával. Ricky de
Soto oldószere a jelek szerint megérte felháborítóan magas árát.

Ha készülődött is valami krízis, Luther a jelek szerint nem
volt ennek tudatában. A férfi hatósági múltja és intelligenciája
miatt éppen olyan kifinomult megérzésekkel bírt, mint Jane,
ezért ha ő nem aggódott, akkor talán csak a lány volt túl
érzékeny a zaklatott körülmények miatt.

Igen, de… Luther tömlőjéből túl hangosan spriccelt a víz az
autóra ahhoz, hogy bármi mást meghalljon. A megérzések
részben olyan bejövő információkon alapulnak, amelyek nem
tudatosulnak. Aminek az érzékeléséhez az elme felszíne esetleg
túl elfoglalt, azt a csendes belső elme interpretálja, majd
kommunikálja kifelé tarkóbizsergés vagy gerincborzongás
formájában.

Ha az öt érzékszerv valamelyike – ebben az esetben Luther
hallása – akadályoztatva van, a megérzések is károsodnak.

Jane talán már pár lépésre a pajtától észrevette egy alak
árnyékát a kék ház ajtajában. Mindenesetre húsz méterrel
közelebbről már sokkal jobban látta; az árnyékok miatt nem
tudta élesen kivenni, azonban furcsának tűnt – és Luther
számára láthatatlannak.

Jane nem kiabált oda azonnal, úgysem hallották volna meg.
És egyébként is, ha az ajtóban álló valaki még nem vette őt
észre, akkor nem lett volna jó felhívni magára a figyelmét.

Senki nem lakott abban a házban. Jessie és Gavin költöztek
volna be oda Travisszel, csakhogy ők meghaltak. Biztosan
meghaltak.

Jane sietve lépkedett, de nem futott. Minél gyorsabban
haladt volna, annál feltűnőbb lett volna az idegen periferiális
látómezejében. Harminc-negyven méterre lehetett a háztól,
amikor az alak elindult az ajtóból a tornácon, és Jane meglátta,
hogy egy nő az. Nem Jessie Washington. Egy meztelen nő.



A nő jelenléte önmagában meglepő volt, a meztelensége
viszont olyan döbbenetes, hogy az csak valami ismeretlen
nagyobb krízisre utalhatott.

Jane alig húsz méterre volt a háztól, amikor a meztelen nő
meglátta, és Luther is ekkor végzett a mosással, zárta el a csapot,
és dobta le a slaugot. Jane, immár futva, észrevett valami
fényeset a nő kezében, talán egy kést, úgyhogy előkapta a
fegyverét, és felkiáltott:

– Luther, a tornácon!
A férfi meglepetten Jane felé fordult, majd a ruhátlan nő felé

pördült.
Az idegen valóban egy henteskést tartott a jobb kezében.

Behátrált a házba, és behúzta az ajtót.
Mire Jane odaért hozzá, már Luther is elővette a fegyverét.
– Ki az ördög…?
Nem tudom – felelte a lány. – De ez azt jelenti, hogy gyorsan

el kell tűnnünk innen. Cseréld le a rendszámot! Én bemegyek.
– A fenébe, ne! Egyedül ne!
– Most nincs idő csapatjátékra. Cseréld le a rendszámokat!
Ricky de Soto kormányzati rendszámtáblákkal is ellátta

őket. A szövetségi hivatalok speciális rendszámokkal autóztak,
mindegyik saját előtaggal – a környezetvédelmi hatóság EPA-
val, a gazdasági versenyhivatal OEO-val, az Egyesült Államok
szenátusa SAA-val –, és az FBI járművei a J előtagot kapták, az
igazságügyi minisztérium, a Department of Justice neve miatt.
Egyes autóikra fel voltak festve az FBI betűk a tetőre vagy az
ajtóra, másokon nem. A felfestés segített a felismerésükben, de a
helytelen rendszám mindenképpen lebuktatta volna őket az
útzáraknál.

– Mi lesz, ha nem egyedül van odabent? –
aggodalmaskodott Luther.

– A másodpercek is számítanak. Már nem csak Travis és a
kutyák vannak. Cornellt is magunkkal visszük.

– Szent ég!
– Cserélj rendszámot, de légy résen! Utána hajts a pajtához,

és pakolj be!
Jane ezzel elsietett a tornác felé.



11.
CARTER JERGEN úgy érezte, hogy a sivatag – benne

mindennel és mindenkivel – olyan idegen az embertől, mintha
egy másik bolygó lenne. És ez az érzés még inkább felerősödött
benne, amikor Dubose-zal odaértek a főúton sorsukra hagyott
járművekhez.

Az első egy meggypiros Honda volt a jobb oldalára
fordulva, tetejével az út szélén húzódó sárfolyamvédő falnak
támaszkodva. A Honda nyomában olyan húsz méteren át
üvegcserepek és kocsidarabkák hevertek az úton. Az aszfalton is
vörös festékcsík húzódott, mintha valami felfordította volna az
autót, majd húsz métert tolta volna, hogy végül a falnak csapja.

Jergen kiszállt a VelociRaptorból, odament a Hondához,
hogy megnézze, aztán visszaült a saját kocsijukba, és azt
mondta:

– Egy halott nő van benne.
– Milyen halott nő?
– Hogy érted, hogy „milyen”?
– Bőrszín, kor, megjelenés, ruházat, a sérülések jellege… Egy

ennyire összetett nyomozás során, Kölyök, soha nem lehet
tudni, melyik részlet bizonyul annak a kirakósdarabkának,
amelyiktől összeáll a nagy kép.

– Fehér bőrű, harminc körüli, barna hajú, sortban és pántos
pólóban, összetörve.

– Csinos?
– Mi van, most már hullákat is megdugnál?
– Szállj le a földre, barátom! Ha ez egy bűntény helyszíne, és

a lány csinos, akkor ennek köze lehet a meggyilkolása okához.
Egy volt férjhez. Egy féltékeny fickóhoz.

– És ki lenne ez a féltékeny fickó? King Kong? Aki felkap
egy Hondát, és húsz méteren át tolja egy falig?

– Nem áll jól neked a szarkazmus, Kölyök.
– És mi amúgy sem gyilkossági ügyekben nyomozunk.
– Lehet, hogy tud valamit, ami jól jön nekünk. Biztos

meghalt?



– Ha nem, az baj lenne.
– Ezt elfogadom – jelentette ki Dubose.
Nem egészen másfél kilométerrel később odaértek egy Mini

Cooperhez, amelyet valahogy lesodortak az útról, és olyan
rettenetes erővel csaptak neki egy tölgyfának, hogy az alváza
felcsavarodott a masszív, göcsörtös törzsre, és a kis jármű egy
méterrel a föld felett lebegett.

Dubose, bár nem adott erre magyarázatot, hiába lett volna
soron, nem volt hajlandó ezúttal maga kiszállni, hogy megnézze
a Coopert. Persze nem akart lehetőséget adni arra Jergennek,
hogy a távollétében átüljön a volánhoz.

Jergen visszatért a tölgyfától.
– Mexikói, huszonöt év körüli, farmerben és pólóban. Úgy

érzem, te rendkívül vonzónak tartanád.
– Átlátok a szánalmas próbálkozásodon, barátom. Azért

nem mondtad, hogy nő vagy férfi, mert el akartad titkolni, hogy
férfi, mintha a „rendkívül vonzó” jelzőre azonnal odaugranék.

– Lehet, hogy mégis Sherlock Holmes reinkarnációja vagy.
– Ez a mexikói él?
– Valószínűleg már nem sokáig. Öntudatlan, és haldoklik.
Dubose felsóhajtott.
– Akkor nem hallgathatjuk ki. És még ha életben marad is,

egy komolyabb gerincsérülés után nem lesz túl kellemes élete.
Válasszuk a triázsmódszert, és reménykedjünk abban, hogy a
következőnek nagyobb hasznát vesszük?

– Én benne vagyok.
Fél kilométerrel odébb találtak egy Big Dog Bulldog Baggert,

egy széles túramotort, amely egykor ütős járgány lehetett
ezernyolcszáz köbcentis motorjával, de már csak egy roncs
maradt belőle. Húsz-harminc méterrel mögötte ott feküdt az
aszfalton a motoros is, olyan laposan, mintha
szendvicsnyomóba tették volna. A jelek szerint többször
áthajthatott rajta egy kitartó autós.

A gyilkossághoz felhasznált jármű abroncsainak a véres
nyomai ott maradtak az úton. Bár a nap nagyrészt már
felszárította őket, a mintázat még elég jól látható volt ahhoz,
hogy Radley Dubose vészjóslóan megállapítsa:

– Egy átkozottul nagy kamion.



12.
JANE BEÉRT a konyhába. Ott sem volt hűvösebb,

mint odakint. A régi háznak enyhe fagombaszaga volt. A
tornácra vezető ajtó egyik üvegtáblája ki volt törve, szilánkok
hevertek a padlón.

Erős napfény tűzött be a csap feletti ablakon, nagyon éles
körvonalakkal. Porszemek forogtak lassan a megvilágított
sugárban. Árnyékok sűrűsödtek a sarkokban, szerzetesek
levetett köpenyére emlékeztettek. Fekete-fehér minták hevertek
szerteszét, mint egy mély üzenet geometrikus formákba öntve.
A látvány egy fekete-fehér, elfeledett című filmre emlékeztette
Jane-t, amelyben a főhős és ellenfele egy csata dúlta
templomban számoltak le egymással. Arra nem emlékezett, ki
maradt életben, ha egyáltalán életben maradt valamelyikük.

Megállt hallgatózni, de semmit nem hallott, amíg meg nem
mozdult, és a linóleum meg nem nyikordult a talpa alatt. Alatta
padlódeszkák recsegtek.

A konyha túlsó oldalán egy nyitott ajtó vezetett a nappaliba.
A jobb oldali ajtó valószínűleg a garázsba nyílt. Az résnyire

nyitva volt.
Jane-nek szüksége volt a bal kezére a teendőihez. Jobb kezét,

a pisztolyosat egyenesen maga elé nyújtotta.
Felvett a padlóról egy üvegszilánkot, egy tízcentis, félhold

alakú töredéket, és a hátsó ajtónak támasztotta.
A közelebbi ajtóhoz lépett. Az kifelé nyílt tőle. A

zsanérokkal átellenes oldalára állt. A résen át csak félhomályt
látott. Egy mocskos ablak, olyan, mint egy fehérzajt adó tévé,
beengedett valamennyi fényt, amelyben egy terepjáró körvonala
derengett. Biztos Gavin és Jessica Range Roveréé. Ott hagyták,
amikor Cornell Hondájával mentek be a városba – hogy meghaljanak.
A kis garázsban csend volt. Jane visszafojtott lélegzettel
hallgatózott, és nem tudhatta, hogy a csend nem a másik, késes
nő visszafojtott lélegzetének a hangja-e.

Belökte az ajtót. A rozsdás zsanérok megnyikordultak. Az
ajtólap a falnak csapódott, és senki nem reagált rá. Mindig az



ajtónyílások a legijesztőbbek. Jane gyorsan, lebukva bújt át rajta,
fejjel és pisztollyal előre, és a konyhánál sötétebb garázsban
azonnal jobbra vetette magát, a falnak háttal. Meghalni sehogy
nem jó, de ő azt gyűlölte volna a legjobban, ha leszúrják, az acél
hideg behatolását és a penge megcsavarását. Szíve a
szegycsontján kalapált, miközben felnyúlt, kitapogatta a falat,
megkereste a lámpa kapcsolóját, és fel- kattintotta a mennyezeti
neonégőket.

Nyomát sem látta a késes nőnek. Csak egy sor szekrény volt
a homlokzati falon, nem elég nagyok egy felnőtt ember
elrejtéséhez. Gyorsan lehajolt, hogy benézzen a Range Rover elé.
Semmi. Benne sem volt senki. A garázsnak csupán egy ajtaja
nyílt kifelé, amelyen a jármű is kifért.

Miután ugyanolyan óvatosan visszalépett a konyhába,
ahogy elhagyta, becsukta az összekötő ajtót. Felkapott egy
másik üvegszilánkot, és látványos helyre tette; ha a
visszatérésekor nem lett volna ugyanott, abból tudta volna,
hogy valaki a garázsban várja, hogy meglephesse.

A konyha mögött a nappali terült el, bereteszelt bejárati
ajtóval. Két kis hálószoba is volt, meg egy fürdő- és egy
dolgozószoba. A helyiségeket szedett-vedett, leértékelt
bútorokkal rendezték be, amelyeket Cornell nem vitt magával,
amikor átköltözött a könyvtár-bunkerébe – minden üresnek
tűnt.

A nő nem mehetett ki a bejárati ajtón úgy, hogy utána vissza
tudja tolni a reteszt. Egyik ablak sem volt kitörve vagy
becsukva, sőt, úgy tűnt, a festés miatt nem is nyithatóak.

A forróság füllesztő volt. Jane még szájon át lélegezve sem
tudott olyan halk lenni, mint szeretett volna.

A dolgozószoba egyik sarkában még maradt egy ajtó. Talán
egy szekrényé. Jane a kerete mögé bújt, a kilincsére tette a kezét –
és tétovázott.

Felidézte a meztelen nő alakját. Medúzaszerűen loboncos
haj. Egyszerre gyönyörű és rettenetes arc, amely csak
harciasságot tükröz, és amely furcsán emlékeztet Goya
Szaturnusz felfalja gyermekét című festményére, és semmi
kedvesség nincs benne. Vakmerő meztelenség, véres kezek, a
kés.



Ez valami újdonság volt a világban. Biztosan az összeesküvők
lelkén szárad… de hogyan?

Jane a derekához szorította a pisztolyos kezét. A csövét afelé
irányította, ami kirobbanhat ebből az utolsó felderítetlen zugból.
Ujját a ravaszon tartotta. Elfordította a kilincset, kitárta az ajtót.
Semmi reakció.

Az ajtónyílás elé merészkedett, és az idő súlyától meghajlott
szálkás deszkákat látott: egy áthatolhatatlan és örök sötétségbe
vezető lépcsőt. Ebben a korban, ezen a földrengéses vidéken
ritkák voltak a pincék.

Miközben lábnyomokat keresett a lépcső porában, Jane
összerándult, amikor egyszer csak hangos csattanást hallott
valahonnan máshonnan a házból.

De a pinceajtón nem volt zár. És mivel befelé nyílt, kívülről
nem lehetett eltorlaszolni.

Egy újabb csattanás a házból, deszkák recsegése.
Lehet, hogy a késes nő nem odalent volt, a sötétségben.

Dehogynem. Lehet, hogy nem jött volna fel, amíg Jane mással
foglalkozik. Dehogynem.

Amikor egy harmadik csattanás is felhangzott, Jane kisietett
a dolgozószobából.

13.

CARTER JERGEN nem az a fajta volt, aki megbánja a
nagy döntéseit, bár most, hogy a forradalom erre az elhagyott
senki földjére sodorta, felmerült benne, hogy talán nem három
perccel az után kellett volna csatlakoznia az összeesküvőkhöz,
hogy Deirdre nagynénje magához invitálta. A bájos Deirdre
néni volt a kedvenc rokona a lenyűgöző intellektusával; a saját
erőből feltört, hétszázmillió dolláros vagyonnal rendelkező
gyermektelen üzletasszony, aki biztosan feltünteti majd a
végakaratában. Most viszont úgy tűnt, bölcsebb lett volna, ha
nem fogadja el a meghívást, hanem inkább megöli a nénit
valamilyen kinyomozhatatlan módszerrel.

Jergen a szélvédőn keresztül bámulta a felfordult, összetört,



lyukas abroncsú és égő Toyotát az út mellett. A lángok már
kezdtek alábbhagyni. Egy megfeketedett holttest lógott fejjel
lefelé a vezetőülésben, akár egy nagy, kormos, elolvadt
mályvacukor.

Radley Dubose felhívta a Sivatagi Flóra Kutatócsoportot. A
H120-as Airbus iránt érdeklődött, amelyet ő reptetett fel
korábban, hogy keresse meg Minette Butterwortht, és figyelje az
előző éjjel beinjektált emberek okozta esetleges káosz jeleit.
Megkérdezte, nem vettek-e észre valami különöset az útnak
ezen a szakaszán.

A helikopter pilótája és másodpilótája a jelek szerint
részletesen beszámoltak valamilyen eseményről, mert Dubose
olyan négy perccel többet hallgatott, mint amennyit beszélt.
Csak egy-egy „Hmm…” „Tényleg?” és „A fenébe!” bukott ki a
száján, továbbá az, hogy: „Ez nem jó, compadre, nem jó!”

Amikor bontotta a vonalat, Jergen azt mondta:
– Ha együtt elő tudjuk idézni Deirdre nagynéném baleseti

halálát, akkor osztozom veled a minimum százmilliósnak
ígérkező örökségemen. De ennél több is lehet.

Dubose helytelenítette az ötletet, bár nem a gyilkosság miatt.
– Ne hagyjuk, hogy a figyelmünket olyan triviális apróságok

tereljék el, mint a pénz. A forradalom forog kockán. Nem
emlékszel egy bizonyos Mr. Arlen Hosteenre a tegnap
beinjektáltak között?

– Kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy ötven
szerencsétlen fajankó nevét megjegyezzem.

– Arlen Hosteen – világosította fel Dubose – a Valleywide
Szemétkezelő tulajdonosa. Néha ő maga is a volán mögé ül, ha
valamelyik sofőrje megbetegszik. Jó jelöltnek tűnt a
kutatóakcióhoz. Senki nem furcsállaná, ha egy kukásautó járna
házról házra, úgyhogy az összes konténert átnézhette volna egy
kisgyermek nyomait keresve azoknál a családoknál, ahol
nincsenek gyermekek.

– Zseniális – jegyezte meg Jergen szarkasztikusan.
– Attól tartok, mégsem volt az. Hosteen egy hatalmas

szemétgyűjtő autót vezet olyan emelőkarokkal, amelyek a
legnehezebb konténert is könnyedén elbírják. Olyan, mint egy
tank.



– Szóval ő is átesett a tiltott ajtón? Mint Minette?
– Egyértelműen összeomlott a pszichéje, de úgy tűnik,

annyira azért nem. Minden arra utal, hogy fel van öltözve.
– Ezért akár hálásak is lehetünk.
Dubose ismét felhajtott a főútra.
– Az Airbusról látták Hosteen vérengzését, bár nem

követték, mert más, felkavaróbb incidensekhez kellett menniük.
– Még annál is felkavaróbbakhoz? Hány másik incidenshez?
– Hathoz. Ne aggódj! Meg fogjuk találni Hosteent, és

lekapcsoljuk.
– A kukásautójában? Az nem lesz könnyű.
– Talán emlékszel, hogy én találkoztam Deirdre

nagynénéddel. Hosteent sokkal könnyebb lesz megölni a
kukásautójában, mint azt a tökös nőt.

14.
JANE MEGINDULT, a Hecklert két kézre fogva,

éppen hogy csak a szemmagassága alatt. A hálószobák és a
dolgozószoba egy keskeny, rövid folyosóról nyíltak.

Amikor belépett a nappaliba, látta, hogy a régi, megviselt
bejárati ajtó leszakadt a zsanérjairól; féloldalasan lógott, csak a
retesz tartotta. A negyvenes férfi, aki berúgta, sápadt volt, kócos
és verejtékes; egyszerre tűnt dühösnek és riadtnak, miközben
Jane-től olyan négy méterre állt, kezében egy feszítővassal.

Jane a behatolóra célzott a Hecklerrel, és a szeme sarkából a
bal oldali folyosót figyelve azt mondta:

– Rakd le!
A férfi sem fekete bőrruhát nem viselt, sem emberi

mellbimbókból készült szettet, sem az áldozatai fogaiból
összeállított nyakláncot, sem Edvard Munch A sikoly című
képével díszített kapucnis pólót, mint ahogy a filmekben
szokták ábrázolni a hozzá hasonlókat. Kék-sárga csíkos galléros
ing volt rajta, fehér nadrág, fehér cipő zokni nélkül; egy idióta
kor jellegtelen szörnyetege volt, amelyben a képzelőerő már
digitalizálódott.

Jane parancsát figyelmen kívül hagyva azt felelte:



– Te voltál? Te voltál a ribanc, a ribanc? A ribanc a fejemben,
te?

Biztosan beszedett valamit, talán egy egész patikát. Kék
szeme eszelősen tágra nyílt, ugyanakkor olyan tiszta volt, és
éber, mint egy bagolyé. Arcát harag torzította el, és talán
valamilyen neurológiai rendellenesség is. Az izmai a
hajvonalától az álláig és a füléig külön-külön mozogtak,
groteszk arckifejések kaleidoszkópját hozva létre. Ezek
mindegyike rendkívül természetellenes volt, ugyanakkor mind
gyűlöletet, haragot és eszelős kéjvágyat tükrözött.

– Rakd le a feszítővasat! – ismételte meg Jane.
A férfi közelebb lépett hozzá, és felemelte a hangját.
– Te vagy? Te vagy? Te suttogsz nekem szexet, szexet, ölj

meg, ölj meg, megöllek, szexet, ölj, ölj, suttogsz a fejemben?
A suttogószoba.
A férfit korábban beinjektálták, és valami nagyon

félrecsúszott a fejében.
Talán azért, mert a feszítővas a Taser XREP-re hasonlított,

Jane-nek Ivan Petro jutott eszébe még hétfőről, aki a tölgyek
közül támadt rá. A kalapácsa, amellyel a telefonját püfölte, és
amelyet nem leejtett, mielőtt előkapta volna a pisztolyát, hanem
eldobott. Az élet tele van megmagyarázhatatlan mintázatokkal,
amelyeket felismernek azok, akik tudnak a létezésükről, ezért
Jane már az előtt tudta, mit fog tenni ez a valami, mielőtt a fickó
tudta volna. Még az őrültsége ellenére sem rontott volna rá egy
pisztolyra – hozzá akarta vágni a feszítővasat.

Bárki volt is korábban a férfi, nem maradt az az ember. A
nanoháló rabszolgává tette, s utána a pszichéje elkezdett
szétesni az irányítómechanizmus hatásától. Amire Jane készült,
az irgalom volt, nem gyilkosság; és ha habozott volna, a férfi
beverte volna a koponyáját.

A támadó a magasba emelte a feszítővasat. Jane mellkason
lőtte. A férfi összerándult a golyótól, de elhajította a fegyverét.
Fél másodperccel az első lövedék után a második nem csupán
behatolt a torkába, hanem egyenesen letépte a torkát és a nyaki
gerincét. A férfi üres teste olyan hangtalanul omlott össze,
mintha a súlya legnagyobb részét az elveszített lelke tette volna
ki. Ügyetlenül célzott: a feszítővas elkerülte Jane-t, és



végiggurult a padlón – ugyanabban a pillanatban, amikor a
meztelen nő kirontott a folyosóról, és szúrásra lendítette a
henteskést.

15.

KÖZVETLENÜL AZ ELŐTT, hogy az őrült megjelent
a semmiből, és elkezdődött a rémálom, Bernie Riggowitz a
szerelmen, az életen és a halálon gondolkozott.

Az élet olyan emberek megtalálása, akiket szeret az ember,
és akiket utána elveszít, néha hatvan évvel, máskor pár
hónappal vagy akár egy héttel később. A veszteség segít
megőrizni az alázatot, és emlékezteti az embert arra, hogy az ő
életén is van lejárati dátum, ezért ki kell használnia az idejét a jó
szolgálatában. Bernie értette, hogy működik az élet, és nem
gondolta, hogy ő jobbra tudná csinálni, de… – A fenébe, a fenébe,
a fenébe! – nagyon elege volt már az emberek elveszítéséből.

A Tiffin Allegro volánja mögött túl ideges volt bármi
egyébhez a kemping bámulásán kívül; abban reménykedett,
hogy megnyugszik a naptól, a fenséges pálmafáktól, a
medencében csillogó víztől.

De nem sikerült. Öt-hat percenként idegesen a karórájára
nézett, abban a hitben, hogy már egy óra eltelt.

Életében csak háromszor szeretett meg bárkit alig pár óra
alatt. Miriam mindig azt állította, hogy ő első látásra
beleszeretett, és ő is visszamondta ezt neki, ám igazság szerint
talán egy órára is szüksége volt hozzá. Akkor viszont mélyen és
visszafordíthatatlanul belebolondult. Nasia, az egyetlen
gyermeke nem egészen fél perc alatt ejtette rabul a szívét.
Melyik szörnyeteg ne imádná a saját gyermekét minden
porcikájával? Jane-t, aki akkor Alice-nek nevezte magát, olyan
két óra alatt szerette meg. A Miriam iránt érzett szerelmében a
szíve, az elméje és a teste is részt vett, Jane-t pedig csak a
szívével és az elméjével szerette. Bár ha harmincegy éves lett
volna nyolcvanegy helyett, és nem ismerte volna Miriamot,
akkor ez is szív-elme-test játék lett volna, de nem volt az a



mocskos fantáziájú öregember alkat.
Ha Jane meghalt volna, Bernie optimizmusának vége

szakadt volna. És ha a lány elveszítette volna a bojcsikját, a
kisfiát, Bernie nekifogott volna átértelmezni az élet működését.

Ismét ránézett a karórájára, mert úgy érezte, Jane-nek már
jelentkeznie kellett volna, biztosan legalább két óra eltelt, és
valami gajra ment. De a lány és Luther nem egészen egy órával
korábban indultak el.

Ekkor jelent meg az őrült a nagy medence mellett, és kezdte
beborogatni a napozóágyakat a vízbe.

16.

JANE A VESZÉLYFORRÁS FELÉ pördült, azonban a
meztelen nő túl közel volt hozzá, és olyan gyorsan támadt, mint
egy kobra, már el is tűnt a pisztoly elől. A kés jobbról balra
hasította fel a pólót Jane hasán, cipzárhanggal karistolva végig a
golyóálló mellényt. A testpáncélt finom láncszövet védte a
késektől a golyóálló kevlár felett.

A mellény soha nem hagyta cserben Jane-t. De csak egy
mellény volt, amely sebezhető pontokat hagyott szabadon – az
arcát, a nyakát, a kezét. A támadójának földöntúli volt az ereje
és a gyorsasága. Miközben a kés végigcsúszott a testpáncélon, ő
már a törzsével a falnak is lökte Jane-t. Egy kemény ütés a
gerincre. Egy pillanatra sötétség borult Jane látóterére. A jobb
oldala átmenetileg legyengült. A jobb keze önkéntelenül kinyílt,
és a Heckler halk puffanással a padlóra esett.

Teljes testkontaktus, kézitusa, halálos küzdelem. Amikor a
nő a magasba emelte a kést, Jane elkapta a csuklóját.

A támadó lehelete bűzös volt, teste verejtéktől, vizelettől és
vértől szaglott, viszont a nő arca nem vonaglott úgy, mint előtte
a férfié. A bőre mintha a harag és a gyűlölet vasálarca lett volna.
A szemében jeges üresség tanúskodott irgalmatlan és
empátiamentes elméjéről. A torka mélyéről felmordult, majd
felszisszent, és kiköpött, de egy szót sem mondott, egyetlen
obszcén kifejezést vagy átkot sem, mintha már nem is maradt



volna ember, hanem állattá változott volna, kegyetlenebb
ragadozóvá bármelyiknél.

Megragadta Jane torkát, hogy megfojtsa, csakhogy a keze
túlságosan csúszott a vértől, és nem volt elég ereje sem.

A küzdősportoknak megvan a maguk haszna, ám ritkán
működnek úgy az utcán is, ahogy egy dódzsóban. Ha az embert
a falhoz szegezi egy zombivá vált pszichopata, aki le akarja
harapni az arcát, semmilyen félköríves rúgás nem segít.
Ilyenkor érdemes a legegyszerűbb technikákhoz folyamodni.

Jane jobb oldalának a gyengesége elmúlt. A bal kezével
továbbra is a támadója késes csuklóját fogta, a jobbjával a nyakát
szorongató kézhez kapott, és bénító nyomást fejtett ki a radiális
idegre, szemkontaktust fenntartva, mert ez néha megrémíti az
állatokat. Jobb talpát a falnak támasztotta, megfeszítette, majd
térdével erősen felrúgott a támadója lába közé egyszer, kétszer
és háromszor. A nőket nem teszi olyan harcképtelenné az
ilyesmi, mint a férfiakat, de a vulva tele van idegekkel, és a
nőnek el kellett volna dobnia a fájdalomtól a kést.

Ez nem így történt. A támadó őrületében már nem érezte a
fájdalmat, egy epinefrin által hajtott és védett pusztítógéppé
változott.

Mélyen elmerültek a közelharcban, amitől Jane óvta Bernie-
t, durván játszottak, szabályok nélkül, együttérzés nélkül, egy
túlélőre hajtva. A radiális idegre gyakorolt presszió miatt a
támadó csuklója elgyengült, és elengedte Jane torkát. Jane
megütötte az ő nyakát, a nyelőcsőre célozva. A nő feje
hátranyaklott. Jane ismét ütött, ezúttal még erősebben. A
harmadik ütés, amely magasabbra ment, orrot tört. Jane a nő
szemébe kapott. Az fuldokolva, levegő után kapkodva elejtette a
kést, hátratántorodott. Jane leguggolt, felkapta a pisztolyt a
szőnyegről, és közvetlen közelről arcon lőtte. Ismét lőtt volna,
de ekkor hangzott fel a robbanás, rázkódott meg a ház az
alapjain, és omlott be a nappali homlokzati fala.

17.



A CSŐVÁZAS, NEJLONHÁLÓS napozószékek ott
lebegtek a napsütötte medencében. Körözés közben össze-
összeütköztek, mintha láthatatlan pancsolók lökdösnék őket.

A medence túlsó oldalán dühöngő ismeretlen nem csak
napozószékeket dobált a medencébe. A nagy, vörös napernyős
asztalokat is felborogatta, és székeket rugdosott.

Bernie-ben először fel sem merült, hogy a férfinak gyilkos
szándékai is lehetnek, csak az, hogy megharagudott a kemping
fenntartóira, és talán gyűlöli a kültéri bútorokat. És biztosan
nagyon részeg. Akkor éppen senki nem volt a medencében és a
környékén, akit az őrült bánthatott volna.

Ekkor Holden Hammersmith sietett a helyszínre az iroda
irányából, a Hammersmith családi lakókocsikemping
pátriárkája, aki Albert Rudolph Nearyt is fogadta, és a lefoglalt
helyéhez kísérte. Holden száznyolcvanöt centi lehetett, és olyan
száz kiló. A nyaka soha nem fért volna be egy konfekcióméretű
pólóba. A vállai Hulkot juttatták az ember eszébe, az alkarjai
Popeye-t. A fia még növésben volt, pár centivel alacsonyabb volt
az apjánál és húsz kilóval kevesebb.

Idősb Hammersmith rákiabált a vandálra, bár Bernie nem
hallotta, mit. Az őrült először ügyet sem vetett apára és fiára, a
következő napozóágyhoz lépett, és azt is bedobta a medencébe.

Holden odaért hozzá, és megfogta a vállát. A dolgok ekkor
vettek olyan fordulatot, amelyet Bernie nem látott előre.

A vandál valamivel magasabb volt, mint százhetven centi,
és úgy hetven kiló. Olyannak tűnt a grizzlyszerű Holden
mellett, mint egy plüssmackó. Bár verekedni akart, és volt benne
szufla, úgy tűnt, törött karral és rántottaszerű tojásokkal végzi.

Csakhogy amikor Holden Hammersmith ellen fordult, nem
úgy viselkedett, mint egy részeg bunyós. Nem hadonászott.
Nem rugdosott, nem rántott kést. Meglepő gyorsasággal, olyan
bátran, mint egy tigris, és olyan könnyedén, mint egy majom,
felmászott a nagydarab férfira, mint egy fára. Ebből a
távolságból Bernie nem vehette biztosra, de miközben Holden
meglepetten hátratántorodott, úgy tűnt, mintha a támadója
belemarkolt volna a fülébe vagy a hajába, és beleharapott volna
az arcába.

Bármi is történt, az nem lehetett mindennapos esemény itt, a



Borrego-völgyben. Ennek ahhoz az összeesküvéshez lehetett
köze, amiről Jane mesélt, azokhoz a gazfickókhoz, akik csak
eszköznek használták az embereket.

Bernie elővette az ülés alól a Springfield TRP-Prót. Feltépte
az ajtót, kiszállt a lakókocsiból, és kirohant a pálmák közül az
aszfaltra, majd a medence mellé, hogy a túloldalán küzdő
férfiak felé igyekezzen.

18.
A HÁZ BELEREMEGETT a robbanásba, ami

elnyomta a Heckler & Koch hangját, és a meztelen támadó a
homlokán egy harmadik szemmel zuhant hátra.

Jane arra gondolt: Bomba!
Ablaküveg hullott a szobába. Gipszkarton lapok dőltek

befelé, repedtek meg, és ontottak magukból gipszport; ezeket
gerendák, kék stukkó- és tornácdarabok követték. Majd újabb
fél másodperccel később egy hatalmas kukásautó lökhárítója és
gally törő rácsa.

A hatalmas jármű berobbant a házba, száraz
törmelékhullámot tolva maga előtt, zúgó motorral, ragyogó
reflektorral. A porszemek úgy csillogtak a fényben, mint a
rovarirtó gőzének apró cseppjei. A mennyezet megereszkedett.
A penészes szőnyeg felhasadt, a padló engedett alatta, és a
kukásautó egyszer csak megállt, amikor az első kerekei beestek
a pincébe, és elakadtak a nappaliban.

Elindultak az ablaktörlők, és leseperték a port a szélvédőről.
A volán mögött a Mechanikus narancs valamelyik torz alakja
trónolt, egy férfi, aki vad és gyűlölködő örömmel kiabált vagy
kacagott őrülten. Kaján kecskefejét eltorzította a kéjvágy és az
elmebaj; a szex és a gyilkosság ugyanolyan izgalmat jelentettek
számára, és a kettő együtt még inkább.

A rogyadozó mennyezet a beomlás határán állt. Jane
megfordult, és kirohant a konyhába, a hátsó ajtó felé. A padló
megremegett, és megmozdult a talpa alatt, s Jane
megtántorodott, mintha a kukásautó mindjárt teljesen lehullana
a pincébe, a fél házat magával rántva.



19.
LUTHER TILLMAN bepakolta a fiú holmiját, Cornell

táskáját és a két németjuhászt a Suburban hátuljába. Amikor
lecsukta a csomagtartót, akkor hallotta meg az első csattanást a
házból, talán egy leszakadó ajtóét. Olyan egy perccel később
felhangzott az első és a második lövés.

Luther megállt egy pillanatra, és a házra meredt; Jane mellé
akart állni.

Abban a világban, amelyben ő felnőtt, a férfiak mindig a nők
segítségére siettek, kifogások nélkül. Rebecca, a felesége, akit
most elveszített a nanoimplantátum miatt, mindig is azt mondta
róla, hogy lovagias férfi, amit Luther nagyon szeretett hallani.

De ez nem lovagiasság volt, nem az a formális, virágcsokros
és tudatos protokoll a középkorból. Hanem ennél egyszerűbb
dolog. Van a helyes és a helytelen. A vérünkben van, hogy mi
melyik. Ha az ember tudja, hogy mi a helyes, mégsem csinálja
azt, a kockázattól függetlenül, akkor nemcsak rossz ember,
hanem nem is ember.

A világ, amelyben felnőtt, élete során elhalványult körülötte;
már olyan ősöregnek tűnt, mint a fáraók Egyiptomja. Ez a
sötétebb valóság vette át a helyét. Luther nem ilyen világot
akart. A korábbit akarta, a fiatalságáét, ami alig húsz-huszonöt
évvel azelőtt volt, de ha már az időt nem tudta visszaforgatni,
az elveszett erkölcsöket még megőrizhette.

Bár általában azt a legnehezebb megtenni, ami a helyes,
néha az tűnik a legkönnyebbnek, mint most is, amikor az volt a
helyes, hogy Luther folytassa a sürgős teendői elvégzését,
bepakolja Travist és Cornellt a Suburbanbe, és csak utána
hajtsanak oda a házhoz Jane-ért. Ő rendőrtiszt volt, négyszer
megválasztották megyei seriffnek, és bár akadt pár hajmeresztő
pillanat a munkája során, Jane kétségkívül nehezebb
helyzetekből is kiverekedte már magát. Ha ismert bárkit, akinek
nem volt szüksége megmentő lovagra, az Jane Hawk volt.

Travis és Cornell az előtérben várakoztak, és amikor
odaszólt nekik, kiléptek onnan.



A fiú a fekete Suburbanhez szaladt, és bemászott a bal
oldalán. A padlóra ült, nem az ülésre, az ablakok alá, és Luther
rácsukta az ajtót.

Cornell Travis után csoszogott, még azzal sem foglalkozva,
bezáródott-e mögötte a könyvtár ajtaja. Azt mondta, nem
szándékozik visszatérni. „Nem akarok továbbra is félig holtan
élni, kérem és köszönöm. Teljesen élve vagy teljesen holtan –
ennél bármelyik jobb.” Ő jobb oldalon szállt be hátra.

Luther óvatosan, nehogy hozzáérjen, hamis kábelkötözőket
csúsztatott a csuklójára és a bokájára, hogy rabnak tűnjön.

Amikor kinyitotta a saját ajtaját, meghallotta egy teherautó
motorját a főúton, amint sebesen gyorsulva közeledik. Kinézett,
és látta, hogy a behemót lekanyarodik az aszfaltról,
végigdübörög a kavicsos előkerten, letarolja a kaktuszokat,
legyalulja a tornácot, és becsapódik a házba.

20.
MÉG TÖBBÓRÁNYI VILÁGOSSÁG hátravolt, de a

viharfelhők miatt félhomály nyúlt el a tájon, kivéve, amikor egy-
egy villám olvadó ezüstté változtatta az esőt. A nedves út úgy
villogott, mintha meg lenne világítva alulról, és Egon Gottfrey
párás ablakú járművek mellett suhant el, amelyekben
szellemszerűen homályos alakok ültek.

Houston felé közeledett a Rhino GX-ben, de a város már
nem érdekelte. Beaumont, Houston, Killeen – az összes hamis
nyom volt, nem több az Ismeretlen Forgatókönyvíró szeszélyes
labirintusánál. Bár Ancel és Clare Hawk kölcsönvették
Longrinék Mercury Mountaineerjét, nem mentek el vele
Killeenig, és nem szálltak buszra sehova.

Gottfrey korábban bekapcsolta a rádiót, amelyen éppen Elon
Muskkal készítettek interjút – az Ismeretlen Forgatóköny víró
humorérzékét tanúsító milliárdossal és kádfilozófussal. Musk
többek között azt állította, hogy a világ valóságának csak egy a
milliárdhoz az esélye; szerinte szinte biztosan egy számítógépes
szimulációban létezünk. Ha Musk olyan valódi ember lett volna,



mint Gottfrey, és tanulmányozta volna a radikális filozófiai
nihilizmust, akkor éppen úgy tudná, mint Gottfrey, hogy a
számítógépes szimulációk nem léteznek, mert a számítógépek
létezését sem lehet bizonyítani. Azok csak képzeletbeli mágikus
eszközök.

De Gottfrey nem véletlenül kapcsolta be a rádiót, amelyen
éppen Musk interjúja ment; az Ismeretlen Forgatókönyvíró
gúnyolódni akart rajta egy kicsit, és emlékeztetni őt arra, hogy a
számítógépes felfedezése Ancel és Clare hollétével kapcsolatban
igazából az Ismeretlen Forgatókönyvíró műve.

A villámok kirajzolták a város kontúrját a félhomályban, az
épületek remegtek a viharban, a fényszórók folyamatosan
áramlottak a hatalmas hídon. Baljós, vörös lámpa forgott egy
rádiótorony tetején, mint egy világítótorony, amely azt a helyet
jelzi, ahol véget ér a világ.

Az Ismeretlen Forgatókönyvíró olyan drámai időjárást
teremtett, hogy Gottfrey biztosra vette, közeledik az epizód
csúcspontja.

Houstonban lekanyarodott a 45-ös autópályára, amelyen
csak araszolt a délutáni forgalom, és immár ő sem tudta átlépni
a megengedett sebességet. De nem zavarta a késlekedés.

Conroe, ez a nyolcvanezer fős virágzó kisváros csak
hatvanöt kilométerre volt tőle, a Sam Houston
természetvédelmi terület déli peremén. Jane apósa és anyósa
Conroe-ban bújtak el, biztosra véve, hogy ott nem fogják őket
megtalálni.



HATODIK RÉSZ

TRAGÉDIA

1.
A KIS HÁZ FELNYÖGÖTT gyötrelmében, mintha

hosszú álomból ébredezne, és csak most jött volna rá, milyen
öreg, milyen köszvényesek az ízületei, milyen törékenyek a
csontjai. Amikor Jane megpróbált kijutni, a hátsó ajtó elakadt,
mintha eltorzult volna, pedig igazából a körülötte lévő fal dőlt
meg.

Jane eltette a pisztolyát, mindkét kezével megmarkolta a
kilincset, és teljes erejéből húzni kezdte, de az ajtó nem engedett.

A felső felében lévő, négyes osztású ablakon akkor sem fért
volna ki, ha az elválasztórudakat is kitöri az üveggel együtt.

A csap feletti ablak a helyére volt ragasztva, és vastagabb
elválasztórúdjai voltak. Túl sok időbe került volna kitörni
ezeket, hogy kimászhasson.

Ismét megpróbálkozott az ajtóval, és oldalra is rángatta egy
kicsit.

Bár a nappali mennyezete rázuhant a kukásautóra, a sofőr a
helyén maradt. Eszelősen nyomta a gázt, mintha azt hinné, ezzel
kisegítheti a pincébe lógó első kerekeket a lyukból. Az erős
motor visított. A padló megremegett, és repedezni kezdett a
jármű tolóerejétől.

Jane a dzsekije ujjával letörölte a verejtéket a homlokáról,
sócsípte szeméből. Ő ki volt képezve, arra született, hogy
kimásszon a veszedelmes helyzetekből, hogy túljárjon a gonosz
szemétládák eszén. De ez káosz volt, egy önpusztító,
kiszámíthatatlan eszelős műve. A logika itt semmit nem ért. És
amúgy is a ház volt az ellenfele; egy élettelen ellenség ellen mit



sem érnek a fegyverek és a harcművészet.
Felmerült benne, hogy visszamegy a nappaliba, és

megpróbálja kilőni a sofőrt a szélvédőn át. Csakhogy a
mennyezet és a padlás maga alá temette a kukásautót, nem
tudott volna átlőni rajtuk. Egyébként is, a ház kezdett
összedőlni, és könnyen végezhetett volna vele is.

A garázs. Ott sem lesz áram, mert a hálózat biztos
tönkrement, amikor a kukásautó behajtott az épületbe. De a
felhajtható garázsajtót kézzel is ki lehetett nyitni.

Amikor az ajtó felé fordult, az őrült sofőr ismét rálépett a
gázra, és ezúttal fel sem engedte. A motor brummogása addig
fokozódott, amíg végül géphang helyett már inkább az őskori
mocsarak lakóiéra emlékeztetett, amelyek esztelen dühvel
visítanak egy olyan világban, ahol az intelligencia és a logika
mit sem ér, s az életet csak a brutális erő és a vadság
biztosíthatja. A nappalit és lassan a konyhát is betöltötte a
bűzös, kék kipufogófüst. Jane lába és a linóleum alatt
megmozdultak, és egymáshoz súrlódtak a deszkák, mintha a
föld tektonikus lemezei lennének, amelyek kontinentális
szakadékokat nyitnak, és hegyvonulatokat emelnek az egykori
síkságok helyén.

Jane a garázsajtó felé indult, mikor egy mélyebb
mennydörgés futott végig a házon, amit recsegés-ropogás
követett. Azt hitte, a hatalmas kukásautó zuhan le mindjárt a
mélybe, ehelyett a garázs szakadt le az épületről, és omlott
össze. Az átvezető ajtó befelé zuhant, a törmelék – egy nagy
gerendát is beleértve – Jane felé repült. Ő oldalra vetette magát,
és hátraugrott, s a hatalmas gerenda pont ott állt meg, ahol
korábban ő, egy vastag csík linóleumot felhorzsolva a padlóról.
A garázsba vezető utat már deszkák, acél tetőrudak és rózsaszín
szigetelőanyag-cafatok zárták el, amelyeken izgatott
ezüstmolyok rohangáltak.

A ház még jobban megdőlt. Ablakok törtek be. Valószínűleg
a konyhai mosogatóba csatlakozó vízvezeték is megsérülhetett,
mert nagy nyomású vízsugár tört fel a falból. A kukásautó
felsikoltott. A levegőben egyre sűrűbbé vált a füst. A
mennyezeti lámpák összetörve lehullottak, a padló elgörbült, a
hátsó ajtó vadul zörgött a keretében.



Ha még mindig be lenne szorulva, nem zörögne. A zörgés
mozgásteret jelent.

Jane átlépte a leszakadt gerendát, ismét megrántotta az ajtót,
és az kinyílt. Kirohant a hátsó tornácra, le a lépcsőn a
kavicsokra, kifújta a tüdejéből a büdös gázokat, beszívta a friss
levegőt, és meghallotta a saját hangját:

– Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
A Chevy Suburban megindult felé a pajtától.
Miközben Jane a jármű felé rohant, egy fekete helikopter

szállt el felettük nem egészen hatvan méterre. Jane a szemét
beárnyékolva felnézett, és látta, hogy a légi jármű kelet felé
fordul, majd nyugat felé kanyarodik.

Luther lefékezett előtte.
Jane kinyitotta az anyósülés ajtaját, de nem szállt be.

Végignézte, ahogy a helikopter száznyolcvan fokban megfordul.
Egy Airbus H120 volt. Kanadában gyártották. Egy pilóta és

négy utas fér el benne. Az Egyesült Államok kormányhivatalai
szokták használni.

Az Airbus visszafordult egy újabb pillantásra.
– Luther, szállj ki a kocsiból! – mondta Jane.
– Mi történik?
– Szállj ki, siess! Csak Luther! Te nem, Cornell, és Travis se!
A házban felvisított a kukásautó, és az épület egyre jobban

szétesett.
A helikopter már majdnem befejezte a kört. Olyan négyszáz

méterre délre lehetett tőlük.
Luther kinyitotta az ajtaját, kiszállt a kocsiból, és a teteje

felett Jane-re nézett.
– Mit csinálunk?
A helikopter befejezte a kanyarodást. Feléjük indult.
– Integess! – mondta Jane.
Luther a közeledő járműre pillantott.
– Integess nekik! Ne feledd a tetőnkön lévő FBI feliratot! Mi

nem távozóban vagyunk. Most értünk ide. Mi fogunk itt
intézkedni.



2.
BERNIE MEGKERÜLTE a medencét, ami ragyogott a

napfényben. A ringatózó napozóágyak úgy néztek ki, mintha
éppen beolvasztanák őket benne.

Annak ellenére, hogy a majomügyességű őrült kisebb volt
az áldozatánál, sikerült leterítenie Holden Hammersmitht.
Éppen a prédája mellkasán lovagolt, mint Henry Fuseli A
rémálom című festményének démona, amely az óta kísértette
Miriamot, hogy látta egy múzeumban. Hammersmith nem
tudta levetni magáról. A támadója úgy tűrte az ütéseit, mintha
már nem erezne fájdalmat, és neki is járt az ökle. A repkedő
kezek között pedig keselyűként harapdálta Holdén arcát.

A fiú, Sammy a közelükben ugrált, és elkeseredetten kiabált,
de ő is kapott pár harapást a karjára, és nem merte rávetni
magát a támadóra, hogy lerángassa az apjáról.

Bernie azonnal rájött, hogy itt nem elég egy figyelmeztető
lövés, amiben reménykedett. Akár egy olyan szerencsétlen ez az
őrült, akit beoltottak a nanomechanizmussal, akár nem, az
biztos, hogy mesüge – eszelős, megszállott, bizarr. Nem fog
érvekre vagy fenyegetésekre reagálni.

Régen, amikor Bernie úgy tett, mintha kemény fiú lenne,
hogy megvédje a vállalkozását a maffiózóktól, soha nem kellett
lelőnie senkit, hála az égnek. Most sem akart lelőni senkit. De
nem bírt volna ott állni, és végignézni, ahogy Hammersmitht
meggyilkolják.

Amikor Sammy a gyilkosjelölt felé kapott, Bernie odaszólt
neki:

– Ne, lépj hátra! – Majd gyorsan cselekedett a fiú helyett.
Nem célozhatott karra vagy lábra, mert akkor az áldozatot is
könnyen eltalálhatta volna. Bal kezével belemarkolt az őrült
hajába. Megcsavarta. Megrántotta. Felhúzta a fejét, el
Hammersmith közeléből. – Elég már, elég! – Az esdeklés
hasztalannak bizonyult. A démon véres szájjal meredt rá,
tekintete éppen olyan embertelen volt, mint azoké, akik egykor
régen a gázkamrákat működtették, amelyekben milliók haltak



meg, és a kemencéket, amelyekben másokat égettek el elevenen.
A szörnyeteg szikeéles fogakkal kapott Bernie felé, aki a
halántékához nyomta a Springfield csövét – Szálem alejkum, béke
veled! –, és elszörnyedve, de bűntudat nélkül meghúzta a
ravaszt. A tompa hegyű .45-ös lövedék végigment a koponyán,
és egy pálmafa vastag törzsébe csapódott, amelyből egy ökölnyi
darabot leszakított.

3.
A HELIKOPTER HARMINC MÉTERREL lejjebb

ereszkedve közeledett. Mindkét első ülése foglalt volt.
– Gyere velem, Luther! Átnézzük ezt a helyet, elvégezzük a

dolgunkat, mint két FBI-ügynök.
– Nem úgy vagyunk öltözve, főleg én.
Miközben a ház felé siettek, Jane azt felelte:
– Igen, de ezek tudják, hogy ez a mai szarság nem hivatalos

FBI-művelet, hanem civil ruhás esemény.
A házban még mindig úgy sikoltozott a kukásautó, mint egy

futóhomokban ragadt behemót, amely az elkerülhetetlen
végzete miatt dühöng.

Amikor a helikopter elrepült felettük, és az árnyéka egy
pillanatra rájuk borult, a hátsó tornác összeomlott. Fém
szerkezeti elemek törtek le, és lengedeztek a helikopter szelében,
mint testetlen robotmadarak szárnyai.

A kukásautó motorja még mindig zúgott.
Miután megérkeztek a ház elejéhez, és a helikopter

visszakanyarodott, hogy kövesse őket, Jane és Luther úgy
nézegették a helyszínt, mintha most értek volna oda. Jane
elővette a fegyverét a hitelesség kedvéért. Luther követte a
példáját. Együtt léptek fel a tornác maradványaira, amelyekre
még mindig ráborult a bedőlt tető.

Amikor az első kerekek betörték a nappali padlóját, a pince
gerendái megakasztották a tengelyt, és ezzel megakadályozták a
jármű azonnali lezuhanását. De az előredőlt, és a hátsó kerekek
a levegőbe emelkedtek; hajtóerő nélkül forogtak tovább.

Luther túlkiabálta a motort és a helikopter zaját.



– Mi lesz, ha leszállnak?
– Ezek nem akcióhősök – felelte Jane. – Csak megfigyelők és

keresők.
Már kétszer elrepültek a ház felett, úgyhogy biztos

észrevették a kukásautót a tető lyukain át. De mivel a tető egy
részét még mindig tartották a gerendák, azt nem láthatták, hogy
a hátsó kerekei eredmény nélkül forognak. Az Airbus hangjától
a motorja zúgását sem hallhatták, az is lehet, hogy fejhallgatót is
viseltek. Ha Jane és Luther úgy viselkednek, mintha az incidens
már véget ért volna, és csak takarítani kellene, akkor minden
bizonnyal elhitték volna.

– Menjünk inkább ki – javasolta Luther –, mielőtt hozzánk
hívnak erősítést.

– Mutasd meg nekik, hogy elrakod a fegyvered.
Jane kigázolt a romokon át a kavicsos udvarra. Eltette a

pisztolyát, és felmutatta két hüvelykujját a helikopternek.
Luther is ezt tette, majd intett, hogy menjenek.
A helikopter pár pillanatig még ott lebegett, de utána egy

helyben megfordult, és észak felé indult.
Addig bámulták, amíg kisebb nem lett egy házi légynél.

Utána a Suburban felé iramodtak.

4.

AZ APA EGYIK KEZÉVEL a szétharapott állát
tartotta össze. Az volt a legcsúnyább sérülése. Kisebb harapások
voltak a bal trapézizmán, a bal arcán, a bal szemgödre tetején, a
jobb hüvelykujján, a jobb alkarján is. Egyik sem tűnt halálosnak.
Csak az álla bizonyulhatott maradandó sérülésnek. De biztosan
erős fájdalmai voltak.

Holden nagydarab volt, magabiztos, nem szokott hozzá a
félelemhez, most azonban megijedt, és dühös volt. Felállt, és
imbolyogva átkozta a támadóját, noha az illető már holtan
hevert, félig leszakadt fejjel.

A fia megállás nélkül a segélyhívóval próbálkozott az
iPhone-ján.



– Nem veszik fel. – Fel volt dúlva, remegett, megijesztette az
apja félelme. – Senki nincs ott… Mentőre lenne szükségünk.
Miért nincs ott senki?

Bernie elvette tőle a telefont, beletörölte véres kijelzőjét az
ingébe, és beütötte a számot. Két kicsengés. Automatikusan
kapcsolták, de nem a kezelő hangjához vagy a várakoztató
zenéhez, csak elektronikus csippanásokhoz és egy sor
kattanáshoz. Majd csend lett.

– Van valaki, aki oda tud vinni titeket? – kérdezte Bernie a
fiútól.

– Az anyám.
Az anya már feléjük szaladt az irodából.
Az apának Bernie azt mondta:
– Tartsa az állát, szorítsa, de jéggel, ha van. Minimalizálni

kéne a vérzést és a duzzanatot is. Megértette?
– Igen.
A fiú odakiabált az anyjának, hogy hozza az autót.
– A kórházba! Kórházba kell vinnünk apát!
Bernie rájött, hogy nincs nála az eldobható telefon, amelyen

Jane hívni fogja. A lakókocsiban hagyta. Elfordult
Hammersmithéktől, bedugta a fegyverét a hawaii inge alá, majd
szaladni kezdett a medence mellett.

Már majdnem a medence végéhez ért, amikor felfogta a
történtek jelentőségét, és zakatolni kezdett a szíve. Véget vetett
egy erőszakos támadásnak, és lelőtt egy embert – egy valamit,
olyasmit, ami egy nem agyagból készült, lélek nélküli gólemre
hasonlított, ami egykor egy férfi volt, lélekkel. Lelőtte. Mégis
valahogy higgadt maradt mindeközben. Nem félt, csak azzal
foglalkozott, hogy elvégezze, amit el kell.

A szíve nem amiatt vert ilyen hevesen, mert aggódott a
következmények miatt – nem aggódott. Ezeknek az
esményeknek- az őrült tombolásnak, a lövöldözéseknek, a
segélyhívás sikertelenségének – valahogy Jane-hez és a fiához
volt közük. Jane azt mondta, az ellenfelei itt lesznek, és le fogják
zárni a völgyet. Ám hirtelen úgy kezdett tűnni, hogy nem
egyszerűen lezárták, hanem a Bernie által ismert világból is
elrepítették a völgyet a Homályzóna legsötétebb sarkába, ahol
bármi megtörténhet, de semmi jóra nem lehet számítani.



Amikor Bernie odaért egy nagy Winnebagóhoz, egy másik
lakókocsihoz, abból egy napbarnított, hordómellkasú férfi lépett
ki szandálban és sortban. A medence felé mutatott.

– Mi folyik itt? Mi a fene történt?
– Egy őrült – válaszolta Bernie. Nem állt meg. – Nagy

verekedés. Valaki lelőtt valakit.
– A fenébe!
Mielőtt beszállt volna a lakókocsiba, Bernie leválasztotta a

kemping áramellátásáról. Mire kivette a fegyverét az öve alól,
lerakta a kesztyűtartóra, beszállt a volán mögé, és beindította a
motort, a Winnebago már kifelé száguldott a kempingből. Egy
perccel később egy Thor Motor Coach is elindult, mögötte pedig
egy Fleetwood.

Bernie reszketett a légkondi szelében, ami pedig nem volt
olyan hideg, és reménykedve bámulta a telefon kijelzőjét.

5.
AZ ÖRÖKRE AZ ANYÓSÜLÉSRE kárhoztatott

Carter Jergent a napégette aszfaltról felszálló gőzfelhők között
szállították a kiszáradt, nyomasztó pusztaságban, amelybe
olyan csontvázlovasok illettek volna leginkább, amilyeneket
némelyik rémálmában látott.

A négyajtós, hatkerekű VelociRaptor nagy jármű volt, de a
kukásautóhoz képest csak egy matchbox. Igen, a VelociRaptor
nagyon menő, noha nem biztosít puha landolást, ha lezuhan egy
szakadékba.

Carter Jergent, aki a saját halandóságával is szembenézett a
Corrigan-házban, egyre megszállottabban foglalkoztatta az
elmúlás lehetősége, ami korábban nem tűnt valószínűbbnek
annál, mintha kaliforniai otthonában hajtaná álomra a fejét,
majd a holdon ébredne fel.

Nem akarta megtalálni a szemétszállítót, és párbajra kelni
vele. Nem akart szembekerülni Arlen Hosteennel, mert Hosteen
átkelt a tiltott ajtón, lezuhant a tiltott lépcsőn, és Ramsey
Corrigan, a tini titán halálosztó idősebb változatává vált. És már
Jane Hawkot sem akarta megtalálni. Most, hogy felfogta a saját



halandóságát, egyre jobban félt, hogy a nő fogja megölni.
Meglepte a változás, amelyen átesett, de elég közelinek találta
az „élni és élni hagyni” hozzáálláshoz, úgyhogy nem
aggasztotta.

– Talán meg kéne állnunk gondolkozni – vetette fel.
– Miért? – kérdezte Dubose.
– Mert egy szakadék van előttünk.
– Milyen szakadék?
– Jane Hawk.
– Ő egy szakadék? Ő nem szakadék. Csak egy ostoba ribanc,

akinek átkozottul nagy szerencséje van.
– Szakadék is lehet – erősködött Jergen. – Olyan régen

üldözzük teljes gázzal, hogy azon kaphatjuk magunkat, hirtelen
a levegőbe repülünk, és semmi nincs alattunk, csak a mélység
meg a sziklák.

Radley Dubose még csak nem is lassított, miközben Jergenre
nézett, letolta a napszemüvegét, és a lencsék felett végigmérte a
társát.

– Túl fiatal vagy még a kapuzárási pánikhoz, Kölyök.
– Rossz előérzetem van.
– Nekem jó előérzetem van.
– Még soha nem volt ilyen rossz előérzetem.
Dubose visszatolta a napszemüvegét, ismét az útra nézett, és

azt felelte:
– Talán tesztoszteroninjekcióra lenne szükséged.
Ekkor érkezett egy hívása a Sivatagi Flóra Kutatócsoporttól.

A Valleywide Szemétkezelő autóját – és valószínűleg Arlen
Hosteent – felfedezte az alacsonyan repülő Airbus. A gépjármű
a VelociRaptor jelenlegi helyzetétől nagyjából két és fél
kilométerre hajtott bele egy házba. Két FBI-ügynök –
természetesen az ő embereik – már a helyszínen volt.

6.

TRAVIS A PADLÓN LAPULT a sofőr ülése mögött,
az ablakok szintje alatt. Az anyja utasítására ekkor felült az



ülésre annyi időre, hogy bedughassa a lábát egy tágas, szürke
sporttáskába, felhúzza a vállára, mint egy hálózsákot, majd
visszatérjen benne a padlóra, és összegömbölyödjön. Hátát a bal
oldali ajtónak vetve pont beleillett a bal hátsó ülés előtti
mélyedésbe.

Jane behajolt hozzá a nyitott ajtón át, és megpuszilta az
arcát. Felhúzta a fejére a sporttáskát, összehúzta rajta a
zárózsinórokat, és csak akkora lyukat hagyott rajta, hogy a
levegő bejuthasson.

– Jól vagy, édesem?
– Jól.
A szürke táska közepén egy vörös kereszt volt fehér körben.
– Te most csak egy rakás kötés vagy, szívem, és néhány

másféle orvosi kellék. Ha megállunk, ne mozdulj!
Travis azt válaszolta a zsákból:
– A kisujjamat sem mozdítom.
– Bátor fiú vagy.
– FBI-gyerek vagyok.
Amikor Jane felnézett, Cornell Jaspersonéval találkozott a

tekintete. A férfi szemében kínszenvedés csillogott. Nagyon
halkan azt suttogta:

– Nem hagyom, hogy meghaljon, nem hagyom, nem
hagyom.

A csuklóján és a bokáján lévő kábelkötözőket elvágták, és
leragasztották szigetelőszalaggal. A béklyó szorosnak tűnt, de ki
lehetett belőle szabadulni.

– Csak tedd azt, amit megbeszéltünk – súgta neki oda Jane –,
és mindnyájan megmenekülünk.

Amikor becsapta az ajtót, észrevette, hogy a beomlott
házban még mindig démoni makacssággal nyomja a gázt a
kukásautó sofőrje. A motor bömbölt, a sivítás pedig talán az
első, fennakadt tengelytől származhatott. Amennyiben ezt a
férfit is beinjektálták, valami annyira elromolhatott az
irányítómechanizmusában, hogy ő is éppen annyira géppé
redukálódott, mint a járműve, sebességben maradt, és nem
tudott üresbe váltani.

Jane előrerohant az utasüléshez, amelyre Luther már
beállított egy teljesen automata gépfegyvert állványon, csövével



a szélvédő felé. Jane a lába közé vette, a térdével kitámasztotta,
és becsukta az ajtaját.

Amikor elhajtottak a tönkretett ház mellett, a rom hirtelen
beomlott; a pincegerendák a jelek szerint eltörtek. A pince
elnyelte a kukásautót pár tonna törmelékkel együtt, és a
maradványok közül sűrű, szürke füst szállt fel. A házból csak
egy két méter széles kék falszakasz maradt épen, közepén egy
betört ablakkal, amelyen át gomolygó füst látszott; mintha a
civilizáció mementója lett volna.

Cornell azt mondta a hátsó ülésen:
– Viszlát, kis kék ház.
Húsz méterre északra a romokról egy Lexus parkolt ferdén

az út szélén. A hátulja az aszfalton volt, a sofőr ajtaja nyitva állt.
Mintha egy hulla hevert volna az anyósülésén.

– Ez meg mi? – kérdezte Luther.
Jane úgy gondolta, az a férfi vezethette a Lexust, aki betörte a kék

ház ajtaját. „Te suttogsz nekem szexet, szexet, ölj meg, ölj meg,
megöllek, szexet, ölj, ölj, suttogsz a fejemben?”

Luthernek azt felelte:
– Majd később elmagyarázom. Ha tudom. Csak menjünk

innen a fenébe!
Észak felé indultak a 3-as főútnak azon a szakaszán, amit

Borrego Springs Roadnak neveztek.

7.

BÁR SZÁMÍTOTT A HÍVÁSRA, Bernie Riggowitz
összerezzent, és majdnem elejtette a telefont, amikor megszólalt.
Csak annyit mondott bele:

– Igen.
Minden eshetőségre felkészülve négy lehetséges

találkahelyszínben állapodtak meg, amelyeket számokkal
jelöltek.

Jane azt mondta, hogy „egy”, ami azt jelentette, hogy
Lutherrel és Travisszel úton vannak a Suburbanben, senki nem
sérült meg, és úgy gondolják, el tudnak jutni a kemping előtti



parkolóig, ahol korábban elbúcsúztak.
Bernie Holdén Hammersmith bizarr megtámadása, a

lövöldözés és a halott miatt nem szívesen maradt volna a
kemping közelében még tizenöt-húsz percig, amíg Luther odaér
a völgy túlsó végéből.

Másrészt viszont senki nem reagált a segélyhívásokra, ami
arra utalt, hogy a helyi hatóságokat teljesen lefoglalják olyan
események, amelyeket Bernie elképzelni sem tud, vagy Jane
keresése tölti ki minden idejüket. Ha senki nem küld mentő- és
rendőrautókat, akkor a kempinget valószínűleg nem fogja
megszállni a rendőrség a közeljövőben.

Úgyhogy azt felelte Jane-nek, hogy „egy”, majd kinyomta a
telefont.

A hívás olyan rövid volt, hogy a repülőgépen közlekedő
adathalászok biztosan nem kaphatták el a jelet, és így nem
nyomozhatták le a forrását.

Ennek ellenére Bernie felállt az üléséből, hátrament a
nappaliba, lerakta a készüléket a padlóra, és egy kalapáccsal
összetörte, ahogy Jane utasította.

Jane a beszélgetésük után kidobta a sajátját az autó ablakán.
Már nem tudtak kommunikálni. De akár jó-, akár

balszerencse esetén nem is kellett beszélniük, amíg újra együtt
nem lesznek.

8.

DUBOSE ÉSZAK felé hajtott a 3-as főútnak azon a
szakaszán, amelyet Yanqui Pass Roadnak hívtak, dél felé fordult
a Borrego Springs Roadon, és pár száz méterrel később
lelassított, hogy megnézze a Lexust, amelynek egy hulla
görnyedt az utasülésén. Leparkolt az elhagyott autó mellett.

Carter Jergennek nem fűlött a foga ahhoz, hogy segítsen
neki átnézni a kocsit. Élni akart, és élni hagyni, vagyis inkább
élni, és halni hagyni a holtakat. Ugyanakkor azt sem akarta,
hogy ismét tesztoszteroninjekciókat ajánlgassanak neki.

Még halandóságának új keletű tudata ellenére is szüksége
volt Radley Dubose elismerésére. Ez beteges szükséglet volt, és



Jergen tudta is, hogy beteges, de erős is volt. Dubose csak egy
nyugat-virginiai vidéki tahó, aki egy másodrangú egyetemen
szerzett némi felszínes kifinomultságot, rettenetesen öltözködik,
zajosan eszik, modortalan bunkó, aki, igen, folyékonyan beszél
franciául, ugyanakkor kínosan felvág vele. Ennek ellenére
menőnek tartotta Dubose-t. Ezt nem tagadhatta. Dubose egy
öntelt, megingathatatlan menő csávó. A menőség már
középiskolás kora óta szerepelt Carter Jergen céljai között,
azonban még nem sikerült közelebb jutnia hozzá. Ott ült egy
olyan öltözékben, amely a világ legjobb divatmagazinja, a GQ
elismerését is elnyerné, több ezer dollárnyi ruhában. Emellett
GraffStar Eclipse ultravékony titán karórát viselt, s ennek
ellenére nem érezte magát menőnek. Sőt, amikor rápillantott a
GraffStarra, hogy megnézze, hány óra van, hátha ez a halála
órája, konstatálnia kellett, hogy nem tudja leolvasni róla az időt.
A számlap fekete volt, fekete mutatókkal és fekete pipákkal
számok helyett, és úgy érezte magát tőle, mintha egy fekete
lyukba meredne. Dubose-on Timex vagy valami még
kommerszebb karóra volt, fehér számlappal és számokkal, de
Jergen nem merte megkérdezni tőle, hány óra.

Dubose kinyitotta a Lexus ajtaját, hogy alaposan megnézze a
néhait, Jergen pedig az orrát befogva ácsorgott a kocsi másik
oldalán. A halott férfi kiürítette a beleit és a hólyagját, és a füle
tele volt vérrel.

– Egyike azoknak, akiknek megfúrtuk tegnap az agyát –
állapította meg Dubose. – Nelson Luftnak hívják. – A nagydarab
férfi mindig naprakész volt az olyan részleteket illetően, mint
azoknak a senkiknek a neve, akikkel éppen dolguk akadt. Carter
Jergen ebben annak a bizonyítékát látta, hogy Dubose nem elég
kifinomult ahhoz, hogy a lényegre koncentráljon. Most viszont
még ez is menőnek tűnt számára; úgy érezte, a férfi a teljes
képet is látja, miközben a részletekre is odafigyel. – A társa
Henry Lorimar volt. Ő is itt lesz valahol a közelben. – A ház felé
indulva Dubose elővette a fegyverét, azt jelezve, hogy Henry is
egy Ramsey Corrigan.

– Kösd fel a gatyád, Kölyök!



9.
TRAVIS A TÁSKÁBAN VOLT, Cornell foglyot

alakított. Luther túllépte a megengedett sebességet a
Suburbannel, abban reménykedve, hogy az ajtón és a tetőn
díszelgő felirat szabad haladást biztosít nekik. Bármerre néztek,
sápad sivatag terült el a kopár hegyekig, olyan benyomást
keltve, mintha valami láthatatlan dolog zuhanna feléjük nagy
sebességgel.

Jane soha életében nem vett lottószelvényt, nem dobott
érmét félkarú rablóba. Intuitívan ráérzett a vállalkozásai
sikerének vagy kudarcának az esélyeire, és a szerencsejátékosok
esélyei rettenetesek. Ha játszania kellett volna, ő az akart volna
lenni, aki cinkelt kockákra cseréli le a valódiakat. Az ilyen
műveleteknél mindent előre átgondolt, ezerszer megforgatott a
fejében. Miután belevágtak, és minden játékos a helyére került, a
tudására és a megérzéseire támaszkodott, továbbá kihasználta
az esetleges szerencsés véletleneket.

De menet közben soha nem merte biztosra venni a tervei
sikerét. Minél távolabb kerültek Cornell birtokától, és minél
közelebb Bernie-hez meg a lakókocsihoz, annál feszültebbé vált.

Nem volt babonás. Nem zaklatta fel egy összetört tükör, egy
fekete macska, a kiborított só. Ugyanakkor, bár a világot
gyönyörűnek látta, egyben sötétnek is. A gonosz leselkedett az
összes zugában, a napon és az árnyékok között, és ezt csak az
ostobák nem vették észre.

Most hatalmas volt számára a tét – nemcsak a saját élete,
hanem a gyermekéé és a barátaié is. A személyes érzelmei egy
kicsit felülírták az emberiség jövője iránti aggodalmát. Azt
kívánta, bár bevett volna egy savcsökkentőt. A keze hideg volt.
Jeges. A mellkasa összeszorult. Olyan sok mindent elveszített
már… Luther még többet. Cornell gazdag volt ugyan, csakhogy
a normális életre való lehetősége már a születése előtt elúszott.
Nem akarta, hogy még több mindent elveszítsenek. Igen, a világ
sötét, de nem hagyhatta, hogy ez a sötétség elnyelje őket. Menjen
a fenébe!



Amikor egy kereszteződéshez értek, Luther lefékezett a
három fekete, szirénázó Jeep Grand Cherokeeval szemben,
amelyek keletről nyugat felé száguldottak egymás mögött.

Jane elolvasta a feliratot az oldalukon: „Belbiztonsági
Hivatal”.

Miután elmentek, Luther átkelt a kereszteződésen, és pár
száz méterrel később odaértek egy felborult és kiégett
Toyotához. A sofőrje nem jutott ki belőle élve. Két perccel
később megtaláltak egy motorbiciklit és a motoros
hátborzongató maradványait. Majd egy összetört Mini Coopert
egy tölgyfa törzsére csavarodva.

– Mi a fene? – kérdezte Luther.
Amikor felfedeztek egy piros Hondát is, amelyet mintha egy

tank csapott volna a falhoz, Jane mindkét kezét a lába között
tartott automata gépfegyverre tette.

A resedai forrásától kapott fegyver az Egyesült Államokban
kifejlesztett Autó Assault-12 elegáns másolata volt. Ezt engedély
nélkül gyártották Iránban. Majdnem egy méter hosszú volt a
harminchárom centis csövével együtt. Harminckét töltényes
tárát automata üzemmódban hat másodperc alatt ürítette ki.
Nehéz volt. Megtöltve több mint hét kiló. Ez nem sörétes típus
volt. Nehezen kezelhető fegyvernek tűnt, de igazából nagyon
simulékony volt. A visszarúgás nyolcvan százalékát elnyelte a
gázrendszere, egy rugó pedig még tíz százalékot, ezért a
visszarúgása minimálisra csökkent.

Olyan tíz percre lehettek a kempingtől, ahol Bernie várta
őket.

10.

LEHET, HOGY HENRY LORIMAR elevenen és
eszelősen ólálkodott a környéken a hüllőagyával, de Jergen
abban reménykedett, hogy holtan fekszik a ház romjai között.

Dubose-zal megkerülték az épületet a normalitás szövetén
ejtett sérüléseket keresve – a megszokott hülyeségeket. De
Jergennek úgy tűnt, hogy itt már egyetlen tiszta folt sem maradt



a normalitás szövetén, az egész beszennyeződött, és minden,
amit látnak, ennek a jele. És mintha az összes jel a halálra utalt
volna.

– Hol van az FBI? – kérdezte Dubose. – A pilóta azt mondta,
alig pár perce repült el az FBI Suburbanje felett.

– Talán nem akarták felásni a romokat. Az veszélyes munka.
És mi értelme lenne? Kit érdekel, hogy Arlen Hosteen meghalt-e
a kukásautójában?

Az ilyen helyzetekben soha nem volt egyértelmű, hogy
Dubose meghall-e bármit, amit Jergen mond. A nagydarab férfi
úgy meredt a társára, mint egy enyhén szellemi fogyatékos
Watsonra.

– És miért – folytatta a merengést – jött pont ide Hosteen?
Mi csalta ide?

– Lehet, hogy csak szereti a kék színt.
– És mi csalta ide Henry Lorimart?
A beomlott garázs mögött Dubose egy slaugot kezdett

vizsgálni. A cső végére rá volt erősítve egy olyan tartály, amely
kártevőirtó, tápoldat vagy egyéb folyadék vízbe való
bejuttatását teszi lehetővé. Egy másik palack eldobva hevert a
közelben. A kavicsok helyenként nedvesek voltak, nem
szárította még meg őket a nap.

– Mi a fenét műveltek itt? – kérdezte Dubose a mutatóujja és
a hüvelykujja közé véve az állát, hogy elgondolkozó benyomást
keltsen.

A kavicsokon lévő halvány nyomok miatt Jergen úgy érezte,
megkockáztathat egy megjegyzést, amely talán nem lesz gúny
tárgya.

– Nem egyértelmű, de azok nem keréknyomok?
Dubose odanézett, és visszakérdezett.
– Lehet, hogy keréknyomok… De mitől származnak? Az FBI

kocsijától? Mit csináltak ezek a slauggal?
– Lemosták a Suburbant? – kockáztatta meg Jergen.
– Az egész völgy belefullad a káoszba, beoltottak gyilkolnak

mindent, amit érnek, erre két ügynök úgy dönt, elmennek kocsit
mosni? Nem hinném, barátom, bár tudom, hogy a
harvardiaknak mennyire fontos a fényezés.

Dubose ezzel leguggolt, és felcsippentett a kavicsokról



valami fehér anyagot, majd megdörzsölte az ujjai között. Utána
megszagolta.

Carter Jergen a környéket figyelte, nehogy rajtuk üssön
Henry Lorimar vagy valamelyik társa a szerencsétlenségben.

– Krétás – állapította meg Dubose a fehér anyagról. – Kicsit
mintha festékszaga lenne.

11.

A VIHAR MINTHA ÉSZAK FELÉ kergette volna a
Mexikói-öböltől a Rhino GX-et boszorkányszerű fehér
loboncával és nedves leheletével, esővel csapkodva a
lökhárítóját, és átkokat szórva be az ablakain.

Egy átlagos trópusi vihar pirotechnikájának ekkorra már ki
kellett volna merülnie, de ez az időjárási jelenség színpadi kellék
volt, és az Ismeretlen Forgatókönyvíró nem spórolt vele.
Amikor Egon Gottfrey végül megérkezett Conroe-ba, és eljutott
a kisváros északkeleti peremére, még mindig egyik tőr hasított a
levegőbe a másik után, s az ember és a természet művei
rémülten villogtak stroboszkópszerű fényükben.

A bájos házakból álló környék több hektáron terült el az
alacsony dombokon. Magas fenyőfák álltak csoportokban az
ezüst esőben, a kígyózó ködben és a mennyek lidércfényében,
mintha őrszemekként óvnák a világot a túlvilági
veszedelmektől.

Egon Gottfrey elhajtott a célobjektum előtt, és megkerülte a
tömböt. Három házzal délebbre parkolt le, az út túloldalán. A
kétszintes téglagyönyörűség fehérre volt festve. Hátrébb állt a
csendes úttól. Ablakait fekete spaletták szegélyezték. Négy
széles lépcsőfok vezetett oszlopos tornácára. A borús időben
hívogatónak tűnt az ablakai meleg, borostyánszínű fénye.

A szél alábbhagyott, a zivatar függőlegesen zuhogott
tovább.

A Rhino egy hatalmas fenyő ágai alatt parkolt, egy üres
telek mellett. Gottfrey kikapcsolta a fényszóróját és az
ablaktörlőjét is. A motort viszont nem állította le a légkondi



miatt. A jármű ablakai sötétre voltak fóliázva, és az idő túl
meleg volt ahhoz, hogy látsszon a kipufogófüst. Egy ilyen heves
viharban nem kellett arra számítani, hogy egy kíváncsi
szomszéd arra sétálva megfigyelésre kezd gyanakodni a járó
motorú autó láttán.

Az utasülésen ott hevert a MedExpress táska. A digitális
kijelző 7,2 fokos hőmérsékletet mutatott, ami még éppen elég
hideg volt ahhoz, hogy megmaradjon az ampullák tartalmának
a hatékonysága.

Gottfrey ki akarta várni a sötétedést. Ancel és Clare azt
hitték, elég ravaszak. Csak azt nem tudták, hogy nem ők a
főszereplői ennek a drámának, hanem Gottfrey a magányos hős,
aki köré épülnek a jelenetek. A pár sorsa a rabszolgaság lesz.

12.

MIKÖZBEN RADLEY DUBOSE a garázs romjai körül
mászkált, a fehér, nedves anyag a cipőjére kenődött, és kavicsok
ragadtak bele.

Carter Jergen ezt elég indoknak találta arra, hogy
távolabbról végezze a nyomozást. Szürke, hétlyukú, magas
szárú szarvasbőr bakancsot viselt Axel Arigatótól. Corriganék és
Atlee házában is alig sikerült elkerülnie, hogy véres legyen a
puha szarvasbőr, és azzal semmiképpen sem akarta tönkretenni
a lábbelit, hogy belemegy Dubose-zal egy értelmetlen „Találd ki,
mi ez a szar!” nevű játékba.

A nagydarab férfi az átlagosan tízcentis vastagságúnak tűnő
kavicsrétegen trappolt, és összevont szemöldökkel vizsgálta az
anyag apró részleteit és eloszlását. Egyik cipőjével felrugdosta
egy kicsit a kavicsokat a csupasz földig.

– Alatta sár van. Valaki sok vizet használt itt, sürgős céllal –
jelentette ki komoran, mintha hamarosan visszatérne a Baker
Streetre, hogy a pipája megtömése után elgondolkozzon ezen a
tényen, miközben a hegedűjén játszik.

Utána körbe-körbesétált a talajt figyelve. Egyszer csak
megállt, amikor valami fémesen megreccsent a lába alatt, mint



egy eldobott fémdoboz. A kis kavicsok felkaparása után egy
kaliforniai rendszámtáblát talált. Két rendszámtáblát. Nem
rozsdás, idejétmúlt darabokat. Jelenleg is használható
példányokat.

A homlokát ráncolva nézegette a mutató- és hüvelykujja
közé fogott rendszámokat, mintha a lapjait mérlegelné egy
pókerbajnokságon.

Carter Jergenben a cipői szempontjából biztonságos
pozíciójában kicsit alábbhagyott a rossz előérzet, viszont
feltolultak benne a Dubose-zal kapcsolatos vegyes érzelmei: a
megvetés a férfimanírjai iránt, a kelletlen elismerés, amiért
gyakran sikerül megoldania a rejtélyeket annak ellenére, hogy
csak egy vidéki tahó, akit a Princetonon még tovább butítottak,
no meg a kínos, de tagadhatatlan kamaszos rajongás a társa
menősége és – ismerjük be – hiteles karizmája iránt.

Dubose hirtelen eldobta a rendszámtáblákat, és kivette a
zsebéből az okostelefonját.

– Ezt nincs idő a Sivatagi Flóra Kutatócsoporton át
közvetíteni. Muszáj őt felhívnom.

– Kit? – kérdezte Jergen.
– A helikopter pilótáját. Figyelj, és tanulj, Kölyök! – Amikor

a pilóta felvette, Dubose azt mondta:
– Hawk valahogy átvitt egy fehér Suburbant az útzárakon.

Egy oldószerrel lemosta róla a festéket. Szövetségi
rendszámokat rakott rá. Az ő fekete FBI-os Suburbanjét láttátok
a levegőből a ház mellett, amelyikbe behajtott a kukásautó.
Keressétek meg, és akkor meglesz a ribanc!

Jergen lenyűgözve állt ott. Újjáéledt benne a remény.

13.

KÉT PERCRE JÁRTAK Bernie-től. Jane nem volt
babonás, de tapasztalatból tudta, hogy néha minél közelebb jár
az ember a céljához, annál könnyebben kicsúszik a keze közül.
És ez logikus. Ha félelmetes ellenfelekkel nézünk szembe –
legyenek azok szociopata sorozatgyilkosok egy elhagyott



farmon, vagy az Egyesült Államok kormányának hatósági
hivatalai –, minél tovább tart elintézni egy ügyet, annál nagyobb
az esélye, hogy elfogy a szerencsénk. Ilyen helyzetekben az idő
szinte soha nem nekünk dolgozik.

Hátraszólt a fiának a vezetőülés mögé.
– Hogy vagy, Travis? – Amikor nem jött válasz, felemelte a

hangját. – Travis, jól vagy?
Ezúttal a fiú mondott valamit, de túl halkan ahhoz, hogy

értse.
Cornell közvetítette a válaszát.
– Khm. Khm. Azt mondta, a kötések nem beszélnek.
Luther felnevetett, és némi habozás után Jane is, bár a lány

nem érezte jól magát attól, hogy nevetnek. Noha nem hitt a
sorsban, nem akarta megkísérteni.

Luther lekanyarodott a főútról a kemping bekötőútjára.
Bernie átvitte a lakókocsit a főkapu melletti zsúfolt parkolóba.
Megállt mellette a napon. Fehér cipőjében, fehér nadrágjában és
rózsaszín-kék hawaii ingében, vékonyan, ősz hajúan, olyan
arccal, amellyel egy kedves nagyapót is eljátszhatott volna egy
filmben, ha készítenének még olyan filmeket, amelyben a
kedves nagyapók komoly szerepet játszanak, már a puszta
látványa is reménnyel töltötte volna el Jane-t. Csakhogy az idős
férfi szokatlanul feszült testtartása arra utalt, hogy valami nincs
rendben.

14.

JERGEN MEGHALLOTTA, hogy a ház előtt megáll
egy autó, és becsapódik egy ajtó. Máris újabb nyomozók
érkeztek a birtokra.

Miközben elgondolkodva végignézett a slaugon, a
rendszámtáblákon, a kavicsokon és a krétás maszatokon, a
kirakós pár darabkája összeállt benne, ám a kép még messze
nem volt teljes.

– Miért vagy biztos abban, hogy Hawk volt?
– A helikopter pilótája szerint az egyik ügynök nő volt.



– Többen is vannak a völgyben.
– A másik egy fekete fickó.
– Fekete fickóink is vannak.
– Az a minnesotai seriff, akivel korábban összejátszott,

szintén fekete volt.
– Szerinted a fiú a házban rejtőzködött? – kérdezte Jergen.
– Talán a házban. – Dubose figyelme a rozoga pajtára

irányult. – Vagy valahol a birtokon.
– De miért hajtott be Hosteen a kukásautóval a házba?
– Nem tudhatok mindent, Kölyök. – Dubose ismét felvette

az elhajított rendszámokat. – Fel kell hívnom a Sivatagi Flórát,
hogy keressenek rá erre a számra a bejövő autók között, és
kiderüljön, merről érkezett a Suburban fehér korában.

Ekkor egy fura, de valahogy mégis ismerős alak bukkant elő
a romok közül, és azt mondta:

– Hé, fiúk, ez egy durván menő járgány. Én is vennék egy
ilyet, ha maradt volna egy vasam is a négy lusta, költekező
férjem után abból a szánalmas járadékból, amit a korrupt
nyugdíjbiztosítótól kapok. – A nő végignézett a sivatagon. Több
évszázadnyi forró napfény égett ráncos arcára, fehér tincsei
kilógtak széles karimájú szalmakalapja alól. A nyakában piros
kendőt viselt, egy majdnem olyan gyűrött vászoninget, mint ő
maga, sokzsebes nadrágot és piros sportcipőt. A vállán lévő
táskából egy kiskutya kukucskált ki, egy törpespicc, amely
kíváncsian méregette Jergent és Dubose-t. – Úgy gondoltam, egy
ilyen menő tragacs nem maradhat sokáig elbújva az Anza-
Borregóban. Egy ilyen úrifiúért biztosan többévnyit kellett
bűnözni. Mi a hivatalos ára a járgánynak?

Dubose elmosolyodott, bár nem túl melegen, és azt felelte:
– FBI-ügynökök vagyunk, és ez egy bűntény helyszíne,

hölgyem. El kell hagynia a területet.
A nő oldalra billentett fejjel nézett vissza rájuk, és a

törpespicc is, mintha papagájként utánozta volna a gazdáját.
– Fiúk, nem emlékeztek, hogy otthagytatok az út szélén,

amikor elsüvítettetek mellettem, mintha puskából lőttek volna
ki titeket?

– Á – felelte Jergen. – Igen, azzal a rozsdás Dodge furgonnal.
Az öregasszony azt válaszolta:



– Azért jöttem ide, hogy megtanítsalak titeket egy kis
udvariasságra, ha már azok a mihaszna szüleitek nem tették
meg.

– Mama – szólt rá Dubose –, pokolian nagy bajba kerülhet,
ha nem lécel le.

A nő, ügyet sem vetve a célzásra, miszerint letartóztatást
kockáztat, ha akadályozza a nyomozást, azzal folytatta:

– Páran talán azért nem állnak meg, mert a haldokló
gyerekükhöz sietnek haza. De maguk nem azok a fajták. Az
dühít, hogy nem pusztán elszáguldottak mellettem, hanem még
gúnyosan le is dudáltak. És nem csak én haldokoltam abban a
pokoli hőségben, hanem Larry is. – Larry, a törpespicc a neve
hallatán imádattal nézett fel a gazdájára. – Ez a drága kiskutya
az életem bearanyozója, az egyetlen, aki szeretett engem az
elmúlt kilencven évben. Aki engem dudál le, őt dudálja le.

Dubose-nak elege lett. És amikor neki elege lett, az látványos
volt.

– Ide figyeljen, maga ostoba, kiszáradt szatyor, azonnal
húzza el innen a ványadt seggét, vagy több csontját összetöröm,
mint ameddig számolni tud, és a szeme előtt roppantom be
Larry fejét, hogy utána elevenen eltemessem mindkettőjüket a
ház romjai közé.

A nő felsóhajtott.
– Idióta. – Hatalmas táskájából elővett egy Sig Sauer P245-

öst, és kétszer belelőtt Dubose-ba. Utána Jergent is lelőtte,
amikor a férfi a pisztolyáért nyúlt, majd még egyszer rálőtt,
miközben a fegyver kihullott a kezéből. Jergen lezuhant a
kavicsokra. Nagyobb fájdalmakkal küszködve, mint életében
valaha, felnézett az öregasszonyra, aki megvetően bámult le rá.
– Csörgőkígyók – jelentette ki a nő. – A fenébe is, legalább ezret
megöltem már az ilyenekből.

Jergen nézőpontjából a nő, miután elfordult és elsétált, már
nem egy apró öregasszony volt, hanem egy hatalmas alak
misztikus aurával. Az egész életét olyannak kezdte látni, mintha
céltalanul és értelmetlenül bolyongott volna, amíg a nő meg
nem jelent, és azt nem mondta, hogy „Hé, fiúk, ez egy durván
menő járgány!”, majd úgy át nem definiálta az életét, ahogy
Jergen soha nem lett volna képes. Egy vörös kört rajzolt



harminchét éve köré, és egyetlen szót írt a margójára:
„értelmetlen”.

15.

ABBAN AZ ESETBEN, ha a hatóságok az összes ki-
és bemenő járművet megállítanák az útzáraknál, ahogy két és fél
órával korábban tették, Cornell Jasperson a lakókocsi ágya alatt
rejtőzve hagyta volna el a Borrego-völgyet, Luther Tillman
korábbi helyén, Travis pedig a kanapé alatti kisebb üregben.

Jane segített a fiának kibújni a sporttáskából, és letérdelt a
Suburban mellé, hogy magához ölelje a gyermeket, érezhesse a
szívverését, és a szemébe nézhessen. Travis szeme pont olyan
volt, mint az apjáé, még a kristály tisztasága és az egyenes
tekintete is.

– Eddig jó – mondta Jane. – Már nincs sok hátra. Mr.
Riggowitz megmutatja, hol kell elbújnod. Ő nagyon kedves
ember. Tedd pontosan azt, amit mond neked!

– Úgy lesz.
– Figyelj, előfordulhat, hogy lesz odabent egy csótány. Ne

hagyd, hogy rossz pillanatban ijesszen rád!
– Én nem félek a csótányoktól, anyu.
– Azt akartam mondani, hogy ne hagyd, hogy meglepjen.

Maradj néma és mozdulatlan, és minden rendben lesz.
– Ti miért nem a lakókocsiban bújtok el velünk?
– Mert ott nincs elég rejtekhely, édesem. És egyébként is, mi

leszünk Lutherrel Bernie kísérete. Mint a rendőrségi kíséret.
Jane ismét szorosan magához ölelte a fiát, és megcsókolta az

arcát, a homlokát.
– És most siess! Mr. Riggowitz már vár.
Miközben Luther a lakókocsi felé vezette a fiút, hogy átadja

Bernie-nek, Jane felállt, és meghallotta a helikoptert.

16.



CARTER JERGEN tehetetlenül feküdt a kavicsokon, a
nap olyan kegyetlenül nézett le rá, mint egy monoklis bíró, a
tücskök egyhangú nótájukat húzták.

A kínszenvedés először rettenetesebb üvöltéseket váltott ki
belőle, mint amilyet bármelyik áldozatától hallott. De vagy
rövidre zárt az idegrendszere a túl sok fájdalomtól, vagy az
agya árasztotta el a testét endorfinokkal, a szenvedése
hamarosan sima kényelmetlenséggé szelídült. Nem tudta
pontosan, hol lőtték meg, és nem volt bátorsága felmérni a
sérüléseit. Túl gyenge volt ahhoz, hogy megmozduljon, és egyre
gyengébbé vált. Kezdett elvérezni. Érezte a vér szagát.

Az oldalán feküdt, arcával Radley Dubose felé, akit
halottnak hitt. A nagydarab férfi a hátán hevert, két karját
szétvetve.

De Dubose ekkor megszólalt:
– Egy történelmi pillanat, barátom.
– Hívd a mentőket! – villant végig a remény Jergen

érintetlen agyán.
– Nem megy, Kölyök. Nyaktól lefelé megbénultam. Semmit

nem érzek. Bárcsak ráuszítottam volna a Sivatagi Flórát arra a
ribanc Hawkra, mielőtt felhívtam a pilótát! Most egyedül a
pilóta tudja.

Jergen sírni kezdett.
– Könnyekre semmi ok – közölte vele Dubose. – Ez nemes

halál.
– Nemes? – Carter Jergen még mindig képes volt

megdöbbenni, és kicsit megharagudni. – Nemes? Elárulnád, mi
ebben a nemes?

– A forradalomért halunk meg.
Jergen szavai kimerült hullámokban hagyták el a száját.
– Azért halunk meg, mert ledudáltál egy bizarr, őrült vén

szipirtyót, akinek elvette az eszét a hőség, a pókok, a kígyók, a
repkedő bogarakat zabáló repkedő denevérek és a négy
semmirekellő sivatagi patkány férje, akiket valószínűleg
megérdemelte az az undorító ribanc.

– „Megérdemelt”, nem „megérdemelte” – javította ki
Dubose. – Szeresd a forradalmat, barátom. Az a mi
emlékművünk.



Jergen látása elhomályosult. Csak gyors, felületes
lélegzeteket tudott venni.

– Ez hülyeség… A forradalom. Hülyeség.
– Az összes forradalom hülyeség, Kölyök. Amíg… meg nem

nyer egyet az ember. Akkor viszont istenként uralkodhat, és
elveheti, amit és akit akar. De addig is… micsoda kaland!

Jergen hallása is romlásnak indult. Dubose nagyon távolinak
tűnt. Alig hallotta. Suttogva kifejezte iránta a szeretetét a maga
módján:

– Te mindig olyan menő voltál. Hogy történhetett veled
ilyen, amikor olyan menő voltál?

Ha Dubose válaszolt is, Jergen már nem hallotta.

17.

A PILÓTÁI ESETLEGES ROSSZ szándékai szörnyű
színben tüntették fel az Airbus H120-at, ezért amikor végigszállt
a sivatag felett a kempinghez tartva, nem is annyira gépnek
tűnt, mint inkább egy halálos mérgű hatalmas darázsnak. A
helikopter olyan nyílegyenesen és gyorsan közeledett, hogy Jane
azt feltételezte, a pilótája az elmúlt fél óra során talált valami
okot arra, hogy megkérdőjelezze az ártatlanságukat, és a
keresésükre induljon.

És most a helikopter személyzete azt is láthatta, ahogy
Travist, egy, a keresett személlyel egykorú fiút a lakókocsihoz
vezetik.

Jane kinyitotta a Suburban ajtaját, és felkapta az Autó
Assault-12-est, miközben a helikopter elzúgott felettük, majd
elkezdett visszakanyarodni.

Jane utálta az ilyesmit. Őt utcai harcokra képezték ki, nem a
csatamezőre. Ha munka közben vagy azóta bármikor ölni
kényszerült, az ellenfele mindig is egy ember volt, akinek
láthatta az arcát, akiről tudhatta, hogy rossz szándékú, és
közvetlen veszélyt jelent rá vagy más ártatlanokra. De ez egy
háborús összecsapás volt, nem hatósági. Jane nem látta a
helikopterben ülők arcát, nem tudta a nevüket, nem ismerte



egyértelműen a szándékaikat. A háborúkban távolról kell ölni,
az első lehetőségnél, különben az ember elveszíti az előnyét, és
emiatt a csatát is. Ám ettől ő most… nem gonosznak, még csak
nem is tisztátalannak érezte magát, de részben felelősnek, mert
nem fajultak volna idáig a dolgok, ha okosabb és gyorsabb lett
volna.

Ezúttal nem volt ideje arra, hogy magába nézzen. Csak a
fiáért élt, hogy lehetőséget adjon neki egy életre, és talán egy
élhető világra is. Az általa áthágott törvények és az általa
elkövetett bűnök csak az ő lelkét nyomták, és egyedül akarta ezt
a terhet cipelni egészen a sírig.

A pilóta megfélemlítésre alkalmas eszközként használta a
helikoptert, amikor alig hat méterrel szállt el felette. Lehet, hogy
a társa mesterlövész volt. Jane nem tudhatta, hogy a
megbízatásuk csak a megfigyelésre korlátozódik, vagy
harcolhatnak is. Amikor a gép elhalad a Suburban felett, és hátat
fordít neki, a jobb oldaláról rálőhetnek.

A fegyver hatóköre száz méter volt. Miközben a helikopter
ennél sokkal alacsonyabban átrepült a Suburban felett, Jane
beleürítette a tárat. A gépfegyver hat másodperc alatt
harminckét töltényt lőtt ki háromszázharmincöt kilométer per
órás sebességgel. A visszarúgásvédő rendszere pont olyan
hatékonynak bizonyult, amilyennek hirdették; a fegyver mintha
csak biztatóan megpaskolta volna Jane vállát.

A közeli lövések lyukakat ütöttek a helikopter aljába.
Eltörték az egyik talpát. Hangosan zörögtek a rotorlapátok
között, nem túl hatékonyan. Felszakították a farokoszlopot.
Kilőtték a hátsó légcsavart. Tönkretették a menetstabilizátort.

Az Airbus Jane-től húsz-huszonöt méterre irányíthatatlanul
zuhanni kezdett. A gép visszafordult feléjük, és Jane-ben
magasra szökött a rettegés izgalma. De a helikopter utána
másfelé kanyarodott, és szürke füstcsíkot húzott maga után a
levegőben. A motorja leállt, a teste oldalra billent, és az egyik
forgólapátja az aszfalthoz ért. Az Airbus felbukfencezett,
felrobbant, és eltűnt a végtelen szirmok gyönyörű virágában,
amely mintha megváltást ígért volna a haldokló pilótának és
másodpilótának, pedig csak éhes lángnyelvekből állt.

Jane a Suburban felé fordult.



A két kutya a csomagtartó oldalsó ablakánál állt, és egyikük
sem ugatott. A jelek szerint nem ijesztette meg őket sem a
géppuskatűz, sem a lezuhanó Airbus. Sötét, nedves szemük
mély kíváncsisággal tapadt Jane-re, mintha jövendőmondók
vére folyna az ereikben, mintha pusztán a tekintetükkel akarnák
figyelmeztetni valamilyen közelgő katasztrófára.

Luther a jármű túloldalán állt.
– A fenébe!
– Úgy bizony – helyeselt Jane.
– Szerinted volt idejük jelenteni, hogy megtaláltak minket?
– Lehet.
– Akkor most örülnek, túl magabiztosak, elbizakodottak.
Mindketten beültek a Suburbanbe. A lakókocsi motorja

beindult.
Jane azt felelte:
– Már késő változtatni a terveken. Ez, vagy semmi.

Guruljunk!

18.

A TIFFIN ALLEGRO hálószobájában Cornell
Jasperson kényelmesnek, sőt, kellemesnek találta az ágy alatti
üreget. Nem volt éppen pánikrohama, ugyanakkor a sötétség
mindig kihúzta az ilyesmiből, és most is megnyugtatta. A
szorongásos rohamai közben Cornell mindig azt képzelte el,
hogy hideg vízben lebeg. Az ágy alatt, ahol senki nem ért hozzá,
nem fog megőrülni és bolondot csinálni magából a legrosszabb
pillanatban, ami a Suburbanben előfordulhatott volna.

A lakókocsi elindult, először lassan, utána gyorsabban.
Cornell titkos búvóhelyét motordörmögés és az út zajai töltötték
be. Ez nem volt kellemes, azonban elviselhetőnek találta. Nem
olyan volt, mint a repülőgép zaja, amitől ezer hangya kezdett
mászni a bőrén, és pánikrohamot kapott. Nem lesz semmi baja.
Tényleg. Senki nem fog hozzáérni.

Mr. Riggowitz jó embernek tűnt. Öreg volt, de rendes és
gondoskodó. Kedves mosolyú. Amikor megmutatta az ágy



alatti üreget, elmesélte, hányszor átkelt már az ország egyik
végéből a másikba, és hogy tudja, mit csinál a volán mögött. Jó
munkát fog végezni. Vele biztonságban lesznek.

Cornell ennek ellenére azt kívánta, bárcsak Paul Simon
énekes és zeneszerző lenne a sofőrjük. Tudta, hogy ez nem reális
kívánság, mert Mr. Paul Simon túl híres és valószínűleg túl
gazdag ahhoz, hogy mások buszát vezesse, ellenben a zenéje
kedvessége arra utalt, hogy szerény és megértő ember lehet, aki
szívesen segít a bajbajutottakon.

Ekkor egy felkavaró gondolat merült fel benne. Cornell
egészen a közelmúltig rasztafrizurát viselt, mint Mr. Bob
Marley, az énekes, ám amikor megtudta, hogy a zenész
évtizedek óta halott, leborotválta. Bár Mr. Paul Simon zenéjét
imádta, az életét nem követte szorosan, és most rájött, hogy
azzal sincs tisztában, hogy él-e.

Ha Mr. Paul Simon elhunyt, abban az esetben nem akarta
azt kívánni, hogy bárcsak ő vezetné a lakókocsit. Mr. Riggowitz
nagyon öreg volt ugyan, de élt, és így alkalmasabb volt a
feladatra.

Cornellt ezek a gondolatok idegessé tették. A sötétség, a
képzeletbeli, hűvös tó és a megnyugtató víz segített, mégis,
hogy jobban lehiggadjon, halkan énekelni kezdte, hogy
„gyémántok a cipőm talpán…”{17}

19.

JANE HAWK TUDTA, hogy a sivatag páratlanul
szépséges bír lenni, ám az adott körülmények között olyannak
tűnt, mint amit felszórtak sóval, és méreggel itattak át. Gyér
növényzete torz és fenyegető benyomást keltett, mintha a helyi
flóra gyökerei mélyen lenyúltak volna a pokolba, és a mély
sötétségben szenvedő lelkekből hajtottak volna ki.

Amikor először ideért, a táj mintha megszólította volna, de
most úgy érezte, azt mondja: A fiú az enyém, most és mindörökre.

Elérték a 22-es főutat, de a 78-as autópályán távoztak, hogy
elkerüljék a már ismert útzárat. Bernie Albert Neary



közemberként hajtott be a völgybe, most viszont az FBI
kíséretével távozott, amit nem tudott volna könnyedén
megmagyarázni azoknak, akik pár órával korábbról emlékeztek
rá.

Luther hét kilométer per órával a megengedett sebesség alatt
hajtott. Nem akarták menekülők látszatát kelteni, és ezzel
felhívni a figyelmet magukra. Bernie háromautónyi távolságra
követte őket a lakókocsival.

A forgalom a megszokottnál is erősebbnek tűnt, szinte
mindenki kifelé tartott a völgyből. Azok, akik megelőzték a
Tiffint és a Suburbant, sokkal gyorsabban hajtottak a
megengedettnél. Bár a többi autó utasain nem látszott pánik
nyoma, Jane arra gyanakodott, hogy egy sebes exodus történik
éppen a bizarr, extrém erőszakos incidensek miatt.

Volt nála egy másik tár is az Auto Assault-12-be. A fegyver
csöve még meleg volt, amikor lecserélte a kiürült tárat.

Akár kiderült az ellenfelei számára, hogy az FBI
Suburbanjében van, akár magukkal vitték ezt az információt a
helikopteresek a túlvilágra, az útzárak szorosabbakká váltak az
érkezésük óta eltelt pár órában. A rá vadászó profiknak is volt
intuíciójuk. Biztos megérezték, hogy ez lesz az a nap, amikor
odaér, hogy már köztük van, és talán menekülőre is fogta a
fiával.

Ráadásul a jelek szerint egy csapat beinjektált emberrel is
megerősítették a seregeiket, és valamit eközben nagyon
elrontottak. Az ebből fakadó káosz csak még több okot adott
nekik a be- és kimenő gépjárművek alaposabb átvizsgálására.
Még az is lehet, hogy előbb-utóbb teljesen lezárják a völgyet, és
senkit nem engednek se ki, se be.

Jane nem kockáztathatta meg, hogy alaposabban
átvizsgálják a lakókocsit, mint előzőleg. Arra készültek
Lutherrel, hogy kidumálják magukat az ellenőrzés alól a
Resedában beszerzett szövetségi igazolványok és jelvények
segítségével.

Félt attól, hogy Duke és Queenie elárulják őket, bár a kutyák
azt is tanúsíthatták, hogy tényleg egy VIP-összeesküvőt
kísérnek ki a veszélyzónából. Igen, mindenki tudta, hogy
Gavinnek és Jessicának volt két németjuhásza. De Jane úgy



érezte, ezek az elitista összeesküvők nem tudnák róla
elképzelni, hogy a kutyák kimentését is megkockáztatja a fiáéval
együtt. Az ő erkölcseik tisztán haszonelvű erkölcsök voltak.
Fordított szereposztásban ők sorsukra hagyták volna a
kutyákat, talán meg is ölték volna őket. Duke és Queenie
szerencsére ahhoz a fajtához tartoztak, amilyeneket a rendőrök
is alkalmaztak, és az FBI-nál is akadt belőlük néhány.

Azok után, ami a kentuckyi Iron Furnace-ben történt, Luther
és Jane kapcsolata nyilvánvalóvá vált. Azonban a férfi nem
tartott Jane-nel Kaliforniába és a Tahoe-tóhoz. Azt is
feltételezhették róla, hogy meghalt, vagy elbujdokolt bánatában
azok után, ami a feleségével és a nagyobbik lányával történt,
mert nem akarta veszélybe sodorni a megmaradt lányát, Jolie-t
azzal, hogy egy körözött bűnözőnek segít. Luther a bőrszínét és
a méretét nem tudta elrejteni, de leborotválta a fejét, szakállat
növesztett, és új ruhákat vett.

Jane Elinor Dashwooddá vált. Vállig érő szőke haja eltűnt.
Gesztenyebarna bubifrizurát viselt. Kontaktlencsével barnára
változtatta kék szemét. Szemüveget vett. Az egyszerű álruhák a
legjobbak, amennyiben az ember magabiztosan viselkedik. Tilos
kerülni a szemkontaktust. Ha megbámulnak, vissza kell
bámulni. Ha flörtölnek veled, bele kell menni a játékba. Nem
szabad óvakodni az idegenekkel való felszínes csevegéstől; sőt,
kezdeményezni kell az ilyesmit. Át kell gondolni, kicsoda Elinor
Dashwood, majd azzá kell válni.

Éppen egy alacsony emelkedő tetejéhez közeledtek, amikor
Luther megszólalt:

– Valami ég.
Sötét füstoszlop gomolygott a magasba. Három keselyű

körözött körülötte, mintha megérezték volna rajta az
elszenesedett áldozatok szagát.

A Suburban felért az emelkedő tetejére. Pár száz méterrel
előttük villogtak a fények az utat elálló járőrkocsikon, az egyik
autó hevesen égett.

20.



A CSATORNÁKBAN ZUBOGÓ VÍZ foszforeszkáló
tajtékot vetett. Szél híján nagy erővel zúdult lefelé az eső. A
ritkás ködpászmák már kevésbé siettek, más tempóban
siklottak, mint nyughelyet kereső elkárhozott lelkek, és úgy
felragyogtak a villámoktól, mintha mindegyik távoli partokra
invitálná őket.

A látvány gyönyörű volt, és kizárólag arra szolgált, hogy
kihangsúlyozza annak drámaiságát, amire Egon Gottfrey
készült. Mégis unta már.

Ott, Kelet-Texasban, a középső időzónában a nap még fél
órán át fenn volt, de a felhők olyan sűrűn tolongtak, mintha már
lement volna. Gottfrey alig várta, hogy elindulhasson a ház felé,
azonban ilyen heves esőben nem akart útra kelni.

Pár pillanattal később szelídülni kezdett a zivatar.
Cseperészéssé vált. A mennyek arzenálja a jelek szerint kilőtte
utolsó villámát. Az eső lassan teljesen elállt.

21.

– EZ NEM JÓ JEL – szólalt meg Luther.
A járműveket leterelték az útról, és három hosszú,

párhuzamos sorban parkoltak a terepen a kifelé menő oldalon,
jóval kevesebben a másikon. FBI-pólós, baseballsapkás
ügynökök járkáltak a nyugtalan autósok mellett gumilövedékes
fegyverekkel. A szövetségiek ingerültnek tűntek, olyanoknak,
akik nem haboznának kilőni kerekeket – akár szélvédőket sem
–, ha valamelyik sofőr a gázra taposna, hogy meglépjen.

Jane azt mondta:
– Ha azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat,

pofátlannak kell lennünk. Menj egyenesen tovább, de lassíts!
A keleti oldalon egy Dodge Chargert, amely talán

barikádként szolgált, nagy sebességgel felborított egy Cadillac
Escalade. A Charger lángolt. A Caddy első ajtói nyitva voltak.

Az aszfalton két holttest hevert, egy férfié és egy nőé.
Miután Luther kikerülte a halottakat, hogy lassan kelet felé

csorogjon a nyugati sávban, egy fegyveres ügynök terelte heves



integetéssel az út szélére.
– Szemben vagyunk velük, úgyhogy nem láthatják az FBI

feliratot a tetőn és az ajtókon – mondta Luther.
– Vagy az Airbus pilótája beszélt, és lebuktunk.
Jane is leeresztette az ablakát, és Luther is. Jane kinyújtotta a

jelvényét a jobb kezében, magasra emelve, hogy mindenki lássa,
és Luther is ezt csinálta a bal kezével.

Az ügynök még mindig hajthatatlanul hadonászott, hogy
soroljanak le, és két másik ember is megindult habozva feléjük,
fegyverrel a kezükben.

Luther a lakókocsi előtt haladva rálépett a fékre, de nem
hagyta el az aszfaltot.

Az Autó Assault-12 Jane két térde között volt, markolatával
a földön, csövével a tető felé nézve. Az adott körülmények
között nem ért vele semmit. Ha használni próbálta volna,
azonnal lelövik őket az ügynökök.

Az egyik meglátta az FBI feliratot a kocsi ajtaján, mégsem
engedte le a fegyverét. Vér pettyezte az arcát, talán nem a
sajátja. Jane már a távolból is dühösnek látta ezeket az
embereket, de közelről rémültnek is tűntek, űzött tekintetűnek,
falfehérnek, olyan feszültnek, mint akik egy rossz szóra tüzet
nyitnak.

– Mi történt itt? – kérdezte Luther.
Az ügynök úgy válaszolt három lépés távolságból, mintha

Luther kérdése sértő lett volna.
– Hogy mi történt? Maga szerint mi történt? Az történt,

aminek tűnik. Kibaszott zombik történtek itt is, mint mindenhol.
A Jane oldalán lévő ügynök is megszólalt.
– Az egyik kollégánknak tíz másodperc alatt lerágták az

arcát. Micsoda eszelős vadállatnak jut egyáltalán az eszébe
ilyesmi?

Luther azt felelte:
– Ezért utasítottak minket arra, hogy elmenekítsük innen a

lakókocsiban lévő férfit a fenébe.
A véres ügynök a Tiffin Allegro felé nézett.
– Ez meg ki a fene, hogy kíséretet kap?
– Jobb, ha nem tudják meg a nevét. Nélküle nem lenne

forradalom. A központi bizottság tagja.



Jane áthajolt a jobb oldalra, és az ügynök szemébe nézett.
Nem kellett megjátszania a szorongást; remegett a hangja a fia
miatt érzett aggodalomtól.

– Hé, figyeljen már, a lakókocsiban ülő fickó egy kemény
szemétláda. Tudni akarja, ki mozgatja igazából a szálakat a
szövetségieknél és a minisztériumban? Nem a főügyész, és nem
is az igazgató, hanem az a seggfej ott hátul. Ha nem menekítjük
ki innen gyorsan, és valami baj lesz, tűt kapunk a karunkba.
Lehet, hogy magának nagyobb baja is van, de én nem akarom,
hogy megfúrják az agyamat. Úgyhogy megtenné, hogy kurva
gyorsan átenged minket itt?

Az ügynök ismét a Tiffinre nézett, majd elkapta a tekintetét,
mintha rontástól tartana. Űzött volt, remegett, kibillent az
egyensúlyából a bizarr események miatt.

– Rendben, menjenek. De lassan! Óvatosan!
Bár Luther és Jane engedélyt kaptak a továbbhaladásra, az

ügynökök gyanakvóan figyelték őket, miközben elgurultak
mellettük. A Cadillac roncsai és az égő Dodge Charger mögött
négy további holttest feküdt az aszfalton; kettővel talán
lőfegyver végzett, de legalább egyet durván lemészároltak.

Apró, repülő rovarok merészkedtek elő az árnyékból a
vérszagra. Csillogó szárnyakkal, hisztérikusan rajzottak a hullák
felett, miközben az égő kocsi füstje a sápadt, csontszáraz ég felé
szállt. Az úton várakozó autók ablaka mögött olyan arcok
látszottak, amilyen azoké az utazóké lehet, akik a végső, fekete
folyó mellett várják a csak egy irányba közlekedő révészt.

Miután eltűnt mögöttük ez a hátborzongató kép, Jane nem
érzett megkönnyebbülést. A 78-as és a 86-os autópálya
kereszteződése harmincöt kilométerre lehetett tőlük, Indio
városa pedig – ahol majd visszatérnek Ferrante Escobar
létesítményének viszonylagos biztonságába – még nyolcvan
kilométerrel odébb. Ebben az új, gonosz világban bármi
előfordulhatott száztizenöt kilométer alatt.

22.



A ZIVATAR nagy valószínűséggel csak átmenetileg
hagyott alább, hogy lehetővé tegye a célobjektum
megközelítését Egon Gottfrey számára. Miután bebocsátást
nyer, az Ismeretlen Forgatókönyvíró minden bizonnyal
visszahívja a mennydörgést és a villámlást, teljes gőzre kapcsol,
és ismét beveti a speciális effektusokat a wagneri végkifejlethez.

Gottfrey, kezében a MedExpress táskával és egy
sporttáskával, átkelt az úton ahhoz a házhoz, amelyben Ancel és
Clare Hawk lapultak hamis biztonságérzetbe ringatva magukat.
Észak felé fordult.

Az ég az eső átmeneti szüneteltetése alatt sem lett
világosabb. A korai alkony Gottfrey minden egyes lépésével
egyre sötétebbé vált.

A következőket sikerült kiderítenie a nemzetbiztonsági
adatbázisok illegális használata során: Sue Ann McMaster,
született Luckman, a killeeni buszpályaudvar pénztárosa
egykor Roger John Spencer felesége volt nyolc hónapig, a férfi
halálos autóbalesetéig. Roger anyja Mary Ann Spencer volt, a
beaumonti buszpályaudvar jelenlegi vezetője, aki bemutatta
Egonnak a hamis videót Ancel és Clare Houstonba érkezéséről.
Tucker Treadmont, a férfiemlőjű és csípős modorú ifjú Uber-
sofőr – aki kivezette Egont, Rupertet és Vince-t Beaumontból
egy elhagyott házhoz a semmi közepén – Arnette és Cory
Treadmont fia. Arnette leánykori neve Lemon volt. A szüleit
Lisa és Carl Lemonnak hívják. Carl Lisa második férje. Az első
Bobby Lee Bricker volt. Az immár hetvenes éveikben járó
Lisának és Bobby Leenek volt egy gyermekük akkor régen, akit
Lonnie Johnnak kereszteltek. Lonnie John Bricker nemcsak
Arnette Lemon Treadmont féltestvére, hanem az a sofőr is, aki a
Gottfrey-val folytatott Skype-interjú során azt állította, hogy
Ancel és Clare Hawk vele utaztak hétfőn, a 10:25-ös busszal
Killeenből Houstonba, így csak Jim Lee Cassidy maradt, a
magas, joviális, ősz hajú ingatlanos és hazugsággyáros
Killeenben, aki azt állította, hogy Ancel és Clare Hawk az
irodája előtt szálltak éppen ki a Mercury Mountaineerből,
amikor kinyílt az irattáskája, és rengeteg fontos irat kihullott
belőle; állítólag segítettek is neki összeszedni ezeket, mielőtt a
szél szétfújta volna őket, majd elsiettek a buszpályaudvar



irányába. Biztosan Jim Lee Cassidy volt az a szemétláda, aki
kidolgozta ezt a hazugságláncot. Sue Ann McMaster és a férje
egy olyan házban laktak Killeenben, amelyet Cassidyn keresztül
vásároltak, csakúgy, mint Lonnie John Bricker és partnere.
Arnette és Cory Treadmont Beaumontban laktak, épp, mint a
fiuk, Tucker, de később Killeenbe költöztek, ahol a virágzó
vállalkozást vezető Jim Lee Cassidynél találták meg az új
otthonukat. A Cassidy és Hawkék közötti kapcsolatot már
nehezebb volt felderíteni. Jim Leenek volt egy nővére, a
hetvenéves Corrina June, egy bizonyos Preston Eugene Fletcher
felesége. Preston Fletchernek volt egy ikertestvére, Posey,
Johnny Don Ackerman házastársa. Posey-nak és Johnny Donnak
két lánya és egy fia született, mind felnőttek már. A fiú dr.
David Ackerman, negyvenkét éves hadtörténész és quanticói
civil alkalmazott egy olyan létesítményben, ahol Nick Hawk is
szolgált egy darabig. Nick ott ismerkedett meg Jane-nel.

Gottfrey ezeket az adatokat ismerte, és a következőket vonta
le belőlük: Nick és Jane Hawk összebarátkoztak dr. David
Ackermannal Quanticóban. Nick halála és Jane bajba kerülése
után Ackerman diszkréten megüzente Hawkéknak, hogy
szívesen segít, ha tud valamiben, s Jane jótállt érte az apósa és az
anyósa előtt. Valamikor arra jutottak, hogy Ancelnek és Clare-
nek egy szép napon még talán menekülőre kell fogniuk, és
kovácsoltak egy tervet. Ackerman szülei, a nyugdíjazott Posey
és Johnny Don sok pénzt kerestek az építőiparban Conroe-ban.
Egy háromhektáros birtokon álló nagy házban éltek, de volt egy
floridai nyaralójuk is, ott töltötték az év egy részét. Akár
Conroe-ban voltak, akár nem, szívesen látták itt Ancelt és Clare-
t szükség esetén. Vagyis az idős pár nem Killeenbe hajtott
Longrinék Mercuryjában. Egészen Austinig elmentek vele.
Austinban, mondjuk, Ackerman nővérei, Kay és Lucy fogadták
őket. Talán Kay szállította őket a conroe-i házhoz, miközben
Lucy visszavitte a Mountaineert Killeenbe, Jim Lee Cassidy
irodája elé, aki utána megvárta, hogy a hatóságok összekössék
az autót Hawkékkal, és a GPS-jele alapján megtalálják, s
elküldte őket Sue Ann McMasterhez a buszpályaudvarra.

Texas nem létezett, és a texasiak sem, Egon Gottfrey mégis
mérhetetlenül gyűlölte ezt az államot és a lakóit.



Az Ismeretlen Forgatókönyvírót viszont nem volt értelme
gyűlölni, aki létrehozta Texast és a texasiakat, mert végső soron
ez volt az a drámai eszköz, amelyben Gottfrey diadalmaskodni
fog a magányos hős szerepében. De, bár gyűlölni nem gyűlölte
az Ismeretlen Forgatókönyvírót, a mentális épségét Egon néha
megkérdőjelezte.

Most ott sötétlett az utca a vihar szünetében.
Gottfrey megérkezett az Ackerman-ingatlanhoz.
Posey és Johnny Don Floridában voltak.
Bár a lányaik, Kay és Lucy végeztek el minden teendőt

Ancel és Clare számára, hogy a menekültek a házban
maradhassanak, és ne kockáztassák, hogy felismerik őket, a
testvérpár most otthon lehetett a családjával.

Gottfrey felsétált a hosszú kocsifelhajtón a házig.
A kerti, valószínűleg időzítős lámpák még nem égtek.
Hatalmas fenyőfák borultak a kocsifelhajtó fölé.
Minden magányos, sötét és csendes volt, a fenyőágakról

lehulló esővízen kívül.
A ház biztonsági rendszerét a Vigilant Eagle Inc. telepítette.

Már nem üzemelt.
Gottfrey a beaumonti hotelszobájából egy laptopon, egy

nemzetbiztonsági hátsó ajtó segítségével behatolt a Vigilant
Eagle számítógépes rendszerébe. Onnan hozzáfért ahhoz a
számítógéphez, amely a házon belül felügyelte az ajtó- és
ablakriasztókat, valamint a mozgásérzékelőket. Megpiszkálta
egy kicsit.

A házon belüli monitorokon még mindig úgy tűnt, mintha a
biztonsági rendszer üzemelne. De amikor Egon bemegy oda,
nem fog megszólalni a riasztó.

Megkerülte a tekintélyes épületet, megvizsgálta.
Az emeleten égett néhány lámpa. A földszinten csak a ház

elejében.
Az ablakok egy részét függöny takarta, ám a többin be

lehetett látni a belső térbe. Gottfrey senkit nem vett észre.
A ház végében lévő konyha sötét volt.
Tornác helyett egy nagy, fedett terasz volt a ház mögött.
Gottfrey a hátsó ajtónál lerakta a MedExpress táskát és a

sporttáskáját. Az utóbbiból kivett egy zárfeltörő pisztolyt, amely



automatikusan kinyitott bármilyen reteszt.
Az eszköz nem volt teljesen néma. Párszor meg kellett

húznia a ravaszt ahhoz, hogy valamennyi tű összehangolódjon.
A csendes házban gyanút kelthet a zörej.

Nem hallott sem zenét, sem televíziót.
Miközben habozott, az eső váratlanul ismét dobolni kezdett

a terasz tetején.
Gottfrey elmosolyodott.
Abban a percben éppen nem dörgött az ég, de az eső nagy

eséllyel elfedhette a zárfeltörő pisztoly hangját.
Egy pillanatra bekapcsolta a zseblámpáját, hogy megtalálja a

zárat. Beledugta a pisztoly vékony tűjét. Ötször is meg kellett
húznia a ravaszt a sikerhez.

Eltette a LockAidet. A sporttáskából elővett egy
sokkolópisztolyt és egy flakon kloroformot.

A teraszon hagyta a sporttáskát és a MedExpress táskát,
belépett a konyhába, és behúzta maga mögött az ajtót.

Hosszan gyűlő frusztrációját nemsokára kiadhatja magából.
Ahhoz, hogy információkat nyerjen Jane hollétéről, csak az
egyik célszemélyt kell beinjektálnia, aki Ancel lesz. Ha Clare
még mindig olyan csinos, ahogy Lonnie John Bricker állította,
akkor megbecsteleníti, majd agyonveri a gumibotjával.

A szeme eléggé hozzászokott a sötétséghez, már nem tartott
attól, hogy rossz helyre lép, és zajt csap. Egyébként is, ennek a
drámának ő volt a főszereplője, és az összes jelenet minden sora
őt szolgálta.

A konyha túloldalán félig nyitva állt egy ajtó. Lágy fény
szűrődött ki mögüle.

Gottfrey megkerülte a konyhaszigetet. Az eső sustorgott az
éjszakában. A hűtőszekrény zúgott. Két fényes digitális kijelző
mutatta az időt a sütőkön.

Két lépésre volt a félig nyitott folyosóajtótól, amikor egy
hideg fegyvercsövet nyomtak a tarkójához.

Gottfrey ijedtében hagyta, hogy kicsússzon a kezéből a
kloroformos flakon.

Egy mély hangú férfi azt mondta:
– A sokkolót is dobd el! Én nem bánom a házimunkát, de

nem akarom az agyadat a mahagónipadlóról feltörölgetni. –



Gottfrey eldobta a sokkolót. – Hányan vannak még? – kérdezte
a férfi.

– Kik?
– Az olyan kártevők, mint te.
– Csak én vagyok – válaszolta Gottfrey, miközben

megpróbálta kitalálni, hogy fogja az Ismeretlen Forgatókönyvíró
kihúzni ebből a csávából, hogy a végén ő
győzedelmeskedhessen.

– Csak te? – kérdezte a fegyveres. – Azt nem hinném.
– Én egy magányos farkas vagyok-jelentette ki Gottfrey

némi büszkeséggel. – Mint Piszkos Harry vagy Shane.
A fegyveres pár pillanatig hallgatott, majd azt felelte:
– Magányos, a fenéket. Ha láttam már kaptárlakót, akkor te

az vagy.

23.
HÁROM PERCCEL az után, hogy Luther leparkolta a

fekete Suburbant az elkerített létesítmény végénél, Ferrante
emberei leszedték róla a hamis rendszámtáblákat. Egy perccel
később bevitték a járművet a fényezőműhelybe, hogy
lecsiszolják, és újrafessék, ezúttal szaharai homoksárgára vagy
hellénkékre.

A mentőcsapat sikerére készülve Ferrante nagybátyja,
Enrique de Soto megajándékozta Jane-t és csapatát egy palack
Dom Pérignonnal, amely végig ott fagyoskodott a Tiffin Allegro
hűtőszekrényében. Travis egy nagy üveg gyömbérsört kapott.

– Khm. Khm. Én is gyömbérsört szeretnék – mondta Cornell,
aki nem mellettük állt, hanem külön ült egy széken, amely túl
kicsi volt neki. – Gyömbérsört, kérem és köszönöm.

Ricky felajánlotta, hogy visszavásárolja a Tiffint és a
Suburbant, amelyekért Jane százhúszezer dollárt fizetett;
továbbá ötvenezer dollár hitelt ad neki a jövőbeli vásárlásaira.
Egy másik lehetőséget is felvetett, melynek keretében Jane
kilencvenezer dollár hitelt kapott volna ötvenezer helyett, de
annak a feltételei elfogadhatatlanok voltak.

Jane-nek volt is kedve a gyors ünnepléshez, meg nem is.



Leírhatatlanul hálás volt azért, hogy Travis ott van vele,
biztonságban. Ugyanakkor az ő társaságában senki nem
maradhatott sokáig biztonságban, és el kellett döntenie, mi
legyen a fiúval.

A lány tisztában volt az ünneplés értékével: a bajtársiasság
hangulatával, amit megteremtett, a reménnyel, amit keltett.
Műanyag poharakból iszogatták a jeges pezsgőt, Travis pedig a
gyömbérsörét Cornell-lel. A kutyák is kaptak vizet és
mogyoróvajas édességeket, miközben többször végigmentek a
lakókocsin a farkukat csóválva és kiélvezve az emberi orr
számára érzékelhetetlen szagorgiát.

Sem Jane, sem Luther, sem Bernie – valószínűleg Cornell
sem – tudta elhessegetni a baljós előérzetét, amely az elmúlt
órák eseményei miatt szállta meg őket. A nevetésük tompa volt,
a pohárköszöntőik visszafogottak és túl ünnepélyesek.

Jane imádta ezt a három férfit a bátorságukért, a
lojalitásukért és a kedvességükért, de nem tudta levenni a
szemét Travisről. A fiú látványa hálával töltötte el, ugyanakkor
szomorúsággal is, mert nemsokára ismét el kellett búcsúzniuk
egymástól.

24.

MIUTÁN ELREPÍTETTE Luthert Palm Springsbe a
Learjetjében, majd elautózott vele Ferrante Escobar székhelyére,
Leland Sacket visszatért bérelt kocsijában Palm Springsbe, hogy
várja a hívást. Most ismét úton volt Indióba. Még a nap vége
előtt vissza akartak repülni Lutherrel Sacketékhez Texasba. Jolie
Tillman ott várta az apját többtucatnyi árva gyermek
társaságában, azon rágódva, hogy hamarosan ő is közéjük fog-e
tartozni.

Jane elsétált Lutherrel a birtok bejáratánál lévő őrkapuhoz,
és elmagyarázta neki, miért nem fog mégsem visszamenni vele
Travis Texasba.

– Remélem, ezek a szemétládák nem találnak meg ott téged
Jolie-val. Szerintem nem fognak. Szerintem a Sacketék és Nick



családja közötti kapcsolat túl homályos ahhoz, hogy felfedezzék.
Ha mégis… Ez borzasztó önző gondolat tőlem, Luther, de ki
kell mondanom. Ha kiszagolják ezt a kapcsolatot, és
megtalálnak titeket ott Jolie-val, Travisre is rábukkannak. Én
még nem találkoztam Jolie-val, de tudom, hogy szeretném. És
téged is szeretlek. Nem akarom, hogy mindhárman ott legyetek.
Nem veszíthetlek el titeket mind egy pillanat alatt. És egyébként
is, itt van Cornell is.

A férfi azt felelte:
– Ez bennem is felmerült.
– Elképesztő, hogy milyen hamar egymásra hangolódtak

Travisszel. A fiam elkeseredne, ha máshova küldeném, mint
Cornellt. Ő erős kis kölyök, de nem kőből van. Már nagyon sok
mindent elveszített. Nem veszítheti el Cornellt is.

– Lehet, hogy Cornell sem bírná ki, ha elveszítené.
Jane elmosolyodott.
– Azt hiszem, igazad van.
A kora áprilisi délután átadta a helyét az alkonyatnak,

amely arannyal vonta be a bárányfelhőket nyugaton, és meleg
szellőt hozott északról a narancsvirágok illatával.

– Jane, Cornell nem tud hosszú távon gondoskodni
Travisről.

– Tényleg nem. És hamarosan meg fogják találni a
világvége-könyvtárát, a bunkerét, és tudni fogják, hogy ő
rejtegette Travist, s akkor ő is éppen olyan üldözötté válik, mint
én. El tudod képzelni, mennyire megkínozná őt pusztán az,
hogy hozzáérnek? Szegény Cornellnek nincs védelme az ilyen
emberek ellen.

– De hova…?
– Bernie beszélt velem. Azt mondta, a lánya, Nasia, és a

férje, Segev vásároltak egy házat egy dupla telken Scottsdale-
ben. A birtok nagyon elszigetelt. Senki nem fogja észrevenni,
hogy két új lakója van. Travisnek és Cornellnek saját szobája
lesz. És Bernie azt mondta, imádják a kutyákat, nekik is van,
úgyhogy Duke-ot és Queenie-t is szívesen látják. Nasia és Segev
mindig is azt akarták, hogy Bernie hagyja abba az utazgatást, és
most még egy oka lett arra, hogy letelepedjen Scottsdale-ben.
Ennek örülni fognak.



– De ők tudják, mibe mennek bele, ki vagy te, milyen
kockázattal jár, ha befogadják Travist és Cornellt?

– Bernie mesélt nekik a kis kalandunkról, ami pár hete
történt, amikor eltérítettem… és a következő napról is Ricky de
Soto birtokán, Nogalesban. Akkor még fogalma sem volt, ki
vagyok, később viszont látott a tévében, és minden összeállt. Ők
tudják, hogy ma hova ment, és miért. Bernie azt mondta, félig-
meddig számítanak is… látogatókra.

Luther elképedt.
– Milyen különös!
– Különösebb, mint gondolnád. Bernie auschwitzi gyerek

volt. Ott veszítette el a szüleit.
– Te jó ég!
– Ezt nemrég mesélte. Csoda, hogy életben maradt,

megtalálta a boldogságot, és ilyen kedves, optimista emberré
vált. Ő tudja, mit jelent a zsarnokság. Ismeri ezeknek az
összeesküvőknek a gonoszságát, és tisztában van vele, hogy
ebből a háborúból nem lehet kihátrálni. Azt mondta, ha nem
fogadná be Travist és Cornellt, soha többé nem tudna tükörbe
nézni, és szégyent hozna az anyja meg az apja nevére. Szerinte
Nasia és Segev ugyanezt érzik, és ha nem így lenne, kitagadná
őket, noha Nasia az egyetlen gyermeke. Ha Bernie-ben nem
bízhatok, akkor senkiben ebben a világban.

Leland Sacket ekkor ért oda az őrházhoz a bérelt autójában.
Jane úgy érezte, mintha minden kicsúszna a kezéből:

mindenki, akit szeret, a múlt, a jövő, a nap fénye és az összes
többi fény is. Átölelte Luthert, és nagyon magához szorította. A
férfi karja ugyanolyan erővel ölelte őt, miközben elbúcsúztak.

Jane integetett Leland Sacketnek, és végignézte, ahogy a két
férfi elhajt. Még az után is az utat bámulta, hogy eltűntek – azt,
ahogyan a felhők aranya vérvörössé válik nyugaton. Aztán
visszasétált a lakókocsihoz, mielőtt teljesen leszállt volna az éj.

25.

A TIFFIN ALLEGRÓBAN elhelyezkedett Travis-szel



a franciaágyon, magához ölelte, és végighallgatta, ahogy Cornell
finom szendvicseiről és kókuszos-ananászos muffinjairól mesél,
a Coca-Coláról Atlantában, Mr. Paul Simonról, és arról, hogy
miért baj, ha az ember a fürdőszobai mosdókagylón hagyja a
fogkeféjét.

A fiú időt akart nyerni a történeteivel, a hangja erejével
akarta maga mellett tartani őt. Tudta, hogy most sem maradnak
hosszú időre együtt, ahogy Virginiában voltak, mielőtt az apja
meghalt, de abban reménykedett, hogy lesz pár napjuk, nem
csak pár órájuk.

Amikor elérkezett az ideje, hogy a kisfiú csatlakozzon
Bernie-hez és Cornellhez az öreg Mercedes E350-esében,
szakaszosan mentek oda az ajtóhoz a hálószobából, apró
lépésekkel, meg-megállva Travis kérdései miatt.

– Eljössz majd látogatóba?
– Tudod, hogy igen.
– Mikor?
– Amint lehet.
– Elkapod a rossz embereket, akik megölték apát?
– FBI-ügynök vagyok, vagy mi?
– Te vagy a legjobb FBI-ügynök – felelte Travis. Ő nem

tudta, hogy a bajok mekkora óceánjában úszik Jane most, hogy
Amerika legkeresettebb bűnözőjévé vált, tízezer hírműsor
gyönyörű szörnyetegévé, akire légiók vadásznak.

– Szerinted Hannah jól van? – kérdezte.
Hannah a póni volt, amelyet Gavin és Jessie nem sokkal az

előtt vettek neki, hogy el kellett menekülniük az otthonukból a
fiúval. A pónit hátrahagyták.

– Hannah-ra vigyáznak, édesem.
– Látni fogom még valaha?
- Biztos vagyok benne, hogy igen – hazudta Jane.
– Már nagyon ügyesen tudtam lovagolni rajta. Gavin bácsi

azt mondta, igazi lovas lesz belőlem.
– Nem kételkedem abban, hogy így lesz.
– Szerinted még rodeózhatok is?
Nick fiatalkorában részt vett rodeókon.
– Még rodeózhatsz is – felelte Jane.
Az autóban Travis szorosan átölelte. Jane nem tudta, képes



lesz-e elengedni. Nem tudta, hogy képes lesz-e rákényszeríteni
magát, hogy elengedje.

De végül, mivel ő az volt, aki, Travis pedig az ő fia volt,
elengedték egymást.

Jane végignézte, ahogy a Mercedes elhajt az éjszakában,
ahogy Luther és Leland távozását is végignézte a
naplementében; addig nézett utánuk, amíg már nem látott
semmit.

Utána az összes felszerelését átpakolta a lakókocsiból a Ford
Explorer Sportba.

26.
EGON GOTTFREY egy íróasztal mellett ült, egy

könyvekkel teli dolgozószobában.
Hat ember állt a szoba különböző pontjain, és őt nézték.

Egyikük sem Ancel Hawk volt.
Az egyik barátjuk állítólag már úton volt a Rhino GX-szel

Austinba, hogy ott eltávolítsák a kocsi GPS-ét, majd sorsára
hagyják a járművet.

Gottfrey-t ez nem dúlta fel. Végtére is, a Rhino létezését nem
lehetett bebizonyítani, és Austinét sem. Még ez a szoba is illúzió
volt, amelyben most ült.

Csak ki kell találnia, hogyan kerülhet ismét összhangba az
Ismeretlen Forgatókönyvíró szándékaival, és minden rendben
lesz.

A férfiak egyike időről időre nekiállt kérdezgetni őt, azzal a
nem szűnő meggyőződéssel, hogy mások is vannak az
éjszakában, akikkel le kell számolniuk.

Gottfrey válasza mindig ugyanaz a három szó maradt, amit
szerinte az Ismeretlen Forgatókönyvíró hallani akart tőle:

– Magányos farkas vagyok.
Pár órával a foglyul ejtése után végre Ancel Hawk is

megérkezett. Nála volt a MedExpress táska, s benne az
irányítómechanizmusok a borostyánszínű folyadékban.

Amikor lerakta a táskát az asztalra, villám hasított az
éjszakába, és mennydörgés rezgette meg az ablaküveget.



Az egyik férfi azt mondta:
– Ezt Ben is elvégezheti, Ancel. Te vigyázz Clare-re, fogd a

kezét!
Ekkor Clare Hawk jelent meg az ajtóban.
– Nekem nem kell a kezemet fogni. És egyikőtöktől sem

kérhetünk ilyesmit.
– Ez a szemétláda megérdemli – szögezte le egy másik férfi.
– Ahhoz kétség sem fér – felelte Clare. – De ez nem

nyomhatja más lelkiismeretét, csak az enyémet vagy Ancelét.
A MedExpress táska kijelzője nyolc fokot mutatott. Az

irányítómechanizmus még működőképes maradt.
Egon Gottfrey kezdte kellemetlenül érezni magát. Mióta

csak lelőtte Rupert Baldwint és Vince Pennt, azt hitte, hogy ez a
dráma az ő forradalmári elhivatottságának felkavaró története, a
zsenijének és a könyörtelenségének. Miközben azt figyelte,
ahogy Ancel Hawk kinyitja a hűtőtáskát, amelyből szárazjég
gőze száll fel, egy sötét gondolat merült fel benne. Lehetséges
volna, hogy az Ismeretlen Forgatókönyvíró Shakespeare
birodalmába tévedt, Macbeth, Lear és Hamlet földjére? És
semmi nem az, aminek ő gondolta? Lehet, hogy ez egy tragédia?

27.

JANE OTT ÜLT az Explorerben, a Tiffin Allegro
mellett, a sötétben, járó motorral, teljes erőre állított
légkondicionálás mellett. El kellett hagynia ezt a helyet, de nem
volt képes vezetni.

Olyan keservesen sírt, mint amikor holtan találta az anyját,
és amikor elveszítette Nicket, de ahogy soha máskor az élete
majdnem huszonnyolc éve alatt. Az előző két alkalommal
haláleset miatt zokogott – elveszítette az anyját, a férje örökre
elment. De a drága gyermekét nem veszítette el, és gyűlölte,
hogy sírhatnékja van, nem azért, mert a sírás valami fatális
gyengeséget jelenthetett, hanem mert mintha kihívás lett volna a
sors ellen. Bár Jane nem hitt a sorsban, úgy érezte, hogy az ilyen
mértékű elkeseredés valahogy talán azt is kiválthatja, hogy



tényleg elveszítse Travist.
Amikor Ferrante Escobar bekopogtatott az ablakán, azt

mondta neki, hogy tűnjön el, ám a férfi ott maradt. Lehajolt, és
addig bámulta a lányt, amíg az végül le nem engedte az ablakát.

– Jól vagyok, Ferrante. Nem akarok beszélgetni. Csak egy
perc. Egy-két perc, és elmegyek.

– Én sem akarok beszélgetni, Jane Hawk. Nem vagyok a
szavak embere. Arra gondoltam… hátha meg akarja fogni
valakinek a kezét.

Felkavaró festményei és a nagybátyja, Enrique által
„vérmegszállottságként” emlegetett tulajdonsága miatt Jane azt
hitte, fura lesz megfogni Ferrante kezét – azonban meglepően
kellemesnek bizonyult. A férfi percekig szorította gyengéden,
mialatt a lány hevesen kapaszkodott belé. Jane könnyei egy idő
után elapadtak.

Aztán felhúzta az ablakát, sebességbe rakta a kocsit, és
elindult Indióból Palm Springsbe. Ott talált egy motelt,
készpénzért kivett egy szobát, és hosszan zuhanyozott olyan
forró víz alatt, amilyet csak kibírt. Miután felöltözött, Leslie
Anderson személyazonosságát vette fel egy hamuszőke paróka,
egy szürke kontaktlencse és egy borsó méretű hamis bibircsók
segítségével, amelyet a felső ajkára ragasztott. Leslie túl
vastagon sminkelte magát.

Mielőtt vacsorázni ment volna, bekapcsolta a tévét, és
belenézett az egyik kábeltévé híradójába. Terrorista merénylet
történt valahol a Borrego-völgyben. Azt feltételezték, hogy a
környék vízkészletét erős állati nyugtatóval szennyezték be –
olyasmivel, mint az angyalpor, csak százszor erősebbel –, ami
extrém erőszakossá tette az embereket.

Aha, persze.
Egy csendes, félhomályos étterem sarki bokszában

szűzérmét vacsorázott paradicsomszeletekkel, spárgával és
hüvelyes zöldbabbal. Megivott két pohár finom cabernet-t.

Túl kimerült volt az alváshoz. Két órán át sétálgatott az
utcákon, a végtelen és örök csillagok alatt. Az elméje percről
percre, lépésről lépésre magába szívta az éjszakát, ahogy a
tüdeje a levegőt, és erőt merített rendíthetetlen
meggyőződéséből, miszerint ő erre a harcra született, és nem fog



veszíteni. Rengeteg bizonyítékot sikerült begyűjtenie, és
elrejtenie. Tudta, mire lesz még szüksége. Azt viszont nem,
hogy miképpen szerezheti meg; de ki fogja találni. Bernie
Riggowitz túlélte Auschwitzot, és minden vesztesége ellenére
most ott állt mellette. Nagyapó. Ő volt rá az eleven bizonyíték,
hogy a gonosz csak rövid távon nyerhet, idővel elbukik.

Jane nem kergetett illúziókat. Az élete hajszálon függött.
Nem érezte magát különlegesebbnek senkinél. Az ezredév során
sok milliárd ember meghalt, akikre pár pillanatig még
emlékeztek, ám mostanra mintha soha nem is léteztek volna.
Jane csak egy volt ezen milliárdok közül. De ahogy illúziói nem
voltak, választása sem akadt. Csak az lehetett, aki volt, csak azt
csinálhatta, amit mindig is csinált. És egyvalamit soha nem
csinált: sosem adta fel.



 

A szerző jegyzetei

Az előző Jane Hawk-regényben, A görbe lépcsőben, majd A tiltott
ajtóban is átütemeztem az Anza-Borrego-sivatag virágzását egy
későbbi tavaszi időpontra. Évente több ezer turista érkezik
Borrego Springsbe, hogy megtekintse ezt a csodálatos jelenséget;
ők nagyban akadályozták volna Jane mentőakcióját, amely így
sem volt egyszerű.

Carter Jergen, a regény egyik szereplője megvetéssel tekint
Borrego Springsre és a környezetére, amelyben én nem
osztozom. Én szeretnék ismét eljutni oda egy szép napon,
ezúttal álöltözet nélkül.

A történet dinamikussága érdekében éltem az írói
szabadságommal a houstoni és beaumonti buszpályaudvarok
járműkarbantartási procedúráit illetően.

Az 5. rész 6. fejezetében Minette Butterworth angoltanárnő
emberhez méltatlan állapotba kerül. Ebben a részben olyan
szavak suhannak át az agyán, amelyek semmit nem mondanak
számára, noha egykor nagyon is sokat jelentettek neki: a
szövegben dőlt betűvel szedett versidézetek T. S. Eliot
lábjegyzetben megnevezett költeményeiből származnak.



{1} Utalás Paul Simon I am a Rock című dalára. – A szerk
{2} Szépségem (spanyol)
{3} Nagymama (spanyol)
{4} Őrült (spanyol)
{5} Utalás Paul Simon Mother and Child Reunion című szerzeményére. – A szerk.
{6} Utalás Paul Simon I Know What I Know című dalára. – A szerk.
{7} Pék Zoltán fordítása.
{8} Utalás William Butler Yeats A második eljövetel című versére. - A szerk.
{9} Milyen kedves vagy! Olyan rendes vagy! Végtelenül köszönöm! (francia)
{10} Nincs mit, hölgyem, (francia)
 
{11} Egy hatalmas ménnek. (spanyol)
{12} Órákig bírom. (spanyol)
{13} Nem, maga ezt nem teheti! (spanyol)
{14} Amerikai nyomozó, akit az A1 Capone-féle bűnözői csoport felgöngyölítésében
való részvétele tett híressé az 1920-as években. – A szerk.
{15} Idézet T. S. Eliot Az üresek című költeményéből; fordította Vas István. – A szerk.
{16} T. S. Eliot Átokföldje című versének egy sora, Vas István fordításában. – A szerk.
{17} Utalás Paul Simon Diamonds on the Soles ofher Shoes című dalának szövegére. – A
szerk.
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