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„Meg kellett halnom”- írja búcsúlevelében a sikeres és 

boldognak tűnő tengerésztiszt, mielőtt megöli magát. Felesége 

Jane Hawk, az FBI ügynöke, nem érti, mi történhetett, amikor 

azonban több hasonló, látszólag értelmetlen öngyilkosságról 

hall, elhatározza, hogy kideríti, mi áll a háttérben. Ami feltárul 

előtte, minden képzeletet felülmúl, így Jane Hawk lassan úgy 

érzi: ő az Egyesült Államok legjobban keresett szökevénye. És 

nem is téved nagyot… 

Dean Koontz, a misztikus thriller egyik legismertebb írója a 

Jane Hawk-sorozattal újra a legnagyobbak közé emelkedett, és 

sokak szerint felülmúlja régi, klasszikus önmagát is. A 

sikerlistákon hónapok óta menetelő regény remek kritikákat és 

magas olvasói értékeléseket kap, több tucat nyelvre 

lefordították. 

A Sötét zóna a négy részes sorozat első darabja. 
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„A civilizáció legnagyobb vívmányai… 

csaknem mindig elpusztítják azokat 

a társadalmakat, amelyekben megjelennek.” 

ALFRED NORTH WHITEHEAD 

 Symbolism: Its Meaning and Effect 

„Lenézek abba a darázsfészekbe vagy méhkasba… 

és látom, ahogy viaszt termelnek, és mézet 

készítenek, mérgeket forralnak, 

s belefulladnak a kénbe.” 

THOMAS CARLYLE: Sartor Resartus 



 

 

Azokról, akik kívül esnek a radar látószögén, és akiket 

nem lehet a technológia segítségével lenyomozni, 

ugyanakkor képesek szabadon használni az internetet, 

azt mondják, hogy a sötét zónában vannak. 



 

 

ELSŐ RÉSZ 

DOBJ FEL! 



 

 

1. 

JANE HAWK FELÉBREDT a hűvös sötétségben, de 

pár pillanatig arra sem emlékezett, hol hajtotta álomra a fejét, 

csak arra, hogy, mint mindig, franciaágyban aludt, és a pisztolya 

az alatt a párna alatt van, amelyen a társa feje nyugodott volna, 

ha nem egyedül utazik. A dízelmotor hangja és tizennyolc 

gumiabroncs csikorgása az aszfalton eszébe juttatta, hogy egy 

motelban talált szállást, az autópálya mellett, és… hétfő van. 

Az ébresztőóra halványzöld számainak derengése adta 

tudtára azt a rossz, de nem meglepő hírt, hogy hajnali 4:15 van, 

vagyis túl korán ahhoz, hogy nyolc óra pihenést tudhasson maga 

mögött, azonban túl késő ahhoz, hogy a visszaalvásban 

reménykedhessen. 

Egy darabig csak feküdt az ágyban, és arra gondolt, amit 

elveszített. Korábban megfogadta, hogy nem fog a múlton 

aggódni. Most már kevesebb időt töltött ezzel, mint régebben, 

amit akár előrelépésnek is tekinthetett volna, ha a közelmúltban 

nem arrafelé kezdtek volna terelődni a gondolatai, amit még 

elveszíthet. 

Bevitte az aznapi váltás ruháját és a pisztolyát a 

fürdőszobába. Becsukta az ajtót, majd kitámasztotta azzal az 

egyenes hátú székkel, amelyet a hálóból cipelt oda, miután előző 

este elfoglalta a szobáját. 

A motelban annyira felszínesen takarítottak, hogy a csap 

feletti sarokban egy tenyérnyinél is nagyobb pókháló átlói és 

spiráljai feszültek. Amikor Jane este tizenegykor lefeküdt, egy 



 

 

molylepke vergődött a pók csapdájában. Az éjszaka elmúltával 

csak egy moly lepkehüvely maradt belőle üres, áttetsző testtel, 

hímportól megfosztott szárnyakkal, törékenyen és megtörten. A 

kövérkés pók már két ezüstmolyt figyelt, amelyek szegényesebb 

táplálékot jelentettek ugyan, de kétség sem fért hozzá, hogy 

hamarosan újabb áldozatok esnek csapdába selyem 

mészárszékében. 

A kis, kifelé dönthető, homokfúvott fürdőszobai ablakot 

odakintről a biztonsági lámpa világította meg. A nyílászárón 

még egy gyermek sem fért volna be; a méretei azt sem tették 

lehetővé, hogy Jane szökésre használja vészhelyzet esetén. 

A pisztolyát a vécé lehajtott fedelére helyezte, és nem húzta 

be a függönyt a zuhanyozáshoz. A víz melegebb volt, mint 

amilyenre egy kétcsillagos szálláson számított volna, kiengedett 

tőle az izmai és a csontjai sajgása, de nem időzhetett olyan 

sokáig a vízpermet alatt, mint szeretett volna. 

2. 

A VÁLLHEVEDERÉN egy fegyvertok volt 

forgócsatlakozókkal, egy tartalék tár és egy szarvasbőr szíj. A 

fegyvere közvetlenül a bal karja mögött lógott le, olyan mélyen, 

hogy teljesen láthatatlanná vált egyedi szabású sportdzsekije 

alatt. 

A vállhevederre erősített tartalék táron kívül még kettőt 

tartott a dzseki zsebeiben, összesen negyven tölténnyel, a 

pisztolyban lévőket is beleszámítva. 



 

 

Még eljöhet az a nap, amikor negyven nem lesz elég. Már 

nem volt erősítése, nem várta egy csapat a következő sarkon arra 

az esetre, ha minden gajra megy. Azok az idők egyelőre 

elmúltak, talán örökre. Nem tudott tartós ostromra felkészülni. 

De amennyiben negyven töltény nem bizonyulna elégnek, 

nyolcvan vagy nyolcszáz sem lenne az. Jane nem ringatta 

illúziókba magát a képességeit és a kitartását illetően. 

Kivitte két bőröndjét a Ford Escape-hez, kinyitotta a 

csomagtartót, bepakolta a táskákat, és bezárta a járművet. 

A nap, ami még fel sem kelt, biztosan túl volt már egy-két 

napkitörésen. A nyugaton lefelé szálló, élénk ezüstszínű hold 

olyan sok fényt tükrözött vissza, hogy a kráterei árnyéka szinte 

teljesen elmosódott. Nem is tűnt szilárdnak, inkább csak egy 

lyuknak az éjszakai égbolton, amelyből egy másik univerzum 

tiszta és veszedelmes fénye tűz át. 

Jane visszavitte a szobakulcsot a motel irodájába. A 

recepcióspult mögött ülő kopasz, kecskeszakállas férfi szinte 

olyan hangon kérdezte meg tőle, hogy mindent rendben talált-e, 

mintha tényleg érdekelné. Jane majdnem azt felelte: Annyi bogár 

van itt, hogy biztosra veszem, entomológusokat szoktak ezen a helyen 

elszállásolni! – de nem akart mélyebb benyomást kelteni benne, 

mint amilyenre a férfi által a jelek szerint meztelenül elképzelt 

teste képes. Végül csak annyit felelt, hogy „Igen, mindent!”, és 

kisétált az irodából. 

Bejelentkezéskor készpénzzel fizetett, előre, a 

személyazonossága igazolására pedig az egyik hamisított 

jogosítványát használta, amely szerint a sacramentói Lucy Aimes 

hagyta el az épületet. 



 

 

A fedett járdaszakasz plafonján lévő lámpák fémházában 

valamiféle kora tavaszi szárnyas bogarak cikáztak, felnagyított, 

nyakigláb árnyékuk ott táncolt a megvilágított aszfalton. 

Jane tisztában volt a biztonsági kamerák jelenlétével, 

miközben átsétált a motelhoz tartozó étterem épületébe, de 

egyikre sem nézett rá közvetlenül. A nyomon követés elkerülése 

lehetetlenné vált. 

De csak a reptereken, vasútállomásokon és más jelentős 

létesítményekben lévő kamerák zavarták, amelyek valós idejű 

összeköttetésben voltak csúcstechnológiás arcfelismerő 

szoftvereket futtató számítógépekkel. 

A repüléssel teljesen felhagyott. Mindenhova autóval ment. 

Amikor ez az egész elkezdődött, még nem festette hosszú, 

szőke haját. Mostanra rövidebb, barna frizurájú nővé vált. 

Csakhogy az arcfelismerést nem lehet ilyen trükkökkel átverni, 

ha vadásznak az emberre. Azon túl, hogy elég figyelemfelkeltő 

eszközökkel álcázza magát, nem tehet sokat azért, hogy 

megváltoztassa az arcát vagy az egyedi, jellegzetes vonásait, 

elkerülendő a gépesített azonosítást. 

3. 

SAJTOS OMLETT HÁROM tojásból, dupla adag bacon, 

virsli, vaj a pirításra, házias sült krumpli nélkül, narancslé helyett 

kávé. Jane fehérjén élt, a túlzásba vitt szénhidrát mindig 

elnehezítette, és az agya is lassabban forgott tőle. A zsír miatt 

nem aggódott, mert még legalább két évtizedet le kellett húznia 

ahhoz, hogy érszűkülete legyen. 



 

 

A pincérnő újratöltötte a kávéját. Harmincas lehetett, csinos 

volt a maga hervadóvirág-stílusában, kicsit túl sápadt és túl 

vékony, mintha az élet napról napra kicentrifugázta és tovább 

fakította volna. 

– Hallotta a philadelphiai híreket? 

– Tessék? 

– Valami elmebetegek szándékosan beleszálltak egy 

magángéppel egy négysávosba a kora reggeli csúcsforgalomban. 

A tévében azt mondták, hogy csurig fel volt töltve 

üzemanyaggal. A sztráda több mint egy kilométeren kigyulladt, 

egy híd teljesen beomlott, autók és kamionok robbantak fel, azok 

a szegény emberek meg nem tudtak hova futni. Rettenetes. A 

konyhában van egy tévé. Rosszul lettünk a látványtól. Azt 

mondták, hogy Isten miatt csinálták, de ezekbe az ördög bújt 

bele. Most mit tehetünk? 

– Nem tudom – válaszolta Jane. 

– Szerintem senki sem tudja. 

– Szerintem sem. 

A pincérnő visszament a konyhába, Jane pedig befejezte a 

reggelijét. Ha az ember hagyná, hogy a hírek elvegyék az 

étvágyát, akkor nagyon hamar éhen halna. 

4. 

A FEKETE FORD ESCAPE detroiti egyenautónak 

tűnt, de ennek titkok rejlettek a motorháztetője alatt, és olyan 

ereje volt, hogy bármit állva hagyott, aminek a „SZOLGÁLUNK ÉS 

VÉDÜNK” felirat szerepelt az oldalán. 



 

 

Jane két héttel korábban vette meg készpénzért az arizonai 

Nogalesban, ami közvetlenül a mexikói Nogales határa mellett 

volt. Az autót az Egyesült Államokban lopták el, utána pedig 

Mexikóban kapott új alvázszámot és további lóerőket, majd 

visszatért az Államokba gazdát cserélni. A kereskedő 

bemutatótermei egy sor pajtában kaptak helyet, egy volt 

lótelepen; a tulajdonos nem reklámozta a készletét, soha nem 

adott nyugtát és nem fizetett adót. Igény esetén kanadai 

rendszámot és garantáltan érvényes forgalmi engedélyt is tudott 

biztosítani, amelyet Brit Columbia közlekedési hatósága 

bocsátott ki. 

Amikor eljött a hajnal, Jane még mindig Arizonában volt, és 

nyugat felé száguldott a 8-as számú autópályán. Az éjszaka 

egyre jobban elhalványult. Ahogy a nap lassan bevilágította a 

látóhatárt, a magasan szálló fátyolfelhők rózsaszínné váltak, 

majd korallvörössé, az ég pedig egyre intenzívebb kékké 

világosodott. 

A hosszabb utakon Jane néha szívesen hallgatott zenét. 

Bachot, Beethovent, Brahmsot, Chopint, Lisztet. Aznap inkább a 

csendet választotta. Olyan hangulatban volt, hogy még a zene is 

diszharmonikusnak tűnt volna számára. 

Hatvanöt kilométerrel napfelkelte után átkelt Dél-Kalifornia 

államhatárán. A következő óra során a fehér felhőpászmák 

lejjebb ereszkedtek, és szürke gyapjúcsomókká álltak össze. Még 

egy óra elteltével az ég elsötétült, duzzadttá és baljóssá vált. 

A Clevelandi Nemzeti Park erdejének a nyugati peremén 

Jane letért az autópályáról Alpine városa felé, ahol Gordon 

Lambert tábornok élt a feleségével. Előző este megnézte az utat 

régi, de hasznos Thomas Guide autóstérképén. Biztos volt benne, 

hogy megtalálja a házat. 



 

 

A többi változtatás mellett a Ford Escape teljes GPS- 

rendszerét is eltávolították Mexikóban, a válaszjeladót is 

beleértve, amely lehetővé tette, hogy a műholdak és más 

eszközök folyamatosan kövessék a helyzetét. Semmi értelme 

nem lett volna megpróbálni elbújni egy olyan járművel, amelyik 

folyamatosan közvetíti a világnak a kerekek minden egyes 

fordulatát. 

Bár az eső éppen olyan természetes, mint a napsütés, bár a 

természetnek nincsenek tudatos intenciói, Jane mégis 

rosszindulatot látott a közeledő viharban. Az utóbbi időben 

nagyon próbára tette a természetimádatát az a talán irracionális, 

de mély benyomás, hogy a természet gonosz és destruktív 

támadásokat intéz az emberiség ellen. 

5. 

A TIZENNÉGYEZER LELKET számláló Alpine-ban 

néhányan biztosan hittek a végzetben. Nem egészen 

háromszázan a kumeyaay indiánok viejas törzséhez tartoztak 

közülük; ők üzemeltették a Viejas Kaszinót. Jane-t nem 

érdekelték a szerencsejátékok. Az élete így is egy percről percre 

változó kockavetésre hasonlított, és ennél több rizikóvállalást 

már nem bírt volna elviselni. 

A központi, fenyőfákkal és kocsányos tölgyekkel 

szegélyezett üzleti negyed egy régimódi telepesvárosra 

emlékeztetett. Egyes épületei még a vadnyugat idejéből 

maradtak fenn, az újabbak pedig ezeket próbálták imitálni több-

kevesebb sikerrel. A régiségboltok, galériák, ajándékboltok és 



 

 

éttermek nagy száma jelentős turizmusra utalt, amely talán még 

a kaszinó létrejötte előtt is jellemző volt. 

San Diego, az ország nyolcadik legnagyobb városa nem 

egészen ötven kilométerre és ötszázötven méterrel magasabban 

volt. Ahol legalább egymillió ember él szoros közelségben, ott 

egy jelentős részük óhatatlanul szükségét fogja érezni, hogy 

bármikor elrepülhessen a rajból egy kevésbé nyüzsgő helyre. 

A fehér deszkás, fekete zsalugáteres Lambert-rezidencia 

Alpine szélén helyezkedett el, egy egyhektáros birtokon. Az 

előkertet dárdás kerítés védte, a tornácon rattanfotelok álltak. A 

ház északkeleti sarkánál álló rúdon zászló lengett; a vörös-fehér 

része finoman hullámzott a szélben, az ötvencsillagos négyszög 

szépen kisimult a háborgó, komor égbolt előtt. 

A negyven kilométer per órás sebességkorlátozás lehetővé 

tette, hogy Jane lassan hajtson el a ház előtt anélkül, hogy gyanút 

keltene. Semmi szokatlant nem vett észre. De ha sejtik, hogy ide 

fog jönni a kötelék miatt, amelyen Gwyneth Lamberttel 

osztozott, akkor biztosan nagyon ügyelnek arra, hogy szinte a 

láthatatlanságig körültekintőek legyenek. 

Négy további ház előtt haladt el, mielőtt a zsákutca véget ért. 

Utána megfordult, és az út szélén leparkolta a Ford Escape-et, az 

orrával abba az irányba, amelyről jött. 

A domb, amelyen ezek a házak álltak, Az El Capitan-tóra 

nézett. Jane elindult egy ösvényen az erdőben, majd letért egy 

tisztásra. A domboldalon sarjadó világoszöld fű nyárra olyan 

aranyszínű lesz, mint a búza, gondolta. A tóparton dél felé fordult, 

és a vizet figyelte, amely egyszerre tűnt békésnek és 

nyugtalannak, mert a gyűrött szennyesre emlékeztető felhők 

tükörképe tisztán látszott a felszínén. Jane megnézte és 

megcsodálta a bal oldalán sorakozó házakat is. 



 

 

A kerítésükből arra lehetett következtetni, hogy a kertek a 

dombtetőn lévő, laposra döngölt területet foglalják el. A 

Lambert-ház fehér karói időről időre visszaköszöntek köztük. 

Jane még két házzal tovább sétált, mielőtt visszafordult volna 

Lamberték felé, és elindult volna felfelé az emelkedőn. A hátsó 

kapun egy egyszerű, elfordítható retesz volt csak. 

Miután becsukta maga mögött a kaput, végignézett az 

ablakokon, amelyek mögött széthúzták a függönyt, és felvonták 

a redőnyt, hogy minél többet beengedjenek az aznapi gyér 

fényből. Senki nem bámulta odabentről a tavat – vagy várta őt. 

Jane egyre elszántabban követte a ház mellett húzódó 

kerítést. Miközben a felhők mind lejjebb ereszkedtek, és a zászló 

megrezzent a szélben, amelyben vagy az eső, vagy a tó szaga 

érződött halványan, felsétált a tornácra vezető lépcsőn, és 

megnyomta a csengőt. 

Pár pillanattal később egy vékony, csinos, ötvenes nő nyitott 

ajtót. Farmert viselt, pulóvert, és egy hímzett eprekkel díszített 

térdig érő kötényt. 

– Mrs. Lambert? – kérdezte Jane. 

– Igen? 

– Van bennünk valami közös, és abban reménykedem, hogy 

ezt jó ajánlólevélnek tekinti. – Gwyneth Lambert egy félmosoly 

kíséretében felhúzta a szemöldökét. Jane így folytatta: – 

Mindketten tengerészgyalogosokhoz mentünk feleségül. 

– Ez valóban így van. Miben segíthetek? 

– Továbbá mindketten özvegyek vagyunk. És azt hiszem, 

ugyanazok az emberek felelősek ezért. 



 

 

6. 

A KONYHÁBAN NARANCSILLAT terjengett. Gwyn 

Lambert mandarinos-csokoládés muffint sütött éppen, akkora 

mennyiségben és olyan odaadással, hogy Jane nem tudta 

elfojtani magában a gyanút, miszerint a gyász élesebb 

késszúrásai ellen próbálja ezzel az elfoglaltsággal felvértezni 

magát. 

A konyhapulton kilenc tányér volt, mindegyiken tizenkét 

teljesen kihűlt és celofánba tekert muffinnal a szomszédok és 

barátok számára. A tizedik tányéron még meleg sütemények 

álltak az étkezőasztalon, a sütőben pedig éppen egy újabb adag 

édesség duzzadt tökéletesre. 

Gwyn azok közé a lenyűgöző konyhatündérek közé 

tartozott, akik úgy hoztak létre kulináris remekműveket, hogy 

ennek semmi nyoma nem maradt. Nem halmozódtak szennyes 

keverőtálak vagy edények a mosogatóban. Nem maradt liszt a 

pulton. Nem voltak morzsák vagy egyéb szennyeződések a 

padlón. 

Jane, miután visszautasított egy muffint, elfogadott egy 

csésze erős feketekávét. Ő és a háziasszony egymással szemben 

ültek az asztal két szélén. A forró italról lustán gomolygott az 

aromás gőz. 

– Azt mondtad, Nick alezredes volt? – kérdezte Gwyn. 

Jane a valódi nevén mutatkozott be neki. A kapcsolata 

Gwynnel garantálta, hogy ez a látogatás titokban maradjon. Ha 

már egy tengerészgyalogos feleségében sem bízhatott az adott 

körülmények között, akkor senkiben. 

– Ezredes – javította ki Jane. – Ezüst sast viselt. 



 

 

– Alig harminckét évesen? Egy olyan kölyök, aki ilyen 

tempóban masírozik, előbb-utóbb a csillagokat is megkapta 

volna. 

Gwyn férje, Gordon altábornagy volt, három csillaggal és 

alig egy szinttel a hadsereg legfőbb vezetői alatt. 

Jane azt felelte: 

– Nick megkapta a haditengerészeti érdemkeresztet és a 

kiemelkedő védelmi szolgálatért járó kitüntetést, továbbá az 

egész mellkasa ki volt dekorálva medálokkal. – A 

haditengerészeti érdemkereszt csak egy szinttel van a 

becsületrend alatt. Nick mindig is szerény volt, és soha nem 

beszélt a plecsnijeiről, de Jane néha szükségét érezte, hogy 

eldicsekedjen velük, ezzel is megerősítve, hogy a férje létezett, és 

hogy a létezése jobb hellyé tette a világot. – Négy hónappal 

ezelőtt veszítettem el. Hat éve voltunk házasok. 

– Édesem – jelentette ki Gwyn –, te igazi gyermek feleség 

lehettél. 

– Dehogy. Huszonegy voltam. Egy héttel az után esküdtünk 

meg, hogy lediplomáztam Quanticóban, és állást kaptam a 

Szövetségi Nyomozóirodánál. 

Gwyn meglepettnek tűnt. 

– Az FBI-nál dolgozol? 

– Ha valaha is visszamegyek oda. Most fizetés nélküli 

szabadságon vagyok. Akkor ismerkedtünk meg, amikor Nicket a 

quanticói Corps Combat Development Commandhez 

vezényelték. Nem kezdett ki velem. Kénytelen voltam én 

kikezdeni vele. Ő volt a legszebb dolog, amit valaha láttam, én 

pedig olyan makacs tudok lenni, mint egy öszvér, ha arról van 

szó, hogy megkapjam, amit akarok. – Jane maga is meglepődött, 

amikor a szíve összeszorult, a hangja pedig elcsuklott. – Ez a 



 

 

négy hónap néha négy évnek tűnik… utána meg alig négy 

órának. – Azonnal elszégyellte magát. – A fenébe, ne haragudj! A 

te veszteséged frissebb az enyémnél. 

Gwyn egy legyintéssel elintézte a bocsánatkérést, és száraz 

szemmel azt válaszolta: 

– Egy évvel a házasságkötésünk után, ami 1983-ban volt, 

Gordie éppen Bejrútban tartózkodott, amikor a terroristák 

felrobbantották a tengerészgyalogosok barakkját, és kétszázhúsz 

ember meghalt. Olyan gyakran járt veszélyes helyeken, hogy 

legalább ezerszer hittem már halottnak. És úgy gondoltam, hogy 

ez a sok képzelődés felkészít majd arra a napra, amikor esetleg 

bekopogtat hozzám egy kék egyenruhás illető az értesítővel… 

De arra nem voltam felkészülve… ahogy végül megtörtént. 

Az újságok szerint alig több mint két héttel korábban, 

szombat este, amikor a felesége a szupermarketben volt, Gordon 

kisétált a kerítésük hátsó kapuján, és leballagott a domboldalon a 

tópartra. Egy rövid csövű, pisztolymarkolatú ismétlőfegyver is 

volt nála. Leült a víz mellé, háttal a füves partnak. A cső 

rövidsége lehetővé tette, hogy elérje a ravaszt. A tavon 

csónakázók látták, ahogy szájba lövi magát. Amikor Gwyn 

hazaért a bevásárlásból, az utcán már ott álltak a helyi 

rendőrkapitányság járőrkocsijai, az ő házuk bejárati ajtaja nyitva 

volt, és az élete örökre megváltozott. 

Jane megszólalt: 

– Megkérdezhetném esetleg…  

– Gyászolok, de nem törtem össze. Kérdezz! 

– Van bármi esélye annak, hogy valaki mással ment le a 

tóhoz? 



 

 

– Nem, nincs. A szomszéd nő látta, amikor lesétált oda. 

Egyedül volt, és vitt magával valamit, de a szomszédunk nem 

vette észre, hogy egy fegyver az. 

– A csónakázókat, akik látták… őket tisztázták? 

Gwyn döbbentnek tűnt. 

– Mi alól? 

– Lehet, hogy a férjed egy találkozóra ment. Lehet, hogy 

óvatosságból vitt magával fegyvert. 

– És lehet, hogy meggyilkolták? Ez nem lehetséges. Négy 

csónak is volt a környéken. Legalább tizenkét szemtanúval. 

Jane nem szívesen tette fel a következő kérdést, mert úgy 

hangzott, mintha azzal vádolná Lambertéket, hogy problémák 

voltak a házasságukban. 

– A férjed… Gordon nem volt depressziós? 

– Soha. Vannak, akik lemondanak a reményről. Gordie egy 

életre hozzáláncolta magát, az optimisták optimistája volt. 

– Pont úgy, mint Nick – jegyezte meg Jane. – Számára 

minden probléma, amivel szembesült, csak egy újabb kihívás 

volt, és ő imádta a kihívásokat. 

– Hogy történt, édesem? Hogyan veszítetted el? 

– Éppen vacsorát készítettem. Ő kiment a vécére. Amikor 

nem jött vissza, utánamentem, és a kádban ülve találtam rá, 

teljesen felöltözve. A katonai kését használta, a Ka-Bart, és olyan 

mélyen elvágta a nyakát, hogy sikerült elmetszenie a nyaki 

ütőerét. 



 

 

7. 

EZ EGY NEDVES El Nino-tél volt, a második az 

utóbbi fél évtizedben, a köztes években átlagos csapadékkal; egy 

meteorológiai anomália, amely véget vetett az állami aszálynak. 

Az ablakon beszűrődő délelőtti fény kicsit erőtlenebbé vált, 

mintha alkonyodna. A korábban tükörsima tó tele lett fehér 

tajtékkal, a szél úgy felborzolta, mintha egy hatalmas kígyó 

szunyókálna a közeledő vihar árnyékában. 

Miközben Gwyn kiemelte az elkészült muffinokat a sütőből, 

és a csöpögtetőtálcára tette a tepsit hűlni, a falióra ketyegése 

mintha hangosabbá vált volna. Az elmúlt hónap során változatos 

időmérő eszközök tették pokollá Jane életét. Időről időre úgy 

érezte, mintha a saját karórája halk ketyegését is hallaná; ez 

végül olyan idegesítővé vált, hogy levette, és berakta az autó 

kesztyűtartójába, vagy ha éppen egy motelban volt, a szoba 

másik végébe vitte, hogy bedugja egy karosszék huzata alá, amíg 

szüksége nem lesz rá. Lehet, hogy egyre fogyott az ideje, de nem 

akarta, hogy bármi is emlékeztesse erre. 

Miközben Gwyn újra megtöltötte a kávéscsészéjüket, Jane 

hangosan megkérdezte: 

– Gordon hagyott búcsúlevelet? 

– Levelet sem, SMS-t sem, hangüzenetet sem. Nem tudom, 

hogy szomorkodjam, amiért nem tette, vagy örüljek. – A 

háziasszony visszatette a kannát a kávéfőzőre, és visszaült a 

székébe. 

Jane megpróbálta figyelmen kívül hagyni a hangos 

ketyegést, ami kétségkívül csak a képzelete játéka volt. 



 

 

– Én tartok egy jegyzettömböt és egy tollat az 

éjjeliszekrényem fiókjában. Nick azokat használta a búcsúlevele 

megírására, már ha azt annak lehet tekinteni. – Az a négy 

hátborzongató mondat minden egyes alkalommal dérbe 

borította szívének összes kamráját, amikor eszébe jutottak. Most 

felidézte őket: „Valami baj van velem. Muszáj. Nagyon muszáj. 

Nagyon muszáj meghalnom.” 

Gwyn megfogta a kávéscsészéjét, de lerakta anélkül, hogy 

beleivott volna. 

– Ez átkozottul különös, nem? 

– Én is úgy gondoltam. És a jelek szerint a rendőrök és a 

halottkém is. Az első mondatot a megszokott rendezett, 

aprólékos kézírásával írta le, de az utána következők minősége 

egyenletesen romlott, mintha csak nehezen tudná irányítani a 

kezét. 

Kibámultak az egyre sötétebb időre, egy darabig együtt 

hallgattak, majd Gwyn azt mondta: 

– Milyen rettenetes lehetett… Hogy pont te találtad meg. 

Válaszra nem is volt szükség. 

Jane úgy meredt a csészéjére, mintha a jövője a mennyezeti 

lámpa visszavert fényének a mintájába lenne írva, majd így szólt: 

– Az öngyilkosságok aránya az elmúlt évszázadban 

nagyjából tíz és félre esett vissza százezer főre vetítve az 

Egyesült Államokban. De az elmúlt két évtizedben visszaugrott 

a történelmi normára, ami tizenkettő és fél… Egészen múlt 

áprilisig, amikor elkezdett tovább emelkedni. Év végére már 

százezer emberenként tizennégy volt az arány. A népességre 

vetítve ez harmincnyolcezer eset. A növekedés plusz négyezer-

ötszáz öngyilkosságot jelent. És amennyire látom, ennek az 

évnek az első három hónapjában már tizenöt és félre emelkedett 



 

 

a fejenkénti szám, ami december harmincegyedikével bezárólag 

majdnem nyolcezernégyszáz esettel többet fog jelenteni a 

történelmi átlagnál. 

Miközben felsorolta a számokat Gwynnek, ismét 

elgondolkozott a jelentőségükön, de még mindig nem tudta, 

mihez kezdjen velük, és miért tűnnek fontosnak Nick halála 

szempontjából. Amikor felnézett, látta, hogy Gwyn sokkal 

komolyabb érdeklődéssel méregeti, mint korábban. 

– Édesem, azt akarod mondani, hogy te kutatómunkát 

végzel? Hát persze. Szóval több van emögött, mint amit 

elmeséltél. Ugye? 

Valóban több volt, de Jane nem szeretett volna túl sokat 

megosztani a Lambert özveggyel, s veszélybe sodorni őt. 

Gwyn azonban tovább feszegette a témát. 

– Csak azt ne mondd, hogy ismét valami hidegháborúba 

kerültünk, amelyben mocskos trükkökkel operálnak. Nagyon 

sok katona van abban a nyolcezer-négyszáz fős többletben? 

– Elég sok, de nem aránytalanul. A többlet egyenlően oszlik 

el a különböző szakmák között. Orvosok, ügyvédek, tanárok, 

rendőrök, újságírók… De maguk az öngyilkosságok szokatlanok. 

Sikeres és stabil érzelmi állapotú emberek követik el őket, akik 

nem küszködtek depressziós epizódokkal, lelki problémákkal, 

anyagi gondokkal. Az áldozatok egyáltalán nem illenek bele a 

klasszikus öngyilkosok személyiségtípusai közé. 

Egy szélroham rázta meg a házat, és zörgette meg a hátsó 

ajtót, mintha valaki kitartóan rángatná a kilincset. 

Gwyn arcát Jane megjelenése óta először színesítette meg a 

remény, ami a szemébe is korábban nem látott csillogást lopott. 



 

 

– Azt mondod, hogy Gordie-t talán… micsoda? Bedrogozták, 

vagy ilyesmi? Hogy nem tudta, mit csinál, amikor lesétált oda 

azzal a puskával? Lehetséges, hogy…? 

– Nem tudom, Gwyn. Én csak apró mozaikdarabkákat 

szedtem össze, és még nem látom, mit jelentenek, ha bármit is 

jelentenek egyáltalán. – Jane belekortyolt a kávéba, de már eleget 

ivott. – Előfordult korábban, hogy Gordon nem érezte jól magát? 

– Egyszer-kétszer megfázott. Volt egy tályogos foga és egy 

gyökérkezelése. 

– Szédülések? Zavart tudatállapot? Fejfájás? 

– Gordie nem volt az a fejfájós típus. Semmi nem tudta 

kikezdeni. 

– Erre emlékeznél, ez egy durva migrén lett volna, azokkal a 

jellegzetes villogó fényekkel a látótérben. – Jane észrevette, hogy 

a szavai megpendítenek valamit az özvegyben. – Mikor történt, 

Gwyn? 

– A WIC-en, a What If konferencián, tavaly szeptemberben, 

Vegasban. 

– Mi az a What If? 

– A Gernsback Intézet rendezvénye. Négy napra 

összetrombitáltak egy rakás jövőkutatót és tudományos-

fantasztikus írót. Az volt a cél, hogy szokatlan ötletekkel álljanak 

elő nemzetvédelmi témákban. Azok a veszélyek, amelyekkel 

nem foglalkozunk, egy, tíz vagy húsz év múlva sokkal 

komolyabbnak bizonyulhatnak, mint gondolnánk. 

Gwyn a szája elé kapta a kezét, és ráncokba szaladt a 

homloka. 

– Valami baj van? – kérdezte Jane. 

A vendéglátója megvonta a vállát. 



 

 

– Nem. Csak felmerült bennem, hogy erről talán nem lenne 

szabad beszélnem. De nem titok, vagy ilyesmi. Az elmúlt évek 

során nagyon felfigyelt rá a sajtó. Tudod, az intézet a száz 

legtehetségesebb előregondolkozót szokta meghívni… 

különböző ágazatok katonai vezetőit, elismert tudósokat, a 

legnagyobb nemzetvédelmi beszállítók mérnökeit, akik 

végighallgatják az előadásokat, és kérdéseket tesznek fel. Elég 

nagy hacacáré szokott lenni. A házastársakat is szívesen látják. 

Mi, a feleségek részt vehetünk a vacsorákon és a társasági 

összejöveteleken, az üléseken viszont nem. És egyébként semmi 

megvesztegetésgyanús nincs az egészben. 

– Ez eszembe sem jutott. 

– Az intézet elhivatottan nonprofit irányultságú. Semmi nem 

fűzi a nemzetvédelmi beszállítókhoz. És aki meghívást kap, 

annak ki kell fizetnie az útiköltséget és a szállást. Gordie 

háromszor is elvitt magával. Imádta őket. 

– De tavaly csúnya migrént kapott a konferencia idején? 

– Ez volt az egyetlen migrénje életében. A harmadik napon 

reggeltől fogva majdnem hat órán át feküdt az ágyban. Én 

folyamatosan nyaggattam, hogy hívja fel a recepciót, és kérjen 

orvost. Gordie viszont mindig is úgy gondolta, hogy ami a lőtt 

sebnél enyhébb egészségi probléma, az majd elmúlik, csak ki kell 

várni. Te is tudod, mekkora bizonyítási kényszerük tud lenni a 

férfiaknak önmagukkal szemben. 

Jane-ben felmerült egy emlék. 

– Nick barkácsolt, és egyszer átszúrta a kezét, amikor 

megcsúszott a vésője. Legalább négy vagy öt öltéssel kellett 

volna összevarrni. De ő kitisztította a sebet egyedül, telenyomta 

Neosporinnal, és szorosan bekötötte szigetelőszalaggal. Azt 

hittem, bele fog halni a vérmérgezésbe, vagy elveszíti a kezét, ő 



 

 

meg úgy gondolta, hogy nagyon aranyos, ahogy aggódom. 

Aranyos! A legszívesebben fültövön vágtam volna. Sőt, fültövön 

is vágtam. 

Gwyn elmosolyodott. 

– Helyes. Szóval, a migrén ebédre elmúlt, és Gordie csak egy 

ülésről maradt le. Miután nem voltam képes meggyőzni arról, 

hogy nézesse meg magát egy orvossal, elmentem a 

wellnessrészlegre, és egy vagyont költöttem masszázsra. De 

honnan tudtál a migrénről? 

– Egy másik ember, akit kikérdeztem, egy chicagói özvegy, 

azt mesélte, hogy a feleségének két hónappal az előtt volt az első 

és utolsó migrénje, hogy felakasztotta magát a garázsban. 

– Ő is részt vett a What If konferencián? 

– Nem. Bárcsak ilyen egyszerű lenne ez az egész. Nagyon 

sok áldozat között nem találok semmilyen kapcsolatot. Csak 

vékony szálakat, halvány összefüggéseket. Az a nő egy 

rokkantakat támogató nonprofit alapítvány vezetője volt. 

Minden beszámoló arról tanúskodik, hogy boldog volt, és 

produktív, és gyakorlatilag mindenki imádta. 

– A te Nickednek is volt egy furcsa migrénje? 

– Soha nem említett semmi ilyesmit. Az engem érdeklő 

gyanús öngyilkosságok áldozatai… a haláluk előtti hónapokban 

néhányan futó szédülésekre panaszkodtak közülük. Vagy furcsa, 

intenzív álmokra. Vagy arra, hogy erősen remegett a szájuk vagy 

a bal kezük, majd egy-két héttel később elmúlt a remegés. 

Néhányan múló keserű szájízt tapasztaltak. Különböző dolgokat, 

legnagyobbrészt apróságokat. De Nicknek semmilyen szokatlan 

tünete nem volt. Nulla, zéró, semmi. 

– Szóval te kikérdezted ezeknek az embereknek a szeretteit. 

– Igen. 



 

 

– Hányat? 

– Eddig huszonkét embert, téged is beleértve. – Gwyn 

arckifejezését látva Jane azzal folytatta: – Igen, tudom, 

megszállott vagyok. Lehet, hogy árnyékra vetődtem. 

– Dehogy vagy bolond, édesem. Csak néha… nehéz 

továbblépni. Innen hova fogsz menni? 

– Van valaki San Diego mellett, akivel szívesen beszélnék. – 

Jane hátradőlt a székében. – Viszont ez a vegasi What If 

konferencia nagyon kíváncsivá tett. Nem őriztél meg valamit a 

rendezvényről, mondjuk, egy brosúrát, például a négy nap 

programját? 

– Lehet, hogy Gordon emeleti dolgozószobájában van 

valami. Felmegyek, és megnézem. Kérsz még kávét? 

– Nem, köszönöm. Rengeteget kaptam a reggelihez. A vécére 

viszont nagy szükségem lenne. 

– Van egy mosdó a folyosón. Gyere, megmutatom. 

Jane pár perccel később, miközben a kezét mosta a póktalan, 

makulátlan mosdóban, meglátta a tükörben a saját tekintetét. 

Már nem először gondolkozott el azon, hogy amikor két 

hónappal korábban belekezdett ebbe a keresztes hadjáratba, az 

nem élete legrosszabb döntése volt-e. 

Olyan sok vesztenivalója volt, és nem csak az élete. 

Legkevésbé az élete. 

Az egyre erősebb szél lefütyült hozzá a tetőről a 

szellőzőnyíláson át, mint egy troll, aki átköltözött a 

hagyományos, híd alatti élőhelyéről egy panorámás családi 

házba. 

Amikor Jane kilépett a mosdó ajtaján, fegyver dördült el az 

emeleten. 



 

 

8. 

JANE ELŐVETTE, MAJD A KÉT kezébe fogta a 

pisztolyát, a csövét a földre szegezve. Nem a szolgálati fegyvere 

volt – azt a szabadsága alatt nem tarthatta magánál. De ezt is 

éppen annyira szerette, sőt, talán még jobban: egy Heckler & 

Koch Combat Competition Mark 23 volt, .45-ös ACP-re 

huzalozva. 

A dörrenés egy lövés volt. Ez biztos. Senki nem sikoltott 

előtte vagy utána, nem hallatszottak léptek. 

Jane tudta, hogy nem követték Arizonából. Ha valaki már itt 

várta volna, az még a konyhaasztalnál leszedte volna, amikor az 

özveggyel beszélgetett védtelenül. 

Lehet, hogy valaki túszul ejtette Gwynt, és azért lőtt a 

levegőbe, hogy felcsalogassa őt az emeletre. Ez nem tűnt 

logikusnak, de persze a legtöbb rosszfiú érzelemvezérelt, és nem 

észszerűen cselekszik. 

Eszébe jutott még egy lehetőség, ám azzal egyelőre nem 

akart foglalkozni. 

Ha a háznak van hátsó lépcsője, az nagy valószínűséggel a 

konyhában lesz. Nem látott ilyesmit. Két csukott ajtó volt csak. Az 

egyik biztosan a kamráé. A másik bizonyára a garázsba vezet. Vagy a 

mosókonyhába. Oké, akkor a főlépcső az egyetlen lépcső. 

Nem szerette a lépcsőket. Azokon nem lehet fedezéket 

találni. Nem lehet visszavonulni, mert ahhoz hátat kellene 

fordítania a lövöldözőnek. Ha egyszer elszánja magát, csak 

felfelé mehet azon a két keskeny lépcsősoron, amelyeken teljesen 

védtelen lesz. 



 

 

A lépcsőfordulóban meglapult, és gyorsan megkerülte a 

korlát oszlopát. Senki nem volt odafent. A szíve úgy zakatolt, 

mint egy menetdob. Harapj rá a félelmedre! Tudta, mit kell tennie. 

Már korábban is megtette. Az egyik edzője azt mondta, hogy ez 

olyan, mint a balett, csak harisnya és tütü nélkül, hogy tudni kell 

a megfelelő mozdulatokat, és nagyon pontosan kell időzíteni 

őket, és akkor az előadás végén mindenki virágokat fog dobni a 

lábai elé, mármint metaforikusan. 

Az utolsó szakasz. Egy profi itt próbálná meg leszedni. Mivel 

lefelé célozna, a fegyvere pont a szeme alatt lenne; az övé, 

miközben felfelé céloz, benne van a látóterében, úgyhogy az 

ellenfelének lenne több esélye. 

A lépcső teteje, és még mindig él. 

Húzd össze magad, és lapulj a falhoz! Mindkét kezed tartsd a 

fegyvereden! Karok kinyújtva! Állj meg, és hallgatózz! Senki nem volt 

a fenti folyosón. 

Innentől minden az ajtókról szólt, és ez majdnem olyan rossz 

volt, mint amikor a lépcsőn jött felfelé. Ha belép egy küszöbön, 

azonnal lelőhetik, a cél előtt pár lépéssel. 

Gwyn Lambertre egy székben talált rá a nagy hálószobában. 

Az özvegy feje oldalra billent. Jobb kezében, amely lazán az 

ölébe hullt, még mindig ott volt a pisztoly. A golyó a jobb 

halántékán hatolt be, végigszáguldott az agyán, majd kirobbant 

a bal halántékán, csontszilánkokkal, hajcsomókkal és ezeknél is 

rosszabb dolgokkal szórva meg a szőnyeget. 



 

 

9. 

A JELENET NEM TŰNT megrendezettnek. Valódi 

öngyilkosság volt. Senki nem sikoltott a lövés előtt, nem 

hallatszottak léptek, sem bármi egyéb. Csak a késztetés volt, és a 

tett, a kettő közötti pillanatokban pedig a rettegés, a 

megkönnyebbülés vagy a megbánás. Az éjjeliszekrény fiókja, 

ahol talán a pisztoly helye volt korábban, ki volt húzva. 

Jane nem ismerte Gwynt olyan régen, hogy meggyászolja, de 

rettenetes szomorúság és heves düh lett úrrá rajta, mert ez nem 

egy közönséges öngyilkosság volt, nem a lelki szenvedés vagy a 

depresszió következménye. Ahhoz képest, hogy Gwyn alig két 

hete veszítette el a férjét, olyan jól kezelte a helyzetet, amennyire 

csak lehetett. Muffint sütött, hogy elvigye a családtagjainak és a 

barátainak, akik ezekben a nehéz időkben segítettek neki, és a 

jövőbe tekintett. Egyébként is, Jane annyit biztosan tudott a 

katonafeleségekről, hogy egyikük sem rakta volna azt a terhet 

egy özvegytársa nyakába, hogy neki kelljen megtalálnia egy 

újabb öngyilkosság áldozatát. 

A váratlan pittyegés hallatán Jane megpördült, és felemelte a 

fegyverét. Senki. A hang a szomszédos szobában szólalt meg. 

Óvatosan a nyitott ajtóhoz osont, majd rájött, hogy a 

telefonszolgáltató jelét hangja, amely arra figyelmezteti az 

előfizetőket, hogy mellérakták a telefonkagylót. 

Jane belépett Gordon Lambert dolgozószobájába. A falakon a 

férfi fotói sorakoztak fiatalabb korából, kommandósruhában, a 

tengerészgyalogos bajtársaival egzotikus helyeken. Gordon 

díszegyenruhában, magasan és jóképűen, az elnökkel pózol a 

fotóhoz. Egy bekeretezett, csatát is megjárt zászló. 



 

 

A vonalas telefon kagylója a szőnyegen hevert. Jane 

kihalászott a zsebéből egy vászon zsebkendőt, amelyet kizárólag 

abból a célból tartott magánál, hogy ne kelljen ujjlenyomatokat 

hagynia, és megfogta a kagylót, azon gondolkozva, hogy kivel 

beszélhetett Gwyn a végzetes döntése előtt. Beütötte a telefonba 

az automatikus visszahívás kódját, de semmi. 

Gwyn állítása szerint azért jött fel az emeletre, hogy 

megkeresse a What If konferencia brosúráját vagy programját. 

Jane az asztalhoz lépett, és kihúzta az egyik fiókját. 

Megcsörrent a telefon. Ez nem is volt meglepő. A készülék 

nem jelezte ki a hívó számát. 

Jane felvette a kagylót, azonban nem szólt bele. A hívó sem. 

De nem egy rendszerhiba miatti fantomhívásról volt szó, és nem 

is téves hívásról. Jane zenét hallott a háttérben, az America egyik 

régi számát, amelyet még az ő megszületése előtt adtak ki: A 

Horse With No Name. 

Ő tette le előbb. A nagy telekméretekre való tekintettel 

valószínűtlennek tartotta, hogy bárki meghallotta volna a lövést. 

De sürgősen el kellett intéznie pár dolgot. 

10. 

LEHET, HOGY VALAKI MÁR el is indult felé. És az 

is lehet, hogy azon a környéken nem volt ügynökük, ám az 

elővigyázatosság akkor is azt diktálta, hogy számoljon az 

ellenséges látogatókkal. Nem volt ideje átkutatni a tábornok 

dolgozószobáját. 



 

 

A földszinten mindent letörölgetett, amihez emlékei szerint 

hozzáért. Gyorsan elmosta és a helyükre rakta a kávéscsészéket 

meg a kanalakat. Bár senki nem hallotta, mindezt nagyon 

csendesen hajtotta végre. Hétről hétre egyre csendesebben 

csinált mindent, mintha arra készülne, hogy szellemmé váljon, és 

örökre elnémuljon. 

A lenti mosdóban egy pillanatra ránézett a tükörre. Olyan 

fantasztikus volt ez a küldetés, amelynek a végrehajtására 

elindult, és olyan furcsa felfedezéseket tett, hogy néha már azt is 

el tudta hinni, hogy lehetetlen dolgok lehetségesek – ebben az 

esetben például az, hogy amikor kimegy a helyiségből, a 

tükörképe ott marad utána árulkodó nyomként. 

Amikor kilépett a ház bejárati ajtaján, kicsit úgy érezte 

magát, mintha a halál angyala lenne. Idejött, egy nő meghalt, és 

most elmegy. Néhányan azt mondják, hogy eljön az idő, amikor 

már nem lesz halál. Ha igazuk van, akkor a Halál is meg fog 

halni. 

Miközben elsétált a szomszéd házak előtt, senkit nem látott 

egyik ablakban sem, egyik tornácon sem, egy gyerek sem játszott 

odakint a közeledő viharban. Semmi más nem hallatszott, csak 

az egyre erősebb szél zúgása a kinti tárgyak között, mintha az 

egész emberiség kihalt volna a műveit maga után hagyva, 

amelyeket innentől az időjárás fog szép lassan elpusztítani. 

Jane az utca végéhez hajtott, ahol választhatott, hogy balra 

fordul, vagy egyenesen megy tovább. Majdnem egy kilométerrel 

tovább hajtott, utána jobbra kanyarodott, majd nem sokkal 

később balra. Semmilyen úti cél nem járt a fejében, viszont 

gyakran belenézett a visszapillantójába. Miután meggyőződött 

arról, hogy távolról sem követi senki, megkereste az autópályát, 

és San Diego felé indult, nyugatra. 



 

 

Még eljöhet az az idő, amikor az egész világ olyan precíz és 

folytonos megfigyelés alá kerül, hogy a válaszjeladó nélküli 

autókat is éppen olyan könnyen követni lehet majd, mint a gyári 

felszereléssel rendelkezőket. De ő abban a világban még 

Lamberték házáig sem jutott volna el. 

11. 

PÁR HÓNAPPAL KORÁBBAN, egy novemberi estén, 

hat nappal Nick halála előtt, miközben az ágyukban várta a 

férjét, aki éppen a fogát mosta, látott valamit a hírekben, ami 

felkeltette a kíváncsiságát, és ami később újra meg újra 

felbukkant a fejében, mintha lényeges lenne a jelenlegi 

megpróbáltatásai szempontjából. 

A hír azokról a tudósokról szólt, akik fényérzékeny 

fehérjékből és száloptikából próbáltak agyi implantátumokat 

készíteni. A tudósok az magyarázták, hogy mindenki 

folyamatosan kommunikál az agyával: az érzékszervek 

„beírnak” információkat, az agy értelmezi őket, és „kiküldi” a 

megfelelő utasításokat. Olyan kísérleteket is végeztek, amelyek 

során az agyi implantátumok képesek voltak fogadni az agy 

utasításait, és kommunikációs leállások után is közvetíteni őket, 

például agyvérzés vagy gerincvelősérülés esetén, ami lehetővé 

tette, hogy a négyszeres végtagvesztésben szenvedők pusztán a 

gondolataikkal mozgatni tudják a művégtagjaikat. Bizonyos 

motoros zavarokkal küszködő emberek, akik reménytelenül be 

vannak zárva a testükbe, annyira, hogy még beszélni sem 

tudnak, képesek lehetnek ilyen implantátumok segítségével a 



 

 

gondolataikkal kimondani, amit akarnak. A fényérzékeny fehérjék 

által világító impulzusokká változtatott gondolataikat szoftverek 

dolgoznák fel és változtatnák beszéddé számítógépes 

módszerekkel. 

Jane akkor még csodálatot érzett a világ gyors változásai 

felett, és a miatt a rengeteg csoda miatt, amire számíthattak. 

Most viszont be volt zárva az erőszak és szörnyűségek 

világába, amellyel az a régi hír mintha semmilyen kapcsolatban 

nem állt volna. Mégis újra meg újra felidézte, mintha nagy 

jelentőséggel bírna. 

Lehet, hogy nem a tartalma miatt emlékezett a hírre, hanem 

amiatt, amit Nick mondott nem sokkal utána. Nehéz napja volt, 

és kimerülten bújt ágyba, csakúgy, mint Jane. Egyiküknek sem 

volt energiája szeretkezni, de szívesen feküdtek egymás mellett, 

egymás kezét fogva és beszélgetve. Közvetlenül az előtt, hogy 

Jane elaludt, Nick az ajkához emelte a felesége kezét, 

megcsókolta, és azt mondta: „Te mindig feldobsz.” A szavai 

azóta is vissza-visszatértek a felesége legcsodálatosabb álmaiban: 

egy sor összefüggéstelen szituációban hangzottak el, mindig 

nagyon gyengéden. 

12. 

A BENNY’SNÉL, a strandon a philadelphiai 

közlekedők ellen intézett támadástól pont annyira felbolydult a 

vendégkör, mint a Stanley-kupától tette volna. A nap minden 

órájában volt annyi sportműsor a tévében, akár élő, akár 

ismétlés, hogy bármelyik szurkolót kielégítse, de ebben az 



 

 

ebédidőben mindkét képernyő a híreket közvetítette, 

amelyekben az alul futó szövegsávot az áldozatok számának és a 

politikusok elítélő nyilatkozatainak szentelték a korábbi 

győzelmek és a játékosok statisztikái helyett. 

A Benny’s nem közvetlenül a parton helyezkedett el, hanem 

kétsaroknyira a hullámok morajától, és ha ötven éve San Diego 

kedvence volt is, mint azt a táblája hirdette, nagy 

valószínűséggel már nem egy Benny tulajdonában állt, 

amennyiben valaha is abban volt. A vendégkörét az elmúlt 

évtizedben egyre szűkülő középosztály alkotta. Ebben az 

időpontban még egyikük sem ivott annyit, hogy hangosan 

felháborodjon a szörnyűségeken, de szinte tapintható volt a 

haragjuk, a félelmük, no meg a közösség Iránti vágyuk, ami a 

bárszékekre és az asztalok mellé vonzotta őket. 

Jane a leghátsó bokszban evett, amely keskenyebb volt a 

többinél, és csak ketten fértek el benne a megszokott négy fő 

helyett. A gránitmintás laminált asztallap szinte biztosan 

műanyagból lehetett Benny idejében. Az asztalok, továbbá a 

padok és bárszékek ízléses huzata a kárómintás 

márványpadlóval együtt olyan jólét és társadalmi státusz felé 

tűnt törekedni, amilyet soha nem sikerült elérnie, mégis annyira 

amerikai volt, hogy Jane meglepően megrendítőnek találta. 

A vendégek között ott ebédelt a helyi lap egyik újságírója is, 

aki egy-két sör után nem bírta elfojtani riporteri ösztöneit. Jane 

látta, ahogy végigmegy a hosszúkás helyiségen a 

jegyzettömbjével, a tollával és a heinekenes üvegével, a 

névjegykártyáját osztogatva, és beszélgetésbe elegyedik a 

vendégekkel a terrorizmus legújabb megnyilvánulásáról. 

A férfi nagyjából negyvenéves lehetett, jó frizurával, ami úgy 

nézett ki, mintha többet költene fodrászra, mint amennyit a 



 

 

könyvelője tanácsosnak tartana. Büszke lehetett a hátsójára, mert 

a farmernadrágja valamivel szűkebb volt a kelleténél. És a férfias 

alkarjára is, hiszen felhajtotta az ingujját, noha a nap melege ezt 

nem indokolta. 

Részben riporterként, részben mint férfi lépett oda Jane 

bokszához, a tekintetében némi számítással, amit sok nő 

sértőnek talált volna, de ő nem. Nem volt faragatlan, és nem 

tudhatta, hogy Jane felhagyott az ismerkedéssel, annak ellenére, 

hogy pontosan tudta, mindig észreveszik a férfiak. És azzal is 

tisztában volt, hogy ha nemet mond egy háromperces interjúra, 

akármilyen udvariasan vagy elutasítóan teszi is, akkor 

hosszabban és élénkebben megmarad a férfi emlékezetében. 

Az újságírót Kelsey-nek hívták, ő pedig Maryként 

mutatkozott be, és a férfi az udvarias invitálását követően helyet 

foglalt vele szemben. 

– Rettenetes egy nap. 

– Előfordul az ilyen. 

– Vannak barátai vagy családtagjai Philadelphiában? 

– Csak polgártársaim. 

– Igen. Még mindig fáj, ugye? 

– Ez így van jól. 

– Ön szerint mit kellene tennünk ezzel kapcsolatban? 

– Magának és nekem? 

– Mindnyájunknak. 

– Rá kellene ébrednünk, hogy ez az egész egy nagyobb 

probléma tünete. 

– Mégpedig? 

– Hogy az eszményeknek nem lenne szabad többet érniük az 

embereknél. 

A férfi felvonta a szemöldökét. 



 

 

– Ez érdekes. Részletezze egy kicsit! 

Jane magyarázat helyett megfordította a két szó sorrendjét, 

és kiiktatott egy tagadást: 

– Az embereknek többet kellene érniük az eszményeknél. 

Kelsey arra várt, hogy folytassa. Amikor Jane ehelyett 

bekapta a hamburgere utolsó előtti falatját, azt mondta: 

– Az én rovatom nem politikai, hanem olyan… emberi 

tényezős. De ha valamilyen politikai címkét kellene aggatnia 

magára, mi lenne az? 

– A „megvető”. 

Az újságíró felnevetett, és leírt valamit. 

– Elképzelhető, hogy ez lenne a legnagyobb politikai párt. 

Honnan jött? 

– Miamiból – hazudta Jane. – Mondjak egy sztorit, aminek 

utánajárhatna? 

– Mi az? 

– Az öngyilkosságok egyre nagyobb aránya. 

– Egyre nagyobb? 

– Nézzen utána! 

Kelsey még aközben sem vette le róla a szemét, hogy 

beleivott a sörösüvegébe. 

– Miért mutat érdeklődést az ilyen morbid dolgok iránt egy 

magához hasonló lány? 

– Szociológus vagyok – lódította Jane. – Nem gyanakszik 

néha arra, hogy az ilyen szemétségeket, mint ez a philadelphiai 

támadás, alantas célokra használják? 

Bár a férfi „emberi tényezős” cikkeket írt, a tekintete olyan 

volt, mind egy oknyomozó riporternek; nemcsak ránézett a 

dolgokra, hanem rétegről rétegre meghámozta őket. 

– Mármint hogyan? 



 

 

Jane a közelebbi tévére mutatott. 

– Van az a sztori, ami óránként kábé egy percet kap két 

philadelphiai hír között. 

Georgia egyik volt kormányzója lőfegyverrel végzett a 

feleségével, a kampányai egyik vagyonos támogatójával és 

önmagával. 

– Az atlantai atrocitásra gondol – idézte az újságíró a címkét, 

amelyet a bulvársajtó máris rásütött az esetre. – Borzalmas 

dolog. 

– Ha tegnap történt volna, ez lenne a nap híre. De ugyanazon 

a napon történt, mint Philly, így egy hét múlva már senki sem 

emlékszik rá. 

A férfi láthatóan nem értette, hogy mire céloz. 

– Azt mondják, hogy a feleségnek viszonya volt a bőkezű 

adakozóval. 

Jane időközben végzett a hamburgerével, és beletörölte a 

kezét egy szalvétába. 

– Tessék, itt van korunk egyik legnagyobb rejtélye. 

– Mégpedig? 

– Hogy kik azok az „ők”, akik mindig mondanak dolgokat. 

Kelsey elmosolyodott, és a lány üres üvegére mutatott. 

– Meghívhatom egy Dos Equisre? 

– Köszönöm, de egynél meghúzom a határt. Tudta, hogy a 

gyilkosságok száma is emelkedett? 

– Persze, arról írtunk cikkeket. 

Megjelent a pincérnő, és Jane a számlát kérte. Áthajolt az 

asztalon Kelsey felé, és azt suttogta: 

– Érdemes lenne fogadásokat kötni arra, hogy mi ugrik meg 

legközelebb. 



 

 

A férfi mintha kezdeményezésnek vette volna a 

bizalmasságot, szintén közelebb hajolt, és azt felelte: 

– Meséljen! 

– A gyilkossággal társuló öngyilkosságoké. Lehet, hogy a 

kormányzó az első fecske. A következő fázisé, úgymond. 

– Minek a következő fázisáé? 

Jane egészen idáig őszinte volt, ekkor viszont pókerarcot 

vágott, és belekezdett a játékba, hogy elűzze a férfit: 

– Azé, ami Roswellben kezdődött. 

Kelsey túl gyakorlott újságíró volt ahhoz, hogy hagyja, hogy 

a mosolya megfagyjon, vagy a tekintete üvegessé váljon. 

– Az új-mexikói Roswellben? 

– Ott szálltak le először. Ugye, maga nem ufótagadó? 

– Egyáltalán nem – felelte a férfi. – Az univerzum végtelen. 

Egyetlen észszerűen gondolkozó ember sem merné kijelenteni, 

hogy egyedül vagyunk benne. 

Mire a pincérnő kihozta a számlát, Kelsey kitért Jane 

csapdája elől, amikor az azt kérdezte tőle, hogy hisz-e az 

rmberrabló földönkívüliekben, megköszönte neki – pontosabban 

Marynek, Miamiból –, hogy megosztotta vele a gondolatait, és 

továbbállt egy másik asztalhoz. 

Jane készpénzzel fizetett, az embereket kerülgetve az ajtóhoz 

sétált, majd, talán ösztönösen, visszanézett, és azt látta, hogy az 

újságíró őt bámulja. A férfi ekkor elfordult, egy telefont emelt a 

füléhez. 

Csak egy fickó volt, aki kikezdett vele, és akit elég ügyesen 

lerázott; csak egy fickó, akinek még mindig tetszett, amit látott. 

A telefon csupán véletlen egybeesés; semmi köze hozzá. 

Ennek ellenére Jane, miután kijutott, szaporábban kezdte 

szedni a lábát. 



 

 

13. 

 

A SIRÁLYOK FEHÉR papírsárkányokként sodródtak 

be a tengerről a közeledő vihar vulkánfekete fellegek elől, s 

vetődtek le az égből az ereszcsatornák és a főnixpálmák 

menedékébe. 

Jane az étterem mellett ingyen parkolhatott volna. De nem 

így járt el. Egy parkolóóra mellett hagyta a Fordot két sarokkal 

odébb, egy mellékutcában. Az utca másik oldaláról indult a 

kocsija felé, úgy téve, mintha semmilyen érdeklődést nem 

táplálna a jármű iránt, miközben végig a környezetét pásztázta, 

hogy kiderítse, nem szúrta-e ki valaki a Fordot. 

Már nem először magyarázta magának, hogy a fejlett 

paranoidok is így reszketik végig az életüket, de azért még hitt a 

saját épelméjűségében. 

Bár egyetlen megfigyelőt sem látott, elsétált az Escape mellett 

a következő sarokig, majd átkelt a túloldalra, és hátulról 

közelítette meg. 

A riporter megköszönte, hogy elmondta neki a gondolatait; 

Jane bizonyos értelemben mindig is nagyon nyíltan kifejezte 

mások előtt az érzelmeit, a reményeit, a szándékait és a 

meggyőződéseit. Ettől csak még inkább nehezére esett elviselnie 

a jelenlegi elszigeteltségét. Mivel a barátaival általában 

megosztja az ember, hogy mi foglalkoztatja, kerülte a régi 

ismerőseit, és új ismeretségeket sem kötött az útja során. Ha nem 

így tett volna, az a halálát jelenthette volna, vagy azokét, akiket 

beavatott a titkaiba. 

Amikor eladta a régi házát, amikor minden tulajdonát 

készpénzre váltotta, amit egy olyan helyre rejtett, ahol nem 



 

 

lehetne könnyen megtalálni, azt hitte, hogy ez az időszak csak 

hat hónapig fog tartani. Most, két hónappal az utazása kezdete 

után, és majdnem ötezer kilométerre onnan, ahol elkezdte, már 

nem tudott annyi hamis önbizalmat kicsiholni magából, hogy 

akár egy határozatlan céldátumot süssön a küldetésére. 

Besorolt a forgalomba, bekormányozta a Fordot a járművek 

folyamába. Szinte az összes autó, terepjáró, furgon és busz 

folyamatosan sugározta a helyzetét a kereskedelmi 

adatgyűjtőknek, hatóságoknak – és mindazoknak, akik a jövőt 

birtokolták. 

14. 

AZ ÚJ SAN DIEGÓ-I Központi Könyvtár – ami az 

ember ízlésének függvényében vagy a posztmodern diadala, 

vagy egy sajnálatos tévedés – majdnem ötvenezer 

négyzetméteren terült el az épülete kilenc szintjén, azaz túl nagy 

volt Jane céljainak. A helyiségei túl alapos megfigyelés alatt 

álltak ahhoz, hogy biztonságban érezze magát bennük, és túl 

bonyolultan lehetett elhagyni őket ahhoz, hogy azt gyorsan és 

észrevétlenül megtehesse vészhelyzet esetén. Úgyhogy inkább 

elindult, hogy keressen egy régimódibb könyvtárat. 

A laptopjától már hetekkel korábban megszabadult. A 

számítógépek újabban éppen olyan alkalmasak voltak a 

helyzetmeghatározásra, mint a járművek GPS-e. Szívesebben 

használt könyvtári számítógépeket ott, ahol éppen tartózkodott. 

És még így sem maradt túl sokáig egy helyen, csak addig, amíg 

kiderítette, amit akart. 



 

 

Talált egy spanyol misszionáriusház stílusú könyvtárat, egy 

nem különösebben jellegzetes, de letisztult, hangulatos 

épületben: vörös kolostorcserép, halványsárga, stukkós falak, 

bronzkeretes ablakok. Mellette zöldellő banánpálmák 

evezőlapát-szerű levelei szöktek a magasba, mintha vissza 

akarnák sodorni az épületet egy békésebb korszakba. 

A könyvtárat kiszolgáló parkoló mellett egy park is elterült 

kanyargós ösvényekkel, piknikasztalokkal és egy játszótérrel. 

Jane, mint az szokásává vált, elhajtott az úti célja mellett, és egy 

másfél saroknyira lévő mellékutcában parkolta le a kocsiját. 

Miután magához vett egy kis jegyzettömböt, egy tollat és a 

tárcáját, az ülés alá dugta a kézitáskáját, kiszállt, és bezárta a 

kocsi ajtaját. 

A könyvtárban sokkal több sor könyvespolc volt, mint 

számítógép. Jane egy olyan munkaállomást választott, amelyik 

mellett kettővel egy mogorvának tűnő hajléktalan ült; a jelenléte 

biztosította, hogy a könyvtárlátogatók elkerüljek azt a sarkot. 

Boszorkákéra emlékeztető, kócos fekete haj, zabolátlan 

sarkipróféta-szakáll, benne egy fehér csíkkal, mintha villám 

lúgozta volna ki, magas szárú fűzős bakancs, terepmintás 

nadrág, zöld flaneling és egy bő, fekete, műszálas dzseki. A férfi 

láthatóan legyőzte a könyvtár obszcén weboldalakat letiltó 

tűzfalát, és éppen pornót nézett elnémítva. 

Még csak rá sem pillantott Jane-re, és nem fogdosta magát. A 

kezét az asztalon tartotta, és mintha unalommal vegyes 

csodálkozással bámulta volna a képernyőn lezajló történéseket. 

Léteznek olyan drogok, mint például az ecstasy, amelyeket ha 

túl nagy mennyiségben fogyasztanak túl hosszú ideig, akkor 

kiiktatják az agy természetes endorfintermelését, és így az ember 

elveszíti miattuk azt a képességét, hogy örömöt, boldogságot 



 

 

vagy kiegyensúlyozottságot éljen át farmakológiai segítség 

nélkül. Lehet, hogy a férfival is ez történt, mert cserzett és 

viharvert arca teljesen kifejezéstelen maradt, miközben egy 

szobor mozdulatlanságával és értetlenségével meredt a 

képernyőre. 

Jane rákeresett az interneten a Gernsback Intézetre, amelyik 

többek között minden évben megrendezte a What If konferenciát 

– és meg is találta. Az intézet bevallott célja az volt, hogy 

„inspirációt adjon az üzleti és a tudományos világ, a 

közigazgatás és a művészet kulcsembereinek, avégett, hogy 

megalapozott ötletelésre késztesse őket, amelynek során nem 

szokványos megoldások merülhetnek fel az emberiséget 

veszélyeztető jelentősebb problémákra”. 

Jótét lelkek. A rosszindulatú emberek nem is találhatnának 

jobb fedősztorit egy nonprofit szervezetnél, amely az emberiség 

jólétéért küzd. Lehet, hogy az intézet legtöbb alkalmazottja 

tényleg jóhiszemű, és nemes dolgokat csinál, de nem biztos, 

hogy ismerik az alapítók rejtett motivációit vagy céljait. 

Jane feljegyezte a jegyzettömbbe azokat az adatokat, amelyek 

a legfontosabbnak tűntek a nyomozása szempontjából. A saját 

numerikus és alfabetikus kódrendszerét használta, hogy a 

papírra vetett információkat rajta kívül senki ne tudja elolvasni. 

Most éppen az intézet vezetőinek és kilenc elnökségi tagjának a 

kódnevét írta fel, amelyek közül csak az egyik – David James 

Michaelé – vert visszhangot az emlékezetében. 

David James Michael. A három keresztnevű ember. Ő valahol 

máshol is szerepelt a neveknek, dátumoknak és helyeknek ebben 

a gyűjteményében. Majd később kibogarássza, hogy hol. 

A hajléktalan bezárta a pornóoldalt, és kutyás videókat 

kezdett nézni a YouTube-on, szintén lehalkított hangszóróval, 



 

 

két kezét a billentyűzet két oldalán tartva, olyan kifejezéstelen 

arccal, mint egy falióra. 

Jane, miután kilépett a gépből, és zsebre vágta a 

jegyzetfüzetét meg a tollát, felállt, közelebb lépett a fickóhoz, és 

két húszdollárost tett le a számítógépe mellé. 

– Köszönöm az országunkért tett szolgálatait. – A férfi úgy 

nézett fel rá, mintha idegen nyelven szólt volna hozzá. A 

tekintete nem volt véreres, sem üveges a piától; szürke volt, 

tiszta és fürkésző. Mondani nem mondott semmit, úgyhogy Jane 

rámutatott a jobb kezén lévő tetoválásra: egy kék lándzsahegyre, 

amelynek a háttere előtt egy aranyszínű, magasba emelt kard 

volt, a közepén átcikázó három arany villámmal, vagyis az 

amerikai hadsereg Különleges Légierejének a címerpajzsa, alatta 

a „DDT” betűkkel. – Nem lehetett könnyű munka. 

A férfi a negyven dollár felé biccentve azt felelte: 

– Vannak, akiknek nagyobb szükségük lenne rá, mint nekem. 

– Olyan hangja volt, mint egy torokgyulladásos medvének. 

– De én nem ismerem őket – válaszolta Jane. – Hálás lennék, 

ha átadná nekik a nevemben. 

– Az elintézhető. – A férfi nem nyúlt a pénzhez, hanem 

visszafordult a kutyás videókhoz. – Van egy ingyenkonyha a 

környéken, ahol mindig hasznát veszik az adományoknak. 

Jane nem tudta, hogy helyesen cselekedett-e, azonban nem 

lett volna képes mást tenni. 

Miközben kisétált az alkóvból, ahol a számítógépek 

sorakoztak, visszanézett, de a férfi továbbra is a számítógépét 

bámulta. 



 

 

15. 

A VIHAR MÉG MINDIG nem tört ki. San Diego felett 

súlyosnak tűnt az ég a déli sötétségtől, mintha a távoli Alpine 

felett tornyosuló összes víz és potenciális villám kihasználatlanul 

átsodródott volna a nagyváros fölé, hogy kiegészítse a közeledő 

tengerparti özönvizet. Néha mind az időjárás, mind a történelem 

túl lassan bontakozik ki azok számára, akik türelmetlenül várják 

a jövőt. 

Jane elindult a könyvtár parkjának kanyargós ösvényén, és 

hamarosan meglátott maga előtt egy kis medencével körbevett 

szökőkutat. Odasétált, és leült az egyik partra a vízzel szemben, 

amely sok vékony kis sugárban tört fel, ezüst cseppekkel töltve 

meg a levegőt. 

A parkban alig volt valaki ebben az órában, csak féltucatnyi 

ember látszott, akik közül ketten kutyát sétáltattak, kevésbé 

kényelmesen, mint egy derűsebb ég alatt tették volna. 

Jane elővette a jegyzetfüzetét a dzsekije belső zsebéből, 

odalapozott a nevek egyre hosszabb listájához, és megkereste 

David James Michael előző említését. Ő volt az az ember, akiről 

a könyvtárban kiderült számára, hogy a meghívásos alapon 

működő What If konferenciát megrendező Gernsback Intézet 

egyik elnökségi tagja. A konferencia két résztvevője is, mind 

Gordon, mint Gwyn Lambert, önkezével vette el a saját életét. 

Michael nevének első említése mellett az állt, hogy egy 

bizonyos T. Quinn Eubanks öngyilkosságával van kapcsolatban, 

aki a michigani Traverse Cityben élt. Eubanks, aki tekintélyes 

vagyont örökölt, és saját jogon is elég sok sikert aratott, három 

jótékonysági egyesület elnökségében is szerepelt, beleértve a 



 

 

Seedling Alapítványt is, amelyben az egyik kollégája David 

James Michael volt. 

A következő lépés olyan egyértelmű volt, amilyen csak 

lehetett valami ebben az ügyben. 

Azonban Jane-nek előbb el kellett intéznie egy chicagói 

telefonbeszélgetést. 

Mindig volt nála egy feltöltőkártyás telefon. Amennyire 

tudta, az eldobható készülékeket nem lehet lenyomozni. 

Előfordulhat, hogy már ezekben az olcsó eszközökben is volt 

beépített jeladó, de mindig készpénzzel fizetett értük, és az 

aktiválásukhoz sem kellett igazolnia magát. 

Egy falka egyenruhás iskolás lány sietett el mellette, 

nyomukban egy tyúkanyószerű, modern apácaruhát viselő 

nővérrel, aki a jelek szerint attól tartott, hogy bármelyik 

pillanatban kitörhet a vihar. 

A levegő még mindig túl mozdulatlan volt. A tektonikus 

lemezekhez hasonlóan a hideg és meleg légtömegek ütközése is 

egymásra csúszást eredményez, amitől váratlanul fel fog majd 

támadni a szél, és utána egy-két perccel kitör a zivatar. 

Jane bízott a meteorológiai megérzéseiben – és nem akarta a 

kocsiban használni a telefonját, ahol csapdába eshet, ha mégis 

tévedett az eldobható készülékekkel kapcsolatban –, úgyhogy 

kivette a soron következő mobilját a belső zsebéből, és beütötte 

Sidney Root közvetlen vonalának a számát. 

Sidney felesége, Eileen volt az a fogyatékossággal küszködök 

jogaiért harcoló chicagói ügyvéd, akiről Jane Gwyneth 

Lambertnek mesélt. Eileen Rootnak akkor volt először és utoljára 

migrénje, amikor egy szemináriumra utazott, és három héttel 

később felakasztotta magát a családi házuk garázsában. 



 

 

Jane férjéhez hasonlóan Sidney felesége is hagyott búcsúüzenetet, 

mielőtt megölte magát, egy még felkavaróbb és rejtélyesebb levelet, mint 

Nick: A drága Sayso azt mondja, évek óta magányos, miért nincs már 

rá szüksége Leenie-nek, ő mindig ott volt Leenie mellett, most nekem is 

ott kell lennem mellette. 

Sem Sidney, sem az ő és Eileen – vagyis Leenie – három 

gyermeke, akik a húszas éveikben jártak, nem hallottak soha 

életükben semmilyen Sayso nevű férfiról. 

Jane nem sokkal az után utazott Chicagóba, és találkozott 

Sidney Roottal, hogy szabadságoltatta magát az irodánál, a nem 

hivatalos nyomozása elején, mielőtt kiderült volna számára, 

hogy a kutatómunkája miatt egy olyan megfoghatatlan és 

rejtélyes összeesküvés célpontjává vált, amely mintha csak 

szellemekből állt volna. Akkor még a valódi nevét használta, 

úgyhogy kényszerűségből most is azt mondta be, amikor a férfi 

a harmadik kicsengés után felvette a telefont. 

– Igen, pár nappal ezelőtt megpróbáltalak felhívni – mondta 

Sidney –, de ahhoz a számhoz, amit megadtál, nem tartozott 

előfizető. 

– Elköltöztem, és rengeteg dolog megváltozott körülöttem – 

felelte Jane, és ennél bővebb magyarázatot nem is állt 

szándékában adni. – De még mindig nem hagy nyugodni ez a 

dolog, tudod, továbbra is keresem a megoldást, és azt reméltem, 

tudsz szakítani rám pár percet. 

– Persze. Csak hadd csukjam be az irodám ajtaját! – Sidney 

építészként dolgozott egy nagy cégnél, négy partnerrel. Pár 

másodperccel később visszatért a telefon túlvégére. 

– Oké. Mit tehetek érted? 

– Tudom, hogy a nonprofit egyesületek világa hatalmas, és a 

feleséged mozgott inkább ezekben a körökben, te nem annyira, 



 

 

de nem emlékszel, nem emlegetett Eileen egy bizonyos 

Gernsback Intézetet? 

Sidney pár pillanatra elgondolkozott, s végül azt válaszolta: 

– Ez nem mond semmit. 

– Mi a helyzet a Seedling Alapítvánnyal? 

Az sem. 

– Akkor felsorolok pár nevet. David James Michael? 

– Hmmmmm… Sajnálom, de nem. 

– Quinn Eubanks? 

– Mindig is pocsék volt a névmemóriám. 

– Emlékszel arra a bostoni szemináriumra, amelyiken 

Eileennak migrénje volt… azt mondtad, hogy azt a rendezvényt 

a Harvard Egyetem szervezte. 

– Igen. Arra rá is tudsz keresni. 

– Megtettem. De nem vett részt Eileen más konferenciákon 

nem sokkal előtte vagy utána? 

– Eileen imádta a munkáját. Mindig tele volt a 

határidőnaplója. Nem emlékszem, viszont utána tudok nézni, ha 

szeretnéd. 

– Nagyon hálás lennék érte, Sidney. Ha holnap ilyenkor 

visszahívlak, az jó? 

– Téged tényleg nem hagy nyugodni ez a dolog. 

– Ne feledkezz meg az öngyilkossági statisztikákról, amiket 

mutattam neked. 

– Emlékszem rájuk. De, mint már akkoriban is említettem, 

nézd csak meg, mennyire megbolondult a világ, mennyi erőszak 

és gyűlölet tombol manapság, hány gazdasági krízis robban ki, 

és meg fogod érteni, miért van miden korábbinál több 

depressziós ember. 

– Csakhogy Eileen nem volt depressziós. 



 

 

– Hát nem. De…  

– És Nick sem. 

– Eileen nem volt az – folytatta Sidney –, és pont emiatt 

akartalak múltkor felhívni. Emlékszel még a búcsúlevelére? 

Jane fejből idézte az elejét. 

„A drága Sayso azt mondja, évek óta magányos…” 

– Eleinte nem osztottuk meg a tartalmát szélesebb körben – 

folytatta Sidney – mert… nos, azért, mert olyan furcsa volt, 

egyáltalán nem vallott Eileenra. Nem akartuk, hogy az emberek 

úgy emlékezzenek rá, mintha… hát, mintha elmebeteg lett volna. 

De nemrég az egyetlen életben lévő nagynénje, Faye értesült a 

levélről, és megoldotta a rejtélyt. Eileennak négy-öt éves korában 

volt egy Sayso nevű képzelt barátja. Beszélt hozzá, és 

történeteket talált ki róla. Utána, ahogy ez lenni szokott, 

nyomtalanul elmúlt a dolog. Ki tudja, hogy miért villant be neki 

ismét a legvégén? 

Jane megborzongott a gondolatra, hogy egy rég feledésbe 

merült képzelt barát felszólít egy ötvenéves nőt arra, hogy térjen 

vissza hozzá a halála árán, bár ha megkérdezik, hogy miért 

futott végig rajta a hideg, nem tudta volna megmagyarázni. 

– Hogy vagy egyébként? – kérdezte Sidney. 

– Elég jól. Csak rosszul alszom. 

– Én is. Néha, amikor felébredek a saját horkolásomra, 

bocsánatot kérek Eileentól miatta. Úgy értem, hangosan. 

Megfeledkezem arról, hogy már nincs ott. 

– Én sokat utazom, és motelokban alszom – válaszolta Jane –, 

és képtelen vagyok sima ágyban aludni. Nick magas termetű 

volt, úgyhogy mindig extra nagy ágyat kérek. Úgy érzem, ha 

nem ezt tenném, azzal beismerném, hogy meghalt, és akkor 

egyáltalán nem tudnék aludni. 



 

 

– Még mindig szabadságon vagy? 

– Igen. 

– Fogadd meg a tanácsomat, és menj vissza a 

munkahelyedre! Csinálj valami hasznosat ahelyett, hogy egy 

olyan dolog magyarázatát kergeted, amit soha nem lehet 

megmagyarázni! 

– Lehet, hogy ezt fogom tenni – hazudta Jane. 

– Nem akarlak nyomasztani, de nekem sokat segített a 

munka. 

– Lehet, hogy ezt fogom tenni – hazudta ismét Jane. 

Add meg az új telefonszámodat, hogy felhívhassalak, amikor 

kiderítem, hogy Eileen járt-e másik konferencián akkoriban. 

– Holnap visszahívlak – válaszolta Jane. – Kösz, Sidney. 

Csodálatos ember vagy. 

Mire lerakta, a jelek szerint egyedül maradt a parkban. A 

gyep és az ösvények teljesen kihaltnak tűntek. Még egy galamb 

sem kószált rajtuk. Vagy egy élelmet kereső mókus. Ha rosszkor 

van az ember rossz helyen, egy nagyváros is éppen olyan 

élettelen tud lenni, mint a sarkkör. 

A park északi és déli oldalán húzódó utakon nem változott a 

forgalom: motorok zúgtak, kerekek csikordultak, légfékek 

sziszegtek, egy-egy duda harsant, rosszul illeszkedő 

csatornafedelek zörögtek. De miközben Jane elindult  a szökőkút 

csobogása mellől, az autók zaja furcsán fojtottnak tűnt, mintha a 

parkot duplán üvegezett hangszigetelő ablakok vennék körül. 

A levegő nyugodt maradt a nyomás ellenére is, az ég tele 

volt vasfekete hegyekkel, amelyek kifakadni készültek, a 

település várakozó álláspontra helyezkedett, az épületek ablakai 

mögött lámpák égtek, noha még magasan járt a nap; a sofőrök 



 

 

bekapcsolták a fényszórókat, és a járművek úgy siklottak végig a 

hamis alkonyaton, mintha tengeralattjárók lennének. 

Jane még csak pár lépést tett meg, amikor olyan zúgást 

hallott, mintha egy darázsraj közeledne felé. Először mintha a 

feje felett szólt volna, utána mögötte, de csak amikor 

körbefordult, és ismét maga előtt látta azt a pálmaligetet, 

amelyik felé elindult, akkor vette észre a hang tőle hat méterre 

lebegő forrását: egy drónt. 

16. 

A CSÚCSTECHNOLÓGIÁS, polgári használatra szánt 

kvadrokopter, a katonai modellek kicsinyített változata úgy 

nézett ki, mint egy pilóta nélküli holdjáró és egy rovar keveréke. 

Meglehetősen hasonlított a DJI Inspire 1 Próra, csak valamivel 

nagyobb volt; olyan hétezer dollár értékű aeronautikának tűnt. 

Az ingatlancégek szoktak ilyeneket használni az eladó házak 

videózására, de egyre több másfajta kereskedelmi vállalat is. 

Továbbá az anyagilag jól szituált hobbisták is előnyben 

részesítették, akik között a jóhiszemű drónrajongóktól a 

voyeurökig mindenféle motivációjú illető akadt. 

A főnixpálmák lombjának árnyékában, a talaj felett alig két-

három méterre lebegő drón ezernyi film és regény rettegett 

gépistenének a megtestesülése volt, egy levegőnél is könnyebb 

szörnyeteg egy kőtörő kalapács erejével, amitől Jane libabőrös 

lett. Ráadásul az összes civil drónra vonatkozó szabályt 

megsértette, legalábbis az ő ismeretei szerint. 



 

 

Egyáltalán nem gondolta, hogy a feltűnése véletlen 

egybeesés lenne. A szerkezet háromtengelyű, forgatható 

kamerája egyenesen rászegeződött. Valahogy megtudták, hol 

van. Az nem számított ebben a pillanatban, hogy milyen hibát 

követett el; ezt majd később megfejti. 

Ha egy pótakkumulátornak köszönhetően a drón repülési 

ideje duplája egy Inspire 1 Prónak, akkor nagyjából harminc-

negyven percig tud a levegőben maradni. Ami azt jelenti, hogy 

valahol a közelben szállhatott fel, nagy valószínűséggel egy 

megfigyelőfurgonból. 

A drón kezelője szemmel fogja őt tartani addig, amíg elég 

rendőr nem érkezik a helyszínre ahhoz, hogy letartóztassák. 

Vagy az is lehet, hogy nem a hivatalos hatóság van a nyomában, 

ami azt jelenti, hogy nem lesznek rendőrök, hanem egyszerűen 

csak… elviszik. Ők. Akik a nyomában vannak. A mindenható, 

rejtélyes ők. Ám Jane-nek fogalma sem volt, hogy kik lehetnek 

azok az ők. 

Mindenesetre nagyon közel jártak hozzá. 

A park még mindig kihaltnak tűnt. De nem marad az sokáig. 

Nem próbált azonnal elszaladni, ehelyett a drón felé indult, 

mert meglátott rajta valamit, amit alaposabban is meg akart 

nézni. A merészségének köszönhetően hamarabb felfedezte, 

mint egyébként tudta volna, hogy ez vagy nem polgári modell, 

vagy radikálisan módosítva lett eladás után. Lehet, hogy a vihar 

miatti félhomály vagy az árnyékok vezették félre, bár tudta, 

hogy nem így van, és az is lehet, hogy csak a paranoiája gyártott 

az ártatlan formákból hangtompítót, ami egy fegyver csövén 

volt, ugyanakkor biztos volt benne, hogy a paranoiájának semmi 

köze ehhez. 

A drón fel volt fegyverezve. 



 

 

Amikor a repülő szerkezet megindult felé, beugrott előle egy 

főnixpálma vastag törzse mögé. Ha azonnal megfordult és 

elszaladt volna, akkor hátba lőtték volna. 

A bujkálása rövid és elkeseredett pillanatai alatt kivette a 

Beckler & Kochot a válltokjából. 

A gondolatai zakatoltak, megpróbálták minden szempontból 

körbejárni a veszélyt. A súlytöbblet okozta problémák 

mérsékelték annak az esélyét, hogy egy polgári típusú drónt 

nagy táras fegyverrel szereljenek fel. Egy hasonló szerkezet fegyver 

nélkül – de kamerával és akkumulátorral – nagyjából három és fél kilót 

nyom. A lőfegyver és a töltények súlya okul rontana a stabilitásán, és 

erősen csökkentené a repülési idejét. Úgyhogy csak egy alacsony 

kaliberű fegyver jöhet szóba, amelybe nem sok töltény fér, és amely nem 

lehet olyan nagyon pontos. 

De persze csupán egyszer kell eltalálnia a célpontját. 

Arra tippelt, hogy a távirányított orgyilkos a bal oldaláról 

besiklani a képbe. De utána meghallotta, hogy jobbról kerüli meg 

a masszív, öreg pálmafát. 

Mielőtt a kamera megtalálta volna, elhátrált előle. Hátát a 

hatalmas főnixpálma majdnem egy méter átmérőjű törzse felé 

fordítva a felé közeledő drónnal szinkronban mozgott. 

Az elsütőmechanizmus nem egy teljes kézifegyver része lesz. Ebben 

az esetben nincs szükség markolatra vagy hagyományos tárra. Csak a 

legfontosabb elemekre. Ez egy .22 kaliberes fegyver lesz. Olyasmi, mint 

egy miniatűr futószalag, mondjuk, négy tölténnyel. 

Jane-nek megvolt az az előnye, hogy ő hallotta is az 

ellenfelét. A drónnak csak szeme volt, füle nem. A kezelője 

gyakorlatilag süketnek számított. 

De a rézhüvelyes, üreges hegyű töltények, még a .22- esek is, 

közelről halálosak. 



 

 

Jane felhagyott a bujkálással. Eltávolodott a fától, gyorsan 

megkerülte, és bátran a drón háta mögé lépett. 

A kezelője látótere nagyjából hetvenfokos lehetett. Biztosan 

tudatában volt annak, hogy a vakfoltjából veszély fenyegeti. A 

drón hirtelen zümmögő hangot adott ki, mint a haragos 

darazsak, és egy helyben lebegve körbefordult. 

Jane két kezével markolva a fegyverét, három, négy, öt lövést 

eresztett bele. Mind az öt dördülés biliárdgolyóként verődött 

vissza a liget összes pálmafájáról. Az a nyomorult repülő 

szerkezet csupa leszállótalp és propeller volt, keskeny 

fegyvercsővel, a forgatható gyűrűre erősített kamerája pedig 

nem nyújtott kényelmes célpontot. Jane azt kívánta, bárcsak 

sörétes puska lenne nála. Másrészt viszont a Terminátornak ezt a 

nagymamáját egyáltalán nem arra tervezték, hogy lövéseket 

kelljen kibírnia. Akár egy lövéssel, akár öttel találta el, 

darabkákat kezdett köpködni magáról, megpördült a levegőben, 

lepattant az egyik pálmáról, majd zörögve végigbukfencezett a 

füvön. Több ezer dollár változott apróvá a pusztulásakor. 

Jane addig észre sem vette, hogy egy második drón is követi, 

amíg meg nem látta sebesen közeledni a szerkezetet a szökőkút 

felől. 

17. 

KÉT DRÓN, egy megfigyelőfurgon, amelyből 

felrepítették őket, valószínűleg egy egész osztag kommandós, 

akik hamarosan megjelennek: ezeknek vannak erőforrásaik, és őt 

akarják, talán még elszántabban, mint gondolta. 



 

 

Amikor Jane sarkon fordult, hogy elszaladjon a másik drón 

elől, a hatalmas, öreg főnixpálma az útját állta. Mielőtt még 

megkerülhette volna, egy tegeznyi acéltű fúródott bele 

függőleges sorban, alig pár centire tőle. 

Sejthette volna. Egy három-négy kilós repülő drón még egy 

.22-es fegyver visszarúgásától is elveszítené a célzópontosságát. 

Ez egy sűrített levegős fegyver, ami nyílvesszőket lő ki. Tollak 

nincsenek is rajtuk, gyakorlatilag a számszeríj lövedékeinek 

kicsinyített másolatai. Méreg? Nyugtató? Valószínűleg az utóbbi. 

Biztos, hogy ki akarják hallgatni – úgyhogy az ő szempontjából 

talán előnyösebb lenne a méreg. 

Jane a pálmák közé rejtőzve menekült, a drón pedig ott 

zümmögött a nyomában, miközben madarak rebbentek fel a 

lombok védelméből felháborodottan rikoltozva és csiripelve, 

amiért kiűzik őket a közeledő viharban. A fák hatalmas koronája 

miatt a törzsek távolabb voltak egymástól, mint az praktikus lett 

volna számára; így túl sok időt kellett fedezéken kívül töltenie. 

Miközben kanyargott és le-lebukott, abban reménykedett, hogy a 

drón nem lesz képes célkeresztbe fogni, de egyszerűen nem 

látott menedéket, és ráébredt, hogy nincs más lehetősége, mint 

továbbra is mozgásban maradni. A repülő szerkezet talán 

másodpercenként húsz métert tud megtenni szélcsendben, ami 

sokkol gyorsabb az ő futási sebességénél. Nem tudja sokáig 

elkerülni. És nem lesz képes még egyszer elsütni a korábbi 

famegkerülős trükkjét; lehet, hogy a drónnak nincs agya, viszont 

a kezelőjének van. 

A lövöldözés felkeltette volna a rendőrség figyelmét, ami 

nem feltétlenül lett volna jó. Két hónappal korábban, amikor ez 

az egész elkezdődött, Jane számára kiderült, hogy a rendőrök 

nem mindig az ártatlanokat védik, és hogy az ilyen veszélyes 



 

 

időkben, amikor az árnyékok is árnyékot vetnek, amikor a 

sötétség gyakran világosságnak tűnik, a jónak és a rossznak 

nemegyszer ugyanolyan arca van. 

Míg egyik fától a másikig ugrott ebben az akadályverseny-

maratonban, amelyben csak veszíthetett, az álomszerű 

összecsapás alatt a főnixpálmák között, amelyből a halála esetén 

nem éledne fel főnixként, egyszer csak megérezte, hogy valaki 

rángatja a jobb kabátujját. Miközben bevetette magát a 

következő pálma mögé, észrevette, hogy három vékony tű 

fúródott a dzsekije szövetébe, alig pár milliméterrel kerülve el a 

bőrét. 

A komor délután korai szürkületében váratlan, vakító fény 

villant fel a parkban, mintha mindent fel akarna égetni, amihez 

hozzáér, és hamuba akarná borítani a világot, hogy az összes 

árnyék visszaugorjon a gazdájába, vagy menekülőre fogja, és 

elárvult szellemként kóboroljon a gyepen, az ösvényeken új 

tulajdonost keresve. Jane csak egy másodperccel a villanás után 

ébredt rá, hogy a közelében csapott le egy villám, amikor olyan 

erős mennydörgés támadt, hogy a talaj is beleremegett a lába 

alatt. 

Az egyik dolog, amit Quanticóban megtanult, az volt, hogy 

ösztönösen kövesse a begyakorolt reakciókat, hogy mindig azt 

csinálja, ami előtte már több ezer ügynök esetében bevált, 

ugyanakkor azt is felismerje, hogy a tanultak gondolkodás 

nélküli ismételgetése mikor eredményezne gyászbeszédet és egy, 

a nevére szóló halotti anyakönyvi kivonatot, és hogy ilyenkor 

inkább a megérzéseire támaszkodjon, amelyek minden 

tankönyvnél precízebbek voltak. 

A vakító fényt követően az összes elűzött árnyék 

visszasietett a mennydörgés hívó szavára. Miközben még jobban 



 

 

elsötétült körülötte az ég, Jane levetette magát a földre, a hátára 

hengeredett, és olyan védtelenül feküdt ott, mint egy azték 

áldozat az oltáron, miközben szárnyas hóhérja ott lebegett 

felette, hogy a vérét ontsa. Látta, hogy a helikopterező drón 

irányba állítja a fegyvere csövét, és ekkor ráfogta a pisztolyát, és 

kilőtte belőle mind az öt megmaradt töltényt. 

Ezüst villanások suhantak el az arca mellett, és fúródtak a 

talajba, de a gép elvétette a célt. Az eltalált drón megremegett, 

felfelé indult, majd vissza, mintha magasabbra akarna szállni, 

hogy elmeneküljön. De mivel elveszítette az egyik propellerét, 

ehelyett süllyedni és imbolyogni kezdett, a megfordulásra tett 

próbálkozás közben megbillent, oldalra dőlve besuhant egy 

résbe a fák között, majd talán nagyjából másodpercenként 

tízméteres sebességgel nekiment egy pálma törzsének, és úgy 

szétesett, mint egy falhoz vágott tojás. 

Jane már talpon is volt, bár nem emlékezett arra, hogy felállt 

volna. Kioldotta az üres tárat, zsebre vágta, egy másikat 

csattintott fel a fegyverére tíz tölténnyel, majd a tokjába dugta a 

pisztolyt, és futásnak eredt. 

18. 

A PÁLMALIGETBŐL KIÉRVE, a szökőkút közelében 

végre meglátta őket. Két fickó rohant felé a könyvtár 

parkolójából, ami nyugatra volt tőle, három másik pedig a 

parktól északra lévő út felől. Egyikük sem viselt egyenruhát, bár 

biztosan nem csak kocogó civilek voltak. 



 

 

A Ford Escape a park déli oldalánál állt, egy parkolóóra 

mellett, de Jane nem akarta az üldözőit odavezetni, hátha még 

nem ismerik az autót. 

Inkább kelet felé menekült, a zöldterület legnagyobb része 

felé, és nagyon örült, hogy elkerüli a szénhidrátokat, minden 

este nyújt, és rendszeresen kocog. 

Még távolról is látta, hogy mind az öt üldözője olyan 

félelmetes testalkatú, mint egy NFL-hátvéd: hatalmas termetű 

fickók duzzadó izmokkal és komoly állóképességgel. Ő viszont 

csak ötvenkét kilót nyomott, vagyis mindnyájan legalább kétszer 

akkora terhet cipelhettek, mint ő; a nagyobb súly 

megmozgatásához több energia kell. Jane karcsú volt, és 

áramvonalas, és a motivációja – a túlélés – nagyobb hajtóerőt 

biztosított számára mindennél, ami azokat a pasasokat 

ösztökélhette. 

Nem nézett hátra. Az csak lelassította volna. Vagy elkapják, 

vagy nem, és gyakran az a zsákmány nyeri a versenyt, amelyik 

bízik a kitartásában. 

A második villám fényesebb volt az elsőnél, és a környék 

legmagasabb fáját hasította ketté, egy Jane-től nem messze álló 

kocsányos tölgyet, amelyből tüzes forgácsok és kéregdarabok 

záporoztak. A törzs egy nagy része levált; az ágai olyanok 

voltak, mint egy fantasztikus mikrohullámú vevőrendszer, 

amely földön kívüli világokból várja a jeleket. 

Bár a ledőlő törzsdarabot sikerült elkerülnie, Jane az arca elé 

emelte az egyik karját, hogy megvédje a szemét az összetört 

ágak, gallyak és ovális levelek izzó repeszeitől, amelyekkel úgy 

megtelt a levegő, mint egy méhrajjal. 

Amikor végül az utolsó faszilánk is lehullott mögötte, és a 

mennydörgés is tovagördült a városon át, ő pedig odaért a park 



 

 

keleti végéhez, a korábban sötét ég kifakult, kékeszöldre váltott, 

és esőkartácsok sisteregtek végig a fák között meg a füvön, 

visszacsapódva a járdáról, hangosan zenélve a kukák 

fémfedelén, és az ózon halvány illatát sodorva magukkal, 

amelyet a villám hozott létre. 

Az ezüstszínű zivatar váratlanul vörös csíkossá vált, ahogy a 

sofőrök a fék megnyomásával reagáltak a látótávolság hirtelen 

csökkenésére. Jane habozás nélkül leugrott a járdáról, és az 

autók közé vetette magát, amelyre azok hangos dudaszóval és a 

fékek lidércsikolyával reagáltak. 

Jane megpillantott néhány döbbent és néhány haragos arcot 

a mozgó ablaktörlők mögött, mielőtt elmosta volna őket az újabb 

adag eső. 

Miután ép bőrrel sikerült átérnie a túloldali járdára, dél felé 

fordult, és ismét futásnak eredt; kikerülte a gyalogosokat, akik 

talán ingerültek lettek ettől, de cseppet sem lepődtek meg azon, 

hogy egy esernyő nélküli fiatal nő igyekszik sietve fedél alá 

kerülni. A sarkon észak felé indult, utána be az első sikátoron, 

majd a sikátort is lecserélte egy szervizfolyosóra két épület 

között, ahol csak gyalogosok fértek el. 

A rettentően szűk átkelő közepén megkockáztatott egy 

hátravetett pillantást. Egyik verőembert sem látta a parkból, de 

tudta, hogy nem rázhatta le mindet. Valahol a közelben voltak, 

és nagy valószínűséggel még össze fog futni velük. 

Csak annyi időre lassított, amíg beejtette az eldobható 

telefonját egy rácsos csatornába. Még a hangos esőben is hallotta, 

ahogy a készülék loccsan egyet a sötét vízben, utána ismét 

futásnak eredt. 



 

 

19. 

 

A KESKENY ÁTJÁRÓBÓL egy újabb utcára ért ki. 

Éppen át akart kelni rajta, amikor olyan ötven-hatvan méterre 

balra észrevett a sugárút másik oldalán egy nagydarab férfit 

sötét ruhában, aki éppen olyan csuromvizes volt, mint ő, és 

ügyet sem vetett a körülötte nyüzsgő gyalogosokra. Lehet, hogy 

csak egy átlagos járókelő volt, vagy valaki mást keresett, de Jane-

t arra késztették a megérzései, hogy visszahátráljon az átjáró felé, 

amelyből pár pillanattal korábban lépett ki. 

Közvetlenül az előtt, hogy ismét eltűnt volna, látta, hogy a 

férfi észreveszi őt. Felemelte a fejét, és megmerevedett, ahogy a 

vadászkutyák szoktak egy pillanatra, amikor szagot fognak. 

Jane beugrott a nem egészen egy méter széles szervizjáratba, 

és futni kezdett, esőt pislogva a szeméből, és csüggedten a saját 

nehézkes, nyitott szájú zihálásától. A torka forró volt, és egyre 

jobban sajgott. A szíve zakatolt. A nyelőcsövébe vékony réteg 

gyomorsav kúszott. 

Eszelős ez az embervadászat fényes nappal, egy forgalmas 

városban. Eszelős és hihetetlen, de nem hihetetlenebb annál, 

hogy Nick megölte magát a Ka-Bar késével, hogy Eileen Root 

felakasztotta magát a garázsában, hogy dzsihadisták több száz 

autó, furgon és busz közé csapódtak be egy repülőgéppel a 

zsúfolt autópályán. 

Időközben befutott a korábbi sikátorba, és pontosan tudta, 

hogy nem lesz ideje eljutni egyik végéhez sem, mielőtt utoléri az 

üldözője. Észrevett egy furgont egy étterem mögött, amelynek a 

falára egy pékség emblémája volt felfestve. A sofőr, aki a 

kenyeret vagy a süteményt szállította, sárga esőkabátban pakolta 



 

 

le éppen a négy utolsó, vízhatlan műanyag dobozt egy 

kézikocsira, amelyet utána visszatolt az ügyfele előszobájába 

vagy konyhájába. 

Jane a vezetőülés ajtajához vetette magát, bepillantott a 

kocsiba a párás ablakon át, felmérte, hogy senki sincs benne, és 

visszarohant a furgon végéhez. Nem a rakteret választotta, 

amelynek a sofőr nyitva hagyta az egyik ajtaját, valószínűleg 

azért, mert további árut akart kipakolni belőle. Az utasülésre 

szállt be, becsukta a furgon ajtaját, majd lekuporodott az ablak 

szintje alá, amilyen mélyre csak tudott. 

A szélvédőn eső csorgott, és mindkét ajtó ablaka részben 

átláthatatlan volt a pára miatt. Amennyiben meghúzza magát, 

valószínűleg nem fogják észrevenni – kivéve, ha az üldözője 

felrántja valamelyik ajtót. De valószínűleg inkább arra fog 

gyanakodni, hogy a célpont nyitva találta az utcában lévő 

szolgáltatók valamelyikének az ajtaját, például az étteremét. 

Miközben megpróbálta visszanyerni az uralmat a 

lélegzetvétele felett, hangokat hallott odakintről, ám nem igazán 

tudta kivenni őket a zivatar kopogásában. 

Utána egy rádiós adóvevő jellegzetes recsegése következett, 

azonban a szavak még ekkor sem voltak érthetőek. 

Az adóvevős férfi közel volt hozzá, túl közel. Valószínűleg a 

furgon mellett állt. A hangja mély volt, és fojtott, de pont elég 

tiszta. 

– Félsaroknyira keletre tőletek. Valami Donnatina nevű 

étterem mögött. – Ismét megreccsent a másik hang, és Jane most 

sem értette, mit mond. – Rendben – válaszolta valamire a kocsi 

mellett álló férfi. – Ti ketten elöl menjetek be! Kutassátok át 

alaposan, a mosdókat is, mindent, kergessétek ki hozzám! 



 

 

A hangja elhalkult, ahogy távolodott a furgontól, 

valószínűleg a Donnatina hátsó bejárata felé. 

Jane-ben felmerült, hogy előveszi a pisztolyát. De a 

lábrészben kuporogva, hátával az ülés és az ajtó között, a 

kormánnyal szemben nem tudott volna rendesen célozni, ha arra 

kerül a sor. 

És egyébként sem adnának rá lehetőséget, hogy ő lőjön 

először. Akár egy marginálisan legális hatóságról van szó, akár 

bűnözőkről, mindenképpen ki akarnák hallgatni. Ők. 

Bár most még nem tudná megnevezni őket, egy szép napon 

ki fog derülni számára, hogy kik ezek az emberek. Ezt megígérte 

Nicknek, és bár az ígérete több héttel a temetés után hangzott el, 

éppen úgy meg fogja tartani a szavát, mintha egy eleven 

embernek adta volna, és éppen olyan szent esküként fogja 

kezelni, mint a házasságkötési fogadalmukat. 

Pár perc múlva a sofőr kinyitotta a raktér ajtaját. 

Az ülések és a hátsó szakasz közötti elválasztólap félretolva 

maradt. Jane megint meghallotta az üldözőjét, akinek már nem 

volt fojtott a hangja, amint kikérdezi a pékség emberét. 

– Nem látott egy barna hajú nőt, olyan százhatvanhét centi 

lehet, aki jól néz ki, de el van ázva, mint én? 

– Mármint hol? 

– Itt, a sikátorban. Nem ment be az étterembe? 

– Mikor? 

– Az után, hogy maga ideért. 

– Én csak a rendelést hoztam. 

– Szóval nem látta. 

– Ebben a szar időben, kapucniban, lehajtott fejjel? 

Egy újabb férfihang szólalt meg. 

– Az a ribanc nagyon ravasz, Frank. Valahol máshol van. 



 

 

Frank azt felelte: 

– Zsigerből gyűlölöm. 

– Húzz sorszámot. Ki ez a műanyag banán? 

A sárga esőköpenyes sofőr azt mondta: 

– Öt éve szállítok ide, és soha nem láttam erre jó nőt. 

Frank azt válaszolta a harmadik hangnak: 

– A pékség embere. Nem tud semmit. 

– Viszont dolgoznom kell ebben a szar esőben. Egyébként is, 

ki a fenék maguk? Zsaruk, vagy ilyesmi? 

– Jobb, ha nem tudja – közölte vele Frank. 

– Jobb hát – válaszolta a sofőr, és újabb dobozokat kezdett 

lepakolni. 

Jane várt, hallgatózott, és attól rettegett, hogy egyszer csak 

megjelenik egy párolgó és rémálomszerűen fenyegető arc az 

ablak mögött. 

Sűrű esőcseppek doboltak a furgonon. Már nem villámlott, 

és az ég sem dörgött. 

A kaliforniai esőket ritkán kíséri hosszas tűzijáték. 

Hamarosan visszatért a sofőr. Jane hallotta, hogy beemeli a 

kézikocsit a furgonba. A férfi egyetlen szó nélkül csapta be a 

hátsó ajtót. 

Jane majdnem kislisszolt az utasoldali ajtón, de utána 

meghallotta az adóvevő recsegős bádoghangját, amit 

hangosabbra állítottak a rossz vétel miatt. 

A sofőr ajtaja is kinyílt, és a kiszállító bevetette magát a volán 

mögé, majd észrevette Jane-t, és összerezzent. 

– Kérem, ne! – suttogta a nő. 



 

 

20. 

A SOFŐR JANE-NEL egykorú lehetett. Széles, kedves 

arca csupa szeplő volt, a tetejét rozsdavörös szemöldök 

határolta, ami arra utalt, hogy a sárga csuklya alatt is vörös haj 

rejtőzhet. 

Behúzta az ajtót, elindította a motort, bekapcsolta az 

ablaktörlőket, és elhajtott az étterem mellől. Még mielőtt a 

háztömb végéhez értek volna, megszólalt: 

– Oké, elhagytuk őket. Most már felülhet. 

– Inkább idelent maradnék még egy kicsit. Utána kiengedhet, 

mondjuk, a következő címénél. 

– Rendben. 

– Köszönöm. 

A férfi az utca végén lefékezett. 

– De ha tudja, hova akar menni, oda is elvihetem. 

Jane végigmérte, miközben jobbra kanyarodtak. 

– Hogy hívják? 

– Akár hiszi, akár nem, Ethan Hunt. 

– Miért ne hinném el? 

– Hát, Ethan Hunt… Tom Cruise-t is így hívták a Mission: 

Impossible filmekben. 

– Á. És sokat szokták ugratni ezzel? 

– Azok nem, akik tudják az igazat a pékségek futárjairól. 

Havonta legalább egyszer muszáj atombombákat 

hatástalanítanom, és világot mentenem. 

– Havonta egyszer, mi? 

– Na jó, legyen hathetente egyszer. 



 

 

Jane-nek tetszett a mosolya. Semmi cápaszerű vagy 

megalomániás nem volt benne, mint oly sok mosolyban 

manapság. 

– A kocsimhoz szeretnék visszatalálni. – Elmondta a 

sofőrnek, hol parkol. – De ha meglátná a közelben ezeket a 

verőlegényeket, hajtson tovább. 

Kimászott a lábtérből, és felült az utasülésre. 

Eső zuhogott az utakra, és a csatornák megteltek. A 

szembejövő járművek reflektorának szellemképes fényében 

olyannak tűntek a vízcseppek, mintha havazna, az aszfalt pedig 

jeges lenne. 

– Valószínűleg jobb, ha nem kérdezem meg a nevét – 

jegyezte meg Ethan Hunt. 

– Az biztonságosabb lenne maga számára. 

– Nem hisz az esernyőkben? 

Jane azt felelte: 

– Az ázottpatkány-külső annyira jól áll nekem. 

– Ha bármelyik ázott patkány feleolyan csinos lenne, mint 

maga, elvenném feleségül. 

– Köszönöm… vagy mi. 

– Kerülőúton megyek, pusztán a biztonság kedvéért. 

– Gondoltam, hogy ezt csinálja. 

– És az időt is szeretném húzni egy kicsit. 

– Már túl régen volt a legutóbbi atombombás bőrönd, mit? 

– Egy örökkévalóság eltelt azóta. Azok ott az étteremnél elég 

rossz embereknek tűntek. 

– Igen, tisztában vagyok vele. 

– Biztosan el tud bánni velük egyedül? 

– Ez ajánlat volt? 

– Kizárt. Eltaposnának, mint egy bogarat. Csak mondom. 



 

 

– Nem lesz semmi bajom. 

– Nagyon szomorú lennék, ha arra kellene gondolnom, hogy 

téved. – A furgon megállt Jane autója mellett. – Egyetlen 

verőlegény sincs látótávolságban. 

– Maga csodálatos ember, Ethan Hunt. Köszönöm. 

– Gondolom, kizárt, hogy ebből összejönne egy randi. 

– Higgye el nekem, Ethan, hogy az pokoli egy randi lenne. 

Jane kiszállt az esőbe, és miközben becsukta az ajtót, még 

annyit hallott: 

– De legalább nem lenne unalmas. 

21. 

AZOK, AKIK a jelek szerint tudták, mi rejlik az 

öngyilkosságok megszaporodása mögött, akiknek talán közük is 

volt ezekhez az okokhoz, egyértelműen szoros kapcsolatban 

álltak egyelőre azonosítatlan állami ügynökségekkel. Jane ebből 

kifolyólag azt feltételezte, hogy az állami szintű hatóságokra is 

befolyást tudnak gyakorolni, beleértve a Kaliforniai Autópálya-

rendőrséget. 

Miután elhagyta a várost, kerülte az autópályákat emiatt. 

Azokon voltak olyan szűkületek, ahol könnyedén le lehetett 

lassítani vagy állítani a forgalmat, hogy alaposabban 

megvizsgálják az arra járókat. A drónok továbbították Jane 

videóit, és azok a férfiak, akik elől elfutott, láthatták, hogy 

bosszú szőke haját rövidebbre vágta, és barnára festette. Azok, 

akik keresik, valószínűleg már megkapták az új személyleírását. 



 

 

Eredetileg csak pár kilométerrel akart feljebb menni a part 

mentén, La Jollába, hogy este találkozzon egy férfival, és 

feltegyen neki egy olyan kérdést, amelynek a megválaszolása 

talán a jövőjét is eldöntheti. Ehelyett lehajtott egy sor eső áztatta 

utcán a tengerpartra, megkerülte La Jolla városát, és elautózott a 

Torrey Pines Nemzeti Parkig. 

Ott felhajtott az S12-es főútra. Ez a tengerparti panorámaút 

egy sor festői kisvároson haladt át Del Martól kezdve Solano 

Beachen át egészen Oceanside északi oldaláig. 

Behajtott a Torrey Pines strandjának a parkolójába, ami 

kihalt volt ebben az időben. Kihalászott egy kis 

szerszámosdobozt az utasülés alól, és kivett belőle egy 

csavarhúzót. 

Kilépett a viharba. A magas fenyők sóhajtoztak. A heves 

zápor ott táncolt az aszfalton, úgy sisteregve, mint ezer dühös 

mérges kígyó. 

Jane vizes ujjai csúszkáltak a csavarhúzón, de így is sikerült 

leszednie az első és hátsó rendszámtáblákat, a jelek szerint 

szemtanúk nélkül. Ha voltak arrafelé köztéri kamerák, ahol 

leparkolt a könyvtár közelében – márpedig manapság már 

mindenütt vannak a nagyvárosokban –, akkor hamarosan 

ügynökök fogják átnézni az összes felvételt a park környékéről 

abban a reményben, hogy megtalálják rajtuk őt, amint kiszáll az 

autójából, és visszatér hozzá, még ha az eső eltorzítja is egy kicsit 

a képet. Abból kell kiindulnia, hogy tudják, egy Ford Escape-et 

vezet, és azt is, hogy kanadai rendszámtáblája van. 

Kaliforniában a rendőrök általában nem izgatják magukat a 

rendszám nélküli autók miatt, mert az autókereskedések itt nem 

biztosítanak ideiglenes rendszámot a frissen megvásárolt 

gépjárművekhez. Jobb, ha azonosíthatatlanul közlekedik, mintha 



 

 

egy olyan rendszámmal, amely egy órán belül ott lehet az összes 

zsaru körözési listáján. 

A rendszámtáblákat berakta a sofőrülés alá, beült a volán 

mögé, és elindította a motort. Mivel ismét átázott, teljesen 

feltekerte a fűtést és a ventilátort is. 

Amikor az ablaktörlők eltüntették egy pillanatra a vizet a 

szélvédőről, meglátta az előtte elterülő Csendes-óceánt, amely 

tajtékozva, ködösen ostromolta a partot, és nem is annyira vízre 

hasonlított, mint inkább egy nukleáris holokauszt tüzének 

szürke füsttengerére. 

22. 

MIUTÁN MEGÁLLT Cardiff-by-the-Sea városában 

tankolni, felhajtott az 5-ös autópályára. Már több mint harmincöt 

kilométerre járt San Diego határától, és úgy érezte, a nagyobb 

sebesség arányban áll a kockázattal. 

Oceanside-tól északra hajtott ki a viharból. A tengerpart itt 

lapos volt, bozótos aljnövényzet nőtte be, és ijesztőnek tűnt a 

kemény, éles tél végi fényben. 

Vezetés közben volt ideje gondolkozni, és arra jutott, hogy az 

első hibája az volt, hogy válaszolt Gwyn Lambert kérdésére: 

„Innen hova fogsz menni?” Azt felelte neki, hogy San Diego 

mellett akar meglátogatni valakit. 

A kettejük közötti kötelék indokolttá tette a bizalmat. 

Tengerészgyalogosok feleségei. Tengerészgyalogosok özvegyei. 

A szolgálat, a kötelességtudat és a gyász háromszoros béklyója. 

És szimpatikus volt neki az a nő. Nem volt oka arra gyanakodni, 



 

 

hogy Gwyn áruló lenne, vagy hogy egy érzelmi szakadék 

peremén egyensúlyozna. 

Kivel beszélhetett telefonon, mielőtt megölte magát? Miért 

beszélt bárkivel? Hogy elmondja az illetőnek, hogy Jane San 

Diego felé tart? Ha ezeknek az embereknek – e szerteágazó 

hálózat tagjainak – nem volt elég ügynökük ahhoz, hogy már 

Alpine-ban lecsapjanak rá, akkor a következő úti célja ismerete 

sokat segíthetett a keresés leszűkítésében. 

Az üldözői az elmúlt hetek során biztosan rájöttek, hogy ő 

könyvtári számítógépek segítségével bonyolítja le az internetes 

kutatásait. Viszont San Diegóban és a környékén rengeteg 

könyvtár van, a főiskolákét és az egyetemekét is beleértve. 

Valószínűleg számításba vették, hogy az után, hogy Gwyn 

mesélt neki róluk, ő utána fog nézni a What If konferenciának és 

a Gernsback Intézetnek. De ahhoz, hogy megtalálják, egy olyan 

kódot kellett beépíteniük azokba az oldalakba, amely lehetővé 

tette, hogy valós időben érzékeljenek minden, a San Diegó-i 

könyvtárakból érkező forgalmat; utána pedig képesnek kellett 

lenniük arra, hogy azonnal bemérjék a munkaállomás egyedi 

azonosítóját. 

Amennyiben nagy erőkkel kutattak utána, miközben ő a 

könyvtárban olvasgatott, majd negyven dollárt adott annak a 

hajléktalan veteránnak, akkor az volt a második hibája, hogy 

elidőzött a parkban, és felhívta Sidney Rootot Chicagóban. Ha 

mind a huszonegy emberről tudtak, akiktől ez idáig 

bizonyítékokat gyűjtött, akkor számíthattak arra, hogy ismét 

kapcsolatba próbál majd lépni velük. Ennyi ember 

telefonbeszélgetéseinek több szolgáltatón keresztül történő 

monitorozása hatalmas vállalkozás, annyira, hogy Jane még 



 

 

abban sem volt biztos, hogy ezt a technológia jelenlegi állása 

lehetővé teszi. 

De ha feltesszük, hogy mindez lehetséges, még akkor is meg 

kellett határozniuk a hívó fél helyzetét, vagyis meg kellett 

találniuk az adott tornyon keresztül éppen folyamatban lévő 

több millió telefonbeszélgetés között az ő eldobható telefonját, 

utána pedig a GPS-jel segítségével valahogy lokalizálniuk kellett 

őt a parkban. 

Mindezt alig pár percen belül. 

Alig pár órájuk volt onnantól kezdve, hogy Gwyn felhívta 

őket, és a város összes stratégiai pontjára ügynököket kellett 

küldeniük, hogy amint meghatározzák Jane helyzetét, perceken 

belül el tudja érni egy osztag. 

Lehet, hogy csak szerencséjük volt. De szerencse ide vagy 

oda, a nyomában lévő entitás hirtelen mindenütt jelen lévőnek 

kezdett tűnni, nagyobb erejűnek, mint bármilyen hivatalos 

hatóság, és hatékonyabbnak az összes általa ismert országos 

ügynökségnél. Szinte mindenhatónak. 

Abban reménykedett, hogy a kocsiját még akkor is használni 

tudja egy ideig, ha időközben lenyomozták. Az anyagi forrásai 

nem voltak korlátlanok, és ez már a második járműve volt az 

Odüsszeiája kezdete óta. 

San Juan Capistranónál átváltott az 5-ös sztrádáról a 74-es 

autópályára. 

Miközben az Escape felfelé kaptatott a Clevelandi Nemzeti 

Park törpe örökzöld tölgyeivel borított hegyei között, Jane 

hangulata komorabbá vált a viharos égboltnál is. A szinte 

sivatagi táj most még zöldebb volt, mint az év későbbi 

szakaszaiban lesz; a kirándulók és a természetbarátok nagyra 

tartották ezt a környéket, sokan egyenesen gyönyörűnek látták. 



 

 

Jane számára barátságtalannak, sőt kopárnak tűnt, mintha a 

Ford ablakai mögött egy elpusztult bolygó terülne el a halódó 

nap alatt. 

Utána leereszkedett az Elsinore-tóhoz, és továbbhajtott. 

Elszigeteltnek tűnő vidéki táj. Buja rétek és bozótos völgyek. 

Kavicsos magánutak vezettek le az autópályától távolabb 

elterülő birtokokhoz. A nyárfák és a tűlevelűek kicsi, külön álló 

ligetei arról tanúskodtak, hogy apró talajvizes foltok is vannak 

az egyébként szikkadt földben. 

Az elszigeteltség csak illúzió volt, mert a dél-kaliforniai 

méhkas könnyen elérhető maradt nyugat felé, és még ezen a 

kevésbé nyüzsgő, a tengertől távolabb elterülő vidéken is olyan 

hetven-nyolcvanezer fős „kisvárosok” voltak, mint Perris és 

Hemet. 

Jane odaért egy kocsányos tölgyekkel szegélyezett 

magánúthoz, jobbra fordult, majd megállt a fehérre festett és 

szögesdróttal borított deszkakerítésnél. Nem kellett jeleznie az 

érkezését. Volt egy ötjegyű belépőkódja, amelyet beütött a 

billentyűzeten, és a kapu kinyílt. 

Mögötte terült el a számára legfontosabb hely a világon. 

23. 

A FEHÉR FAHÁZ szerény hajlék volt, a hatalmas veranda 

luxusát leszámítva, amely teljesen körbeölelte. 

Duke és Queenie a tornácon feküdtek, a rattanfotelok között, 

és azonnal talpra ugrottak, amikor a Ford a hosszú kocsifelhajtó 

végéhez ért. A két jó kiállású, széles mellkasú és egyenes hátú 



 

 

német juhászkutya egyszerre töltötte be a családi kedvenc és az 

alaposan kiképzett őrző-védő kutya szerepét. 

Jane megállt Gavin nagyra tartott, almazöld 1948-as Ford 

furgonja mögött, amelyet a férfi maga alakított át, többek között 

egy 1937-és LaSalle lökhárítóval és egy sajátos LaSalle 

gallyráccsal kiegészítve, amitől a kocsi összetéveszthetetlenül 

egyedivé vált. 

A kutyák felismerték Jane-t, mert a lány leengedte az ablakát, 

hogy megérezzék a szagát, mielőtt kiszállt a Fordból. A 

németjuhászok leszaladtak a tornác lépcsőjén, és hevesen 

csóválva a farkukat, odarohantak hozzá. Ha egy idegen érkezett 

volna, azt másképp fogadták volna; gyanakodva és támadásra 

készen köröztek volna körülötte. 

Jane fél térdre ereszkedett, és alaposan megdögönyözte 

mindkét kutyát. Azok megnyalogatták a kezét, amit sokan 

undorítónak találtak volna, ő viszont boldogan fogadta a 

barátságuk jelét. A két kutya őrizte a legnagyobb kincsét, és Jane 

jobban aludt a tudattól, hogy ott vannak. 

De bármennyire szerette is a kutyákat, és csodálta azt a 

fegyelmet, amelyet Gavin ültetett beléjük, elsősorban nem 

miattuk jött. Pár perccel később felállt, és két oldalán a két 

állattal elindult a ház felé. 

Jessica ruganyos léptekkel sétált ki az ajtón a verandára, 

noha a két lábát térdtől lefelé amputálták. A térde alatt kezdődő 

és pengeszerű lábfejben végződő művégtagjai azt is lehetővé 

tették, hogy kemény ellenfél legyen a tizenöt kilométeres 

futóversenyeken. Hollófekete haj. Indián bőr. Veleszületett 

szépsége mindig feltűnővé tette őt. 

A lábát kilenc évvel korábban veszítette el, huszonhárom 

évesen, amikor Afganisztánban szolgált. A hadsereg kisegítő 



 

 

személyzetéhez tartozott, de az út menti taposóaknák nem tettek 

különbséget a fegyveres erők és a támogatóik között. Bár a lábait 

elveszítette azon az elátkozott vidéken, ott talált rá Gavinre – aki 

katona volt, és rengeteg veszélyes dolgot látott, de mindet ép 

bőrrel megúszta. Nyolc éve voltak házasok. 

Jane felszaladt a lépcsőn, mielőtt Jess lesétálhatott volna, és 

hevesen megölelték egymást a verandán, miközben a két kutya 

körbeugrálta őket, a farkukkal a rattanszékeket csapkodva, és 

nyüsszögve a váratlan találkozás örömétől. 

– Miért nem telefonáltál? – kérdezte Jess. 

– Majd később elmondom. 

Jane-nél még három eldobható telefon volt, mindegyik 

aktiválva. Különböző kereskedőknél vásárolta őket, három 

egymástól távol elhelyezkedő városban. Egyiket sem használta 

még, kizárt volt, hogy az üldözői lenyomozták volna őket, de a 

San Diegó-i események annyira megijesztették, hogy nem akarta 

megkockáztatni ennek a különleges helynek a felhívását. Ez volt 

az egyetlen menedéke az egyre veszélyesebb és kaotikusabb 

világban. 

– Jól nézel ki – mondta Jess. 

– Úgy hazudsz, mintha könyvből olvasnád. 

– Folyamatosan rólad beszél. 

– Én pedig folyamatosan rá gondolok. 

– Istenem, milyen jó újra látni téged! 

A kisfiú is kilépett a bejárati ajtón. Kék szemében öröm 

csillogott, de szégyenlősen megállt a veranda árnyékában, ügyet 

sem vetve a kutyákra, pedig velük általában sokat játszott. Jane 

csak egyszer látta az elmúlt két hónap során, és akkor is – ahogy 

most – úgy tűnt, mintha a gyerek kicsit félne megszólítani, vagy 



 

 

siettetni őt, mintha attól tartana, hogy Jane bármelyik 

pillanatban elpárologhat, ahogy az álmaiban. 

Az alig ötéves Travis már most az apja kiköpött mása volt. 

Nick kócos haja. Nick szép vonalú orra, erős álla. Az erőteljes 

kisugárzása, és az az intelligencia, ami a szemében csillogott, 

kísértetiesen hasonlóvá tette az apjához. 

Travis azt suttogta: 

– Tényleg te vagy az! 

Jane térdre rogyott, nemcsak azért, hogy egy szintben legyen 

vele, hanem azért is, mert hirtelen elgyengült a lába. A kisfiú a 

karjába vetette magát, ő pedig úgy ölelte, mintha el akarnák 

szakítani tőle. Képtelen volt elengedni, vagy felhagyni a 

puszilgatásával. Travis hajának illata, bőrének puhasága 

részegítő volt. 

Amikor Jane belevágott a kutatómunkájába, fel sem merült 

benne, hogy olyan nagyhatalmú és kegyetlen emberekkel fog 

konfliktusba kerülni, akik már az első körben az egyetlen 

gyermeke megölésével fogják fenyegetni, a kisfiúéval, aki az apja 

iránt érzett szerelmének utolsó eleven tanúbizonysága. 

Tisztában volt azzal, hogy sehol máshol nem tudta volna 

annyi reménnyel és lelki nyugalommal elrejteni, mint itt. Jessica 

és Gavin pár hónappal korábban még idegenek voltak számára, 

most viszont már a családtagjainak tűntek. 

Eltökéltségében, hogy tisztára mossa Gavin nevét, hogy 

bebizonyítsa, a szónak semmilyen értelmében nem követett el 

öngyilkosságot, öntudatlanul is egy olyan útra indult, ahonnan 

nem volt visszatérés. Azok, akiket le akart buktatni, nem 

hagynák, hogy csak úgy kiszálljon, és életben maradjon, még a 

vereség megszégyenítő tudatában sem. Azok az emberek valami 

rettenetes dolgot hoztak a világra – bár Jane még mindig nem 



 

 

értette, hogy mi célból –, és szándékukban állt végigcsinálni a 

tervüket, kerüljön bármibe. Már így is túl sok gyilkosság történt; 

még kettő – egy anyáé és a fiáé – futó kellemetlenséget sem 

okozna nekik. Jane nem sokat tudott, de ennyi is túl soknak 

bizonyult; ugyanakkor jó néhány dolgot gyanított, és tisztában 

volt azzal, hogy senkihez sem fordulhat segítségért, amíg 

mindent ki nem derít valahogyan. 

A kisfiú szorosan ölelte. 

– Szeretlek, anya. 

Jane azt felelte: 

– Én is szeretlek. Nagyon. Mindig feldobsz, kölyök. 
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1. 

A KÉSŐ DÉLUTÁN arany ragyogásában, a fényes 

szegélyű, elszórt, fehér felhők alatt, Travis elvitte az édesanyját 

meglátogatni a lovakat. 

Az istálló a kocsányos tölgyek árnyékában állt, amelyek 

egész évben hullajtották leveleiket. 

A körülötte lévő területet hetente néhányszor 

felgereblyézték. A puha földbe húzott barázdák azokra a 

képekre emlékeztettek, amelyeket az ősi sámánok véstek 

kövekbe a sors rejtélyes fordulatainak és a megfejthetetlen 

univerzum végtelen ciklusainak ábrázolásaképpen. 

Bella és Sampson, a kanca és a mén egymás mellett voltak 

elszállásolva, két üres boksszal szemben, amelyeknek az 

egyikére alacsonyabb ajtót szereltek egy még meg nem érkezett 

póni kedvéért. 

A lovak a látogatók hallatán kinyújtották a nyakukat a 

bokszuk ajtaja felett, és köszönés gyanánt felnyihogtak. 

Travis egy papírpohárban egy négybe vágott almát vitt 

magával, lovanként két szeletet. Az állatok puha ajkukkal 

kicsippentették a csemegét apró ujjai közül. 

A kisfiú azt mondta: 

– Gavin még nem találta meg a megfelelő pónit. 

Jane egy hónappal korábban engedélyezte a fiának, hogy 

megtanuljon lovagolni, és Gavin úgy gondolta, jobb, ha a 

gyermek egy kisebb állattal kezdi. 



 

 

– Sampsont nem tudnám megülni, de biztos vagyok benne, 

hogy Bellán tudnék lovagolni, ha megengednétek, ő nagyon 

kedves. 

– És nagyjából tizenötször akkora, mint te vagy. És 

egyébként is, lehet, hogy Sampson féltékeny lenne, ha Jessen 

kívül bárki ráülne. Ő Bella kizárólagos tulajdonosa. 

– A lovak is tudnak féltékenyek lenni? 

– Persze. Duke és Queenie is mindig féltékenyek lesznek, ha 

valamelyiküket többet simogatják, mint a másikat. A kutyák és a 

lovak olyan régen élnek az emberek közelében, hogy eltanultak 

tőlük néhány érzelmet. 

Bella annyira lehajtotta a fejét az alacsony ajtó felett, hogy 

Travis meg tudta simogatni a pofáját, amitől Jane mindig 

elérzékenyült. 

– Lefogadom, hogy ha Sampson nem bánná, meg tudnám 

ülni Bellát. 

– Lehetséges, cowboy. De senki nem tud a lovaglás 

mesterévé válni, ha nincs elég türelme, és nem hajlandó kis 

lépésenként beletanulni. 

– A lovaglás mestere. Ez olyan menő lenne! 

– Apukád egy ranchen nőtt fel, és tizenhét éves korára már 

rodeózott is párszor. A lovaglás a véredben van. Meg a józan 

paraszti ész is, úgyhogy légy jó kisfiú, és hallgass az eszedre! 

– Jó leszek. 

– Tudom, hogy jó leszel. 

Jane végighúzta a kezét Sampson izmos nyakán a 

barázdának nevezett rész mellett, és érezte a pulzusa erejét a 

tenyerén. 

A kisfia ismét megszólalt: 

– Még mindig keresed a… gyilkost? 



 

 

– Igen. Mindennap ezt csinálom. 

Jane nem volt hajlandó azt mondani neki, hogy az apja 

öngyilkos lett. Úgy gondolta, erre soha nem is lesz képes, és 

hogy örökre az ellenségévé válna mindenkinek, aki ezt a 

hazugságot próbálná beadni a fiának. 

– Nem félsz? – kérdezte Travis. 

– Nem – hazudta Jane. Majd hozzátett némi igazságot: 

– Néha kicsit veszélyes a dolog, de tudod, hogy évek óta 

foglalkozom ilyesmivel, és még egyetlen hajszálam sem görbült. 

Amikor még nem volt szabadságon, a 3. és a 4. 

Viselkedéselemző Egységnek nyújtott segítséget a 

nyomozásaikban, konkrétan a tömeggyilkosokkal és a 

sorozatgyilkosokkal kapcsolatban. 

– Egyetlen hajszálad sem? 

– Egyetlen hajszálam sem. 

– Mert van józan paraszti eszed, ugye? 

– Pontosan. 

Sampson rászegezte tiszta, átható pillantását. Jane már nem 

először érezte úgy, hogy a lovak a kutyákhoz hasonlóan sokkal 

jobban megértik az embereket a kifinomult öt – vagy akár egy 

hatodik – érzékük segítségével, mint az emberek őket. A mén 

sötét és állhatatos tekintete mintha visszatükrözte volna azt a 

félelmet, amelyet letagadott, és a kettős gyászát a férje 

elveszítése meg a fiától való kényszerű távolléte miatt. 



 

 

2. 

VACSORA UTÁN, azt követően, hogy kijátszották 

magukat a korai alkonyatban egy világító frizbivel és a két 

kutyával, majd Jane olvasott egy mesét Travisnek abból a 

könyvből, amelybe Jessica kezdett bele három nappal korábban, 

és a kisfiú elaludt, ő ott állt még mellette egy kis ideig. Azon 

tűnődött megbűvölve, mennyire hasonlít Travis Nickre és őrá. 

Aztán átment a konyha melletti nappaliba. 

Jess és Gavin egy-egy fotelban üldögéltek, a kutyák pedig a 

kandalló mellett szunyókáltak. Csak a kandallóból jött némi 

fény; a fahasábok hangosan pattogtak, és mindig felragyogtak 

egy pillanatra, valahányszor a lángok egy újabb gyantás folthoz 

értek. 

Jane-t is várta egy fotel, a mellette lévő kisasztalon pedig egy 

pohár cabernet. Mindkettőért hálás volt. 

A tévé ki volt kapcsolva, és a zene kicsit meglepte Jane-t. 

Nem gondolta volna, hogy akár Gavinnek, akár Jessnek a 

kedvencei közé tartozik a Windham Hill-féle lemez. Egy 

antológiát hallgattak Liz Story és George Winston 

zongorajátékával és Will Ackerman akusztikus gitárszólóival. A 

zene elegáns egyszerűsége éppen úgy hozzájárult a helyiség 

harmóniájához, mint a kandalló. 

Jane akkor ébredt rá, hogy miért csak a tűz ég, és mire fel a 

zene, amikor egy korty bor után megkérdezte: 

– Mik a legújabb hírek Philadelphiából? 

– Háromszáznegyven halott a hivatalos források szerint – 

válaszolta Gavin. 

Jess hozzátette: 



 

 

– Még száz lesz, vagy talán még több. És olyan sok sérült, 

megégett, maradandó károsodást szenvedett áldozat…  

Gavin egyik kezével a fotel karfáját szorította, a másikkal a 

borospoharát. 

– A tévé összes csatornája ezt harsogja. Mindenhonnan ez 

folyik. Ha bármi mást próbál nézni az ember, szinte… szinte 

lelkifurdalása támad. 

– Nem vagyok hajlandó ezt nézni – jelentette ki Jess. 

– Nem úgy közvetítik, mint egy tragédiát, egy szörnyűséget, 

mint egy háborút. Szenzációhajhászás az egész, és amint ezt 

észreveszi az ember, a lelke elkezd elporladni. 

3. 

JANE ÉS NICK tizennégy hónappal korábban 

ismerkedett meg Gavin és Jessica Washingtonnal, egy egész 

hétvégés jótékonysági rendezvényen, amelyet a sebesült 

katonákért rendeztek Virginiában. Jess, aki nem a fogyatékos 

kategóriában, hanem az ép testű sportolók között indult az öt 

kilométeres versenyfutáson, alig egy perccel Jane után ért célba. 

Mind a négyen felismerték, hogy rokon lelkekre találtak, és 

ehhez nem volt szükség hosszú beszélgetésekre a világ 

helyzetéről, elegendőnek bizonyultak a szófordulataik, a 

gesztusaik meg az arckifejezésük a kimondott és a ki nem 

mondott dolgokkal kapcsolatban. 

Négy hónappal később találkoztak újra, és akkor már úgy 

érezték, mintha a gyermekkori barátaikat látnák viszont. Olyan 

könnyedséggel kezelték egymást, mint a testvérek. 



 

 

Gavin katonai ismeretterjesztő könyvek írásából élt, és a 

közelmúltban egy regénysorozatba is belekezdett a Különleges 

Erőkről. Még nem írt bestsellert, de egy ismert kiadóhoz került, 

és az egyre növekvő népszerűsége őt magát is meglepte, 

tekintve, hogy inkább az írás érdekelte, mint a karrierje 

építgetése. 

Jessről, aki szorgalmasan önkénteskedett a veteránok 

érdekében, kiderült, hogy remek szervezői képességekkel 

rendelkezik, és nagyon ért ahhoz, hogy rávegyen másokat az 

idejükkel és a pénzükkel való bőkezűségre anélkül, hogy 

bűntudatot keltene bennük. 

Jane többek között a Jess iránti odaadását értékelte Gavinben. 

Sok férfi egészen addig a mély szerelméről biztosította volna a 

lányt, amíg az el nem veszíti a lábát térdtől lefelé, utána viszont 

eltűntek volna, mint szürke szamár a ködben. Gavin azonban 

soha nem is ismerte a protézisei nélkül, amelyeket a jelek szerint 

nem tekintett nagyobb hátránynak, mint egy olvasószemüveget. 

Jane, aki maga is elég vonzó volt, gyakran látott olyan vágyat 

a férfiak szemében, amelyet nem állt szándékukban kielégíteni, 

viszont elrejteni sem tudtak. Gavin viszont úgy nézett rá, mint 

egy szerzetes vagy egy testvér; semmi izgalom nem volt benne, 

semmilyen lelkesedés bármi iránt, ami túlmutat a barátságon. 

Jane és Nick azt tervezte, hogy december elején találkoznak a 

házaspárral egy hosszú hétvégén Vegasban – de Nick már nem 

érte meg azt a dátumot. 

Január közepére Jane makacs tagadása a férje halálának 

látszólagos okával kapcsolatban és a furcsa öngyilkosságok terén 

végzett kutatómunkája felkeltette bizonyos emberek 

érdeklődését, akik engesztelhetetlen gyűlölettel viseltettek 

iránta. Ezek a névtelen és arctalan illetők olyan meggyőzően 



 

 

fenyegették meg Travist, hogy Jane tudta, még abban az esetben 

is veszélyben forogna a fiával együtt, ha engedne a 

követeléseiknek, és felhagyna a nyomozással. 

De amúgy sem lett volna képes meghajolni az akaratuk előtt, 

sem akkor, sem soha. 

Travis a többi családtagjánál vagy a régi ismerőseinél nem 

lett volna biztonságban. Ha a rossz emberek keresni kezdték 

volna, náluk hamar rábukkantak volna. 

Jess és Gavin tartották ugyan a kapcsolatot a nagyvilággal, 

de nem úszkáltak a közösségi médiában. Jane-hez és Nickhez 

hasonlóan nekik sem volt Facebook-oldaluk vagy akár Twitter-

profiljuk, talán azért, mert a bennük élő harcos felismerte, 

milyen veszélyes ledobni az álcát, és a napfényen parádézni. Az 

interneten nem lehetett volna megtalálni a nevüket. A 

barátságuk személyes, élő kapcsolat volt, és papíron leveleztek, 

vagyis a kommunikációjukat nem lehetett úgy lenyomozni, mint 

az SMS-eket és a telefonhívásokat. Még ha valaki ellenőrizte 

volna is bármelyikük híváslistáját, a beszélgetések száma túl 

kevés lett volna ahhoz, hogy olyan mély kapcsolatra 

gyanakodjon bárki, amilyenre szükség lenne ahhoz, hogy Jane 

rájuk bízza egyetlen fiát. 

Amint rájött, hogy a régi életének vége, megvette az első GPS 

nélküli autóját, egy ősöreg Chevyt egy használtautó-

kereskedésben. Az még nem egy Mexikóban átalakított lopott 

jármű volt. Travisszel átkelt az egész országon, Virginiából 

egészen Kaliforniáig autózott, és eközben a szakmai ismeretei 

segítségével győződött meg arról, hogy nem követik őket, és ők 

nem hagynak nyomokat maguk után. Mindenhol készpénzzel 

fizetett, és elvegyült a tömegben. 



 

 

Nem hívta fel előre Washingtonékat, sem utcai telefonról, 

sem eldobható készülékről, és azt mondogatta magának, hogy 

azért, mert még egy ilyen gyenge nyomot sem kockáztathat meg, 

bár valójában attól tartott, hogy Jess és Gavin nem akarják majd 

vállalni a felelősséget Travisért. Abban az esetben a lehetőségei 

határára ért volna. 

De vállalták. Sőt, habozás nélkül igent mondtak. 

Jane a lelke mélyén tudta, hogy mindig is jók voltak a 

megérzései velük kapcsolatban, és hogy támaszkodhat rájuk 

krízis esetén. A hajlandóságuk mégis könnyekig meghatotta, 

annak ellenére, hogy a Nick halála utána napokban 

megesküdött, hogy nem sír többet, és a kétség vagy a gyengeség 

minden kifejezését megtiltotta önmagának, amíg az ügy végére 

nem jár. 

Amikor Kaliforniában hagyta a gyermekét, mintha egy 

darabját veszítette volna el. Mialatt külön voltak, úgy érezte, 

mintha hiányozna egy létfontosságú testrésze. 

Visszament Virginiába, eladta a házát, likvidizálta a 

befektetéseit, és egy olyan helyre rejtette a pénzét, ahonnan csak 

ő tudta kivenni. Az ellenségei teljes megadásként értelmezték a 

kutatómunkája átmeneti felfüggesztését. Amikor rádöbbentek, 

hogy ismét a nyomukba szegődött, kegyetlen hajtóvadászatot 

indítottak ellene. 

4. 

KÉT ÓRA TELT EL a Windham Hill-lemez zenéje és a 

kandalló fényében szundító kutyák elégedett szuszogása mellett 



 

 

borozgatással és beszélgetéssel, de Philadelphia további említése 

nélkül, mielőtt Jane visszatért volna Travis szobájába éjszakára. 

Jessica a vendégszobában akart megágyazni neki, ő azonban 

nem szeretett volna elválni a fiától, mielőtt ismét útra kelne 

egyedül. 

Nem akarta felébreszteni azzal, hogy bebújik mellé az ágyba. 

Leült egy karosszékbe, a lábát felrakta egy zsámolyra, és egy 

takaróba burkolózva figyelte az éjjelilámpa fényénél, ahogy a 

kisfiú alszik. 

Semmi oka nem volt arra, hogy éljen, a bosszún és ezen a 

csodálatos kisfiún kívül. A bosszúját még be fogja teljesíteni, de 

ha valamiért meg kellene halnia, az egyetlen jó halál az lenne, ha 

a gyermekéért halna meg. 

Egy darabig nem tudott elaludni, mert emlékezett…  

5. 

AZ OTTHONÁBAN van azon a januári napon, a 

számítógépénél, és éppen újabb furcsa öngyilkosságokat gyűjtöget az 

egész ország helyi napilapjaiból, mert az országos média sok igazán 

bizarr halálnak sem szentel figyelmet. 

Travis a szobájában legózik. Nick halála óta nem igazán érdekelte a 

játék, és a Lego erődökkel kapcsolatos új keletű megszállottsága vagy az 

első lépés vissza, a normális gyermekkor felé, vagy a félelem és a 

védtelenség néma kifejezése egy olyan világban, amely elvette tőle az 

apját. 

Egyszer csak megjelenik a dolgozószobája ajtajában a csillogó 

szemű, nyílt tekintetű kisfiú, és azt kérdezi: 



 

 

– Anya, ez mit jelent? 

Jane hátrafordul a számítógépétől. 

– Mi mit jelent? 

– Nagy cat. Az mit jelent? 

– Biztos olyasmi lehet, mint a kis cat, csak nagyban. 

Travis kuncogva elszalad, a léptei végigdobognak a folyosón a 

szobájáig. 

Jane értetlen, ugyanakkor örül és reménykedik, mert hetek óta most 

először hallja nevetni. 

A kisfiú egy perccel később visszatér. 

– Nem, rosszul mondtam. A naccat egy szó. Kaphatok egy kis 

tejmegméget? 

– Tej meg még micsodát, kölyök? 

– Nem tudom. Várj! Mindjárt kiderítem. – Ismét visszaszalad a 

szobájába, megint kuncogva. 

Naccat, tejmegmég… Jane feje tele van a bizarr öngyilkosságokkal, 

az áldozatok felkavaró és rejtélyes búcsúüzenetein töpreng, de lassan 

felmerül benne egy olyan régi emlék, amely mintha n cézárok 

Rómájából datálódna, az egyetemi éveiből. 

Éppen felállni készül a székéből, amikor ismét megjelenik a fia, és 

nagy lelkesedéssel közli vele: 

– Drúg bácsi azt mondja, hogy te tudod, mi az a tejmegmég. 

Igen, most már emlékszik. Tizenkilenc évesen, a felgyorsított 

egyetemi tanulmányai utolsó évében nagy hatással volt rá Anthony 

Burgess regénye, a Gépnarancs. Az a könyv egy futurisztikus 

társadalomról szól, amely sebesen süllyed a káoszba és a brutális 

erőszakba; többek között ez késztette arra, hogy a rendfenntartó erőknél 

helyezkedjen el. 

Ebben a műben szerepelt a naccat, a kamaszkorú brit huligánok 

nyelve, amelyben roma, orosz és babaszavak keverednek cigány 



 

 

ritmikával. A tejbárokban különböző drogokat kevernek tejbe. És a 

kábítószeres, rendkívül erőszakos tizenévesek drúgnak hívják magukat. 

Mire sikerül felkelnie, már nagyon meg van rémülve. 

Travis ártatlan örömmel áll az ajtajában, és fogalma sincs arről, 

hogy a következő szavai gyomorszorító rettegést fognak kelteni Jane-

ben. 

Drúg bácsi azt mondja, hogy ő és én iszunk egy kis tejmegméget, 

utána meg egy nagyon vicces játékot fogunk játszani, aminek az a neve, 

hogy szodómia. 

Kicsim, mikor beszéltél ezzel a Drúg bácsival? 

– Ott van a szobámban, és nagyon vicces bácsi. – A kisfiú a válasz 

közben visszaszalad. 

– Travis, ne! Gyere vissza! 

A gyermek nem engedelmeskedik. Már el is tűnt a folyosón. A 

léptei egyre távolabb dobognak. 

Ezen a környéken a rendőrség nagyjából három perc alatt reagál a 

vészhívásokra. Ebben az esetben nincs különbség a három perc és az 

örökkévalóság között. 

Jane felrántja az asztalfiókját, és kiveszi belőle a pisztolyát, amelyet 

akkor rakott el, amikor dolgozni kezdett. 

Naccat, tejmegmég, drúg… 

Ez nem egy szokványos betörés. Valaki utánanyomozott a 

múltjának. Alaposan. Egészen az egyetemi éveiig visszamenőleg. 

Egy pillanat alatt ráébred, hogy számított valamiféle visszavágásra, 

valami reakcióra, amelyet az öngyilkossághullámmal kapcsolatos 

kutatómunkája vált ki. De eszébe sem jutott, hogy a revans ilyen 

pofátlan és kegyetlen is lehet. 

Minden felderítési alapszabályt a sutba vet, olyan pánikban rohan a 

fia után, mintha soha nem járt volna a quanticói akadémiára, és később 

nem fog emlékezni arra, hogy jutott át Travis szobájába. Csak arra, 



 

 

hogy már ott van, a gyerek pedig döbbenten forgolódik, és azt 

kérdezgeti: 

– Hova ment? 

A szekrény ajtaja csukva van. Jane mellé áll, a bal kezével felrántja, 

jobb kezét a pisztollyal áthajtja a bal felett, hogy elkapja az illetőt, és ha 

támad, le is lője. De senki nincs a szekrényben. 

– Maradj mögöttem, a közelemben, csendben, és gyere a 

nyomomban! – suttogja. 

– De nem fogod lelőni, ugye? 

– Csendben és mögöttem! – ismétli meg Jane olyan acélos hangon, 

amilyet Travis még soha nem hallott tőle. 

Cseppet sem vágyik arra, hogy egy gyermekkel a sarkában kelljen 

átkutatnia a házat. Ebből nagy katasztrófa lehet. Mégsem hagyhatja 

egyedül, nem meri, mert lehet, hogy mire visszaér, már nem lesz ott, és 

soha többé nem fogja megtalálni. 

Travis a közelében marad, hallgat, nagyon jó fiú. Fél, az anyja 

megijesztette, azonban ez jó, ez azt jelenti, hogy legalább valamennyire 

felfogta, mi forog kockán. 

A saját félelme olyan erejű, hogy hányingere van tőle, de 

visszanyeli, uralkodik rajta. 

A konyhaasztalon ott hever a Gépnarancs egy példánya. Ajándék és 

figyelmeztetés. 

A hátsó ajtó tárva-nyitva van. Korábban zárva volt. Túl sokan 

kezelik felelőtlenül a zárakat, Jane tisztában van az értékükkel, 

folyamatosan zárva tartja őket az ablakokon és a bejárati ajtókon, éjjel-

nappal. 

– Te engedted be? – suttogja. 

– Nem, soha, dehogy – biztosítja a fia, és ő hisz neki. 

Megcsörren a telefon. A mosogató mellett van, a falon. Jane 

rámered, nem hiányzik neki a figyelemelterelés. Nincs bekapcsolva az 

üzenetrögzítője. A telefon csak csörög, csörög, csörög. Senki nem várna 



 

 

végig ennyi csörgést, ha nem tudná, hogy otthon van. Végül felveszi a 

kagylót, de nem szól bele. 

– Csodálatosan barátságos gyermek – szól bele a hívó –, és olyan 

fiatal. 

Nem tudna olyasmit válaszolni, ami bármin is változtatna. De 

minden, amit ez a férfi mond, nyomravezetőnek bizonyulhat. 

– Pusztán a vicc kedvéért is elszállíthatnánk a kölyköt valami 

harmadik világbeli kígyóverembe. Átadhatnánk az ISIS-nek vagy a 

Boko Haramnak. Nekik semmi fenntartásuk nincs a szexrabszolgák 

tartásával kapcsolatban. – Két dolog is jellegzetessé teszi a hangot. Az 

egyik az alig érezhető hamis brit akcentus, amelyet olyan régóta imitál, 

hogy már automatikussá vált. Jane másoktól is hallott már ilyet, főleg a 

jobb amerikai egyetemek alumnusaitól, akik kérdés nélkül is 

tájékoztatják az embert az alma materükről, és arról, hogy a családjuk 

hány nemzedéke járt oda; akik mindenképpen az ember tudtára akarják 

adni, hogy túlképzettek, és az intellektuális elithez tartoznak. 

Másodszor is, a hangfekvése középtenor, ami a hangsúlyosabb 

szavaknál, mint például a „barátságos” és a „vicc”, altba csúszik át. 

Amikor nem válaszol, a hívó fél nyomást gyakorol rá: – Hall engem? 

Tudni akarom, hogy hall-e, Jane. 

– Igen. Hallom. 

– Azoknak a szemétládáknak egy része odaát éppen olyan 

rettenetesen szereti a kisfiúkat is, mint a kislányokat. Akár tíz-tizenegy 

éves koráig is cserélgethetik egymás között, amíg valamelyik barbár rá 

nem un, és le nem vágja azt a szép kis fejét. 

A „rettenetesen” és a „barbár” szó is átcsúszik altba. 

Jane olyan erővel szorítja a kagylót, hogy megfájdul a keze. A 

műanyag csúszóssá válik a verejtékétől. 

– Érti, hogy miért volt erre szükség, Jane? 

– Igen. 



 

 

– Akkor jó. Tudtuk, hogy meg fogja érteni. Maga okos lány. Maga 

inkább megfelel az ízlésemnek, mint a fia, de cseppet sem haboznék 

magát is elpostázni azoknak a Boko-fiúknak, akik mindkét kapura 

játszanak. Foglalkozzon a saját dolgával a miénk helyett, és akkor 

minden rendben lesz. 

Ezzel lerakja. 

Miközben Jane is a helyére teszi a kagylót, Travis belekapaszkodik. 

– Ne haragudj, anya! De kedves bácsi volt. 

Jane letérdel, és átöleli, de a pisztolyt nem engedi el. 

– Nem, szívem, nem volt kedves. 

– Kedvesnek tűnt, és vicces dolgokat mondott. 

– Néha a rossz emberek is kedvesnek tettetik magukat, és nehéz 

észrevenni, amikor csak úgy tesznek. 

Folyamatosan maga mellett tartja Travist, miközben a hátsó 

ajtóhoz megy, és becsukja, majd bezárja. 

Még aznap megvásárolja az ősöreg Chevyt a 

használatautókereskedőtől. 

Éjjel pedig elindul a fiával Gavin és Jess Washington kaliforniai 

háza felé. 

6. 

TRAVIS FELSÍRT, mire Jane felkelt a fotelból, és 

odament hozzá. A kisfiú szeme gyorsan mozgott csukott, 

árnyékos szemhéja alatt, az arca pedig fintorba merevedett 

álmában. 

Jane a homlokára tette a kezét, hogy ellenőrizze, nincs-e láza, 

de persze nem volt. Kisimította a haját a homlokából, amivel 



 

 

mintha a rossz álmokat is elhessegette volna. Travis nem ébredt 

fel, viszont az arca ellazult, és a sírás is abbamaradt. 

Azóta, hogy Drúg bácsi meglátogatta, Jane biztosra vette, 

hogy bárkik akarják is eltéríteni a nyomozásától, biztosan 

vannak kapcsolataik a kormánnyal. Nem feltétlenül tartoznak 

egy szövetségi szervezethez, de vannak kapcsolataik. 

A hátsó ajtaját két Schlage retesz védte, a legjobb zár a 

világon. Egyetlen elit egyetem volt tanulója sem tudná soha 

feltörni egy hagyományos betörőkészlettel. Ha ez a Drúg bácsi 

ilyen gyorsan és csendesen képes volt mindkettőt 

hatástalanítani, akkor csak egy LockAid zárfeltörő pisztollyal 

dolgozhatott, amit csak a hatóság szerveinek engedélyeznek és 

adnak el. A LockAideket érthető okoknál fogva mindig elzárva 

tartják, és azok a rendőrök és ügynökök, akik legális okokból 

akarják munkára fogni őket, csak egy bírósági házkutatási 

engedéllyel a kezükben kölcsönözhetik ki bármelyiket a 

raktárból, amely a használatukat egy adott lakcímre korlátozza. 

Lehet, hogy ezek az emberek nem rendőrök, hogy még csak 

nem is állami alkalmazottak – nagy valószínűséggel nem azok –, 

de biztosan komoly forrásokkal bírhatnak ezeken a területeken. 

Jane két másik okból is erre a következtetésre jutott. 

Megrendezhettek volna egy kocsilopást vagy egy betörést, és 

főbe lőhették volna őt. Sőt, balesetnek is álcázhatták volna a 

dolgot, felgyújthatták volna a házát, vagy gázrobbanást 

idézhettek volna elő, hogy mind vele, mind Travisszel 

végezzenek. A gyilkosság gondolata láthatóan pillanatnyi 

bűntudatot sem okozott nekik, semmi megbánást. Ám ahelyett, 

hogy egyszerűen megölték volna, inkább megfenyegették, és 

Jane nem tudott más magyarázatot találni erre a kegyelemre 

ezektől a kegyetlen emberektől, mint azt, hogy mivel FBI-



 

 

ügynök, szakmai előzékenységet tanúsítottak vele szemben, 

vagy maguktól, vagy azért, mert valaki az FBI-nál vagy a 

kormányhivataloknál megkérte őket erre. 

A fenyegetésük pedig nagyon kíméletlen volt, és ijesztő 

magabiztossággal adták elő azt illetően, hogy képesek a fiát a 

világ túlsó végén élő lelkiismeretlen gyilkosok és pedofilok 

körébe szállítani. Egy átlagos rosszindulatú bankár vagy gonosz 

üzletember, a modern regények visszatérő szereplői, nem lettek 

volna képesek egy ilyen fenyegetést beváltani. Drúg bácsi azt 

akarta a tudtára adni, hogy vannak kapcsolatai, talán egyenesen 

az állambiztonsági hivataloknál, akik hajlandóak és képesek 

elrabolni Travist, és átrepíteni egy másik életbe, a brutális nemi 

erőszakok és a végtelen megaláztatások világába pusztán azért, 

hogy befogják az ő száját, vagy bosszúból, ha nem hajlandó 

leállni. 

Csak az volt a baj ennek a fenyegetésnek a kegyetlenségével, 

hogy meggyőzte őt az ellenfelei végtelen gonoszságáról. És az 

ördöggel nem alkudozik az ember, mert a gonosznak nincs 

becsülete, és soha nem fogja betartani a megegyezésük feltételeit. 

Ha ő a fenyegetés hatására felhagy az igazság keresésével, és 

elhagyja a bátorsága, akkor végül mindenképpen meg fogják 

ölni Travisszel együtt, amint úgy kezdi érezni, hogy már 

biztonságban van, és nem figyel. 

Egyetlen szerep maradt számára: Davidé Góliáttal szemben. 

Jane biztos volt benne, hogy képes lenne egy szál kővel és egy 

parittyával leteríteni őket. Itt nem egyetlen óriásról volt szó, 

hanem sejtései szerint a Góliátok egy egész seregéről, és annak az 

esélye, hogy ő győzedelmesen és elevenen jön ki a dologból, csak 

egy tizedesvesszőnyire volt a nullától. 



 

 

De az ember azzal a leosztással játszik, amit kap, és ha elég 

dzsókere van, akár még nyerhet is egy kicsit, mielőtt vége a 

játéknak. 

Egyelőre visszatért a fotelba, és felrakta a lábát a zsámolyra. 

Magára húzta a takarót. 

Látta az ébresztőórát – 23:36. 

Végül elnehezült a szemhéja, és amikor lehunyta, a csillagok 

halvány szellemképét látta, amelyek elálmosították, és az álom 

felé sodorták. 

7. 

VALAMIKOR az éjszaka során félig felébredt, amikor 

az egyik kutya elosont a csukott hálószobaajtó előtt. 

Gavin azt állította, hogy miután lefekszenek Jess-szel, a 

kutyák szinte soha nem alszanak egyszerre, hanem felváltva 

járőröznek a házban. Erre nem képezték ki őket külön; az 

őrködés ösztöne a juhászkutyák génjeiben van. 

Akár Duke volt az, akár Queenie, a kutya meggyőződött 

arról, hogy Travis ágyban maradt, és minden rendben. A körmei 

halkan végigcsattogtak a mahagónipadlón, miközben folytatta 

az őrjáratot. 

Jane visszaalvás közben valahogy a múltba zuhant, és ismét 

gyermekké vált a takarója alatt, mialatt odakint havazott, és 

kutyák őrizték az álmát. Ez nem a valódi gyermekkora volt, 

hanem a kitalált, mivel igazából soha nem volt kutyája vagy 

biztonságérzete. 



 

 

8. 

JANE FELTETTE a kávét főni, megpirította a 

kenyeret, és meg is vajazta. Gavin elkészítette a rántottát, majd a 

sült krumplis serpenyővel kezdett foglalkozni. Jess 

sonkaszeleteket grillezett sárga paprikacsíkokkal és hagymával, 

aztán egy melegen tartó lapra halmozta őket. 

Bár a kutyákat már megetették, azok éberek és reményteliek 

maradtak, de nem zaklatták az embereket. 

Ők, ahogy elfoglalták magukat a főzéssel, és nagyobb hűhót 

csaptak körülötte, mint amekkora munkát jelentett, hogy 

eltereljék a figyelmüket Jane közeledő távozásáról, éppen úgy 

vetették rá magukat az ételre is, mintha farkaséhesek lennének. 

És a beszélgetés kicsit túl hangos volt, túl gyors, a nevetések egy 

része erőltetett. 

Travis úgy mesélt arról, hogy mit fognak aznap csinálni, 

mintha az anyja estig ott maradna, beleértve a vacsorát és a 

sötétben folytatott frizbizést is. Neveket javasolt a póni számára, 

és úgy beszélt a felnyergeléséről, mintha Jane is tanúja lehetne 

majd a pár nappal később esedékes első lovaglásának. 

Ő hagyta csacsogni a fiát, a nevek kitalálásába be is szállt, 

mert Travis tudta, hogy akármennyit jártatják a szájukat, úgyis el 

fog menni – csak addig menekül fantáziálgatásokba, amíg még 

van idő megfeledkezni a valódi napjukról, és úgy tenni, mintha 

ez olyan nap lenne, amilyennek lennie kellene. 

Amikor eljött az ideje – miután Jane elbúcsúzott Jesstől és 

Gavintől –, a fiú egyedül kísérte az autójához. Nagyon tetszett 

neki a Ford Escape, és bele is ült egy kis időre, amíg felidézték a 



 

 

közös útjukat januárban, amelyet még egy kevésbé megbízható 

autóban tettek meg. 

Amint Travis megérezte, hogy véget kell vetniük a 

halogatásnak, az ablak felé fordította az arcát, és ökölbe 

szorította a kezét. Az egyik öklét a szájához emelte, és 

beleharapott. Jane látta, hogy próbálja visszafojtani a könnyeit. 

Nem mondta neki leereszkedően, hogy ne sírjon. Travis 

büszkébb lesz arra, ha egyedül sikerül visszanyernie az uralmát 

önmaga felett. 

És arról sem biztosította, hogy végül minden rendben lesz. 

Nem tudott hazudni neki. A fia azonnal észrevenné, hogy nem 

mond igazat, és megijedne attól, hogy az anyja úgy érzi, el kell 

játszania, hogy a dolgok jobban állnak, mint valójában. 

– Itt biztonságban vagy – mondta neki végül. 

– Tudom. 

– Biztonságban érzed magad itt? 

– Igen. 

– És mindig is szerettél volna kutyákat. 

– Ezek nagyon jó kutyák. 

– Valóban. Különlegesek. 

– Mikor fogsz végre letartóztatni valakit? 

– Haladok. 

– Te az FBI-nál dolgozol. Letartóztathatsz embereket. 

– Először bizonyítékokat kell gyűjtenem – felelte Jane azon 

töprengve, hogy vajon sikerül-e valaha is felderítenie az egész 

ügyet. – Tudod, mi az a bizonyíték? 

– Bűnjel – válaszolta Travis. 

– Pontosan. Igazi FBI-os gyerek vagy, hogy az ilyesmivel is 

tisztában vagy. 



 

 

A fiú ismét ránézett Jane-re. A szeme vörös volt, de a 

szempillái nem nedvesedtek át a friss könnyektől. Nagyon 

erősnek tűnt, szinte férfiasnak. 

A nadrágja zsebéből elővett egy törött medált; az egy nő 

arcát ábrázolta profilból zsírkőbe faragva, egy ovális ezüstlapra 

illesztve. Az egyik oldalán egy fél zsanér volt. 

Lehet, hogy korábban, amikor még ép volt, és ezüstláncon 

lógott, egy hajtincset tartottak benne. 

– Amikor utoljára itt jártál, miután elmentél, ezt találtam 

odalent a pataknál, a kavicsokon. Úgy néz ki, mint te. 

Jane semmi hasonlóságot nem látott, ennek ellenére azt 

felelte: 

– Tényleg, ugye? 

– Azonnal tudtam, hogy szerencsét fog hozni. 

– Mint amikor az ember egy fényes pénzérmét talál. 

– Nagyobbat. És vissza is jöttél, meg minden. – Travis 

ünnepélyesen átnyújtotta az anyjának a medált. – Úgyhogy 

neked akarom adni. 

Jane tudta, hogy ugyanolyan ünnepélyesen kell fogadnia az 

ajándékot, ahogy odaadták neki. Elvette a medált. 

– Mindig a zsebemben fogom tartani. 

– Alvás közben is! 

– Úgy lesz. 

– Minden éjszaka! 

– Minden éjszaka – egyezett bele Jane. 

Travis láthatóan nem bírta elviselni az utolsó csók, az utolsó 

érintés gondolatát. Kinyitotta az ajtót, kimászott a kocsiból, 

becsukta az ajtót, és búcsút intett. 

Jane felmutatta neki a hüvelykujját, és elhajtott. Miközben 

követte az autópályára vezető murvás ösvényt, végig figyelte a 



 

 

fiát a visszapillantóban, amint őt nézi. A kis alak hamarosan még 

kisebbé vált, amíg végül az út el nem kanyarodott, és a tölgyfák 

el nem választották őket egymástól. 

9. 

ELŐZŐ ESTE a völgy éppen olyan elzártnak tűnt 

számára, amilyen szerette volna, hogy legyen: egy menedéknek 

a modern világban, ahova a gépiesített civilizációnak még nem 

sikerült betörnie, ahol minden ember önmaga lehet, a digitális 

közösség kényszerű intimitása nélkül – vagyis biztonságban 

maradhat. 

Miközben folytatta az útját nyugat felé, hamarosan 

emelkedni kezdett alatta az aszfaltút az örökzöld törpe 

tölgyekkel teleszórt dombok között, amelyek éppen olyanok 

voltak, mint tízezer évvel korábban. A délelőtt erős, tiszta 

fényében ez a félsivatagos táj nem természetesnek tűnt, hanem 

olyannak, mintha a világot elpusztító utolsó háború dúlt volna 

itt nem sokkal korábban. 

Annak a konfliktusnak a következményei mindenhol jelen 

voltak a tengerparti városok végtelen sorában, és amikor Jane 

észrevette őket, nehezére esett tovább tagadni a völgy – és a 

gyermeke – közelségét ennek a viharos kornak a veszélyeihez. 

Csak reménykedni tudott abban, hogy Travis biztonságban 

lesz ott, amíg ő fel nem deríti végre az országban történt 

öngyilkosságok emelkedése mögött rejlő okok természetét és 

célját, és elég bizonyítékot nem gyűjt ahhoz, hogy a nyilvánosság 

elé tárhassa a dolgot. Ez a remény még a legsötétebb sötétségben 



 

 

is mentőövet jelentett számára, bár néha olyan erőtlent, mint egy 

szalmaszál. 

10. 

JANE CAPISTRANO BEACHTŐL a tengerparti 

autópályán elment egészen Newport Beachig, majd Santa Ana 

felé vette az irányt. 

Bár most, hogy leszedte a kanadai rendszámtábláit, csökkent 

az esélye, hogy a Ford Escape felkelti egy zsaru figyelmét, még 

kisebb feltűnést keltett volna egy kaliforniai rendszámmal. 

A rendszámlopás ki volt zárva. Ha az áldozat feljelentést tesz 

a rendőrségen, a rendszám egy órán belül felkerül az országos 

körözési listára. 

Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Rendszerben 

folyamatosan frissítették azoknak a körözött személyeknek a 

névsorát, akik ellen letartóztatási parancs volt érvényben, mind 

az ötven államra kiterjedően; az eltűnt személyek névsorát, 

valamint az olyan lopott vagyontárgyak listáját, mint az autók, a 

teherautók, a hajók, a repülőgépek, a lőfegyverek és a 

rendszámtáblák. A helyi, az állami és az országos hatóságok 

tagjai rendszeresen használták ezt az adatbázist. 

Úgyhogy Jane inkább vásárolni akart rendszámtáblát. Santa 

Anában nagyobb esélye volt eladót találni, mint bárhol máshol 

Orange megyében. 

Ez az egykor virágzó város már régóta hanyatlott, de az 

utóbbi időben kicsit összeszedte magát. Ugyanakkor akárhányan 



 

 

igyekeztek újra feleleveníteni dicsőséges napjait, sok gyanús 

negyede volt, s némelyik kifejezetten veszélyes. 

Ahol a pusztulás és a szegénység uralkodik, ott általában 

kevesebb pénz áll rendelkezésre a közfeladatokra. Ahol a 

rendőrség nem kap elég anyagi támogatást – és tiszteletet –, ott 

úgy burjánzanak a bandák, mint a gombák a nedves, sötét 

helyeken, és ott sokkal könnyebb beszerezni bármit, amire az 

ember vágyik. 

Jane addig keringett, amíg rá nem bukkant egy 

gyárnegyedre, amelyet a jelek szerint nagyon megviselt a 

külföldi versenytársakkal való harc, a rossz gazdaságpolitika és 

a jó szándékú, de a való világot nem ismerő törvényhozók 

hozzáállása. Elhagyott gyártelepek foltos és lepattogzott stukkós 

falakkal. Rozsdás bádogtetők. Betört ablakok. A parkolók, 

amelyek egykor tele voltak a munkások autóival, most üresen 

álltak, az aszfalt hullámos volt a friss sírok tetejére emlékeztető 

mélyedésekkel. 

Egy hosszú tégla- és acélépület felett, amely tizenkét 

duplaszélességű garázsra volt osztva, tábla hirdette a tetőn, hogy 

kiadó garázsok és műhelyek vannak benne. A nagy kapuk közül 

öt fel volt húzva, és férfiak dolgoztak odabent vagy kinti 

betonlapokon álló autókon. Fiatalnak tűntek, legnagyobbrészt 

huszonéveseknek, és Jane arra tippelt, hogy a legtöbbjük kis 

autószerelő műhelyt üzemeltet működési engedély nélkül. A 

többiek valószínűleg a saját kocsijukon dolgoztak; felturbózott 

utcai versenyautókon, felturbózott motorú alacsony padlósokon 

és hétköznapi járgányokon. 

Jane kicsit odébb parkolt le, és egy fiatal, spanyolos külsejű 

férfit választott, aki párnázott ízületvédőkön térdelt, és zselés 

viaszt fújt egy gyöngyszürke, 1960-as, lehajtható tetejű 



 

 

Cadillacre, amely teljesen helyre volt állítva, és kicsit személyre 

volt szabva. Amikor a közelébe ért, a férfi kikapcsolta a 

viaszfújót, és talpra állt. 

A többiek, akik a közelben dolgoztak, feléjük fordultak. 

Lehet, hogy csak azért, mert Jane jól nézett ki. De leginkább 

azért, mert kilógott a környezetből, és azok, akik máshova 

valónak tűnnek, bajt jelenthetnek. 

A cadillaces férfinak rövidre nyírt haja volt, és Zapata-bajsza. 

Munkavédelmi bakancsot viselt, farmert, atlétát, és olyan 

szenvtelen volt az arckifejezése, mint egy betontömb. 

Izmos karja végig tetoválva volt, de sem a képek tartalma, 

sem a tetoválás stílusa nem vallott börtönmunkára. Jobb karján 

egy raj angyal szállt fel a kézfejétől a bicepszéig, ahol a 

Szentanya és gyermeke sugárzó ábrázolása köré gyűltek. Bal 

karján egy rendkívül kidolgozott tigris kúszott felfelé, a fejét 

hátrafordítva; nem vicsorgott, de aranyszeme egyértelműen 

fenyegetően csillogott. 

– Klassz kocsi – mutatott Jane a Caddyre. – A férfi nem 

válaszolt. – Azok Dayton küllős felnik, ugye? És övbetétesnek 

tűnő radiálbetétes abroncsok, teljesen korhűen. 

A férfi barna szemében a sárga csíkok szinte felcsillantak. 

Eltűnt belőlük a fenyegető tűz. 

Azt felelte: 

– Coker Excelsior sportradiálok. 

– A magáé? 

– Nem vagyok autótolvaj. 

– Nem erre akartam célozni. 

– Nagy butaság lenne azt gondolni, hogy ezen a helyen 

anyagot tud venni. 



 

 

– Én nem drogozom. És nem gondolom, hogy mindenki, 

akinek van egy kis Mexikó a vérvonalában, drogokat árulna. 

Némi hallgatás után, miközben a férfi nyugtázta Jane 

szemének a csillanását, visszafordult az autóhoz. 

– Igen, az enyém. 

– Gyönyörű darab. – Amikor a fickó nem válaszolt, Jane 

végignézett a többi autószerelőn, akik úgy tettek, mintha 

folytatnák a munkát, majd ismét a Caddy tulajdonosára 

pillantott. 

– Szorult helyzetbe kerültem. És ki tudom fizetni a 

megoldást. De segítségre van szükségem. 

A pasas állta a tekintetét. 

– Miért gondolom, hogy itt bűzlik valami? 

– Zsarubűzt érez. 

– Szóval maga gondolatolvasó, mi? 

Jane érezte, hogy egy hazugságtól azonnal bezárulna, 

úgyhogy kénytelen volt kiadni valamennyi igazságot. 

– FBI-ügynök vagyok, felfüggesztve. 

– Miért függesztették fel? 

– Hogy megbénítsanak, miközben a nyakamba varrnak 

valamit, amit nem én tettem. 

– Lehet, hogy most pont nekem próbál valaki a nyakamba 

varrni valamit. 

– Miért tennék ilyet? Nincs szükség arra, hogy bepalizott 

emberekkel töltsük fel a börtönöket, amikor minden cellára 

egymillió önként jelentkező jut. 

Újabb csendszünet után, amelynek során fenntartották a 

szemkontaktust, a férfi azt mondta: 

– Meg kell motoznom. 

– Megértem. 



 

 

A fickó bevezette Jane-t a garázs árnyékos hátsó részébe. 

A bokájától indult, és mindkét lábát végigtapogatta, hogy 

nincs-e rajta lehallgatókészülék. A combok belső oldala, fenék, 

derékvonal, végig a háton, a mellek körül; erős keze minden 

szégyenérzet nélkül kutatott, az arca szenvtelen maradt, a 

modora hivatalos. 

Amikor megtalálta a pisztolyt, félrehúzta a sportdzsekit, 

hogy megvizsgálja a tokot és a fegyvert, de nem vette ki a .45-öst 

a helyéről. 

Hátralépett, és azt kérdezte: 

– Miről lenne szó? 

– Ötszázat adok a Caddy rendszámtáblájáért, ha egy hétig 

nem jelenti, hogy ellopták. 

A fickó elgondolkozott. 

– Ezer. 

Jane korábban mindkét nadrágzsebében elhelyezett ötöt 

összehajtogatott százdollárost. 

– Hatszáz. 

– Ezer. 

– Hétszáz. 

– Ezer. 

– Ezzel a torkomra teszi a kést. 

– Nem én fordultam magához. Maga jött hozzám. 

– Mert nem tűnt uzsorásnak. Nyolcszáz. 

A férfi elgondolkozott, majd azt felelte: 

– Számolja le! 

Jane nyolc bankjegyet nyújtott át nyitott tenyérrel. 

– Beállok a kis hölggyel az első helyre. Hozza be a Fordot a 

másodikra, ott bonyolítsuk le a cserét! 



 

 

– Azok a fickók odakint nagyon kíváncsiak, és sasszemük 

van – jegyezte meg Jane. – Amikor elmegyek innen, látni fogják a 

rendszámtábláját a járgányomon. 

– Miattuk nem aggódom. Megbízható srácok. De azt nem 

tudhatjuk, ki kószál erre. 

Miután az autók bekerültek a garázsba, a nagy redőnyös ajtó 

zúgva leereszkedett, és kirekesztette a friss levegőt, amitől 

felerősödött az olaj- és gumiszag. 

Jane bezárva érezte magát; résen volt, de nem félt. 

A Caddy sofőrje kicserélte a rendszámtáblákat, és az ajtó 

zörögve megindult felfelé. 

A fickó Jane-hez lépett. 

– A garázsban fogom tartani, és a másik autómmal járok 

majd. Egy hetet kért, de én kettőt adok, mielőtt szólok a 

zsaruknak, hogy lenyúlták a rendszámomat. 

– Ez nagyon nagyvonalú váltás így hirtelen, de vajon…  

– Nem hazudnék ilyen komoly dolgokkal kapcsolatban. 

– Nem erre akartam kilyukadni. Arra gondoltam, hogy azt 

látom, hogy hétig el tud számolni, de a tizennégyben már nem 

vagyok biztos. 

A férfi meglepetten felnevetett. 

– Bonita chica, ha tudnám, hogy gyártanak magához 

hasonlókat, azonnal odaköltöznék. 
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A SANTA MONICA sugárúti parókabolt eladója a 

trendi West Hollywoodban úgy gondolta, hogy a sötétlila darab 

az élénkvörös csíkokkal tökéletesen illik Jane színeihez. 

– De persze a maga bőrével bármi jól nézne ki. – Volt egy 

sminkrészlegük is, ahol tartottak sötétlila szájfényt és csillogó 

szemfestéket. Az eladó nagyon örült annak, hogy Jane 

penészvirágból dívává változik. – Ez az ügyvédes stílus nem áll 

jól magának. Még megvannak a domborulatai a megfelelő 

helyeken, úgyhogy akár meg is mutathatná őket a világnak, 

mielőtt megindul a lassú lejtőn. Mit fognak szólni a 

munkahelyén? 

– Örököltem egy kis pénzt – válaszolta Jane. – Már nem kell 

dolgoznom. Holnap felmondok. 

– Akkor holnap mi is lesz? Bemegy oda még egyszer, 

utoljára, megvillantja a csodás új külsejét, és elküldi őket a 

fenébe? 

– Pontosan. 

– Szenzációs! 

– Hát nem? 

– Döngölje őket a porba! 

– Az lesz – válaszolta Jane, bár nem tudta pontosan, hogy ez 

mit jelent. 

Az utca túloldalán, félsaroknyival odébb egy butikban, 

amelyben az eladólány úgy nézett ki, mint egy meglehetősen 

futurisztikus kiborg, Jane vásárolt egy Buffalo Inka 

trapéznadrágot magas derékkal, ami retró külsőt kölcsönzött 

neki, és egy báránybőr motorosdzsekit, amely a lányok szerint 

tökéletes Comptoir des Cotonniers-koppintás volt, bármi legyen 

is az. 



 

 

Vásárolt egy kígyóbőrmintás, bokapántos platformcipőt. 

Arról azt állították, hogy teljesen úgy néz ki, mint egy Salvatore 

Ferragamo, akiről mintha még hallott is volna, bár eddig azt 

hitte, hogy valami hoki- vagy focijátékos. 

Végül beszerzett egy pár fekete, csuklóig érő selyemkesztyűt 

is, ezüst varrással. Anélkül azonnal elárulta volna a rövid, 

lakkozatlan körme, hogy igazából csak egy dolgozó lány. És 

egyébként is, olyan helyekre tartott, ahol nem akart 

ujjlenyomatot hagyni. 

Nem sok türelme volt a vásárolgatáshoz, főleg azért, mert a 

ruhapróbák alatt a bezárt Ford sofőrülése alatt kellett hagynia a 

fegyverét tokostul. A parókáktól a kesztyűig meztelennek érezte 

magát. 

West Hollywoodból kevésbé fényűző vidékek felé vette az 

irányt. 

Los Angelesnek a Santa Monica-hegység túlsó oldalán 

található északnyugati külvárosai évtizedekig virágzottak és 

nőttek. De a Van Nuys, a Reseda, a Canoga Park és a többi 

negyed elég nagy részén megjelentek már az állam 

hanyatlásának a jelei. 

A csillogó tengerparti környékek továbbra is szikráztak, a 

San Fernando-völgy nyugati felébe viszont mindenhova bevette 

magát a romlás. 

Elhajtott pár olyan motel mellett, amely felett átvették az 

uralmat a patkányok és a csótányok, s amelyekben a jelek szerint 

drogosok húzták meg magukat hétről hétre. 

Az egyik jobb környéken talált egy országos szállodalánchoz 

tartozó, barátságosnak tűnő létesítményt. Amikor hamis 

személyigazolvánnyal bejelentkezett, és készpénzzel fizetett, 



 

 

bízott abban, hogy nem fog az éjszaka közepén egy kokós és egy 

házfoglaló csatájára ébredni. 

Odabent aztán belekezdett csodálatos átváltozásába. 
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MUNKALEHETŐSÉGEK is voltak a környéken, jobb 

fizetésért is, és a belváros nagyon igyekezett modernnek, 

vagánynak és fiatalosnak tűnni, menőnek azok számára, akik 

hisznek a menőségben. Pár üres kirakat megpróbálta ugyan 

lebuktatni, de a környék még nem volt teljesen kihalt. 

Nagyjából három olyan boltra vagy étteremre, amelyről 

gyanítani lehetett, hogy tartalmaz valahol egy Che Guevara-

posztert, jutott egy makacs, kőkorszaki üzlet, amelyben kötött 

kardigánokat árultak idősebb hölgyeknek, vagy egy olasz 

étterem, amely korlátlan mennyiségű fokhagymás pirítóst ígért, 

és nem nevezte magát trattoriának. 

Jane-t kizárólag az a bolt érdekelte, amelynek a tábláján a 

„Bakelit” szó állt, csak ennyi, mert ez arra utalt, hogy egy jól 

menő üzletről van szó, amely nem akar túl sok idegesítő új 

ügyfelet bevonzani. Semmi nem jelezte, hogy milyen terméket 

vagy szolgáltatást árusítanak benne. Nagy kirakatüvegei zöldre 

voltak festve, áruval sem dicsekedtek, és a belső térbe sem 

lehetett benézni rajtuk keresztül. 

Amikor Jane behajtott a bolt mögé, semmi jelét nem látta 

annak, hogy aktívan megfigyelnék az épületet a sikátor 

túloldaláról. 



 

 

Miután leparkolt egysaroknyira a Bakelittől, egy 

mellékutcába befordulva, az utca déli oldalára sétált. Magas 

platformcipőjében feltűnőnek érezte magát, de nem 

olyasvalakinek, aki kilóg a környezetéből. Soha nem szerette az 

álruhás küldetéseket. 

Megállt egy icipici, elvitelre dolgozó büfénél, amely 

dzsúszbárnak próbálta hirdetni magát, a chai tea és más menő 

italok, továbbá egzotikus ízesítésű fagylaltok forrásának, 

mindezt egy olyan apró lyukban, ahonnan még általános 

iskolások sem szívesen árultak volna limonádét. 

Jane vett egy palack kókuszvizet, amelynek olyan íze volt, 

mintha pálmavizelet lenne, már ha létezne ilyesmi. Azért 

megitta, miközben elsétált a következő sarokig, majd az utána 

következőhöz, s úgy tett, mintha a kirakatokat nézegetné. 

Miután átkelt az utca északi oldalára, lassan visszasodródott 

a Bakelithez. A környéken parkoló autók egyike sem tűnt 

megfigyelőkocsinak. 

Amikor bement a festett üvegű ajtón, csengőszó jelezte az 

érkezését. Többsornyi lemezes láda osztotta folyosókra a belső 

teret. Gramofonlemezekkel voltak megrakva, és még néhány 

régebbi 78 RPM-és darab is akadt közöttük a cédék és digitalizált 

zenék kora előttről. 

A falakon bekeretezett hirdetőplakátok, koncertműsorok és 

poszterek lógtak, Bing Crosbytól a Beatlesig. Bakelit-lemezek 

audiofileknek, azoknak a megszállottaknak, akik jobban szeretik 

az eredeti felvételeket, amelyeket nem javítgattak a 

tökéletességig. Legalábbis úgy tűnt, hogy ez a bolt létezésének a 

célja. 

A pult mögötti széken egy hosszúkás arcú lány ült nagy 

szemekkel és loknis, hollófekete, vállig érő hajjal. A torka alján 



 

 

lévő mélyedésbe egy kis koponya volt tetoválva, és valószínűleg 

több ezer órán át gyakorolhatta a tükörben a mélységesen unott 

arckifejezését. 

A mellette lévő lemezjátszón a Kansas egyik bakelitjéről szólt 

a legnagyobb slágerük, a Dust in the Wind, és azt sem volt nehéz 

elképzelni, hogy a lány egész nap ezt játssza. 

Jane egy névjegykártyát tett a pultra. Azt írta rá egy filctollal:  

AZ FBI-NAK BIANKÓ BÍRÓSÁGI MEGHATALMAZÁSA VAN ARRA, 

HOGY MINDEN EGYES SZÓT RÖGZÍTSEN, AMI ELHANGZIK EZEN A 

HELYEN.” 

A lány, ahelyett, hogy elolvasta volna a szöveget, azt 

mondta: 

– Mi maga, valami süketnéma, vagy mi? Nem szoktunk 

adományokat adni. 

Jane megemelte neki fekete kesztyűs középső ujját, majd 

ugyanazzal az ujjával megkocogtatta a kártyát. 

A lány leereszkedett odáig, hogy elolvassa az üzenetet, és ha 

megértette is, pókerarcán ez egyáltalán nem látszott. 

A következő kártyán az állt: „HA JIMMY RADBURN NEM 

AKARJA BÖRTÖNBEN TÖLTENI A KÖVETKEZŐ HÚSZ ÉVÉT, MOST 

AZONNAL BESZÉLNIE KELL VELEM.” 

A lány torkán lévő koponya mosolya mintha kiszélesedett 

volna, amikor a tulajdonosa nyelt egy nagyot. 

Felkapta a két kártyát a pultról, leugrott a magas székről, a 

pult mögött lévő ajtóhoz lépett, és bement rajta egy hátsó 

helyiségbe. 

Jimmy Radburn megérdemelte volna, hogy élete hátralévő 

részét egy banda pofozóbabájaként töltse Leavenworthben vagy 

valami hasonló helyen. 



 

 

Csakhogy Jane-nek szüksége volt rá, bár hányingere támadt 

a gondolatra, hogy hozzá kell fordulnia. Az utóbbi időben 

nagyon sok dologtól támadt hányingere, de mindig megállta, 

hogy elhányja magát. 

A Kansas felhagyott az emberi lét reménytelenségének a 

hirdetésével, és továbblépett egy másik számra. 
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AZ ELADÓLÁNY PÁR PERCCEL később egy 

huszonéves fickóval tért vissza. Az illető magas volt, és inas, 

kétnapos borostával. Barna haját kétoldalt rövidre nyírta, felül 

hosszabban hagyta. Szürke pólóján egyetlen szó állt fekete 

betűkkel: „MALWARE”. Túl rövid, madzagos derekú 

melegítőnadrágot viselt, és Nike cipőt zokni nélkül. 

Kilépett a pult végében lévő csapóajtón, és végigmérte Jane-t, 

de nem mondott semmit. A bejárati ajtóhoz ment, és bezárta. 

Az eladólány levette a Kansas-korongot a lemezjátszóról. 

Egy másik bakelitet helyezett a tű alá. 

A fickó úgy meredt Jane-re, mintha arra várna, hogy 

bebizonyítson valamit. 

Ó csak annyit kérdezett halkan: 

– Jimmy Radburn? 

A férfi jelezve, hogy olvasta az üzenetét, a mutatóujjával 

megpöckölte a mellkasát, és magára mutatott. 

Valójában nem ő volt Jimmy Radburn, nem is hasonlított rá. 

Ha annyira ostoba, hogy azt hiszi, Jane csak egy nevet tud, akkor 

más ostobaság is kitelik tőle. 



 

 

Miután magára mutatott, hívogatóan behajlította a 

mutatóujját, és visszament a pult mögé. 

Az eladólány ekkor már ismét unott arcot vágva helyezte a 

tűt a másik lemezre, de nem az elejére, hanem egy mélyebb 

rovátkára a közepén. Elton John Funeralfor a Friendje hangzott fel, 

és nem lehetett megállapítani, hogy szándékosan választotta-e 

pont ezt az ironikus számot. 

Jane követte Malware-t az üzlet hátsó helyiségébe. 

Felcímkézetlen, lemezekkel megrakott kartondobozok és 

szögletes műanyag ládák sorakoztak a mély fali polcokon, az 

asztalokon és az asztalok alatt, minden látható rendszer nélkül. 

Az egyik sarokban egy tisztítóállomás állt, ahol a drágább 

példányokat lehetett gyengéden letörölgetni a megfelelő 

vegyszerekkel. Senki nem dolgozott mögötte éppen. 

Malware, miközben bezárta a hátsó helyiség ajtaját, akkorát 

ásított, mintha az eladólány világfájdalma ragályos lenne, majd 

hirtelen megpördült, megragadta Jane ágyékát és nyakát, s 

nekilökte az ajtó melletti falnak. 

Rá kellett volna szorítania a saját testét, és ezzel egy időben 

be kellett volna nyúlnia kigombolt bőrdzsekije alá, hogy 

kitapogassa, mi van nála – de a férfi nem vette komolyan Jane-t. 

És nagyon szerette volna megmarkolni az ágyékát, igen, mert az 

ujjai folyamatosan tapogatóztak odalent, miközben valami 

ostoba oknál fogva a lány felé hajtotta a fejét. 

Amikor Jane felemelte a jobb lábát, a pasas azt hitte, hogy 

ágyékon akarja térdelni, ám azt a húzást túl könnyen kivédte 

volna, úgyhogy a lány nem ezt forgatta a fejében. Ferragamo-

utánzatának kemény éle a srác csupasz sípcsontjára csapott le, 

ahol lenyúzta a bőrt, és megzúzta a kiálló sípcsontot a rövid 

melegítőnadrág szegélyétől egészen a Nike nyelvéig. Malware a 



 

 

jövőben valószínűleg kétszer is meggondolja, hogy elhagyja-e a 

zoknit. 

A sípcsont, az alsó lábszár idegvégződésekben gazdag 

szakasza tele van apróbb erekkel, amelyek a rózsaérbe 

továbbítják az oxigéntől megszabadított vért. A fájdalom azon a 

területen azonnali és éles, és a pasas biztosan érezte, ahogy 

végigcsorog a lábán a vér, ami ijesztő élmény tud lenni, ha nincs 

felkészülve az ember arra, hogy figyelmen kívül hagyja. 

Malware-nek egy férfihoz képest kiemelkedően magas szoprán 

sikolya volt. Elengedte Jane-t, és hátra- tántorodva a lábához 

kapott, mire a lány állon rúgta a térdével. Fogak csattanása 

hallatszott, és a férfi a padlóra zuhant. 

Felpattant az ajtó, és Világundor kisasszony jelent meg 

mögötte, akinek az arcán most először tükröződött némi 

érdeklődés. De a küszöbön mozdulatlanná dermedt, mivel Jane 

időközben előrántotta a Heckler & Kochját, és a lány nagy, sötét 

szeme felé fordította. 

– Menj vissza a székedre – mondta neki és tegyél fel valami 

vidám zenét! Eltonnak nagy választéka van belőlük. 

14. 

 

AZ AJTÓ MÖGÖTT egy emeletre vezető lépcsősor 

volt, odafent folyt a Bakelit valódi tevékenysége, és Jane felfelé 

menet maga elé tuszkolta Malware-t. Ezek az emberek nem 

voltak különösebben veszélyesek bandaháborús mércével 

mérve, s messze nem voltak olyan vérszomjasak és perverzek 

sem, mint azok a beteg szociopaták, akiknek a felkutatásával 



 

 

Jane az elmúlt hat évét töltötte. De ha a többinek is olyan kevés 

esze van, mint ennek, akkor sor kerülhet némi szükségtelen 

vérontásra, úgyhogy a lány pajzsként használta a támadóját, és 

pisztollyal a kezében követte, készen arra, hogy elvégezze a 

végső gerincpróbát, időt adva az emeleten lévőknek, hogy úrrá 

legyenek esztelen pánikjukon. 

Malware nehezen tudott felegyenesedni, pedig Jane semmi 

hasznát nem vette volna, ha olyan görnyedten vonszolja fel 

magát a lépcsőn, mint egy troll. A hátába nyomódó pisztoly 

némi életet lehelt a pasasba. Meg kellett kapaszkodnia a 

korlátban, és sántikálva haladt, de legalább teljes 

testmagasságára kihúzta magát. Eleinte Jane-t átkozta vért 

köpködve, mert elharapta a nyelvét. Utána ráébredt, hogy a teste 

pajzsként szolgál, és ha kicsit későn is, de felkiabált: 

– Én vagyok előtte, Jimmy, előtte vagyok, én jövök elöl, 

Jimmy! 

Egyetlen hosszú lépcsősor volt, lépcsőforduló nélkül. 

Amikor már majdnem a tetejére értek, a lány a fickó gerincébe 

nyomta a pisztoly csövét, nehogy visszatérjen bele a 

vakmerőség, amikor meglátja a barátait. 

Amint felértek az emeletre, egy nagy, az egész épület 

hosszára kiterjedő helyiséget látott Malware mögött, 

bedeszkázott ablakokkal, visszafogott megvilágítással, foltos 

betonpadlóval. Talán tíz munkaállomás lehetett odafent, 

számítógépenként külön nyomtatóval, szkennerrel, változatos 

fekete dobozokkal, perifériás kiegészítőkkel. A középen lévő, 

emelt padlón elhelyezett, kör alakú íróasztal mellől az egész 

termet be lehetett látni. 

Hét férfi állt különböző helyeken, és a lépcső felé néztek. 

Mindnyájan húsz-harminc éveseknek tűntek. Voltak köztük 



 

 

pálcikavékonyak, testesebbek, szakállasak, szakáll nélküliek. És 

mindnyájan sápadtnak tűntek, nem a félelemtől, hanem a napon 

folytatott tevékenységek iránti érdeklődés hiányától. Mind a 

heten beleillettek a számítógépes kockákról alkotott előítéletek 

spektrumába. 

Csak egyiküknél, Jimmy Radburnnél volt fegyver, bár ő sem 

tűnt veszélyesebbnek egy kiscicánál. Rossz pózban állt, a bal 

lábát maga mögé rakta, és a súlya túl nagy része nyugodott rajta 

ahelyett, hogy arányosan oszlott volna el. Amikor megvásárolta 

a fegyvert, valószínűleg az volt a legfőbb kritériuma, hogy 

tűnjön ijesztőnek. 

Talán egy Colt Anaconda volt, egy .44-es Magnum, 

nevetséges, nyolchüvelykes csővel. Olyan másfél kilót 

nyomhatott, nehezebb volt egy nagyobb téglánál. Jimmy 

ráadásul fél kézzel tartotta, kinyújtva, talán azért, mert Clint 

Eastwood is így csinálta egy Piszkos Harry-filmben. Ha 

meghúzta volna a ravaszt, a pisztoly visszarúgása miatt csak 

valamelyik drága mennyezeti lámpatestet találta volna el – amin 

minden bizonnyal annyira megdöbbent volna, hogy elejti a 

fegyvert. 

Ha lőfegyverekről volt szó, Jane jobban szerette a tapasztalt 

lövészeket, mert ha az ember meghal egy összecsapás során, az 

legalább ne egy karikatúrahalál legyen. Jimmy a szabad kezében 

a két kártyát tartotta, amelyekre Jane az üzeneteit írta. 

A lány eltolta magától Malware-t, de nem Jimmy Radburn 

felé. 

– Ülj le egy székre! 

A túsza ismét átkozni kezdte, de egy székhez sántikált. 

Lehet, hogy Jimmy könnyen megijedt, azonban nem volt 

ostoba. Elolvasta a kártyákat. Olyan információkat kapott Jane-



 

 

től, amelyek segíthettek neki megúszni a börtönt, ha megfelelően 

használja fel őket. Még ha blöffnek bizonyul is a dolog – nem 

volt az –, akkor sem lehetett volna ellenséges húzásnak tekinteni. 

Jane, abban bízva, hogy több esze van, mint annak a srácnak, 

akinek lenyúzta a sípcsontját, a tokjába tette a fegyverét. 

Miközben Jimmy továbbra is az arcára fogta az ágyúját, 

kihalászott a kabátja zsebéből egy újabb kártyát, és odanyújtotta 

neki. 

A férfi egy pillanatra nem tudta eldönteni, mit csináljon, és 

hatfős csapata feszülten, ugrásra készen várakozott, mintha egy 

spagettiwesternben lennének. Utána Jimmy leeresztette a 

revolvert. Bal kezével hívogató mozdulatot tett, és elvette Jane 

harmadik kártyáját. 

Az volt ráírva: „A TELEFONVONALAID EGY RÉSZÉN 

SZÜNETMENTES JELTOVÁBBÍTÓK VANNAK.” 

A szünetmentes jeltovábbító nem számított 

csúcstechnológiás eszköznek. Még a harmincéves Jimmynél is 

öregebb volt, talán még az anyjánál is, de úgy működött, mint 

semmi más. Lehet, hogy nem ez volt az első számú 

veszélyforrás, ami Mrs. Radburn pici fiának az eszébe jutott, 

amikor arra gondolt, hogy ne kelljen élete hátralévő részében 

börtönkosztot ennie, de Jane arra tippelt, hogy hallott már róla. 

A férfi lerakta a kártyákat és a revolvert a kerek, megemelt 

íróasztalra, és azt mondta az embereinek: 

– Lépjetek ki, és kapcsoljátok ki a gépeket! – Azok egyből 

visszatértek a munkaállomásukhoz, hogy engedelmeskedjenek 

neki. 

Ha szünetmentes jeltovábbítót szerelnek egy telefonvonalra, 

az hibernált állapotban marad, amíg fel nem hívják kívülről az 

adott vonalat. A hívó, miközben beüti az első számot, aktivál egy 



 

 

elektronikus fütyülést a kagylóban. Ez azonnal bekapcsolja a 

szünetmentes jeltovábbítót, amely megakadályozza, hogy a 

telefon kicsöngjön, viszont aktiválja a mikrofont. A helyiségben 

lévő embereknek, például az ebben a helyiségben lévőknek, 

fogalmuk sincs ilyenkor arról, hogy valamennyi beszélgetésük 

továbbítódik egy hatósági szervhez, amely mindent rögzít. Az 

FBI, amelynek biankó bírósági meghatalmazása volt 

nemzetvédelmi indokokból, valószínűleg gyakran lehallgatta 

Radburn irodáját, bár nem folyamatosan; viszont semmi sem 

akadályozta abban, hogy akár napi huszonnégy órában 

felvételeket készítsen. 

Amikor az összes számítógép leállt, Jimmy odament egy 

magas fémszekrényhez a hosszú helyiség északkeleti sarkában. 

Abban volt az iroda kapcsolószekrénye, olyan tucatnyi 

telefonvonallal. A férfi elbogarászott benne egy ideig, és Jane 

úgy sejtette, hogy mire becsukta a szekrény ajtaját, kikapcsolta 

az egész telefonközpontját. Majd visszatért a lányhoz, és azt 

kérdezte: 

– Minek a paróka? 

Jane a helyiség déli végében lévő bedeszkázott ablakokra 

mutatott. 

– Annyira elszaporodtak a köztéri kamerák, hogy az 

emberek már észre sem veszik őket. A tömb közepén is van egy, 

a boltoddal szemben, de az nem a közlekedést figyeli. 

– Ez szívás. 

– Úgy néz ki, mintha kelet-nyugati irányban venne, de a 

bejárati ajtódra néz. 

– Azok az orwelli szemétládák! 

Akiknek az egyike te vagy, akár tudod, akár nem, gondolta Jane. 

Hangosan viszont azt mondta: 



 

 

– Két másodpercenként elsül, és nagy felbontású képeket 

továbbít mindenkiről, aki ki- vagy bemegy a Bakelitbe. Ezért a 

paróka és a vastag szemfesték. De ez a kamera legalább 

arcfelismerő szoftverekhez nem csatlakozik, amennyire tudom. 

– Mi a neved? 

Jane a poén kedvéért kölcsönvette a San Diegó-i pékség 

kifutófiújáét: 

– Ethan Hunt. 

– Szokatlan név egy lánynak. 

– Mert nem vagyok szokványos lány. 

15. 

 

JIMMY RADBURN leküldte Malware-t – akinek Felix 

volt a keresztneve – elsősegélyre Világundor kisasszonyhoz, más 

néven Brittához. Csapata többi hat tagja azt az utasítást kapta, 

hogy várakozzanak az üzletben, amíg hírt nem kapnak felőle. 

Jane-nel ledübörögtek a lépcsőn, és Jimmy még visszakiabált, 

hogy „Csukjátok be az ajtót!”, amit valaki meg is tett. 

A férfi egy kekszesdobozokkal, édességeszacskókkal, 

burgonyachipsszel, perecekkel, kukoricachipsszel és dobozos és 

üveges magvakkal borított asztalhoz vezette, amelyen egy 

légiónyi füves is elég nassolnivalót talált volna egy huszonnégy 

órás szeánszra. A Bakelit nem jóhiszemű hackereinek a feladatai 

kizárták a füvezést munka előtt és közben – vagyis nagyrészt 

utána is –, de úgy tűnt, hogy ehelyett sózott szénhidráttal és 

cukorral növelik a hatékonyságukat. 



 

 

Jane és Jimmy odahúzott két széket, és leültek egymással 

szemben. 

A férfi úgy nézett ki, mint egy felnőtt Kewpie baba: 

kellemesen kerekded volt, de nem kövér, sima, ránctalan arccal, 

és majdnem szakálltalan. A haja gondozott volt, az arca frissen 

suvickolt, és Jane még soha nem látott ilyen tökéletes manikűrt 

férfin. 

Jimmy szólalt meg előbb: 

– Honnan szerezted azt az információt, amit a kártyákra 

írtál? És ami bizonyára csak blöff. 

– Nem számít, honnan szereztem. És nem blöff. – Jane neki 

nem szándékozott azt mondani, hogy felfüggesztett FBI-ügynök. 

Amit a férfi nem tudott, azt nem mondhatta el a bíróságon. 

Azzal folytatta: – Nagypapis eszközöket vetettek be ellened, és te 

észre sem vetted az ellenőrzéseid során, mert mindig ugyanúgy 

végzed az elemzéseket, ott keresed a betörést, ahol az ismert 

gyenge pontjaid vannak. Amikor termékeket fejlesztesz, appokat 

vagy bármit, vagy megpróbálsz feltörni egy rendszert, akkor 

egyenes úton kell haladnod, ugyanakkor érdemes lenne tudnod, 

mikor jobb a részegek sétája. 

– A véletlenszerűség tisztelete – helyeselt Jimmy – A 

részegek sétája. A Brown-mozgás. A váratlan és irányítás nélküli 

haladás…  

– …Amit érdemes lenne a biztonsági ellenőrzések során is 

alkalmazni. 

– Én zseni vagyok, és idióta. – Jimmy próbált egy olyan 

mosolyt kipréselni magából, amely azt sugározza, mennyire 

lebecsüli önmagát, de a végeredmény úgy nézett ki, mintha egy 

kölyök csörgőkígyótól kölcsönözte volna a grimaszát. 



 

 

– Szóval, mennyire vagyok bajban? Zárjam be a helyet még 

ma? 

– Egyelőre hosszú pórázon vagy, hagynak szabadon játszani, 

a pajtásaidról gyűjtik az adatokat. Úgyhogy van még időd. Talán 

pár hónapod, talán egy éved. De a helyedben én csendben 

eltűnnék innen pár nap alatt, a hátsó kijáraton, és a jövő hétre 

csak egy üres irodát hagynék magam után. 

– Vagyis pesszimális a helyzet. 

– Az optimális ellentéte – helyeselt Jane. – Azt nem fogom 

elárulni, honnan tudom mindezt, de ha akarod, azt elmondom, 

hol cseszted el a dolgot. 

Miközben Jane hozzá beszélt, Jimmy kivett egy Oreót az 

egyik zacskóból. Az egészet a szájába tömte, mintha csak egy 

burgonyachips lenne, és hevesen rágni kezdte. Miután lenyelte, 

azt felelte: 

– Azt hiszem, jobb, ha tudom. Úgyhogy mondd el! 

– Emlékszel még a Carl Bessemer nevű ügyfeledre? 

– Számomra hiúsági kérdés, hogy ne emlékezzek az 

ügyfeleimre. 

– Az egyik appod segítségével akármelyik idióta is képes 

szuperkönnyen átejteni bárkit egy mobillal. A hívás vagy az SMS 

egy kanadai közvetítőponton át jön vissza az Államokba, ahol 

pattog még egy ideig, mielőtt hamis számmal vagy azonosítóval 

megérkezik a címzetthez. 

– Erre büszke vagyok. Az eszelős egy királyság volt 

részemről. 

Jane nehezen bírta idegekkel az önelégültségét. Azzal 

folytatta: 

– Ezen túlmenően a hívás a telefonszolgáltató számlázási 

rendszerét is megkerüli, úgyhogy nem lesz rá bizonyíték utólag. 



 

 

– Fenekelj el! Rossz kisfiú vagyok – kapott ki Jimmy egy 

újabb Oreót a zacskóból. – De mellettem szóljon, hogy 

igyekszünk előre felismerni a potenciális terroristákat, és nem 

üzletelünk velük. 

– És az hogy megy? 

Jimmy a kekszet majszolva azt felelte: 

– Nem olyan jól, mint szeretném. 

– Bessemernek egy hangszintetizátort is eladott 

okostelefonos kezelőfelülettel. Ha a szintetizátor kap egypercnyi 

mintát bárkinek a hangjából, amit akár egy telefonhívással is 

meg lehet oldani, akkor az a vacak olyan ügyesen képes 

ugyanolyanná változtatni bárkinek a hangját, hogy az illető 

felesége is azt hiszi, a férjével beszél, vagy a gyerek azt, hogy az 

anyjával, pedig igazából Bessemerrel. 

– Radburnék egy újabb utánozhatatlan terméke – csapta az 

öklét Jimmy diadalmasan a másikhoz mondat közben. 

Vastag ujjai halvány rózsaszínűek voltak, és teljesen 

szőrtelenek, ugyanannyira, mint a mandzsettája, olyan simák, 

mint a gumi, undorítóak. Olyan volt a keze, mint egy 

laboratóriumban előállított androidé. 

– Csak az a balszerencséd, hogy Carl Bessemer nem 

közönséges csaló volt, aki a telefonszolgáltatót akarta átverni. 

Még bűnözőnek sem volt közönséges. 

– Tapasztalataim szerint – válaszolta a férfi – nem létezik 

olyasmi, hogy közönséges bűnöző. A bűnözők közössége 

teljesen egyedi individuumokból áll. 

– Bessemer másnak tettette magát, és így csalt fiatal nőket 

elhagyott helyekre, ahol megerőszakolta, és megölte őket. 

– Nem hibáztathatod a General Motorst, amiért olyanoknak 

ad el autót, akik részegen vezetnek. 



 

 

Jane mélyen megvetette ezt a fickót, de szüksége volt rá. 

– Értsd meg, hogy nem elítélni akarlak, csak azt 

magyarázom, hogyan botlottak beléd a szövetségiek. 

– Emiatt ne aggódjon az a lila kis fejecskéd. Jó orrom van a 

jellemekhez. Kiszagolom őket. És a te jellemed ugyanolyan, mint 

az enyém. Te nem vagy ítélkező típus. 

– Igazából nem Bessemernek hívták. 

– Nagyon sok ügyfelünk nem a saját nevét használja, Ethan 

Hunt. Az anonimitás nélkülözhetetlen a diszkrécióhoz, és a 

diszkréció alapvető emberi jog. 

– Valójában Floyd Sutternak hívták. 

– A – esett le a tantusz Jimmynek. – Hasfelmetsző Sutter. A 

bulvárlapok és a tévéműsorok sztárja. Hányat is ölt meg, 

tizenötöt, tizenhatot? 

– Tizenkilencet. – Jane semlegesítette Suttert egy láblövéssel, 

és ő kötözte meg ugyanolyan kábelkötözővel, amilyennel a férfi 

az áldozatait. – Balszerencsédre nem halt meg az elfogása 

közben. Floydból csak úgy folyt a szó. A címedet nem ismerte…  

– Egyik ügyfelünk sem ismeri. Szigorúan csak a dark weben 

üzletelünk. 

– De az FBI-nak elég volt az, amit viszont tudott, az app és a 

szintetizátor. 

– Ők Jimmy Radburnt találták meg, nem engem. – A fickó 

engedélyezett magának még egy Oreót, de csak forgatta a 

mutató- és a hüvelykujja között ahelyett, hogy megette volna. – 

Én is csak annyira vagyok Jimmy, amennyire Sutter Carl 

Bessemer volt. Amikor kipucoljuk ezt a helyet, Jimmyt is 

lehúzzuk a vécén – méregette a pasas Jane-t fél percig, aki 

hagyta. Az ál-Jimmy ezután azzal folytatta: 

– Cseppet sem aggódsz, hogy téged is lehúzlak. 



 

 

– Láttam, hogy bánsz azzal a mozsárágyúval. Te nem vagy 

gyilkos. Az cseppet nem érdekel, ha bárki véletlenül meghal a 

tevékenységed következtében, de neked nincs gyomrod ölni. 

A fickó elmosolyodott, és azt felelte: 

– Szépfiú vagyok, nem gyilkos. – Előrehajolt a székében. – 

Nem indít be az, hogy milyen király és intelligens vagyok? 

– Nem. 

– Vannak lányok, akiket beindít. 

– Én csak azért jöttem, amit akarok. Kaptál tőlem egy esélyt 

arra, hogy megúszd a letartóztatást, a bíróságot és a börtönt. 

Tartozol nekem. 

– Én mindig lerovom az adósságaimat. Az jót tesz az 

üzletnek. – A férfi ezzel bekapta az Oreót, és miután 

látványosan, a száját nyalogatva elfogyasztotta, azzal folytatta: 

– Téged is úgy meg tudnálak zabálni, mint egy zacskó Oreót. 

Gondolkozz el ezen! Szóval, mit is akarsz? 

16. 

A FÉRFI, AKIT Jimmy Radburnnek neveztek, nem 

szenvedett önbizalomhiányban, inkább túltengett benne a 

magabiztosság. Mindig tudta, hogy mit akar, és hogyan 

szerezheti meg, és nem létezett olyan probléma, amelyre ne talált 

volna megoldást. Ha gyötörték valaha is kételyek az általa 

választott karrierrel kapcsolatban, már rég eloszlottak. És ha 

bármi is megdöbbentette korábbi élete során, a jelek szerint 

kitörölte azt az emléket, mert az az intenzív csodálkozás, 

amelyet Jane kérései hallatán tanúsított, olyan volt, mint egy 



 

 

elkényeztetett gyermeké, aki életében először szembesül 

bármivel, ami meglepi. 

Miközben végiglapozta a kezébe adott papírokat, azt 

kérdezte: 

– Harminckét halottkém? 

– Pontosan. 

– Város, megye, harminckét halottkém? 

– Igen. 

– Miért ilyen sok? 

– Egyáltalán nem kell tudnod, hogy minek mi az oka. Tízszer 

harminckettőt is mondhattam volna. Ez nem számít. 

– Csak furcsa, és ennyi. Kicsit beteg. El kell ismerned, hogy 

ez elég beteg. Bizarr. 

– Megadtam a nevüket és a honlapjukat. Innentől nálad 

pattog a labda, azt csinálsz, amit akarsz. 

– Csak öngyilkosságok. Miért csak öngyilkosságok? 

Jane mindössze egy pillantással válaszolt. 

– Oké, rendben. Az érdeklődésem epszilon. 

– Remek. 

A férfi a rágcsásasztalra tette a lapokat, és jegyzetelni kezdett 

egy tollal. 

– Az összes öngyilkosság az elmúlt egy évben ezekben a 

körzetekben. Teljes halottkémi jelentés mindegyikről. Az agyi 

boncolás eredményeiről részleteket is kér, ha vannak ilyenek. 

Mindez nyilvánosan hozzáférhető adat, ugye? 

– Igen, de vannak személyiségi jogi problémák. És az 

információs szabadság törvényére való hivatkozással hónapok is 

eltelhetnek… sőt, akár évek. Egyébként is, van pár kötözködő 

alak, akik nem szeretnék, ha mélyebben belenéznénk a 

dolgokba. És nem akarom felkelteni a figyelmüket. 



 

 

Jimmy felvonta a szemöldökét. 

– A „kötözködő alak” azt jelenti, hogy nehézfiúk? 

– Te csak ne aggódj emiatt! 

– Ha te aggódsz, akkor talán nekem is kéne. 

– Én nem vagyok hacker, te viszont igen. 

– A cracker talán pontosabb lenne. Olyasvalaki, aki feltöri a 

széfeket. Mégsem így nevezik. 

– Cracker, hacker, mindegy. Ha én kezdek szimatolni, azt 

észre fogják venni. Te viszont beslisszolhatsz, aztán 

kislisszolhatsz azzal, ami nekem kell, és észre sem fogják venni. 

– Ez nagyon nagy munka. 

– Állítsd rá az összes emberedet! Holnap délre meg akarom 

kapni. 

– Követelőző egy ribanc vagy. Ez tetszik. 

Jimmy szürke tekintete olyan tiszta és közvetlen volt, mint 

egy kisgyermeké. Ha abból akart volna megélni, hogy idős 

hölgyeket forgat ki a vagyonukból, az áldozatait levette volna a 

lábukról a tekintete, bár Jane felismerte benne a ragadozó hátsó 

szándékait. 

Azt válaszolta: 

– Ne flörtölj velem! Nem megy ez neked. Tényleg pontosan 

délre gondolok. 

– Hallottam. Oké, most te vagy a főnök. Belemegyünk ebbe, 

amíg készen nem leszünk. Mi ez a név az utolsó oldalon? 

– David James Michael. Benne van annak a két nonprofitnak 

az igazgatótanácsában. Mindent tudni akarok róla, a 

bankszámlaszámaitól kezdve, a cipőméretén át egészen odáig, 

hogy szokott-e székrekedése lenni. 



 

 

– Ha székletmintát is akarsz, azt neked kell beszerezned. A 

többit holnap délre megszerzem, de akkor egész éjjel 

dolgoznunk kell. 

Jane felállt. Jimmy ülve maradt. 

A lány azt mondta: 

– Nem USB-drive-ot kérek. Visszatértem a primitív 

módszerekhez. Nyomtasd ki nekem! 

Jimmy elfintorodott. 

– Oda egy erdő. Egyébként is, mi nem nyomtatunk nagy 

tételben, mert nincs hozzá kábelünk. 

– Most hülyének nézel? 

– Egy próbát megért. Oké, semmi USB-drive. Gyere vissza 

délben, kész lesz a csomagod! 

– Hozd el nekem Santa Monicába! Személyesen. Egyedül. 

– Te egy olyan nő vagy, aki elvárja a személyre szabott 

szolgáltatásokat. Én a személyre szabott szolgáltatások ásza 

vagyok. 

– De rémesek a pajzán célzásaid. Santa Monica. Palisades 

Park. Valahol a Broadway és a California sugárút között. Hozz 

egy olyan héliummal töltött metálszínű lufit! A virágárusoknál a 

legkönnyebb beszerezni. Kösd a csuklódra, hogy már messziről 

lássalak. Nem kell megkeresned, majd én megtalállak. 

Jane ezzel odament az emelvényen álló kerek asztalhoz. 

Elvette róla Jimmy Colt Anaconda .44-es Magnumát. 

– Hé, mit csinálsz? – állt fel a székről a férfi riadtan. 

– Nyugi. Amikor kimegyek, leteszem a padlóra a bejárati ajtó 

előtt. Nem akarom, hogy ötleteid támadjanak, miután hátat 

fordítok neked. 

– Te mondtad, hogy nem vagyok az a gyilkos típus – 

emlékeztette Jimmy. 



 

 

– Nagy ritkán én is tévedhetek. 

Jane a lépcső tetejéhez sétált, és a férfi felé fordult. Ő még 

mindig a székénél állt, de látszott, mennyire szeretne Jane után 

menni, és elkapni őt. Bár nem úgy tűnt, mintha megsebezték 

volna a kis szurkálódások a beszélgetésük közben, nem olyan 

embernek látszott, mint aki hajlamos eltűrni a parancsolgatást 

vagy a gúnyolódást a nőktől anélkül, hogy legalább a 

fantáziájában fel ne merülne a bosszú. 

– Amennyiben azt fontolgatnád, hogy ahelyett, hogy 

megcsinálod nekem ezt a melót, ma éjjel eltűnsz innen, 

ráállítottam valakit a helyre – hazudta Jane. – Ebben az esetben 

fel fogom hívni az FBI irodáját, és kötelességtudó 

állampolgárként bejelentést teszek náluk. Az iroda tíz százalékát 

sem fogod tudni összepakolni, mielőtt a nyakadba kapsz egy 

gyorsreagálású osztagot. 

– Megkapod, amit akarsz – biztosította Jimmy. 

– Nagyszerű. És ne feledkezz meg a lufiról! 

Jane ezt követően két marokra fogta a .44-es Magnumot, és 

leoldalazott a lépcsőn, háttal a korlát nélküli falnak. A tekintetét 

nagyrészt az alján lévő ajtó felé fordította, azonban vissza-

visszanézett az emelet felé, arra az esetre, ha Jimmy más fegyvert 

is tartana ott a Colton kívül. 

A földszinten kinyitotta az ajtót, de senkit nem látott a hátsó 

helyiségben, csak a régi lemezekkel teli dobozokat. 

Az üzlethelyiségbe vezető ajtó nyitva volt. Nem szólt a zene. 

Hallatszott, hogy Jimmy emberei hangosan beszélgetnek, amit 

nem tettek volna, ha őt várják. 

Nem csapott nagy hűhót a kilépés körül, bár nem is 

korzózott ki az ajtón vidáman. 



 

 

Mindenki a pult másik végén gyülekezett. Ezen az oldalán 

Felix ült Britta székén. A lány előtte térdelt, és gézzel tekerte be 

lehorzsolt sípcsontját. A csapat egy másik tagja ott állt mellettük. 

A többi a pult túloldalán várakozott. 

Némán bámulták, ahogy Jane kimegy a csapóajtón. Olyanok 

voltak, mint egy csapat neveletlen és hisztis gyermek, akiket egy 

felnőtt átmenetileg a helyükre tett, és akik most mindenféle 

gonoszságot terveznek a felnőtt ellen. 

Jane kinyitotta a bejárati ajtót, lerakta a Coltot a padlóra, és 

kilépett. A bedeszkázott és befestett ablakok után meglepetten 

látta, hogy még mindig süt a nap. 

17. 

MIUTÁN ISMÉT BEÜLT az autójába, és pár 

saroknyira került a Bakelittől, Jane megállt egy piros lámpánál. 

Egy fiatal nő kelt át az úttesten, kéz a kézben egy kisfiúval. A 

gyermek olyan hat-hét éves lehetett. Kicsit sem hasonlított 

Travisre, de Jane nem tudta levenni róla a szemét. 

Miközben átkeltek a Ford előtt, a kisfiú a szája elé tette a 

kezét, mintha köhögne. Mire elérték a járdát, mintha zihálni 

kezdett volna. Aggódó édesanyja odaterelte egy buszmegálló 

padjához, és kotorászni kezdett a táskájában. Egy asztmásoknak 

készült inhalálót vett ki belőle, amit a fiú mohón kikapott a 

kezéből. 

Jane észre sem vette, hogy a közlekedési lámpa zöldre 

váltott. A mögötte lévő Chevrolet furgon sofőrje a dudájára 

tenyerelt, hogy figyelmeztesse. 



 

 

Jane lehúzta az ablakát, és intett a furgonnak, hogy kerülje 

meg, de a szemét nem vette le a fuldokló kisfiúról, mert tudni 

szerette volna, hogy jobban lesz-e. A másik sofőrnek viszont a 

jelek szerint már tegnapra oda kellett volna érnie valahova, és 

úgy ráfeküdt a dudájára, mintha Jane-nek kötelessége lett volna, 

hogy szirénának tekintse a hangjelzést, és eltakarodjon az 

útjából. 

Az anyuka átkarolta a fiú vállát, és amikor a gyermek kivette 

a szájából az inhalálót, már nem torzult el úgy az arca a 

szenvedéstől, mint amikor leült a padra. Jane három 

másodpercen belül átrakta volna a lábát a fékről a gázra, de a 

furgonos fickó, aki még mindig a dudáján tenyerelt, addig 

araszolt előre a járművével, amíg az finoman neki nem ment a 

Ford Escape-nek. Éppen hogy csak koccant egyet, minimális kárt 

sem tett benne. De a Chevy magas, túlméretezett kerekekkel 

rendelkezett, az emblémája nagyjából Jane hátsó ablakának alsó 

harmadában lehetett, és a sofőrjének átkozottul semmi oka – 

vagy mentsége – nem volt arra, hogy ezzel a monstrummal 

fenyegesse őt. Úgyhogy Jane üresbe tette a kocsiját, behúzta a 

kéziféket, majd kinyitotta az ajtaját, és kilépett az úttestre. 

A furgonban két férfi volt, mindketten elöl ültek. A sofőr 

azonnal elengedte a dudát, amikor meglátta, hogy a Ford-ból 

kiszáll valaki, és utána ismét megnyomta. Jane csak állt, és nézte, 

nem a személyes sértettség, hanem a harcias felháborodás 

pózában. 

Felmerült benne a kérdés, hogyan lehet ez a seggfej ilyen 

pitiáner idegeskedésre képes alig egy nappal a philadelphiai 

autópályán történt borzalmak után, egy nappal azt követően, 

hogy több száz polgártársuk cafatokra szakadt és elevenen 



 

 

megégett, miközben munkába igyekezett. Utána elindult a 

furgon felé. 

A sofőr tolatni kezdett, majd előremenetbe kapcsolt, oldalra 

rántotta a kormányt, és egyre gyorsulva kikerülte őt, miközben 

az utasülésen lévő egyed válogatott sértéseket és trágárságokat 

kiabált Jane felé, illetve a középső ujját is felé döfte, mintha el 

akarná átkozni. 

Jane egyszerűen odasétált a buszmegálló padján ülő anyához 

és a gyermekéhez. 

– Jól van a kicsi? 

A nő tágra nyílt szemmel és láthatóan feldúlva azt felelte: 

– Mi? Mármint Benny? Igen, jó van. Benny rendben van. 

Mindjárt helyrejön. 

Jane ráébredt, hogy az anya nem annyira a fia állapota miatt 

van felzaklatva, mint inkább a szeme előtt lezajló konfliktus 

miatt. Az utóbbi időkben már soha nem lehet biztosan 

megjósolni, hogy egy ilyen apró összetűzés mikor fajul tényleges 

és rettenetes erőszakoskodássá, esetleges járulékos áldozatokkal 

is. Jane-t bűntudat töltötte el az asszony félelme miatt. 

Azt mondta neki: 

– Sajnálom. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Ne 

haragudjon! Csak… – De nem volt képes megfogalmazni, 

mennyi szorongással tölti el Travis sebezhetősége és a köztük 

lévő távolság. – Sajnálom – ismételte meg, majd visszament az 

autójához. 

Két sarokkal odébb lekanyarodott az útról, és leparkolt egy 

tíz-tizenkét üzletes boltsor előtt. 

Nagyon zavarta, hogy ha kis időre is, de elveszítette az 

önuralmát. A tartós stressz és a folyamatos halálfélelem 



 

 

magyarázatul szolgálhat arra, hogy időnként homokszem kerül 

a fogaskerekei közé, de ennél többet várt volna el magától. 

Az alvásmegvonás is hozzájárult a problémájához. Az elmúlt 

hét során nem aludt többet éjszakánként hat óránál, néha 

négynél. 

A boltsor legforgalmasabb üzlete egy zsúfolt italmérés volt. 

Jane korábban nem igazán ivott. Legfeljebb egy kis vörösbort 

néha. Csak azóta kapott rá a vodkára, hogy szökésben volt, és 

kizárólag akkor folyamodott hozzá, amikor túl sok rossz éjszaka 

következett egymás után; néha akár a józanságát is hajlandó volt 

feláldozni egy kis alvásért. 

Vett fél liter Belvedere-t későbbre, vacsora utánra, arra az 

esetre, ha nem jönne a sötétség, miután lehunyja a szemét, ha a 

szemhéja mögött ismét megjelenne Nick elevenen és mozgásban, 

vagy Travis a maga ragyogásával egy verőfényes helyen, ahol 

ennek ellenére még létezik a rabszolgaság, és a gyermekeket 

elmondhatatlan célokra árusítják. 

18. 

 

JANE NYUGAT FELÉ tartott, egyik külvároson 

hajtott át a másik után, amíg elég messzire nem került attól a 

környéktől, ahol korábban megszállt. Nem tűnt valószínűnek, 

hogy az őt kereső embereknek sikerülne meghatározniuk a 

helyzetét, miközben elvégzi a soron következő feladatait. De ha 

megtalálják, akkor mire megjelenik a kommandóscsapatuk, ő 

már távol lesz attól a helytől, ahol keresik. 



 

 

Lekanyarodott a kocsijával egy fa alá a Canoga Park-i 

nyugdíjasközpont előtt, és kikapcsolta a motort. 

Alig két órája maradt napnyugtáig. A levegő száraz volt, és a 

napfény mintha ragyogó szilánkokban zuhogott volna le rajta 

keresztül, hogy felkarcolja a szidolozott felületeket. 

A motelban hagyott táskájában lévő eldobható telefonokon 

kívül a kocsi kesztyűtartójában is volt kettő. Különböző napokon 

vette őket különböző városokban. Mindkettőt aktiválta 

korábban, de még egyiket sem használta. 

Kivette az egyiket a kesztyűtartóból, és felhívta Sidney Root 

chicagói mobilját. A férfi a harmadik kicsengésre felvette. 

Jane korábban arra kérte, hogy nézzen utána a felesége 

naptárában, hogy Eileen nem vett-e részt valami konferencián 

vagy egyéb többnapos rendezvényen nem sokkal a Harvard 

konferenciája előtt, ahol migrént kapott. 

– Nem értem, miért számít ez – mondta Sidney –, de egy 

héttel a Harvard konferenciája előtt két napot Menlo Parkban 

töltött, ahol Shenneckkel készített interjút az alapítványa 

hírlevele számára. 

– A kaliforniai Menlo Parkban? 

– Igen. Ott van Shenneck laboratóriuma. Hallottál már róla? 

– Nem. 

– Bertold Shenneck. Már szinte az összes fontosabb 

természettudományos díjat begyűjtötte a Nobelen kívül. 

– Lebetűznéd nekem a nevét? 

Sidney lebetűzte. 

– Az élvonalba tartozik, pontosabban szólva ő az élvonal az 

olyan agyi implantátumok terén, amelyek motoros neurális 

zavarokkal küzdő embereken segítenek, például az ALS 



 

 

végstádiumában vannak, bezártságszindrómával. Az amiotrófiás 

laterálszklerózisról beszélek. 

– A Lou Gehrig-kórról – nyugtázta Jane. 

– Pontosan. Eileen elég nagyra tartotta őt. 

Az autó felett tornyosuló fa zöld nyelvei megremegtek egy 

enyhébb szellőtől, és az árnyékok végighullámoztak a szélvédőn 

csillogó naposabb foltokon. 

– Eileen hol szállt meg arra a két éjszakára? 

– Gondoltam, hogy ezt is meg fogod kérdezni. Már 

hozzászoktam az FBI-os észjárásodhoz, bár néha indokolatlanul 

gyanakvónak tűnik. A Stanford Park Hotelben vett ki egy 

szobát, olyan egy kilométerre a Stanford Egyetemtől. Én is 

jártam már ott. Szép hely. 

– Te is meglátogattad dr. Shenneck laboratóriumát? 

– Nem, én évekkel korábban jártam arra. Egy építészeti 

projektre nyújtottam be ajánlatot. 

– Nem tudod, hol vacsorázott a feleséged? 

– Első este a Menlo Grillben, a szállodában. Én is ott ettem, 

ezért ezt javasoltam neki. 

– És másnap este? 

– Dr. Shenneck meghívta magához vacsorára néhány másik 

emberrel együtt. Eileen szerint mindketten elbűvölőek voltak a 

feleségével. 

– És ez egy héttel az előtt volt, hogy migrént kapott a 

Harvard konferenciáján. 

– Nyolc-kilenc nappal a migrén előtt. 

– Az első és egyetlen migrénje előtt – egészítette ki Jane. 

– Én értem, hogy a nyomozóknak mindent meg kell 

vizsgálniuk, de biztosíthatlak arról, hogy dr. Shenneckkel 

semmire nem fogsz jutni. 



 

 

– És milyen alapon biztosíthatsz erről, Sidney? 

– Az eredményei alapján. Ő egy humanitárius tudós. Nincs 

benne semmi mögöttes szándék. Már a feltételezés is nevetséges. 

– Valószínűleg igazad van. Köszönöm, hogy rám áldoztad az 

idődet, Sidney. Szerintem nem foglak többet zaklatni. 

– Jaj, soha nem éreztem úgy, hogy zaklatsz. Megértem a 

megszállottságodat, a szomorúságodat, ami hajt. Remélem, 

idővel sikerül elengedned a dolgot, és békére lelned. 

– Te rendes voltál velem – felelte Jane. – És szívesen 

beszélgetnék veled máskor is. De, bár lehet, hogy ezt csak az FBI-

os észjárásom miatt mondom, szinte bármibe lefogadnám, hogy 

rajtunk kívül még valaki hallja ezt a beszélgetést. Csak még egy 

dolog. Tavaly jártál olyan konferencián a feleségeddel, ahol több 

napig maradtatok? 

– Nem. A magánéletünkben elválaszthatatlanok voltunk, de 

a karrierünk világokra volt egymástól. 

– Ez megnyugtató. Így kevésbé aggódom érted. Szia, Sidney! 

Jane, miután letette a telefont, addig cirkált egy közeli 

lakónegyedben, amíg rá nem talált egy épülő házra, amely előtt 

egy konténer állt a járdán. Bár a telefonnal igénybe vehető 

perceknek még csak a töredékét használta el, nem akart 

kockáztatni azzal, hogy tovább használja. A kocsi nyitott ablakán 

át a konténerbe dobta a készüléket, majd elhajtott. 

Az alig pár kilométerre lévő Pierce Egyetem felé vette az 

irányt, amelynek kétségkívül nagy, interneteléréssel felszerelt 

könyvtára lehetett. 
 



 

 

19. 

AZ EGYETEMNÉL VETT egy parkolójegyet az 

automatából. Számtalan fa – tölgyek, tűlevelűek, fikuszok – 

díszítették a kellemes környéket. 

Egy tüntetést sem tartottak éppen utópisztikus víziók 

megtámogatására. Remek. Az egyetemi könyvtárak környékén 

mindig gondot okozott, ha dühös, táblákat lengető tömegeken 

kellett átverekednie magát, és fennállt annak a veszélye, hogy 

bekerül valamelyik tévéműsorba. A hírműsorok rohantak 

beszámolni az összes ilyen eseményről, a gyakoriságuktól 

függetlenül. 

A merész és mutatós könyvtár drámai óratoronnyal és egy 

masszív, konzolos előtetővel dicsekedhetett a bejárati lépcsősora 

felett. A földszint északnyugati végében található számítógépes 

laboratóriuma pillanatnyilag üres volt. 

Jane a hátsó sorban foglalt helyet, ahol senki nem ülhetett 

mögé. 

Behívta a Shenneck Technology weboldalát, amelyen 

rengeteg adatot talált. Többek között számos videót Shenneckről, 

amelyek a munkája különböző aspektusairól szóltak, és 

amelyekkel dollármilliós állami és ágazati támogatásokat akart 

szerezni. 

A legfrissebben Shenneck egy fiatalos ötvenévesnek tűnt 

sűrű, sötét hajjal, kedves, nagybácsis arccal, és olyan kedves 

mosollyal, mint a szimpatikusabb Muppeteké. Lehet, hogy 

intellektuális gigász volt, de ugyanakkor csodálatos marketinges 

is, akinek a biotechnológia lehetőségei iránt tanúsított 

lelkesedése ragályossá tudott válni, amikor az ágazat vezetői és a 



 

 

legnagyobb pénzeszsákokat kezelő politikusok elé terjesztette az 

elképzeléseit. 

A számítógépes laboratórium ajtaja kinyílt. Egy férfi lépett be 

rajta. Kora harmincas lehetett. Tiszta, de kócos haj, 

megtervezetten hanyag öltözék. Magas volt, olyan egyenletes 

barnasággal, amely csak egy szoláriumból származhatott. 

Lézerrel kifehérített mosoly. 

Felső kategóriás, kicsit bő szabású kék sportdzsekit viselt, 

amelyben akár még egy lőfegyvernek is maradhatott hely. 

Lenvászon ing, betűretlenül. Halványszürke túranadrág. 

Gumitalpú Rockport lábbeli mokaszin vagy bőrcipő helyett. A 

Rockport rendkívül jó tapadást biztosít, ha gyorsan utol kell érni 

valakit. Általában Jane is ezt a márkát használta. A fickó pont 

úgy nézett ki, mint aki álruhás küldetésen van. 

Jane nem viszonozta a mosolyát. Visszanézett a számítógépe 

képernyőjére, azonban a szeme sarkából a pasast figyelte. Az a 

hátsó sor túlsó végén lévő géphez sétált. 

Jane végigolvasta a Shenneck-videók leírását, és egy olyat 

választott, amelyik fényérzékeny fehérjékről, adattovábbító agyi 

implantátumokról és gondolattolmácsoló szoftverekről szólt, 

vagyis ugyanarról, mint az a hírműsor, amit akkor látott, amikor 

Nickre várt a közös ágyukban, hat nappal a férje halála előtt. Sőt, 

gyanította, hogy Bertold Shenneck is szerepelt abban a 

műsorban, az előző videóban halványan ismerősnek is tűnt az 

arca. Jane képtelen volt kiverni a fejéből az elmúlt négy hónap 

során azt a reménykeltő riportot az agyi implantátumokról, 

amelyek egy szép napon lehetővé teszik a megnémultaknak, 

hogy a gondolataik segítségével mondják ki, amit akarnak. Arra 

tippelt, hogy azért ragadt meg ennyire az emlékezetében, mert 

ezt látta utoljára a tévében, mielőtt Nick az ágyhoz lépett, a 



 

 

szájához emelte volna a kezét, és azt mondta volna neki, hogy: 

Mindig feldobsz. 

A sor túlsó végén ülő férfi még be sem kapcsolta a 

számítógépét. 

Éppen az okostelefonján beszélt, olyan halkan, hogy Jane 

egyetlen szavát sem tudta kivenni. A hívás legfeljebb egy percig 

tarthatott. 

A lány nagyon is tudatában volt az idő múlásának, de nem 

gondolta, hogy máris veszélyben forogna. Az összeesküvők, 

akik a jelek szerint képesek voltak lenyomozni, melyik 

számítógépet használja, akár már a nyomában is lehetnek, ha 

Shennecknek bármi köze van az öngyilkosságok számának 

megemelkedéséhez. De kizárt, hogy alig pár perccel az után ide 

tudnának érni, és végezni tudnának vele, hogy betöltötte a 

Shenneck Technology honlapját. 

Előző nap megmondta Gwyn Lambertnek, hogy San Diego 

környékén akar találkozni valakivel, úgyhogy a rá vadászók 

kaptak pár órát arra, hogy embereket állítsanak a metropolisz 

útvesztőjének stratégiai pontjaira. Ám ezen a napon már kevésbé 

volt sebezhető. 

Gyorsan végigszaladt Bertold Shenneck rengeteg videójának 

a leírásán. Amikor meglátta a „nanogép agyi implantátum” és „a 

haszonállatok irányításának lehetősége a hatékonyabb termelés 

érdekében” kifejezéseket, és ez felcsigázta az érdeklődését, 

úgyhogy rákattintott a videóra. 

A sor végén ülő rockportos ember ismét telefonálni kezdett. 

Jane videója elindult. Bertold Shenneck a megszokott 

öreguras sármjával, lenyűgöző előadásmódjával és tiszteletet 

parancsoló hangjával vágott bele egy futurisztikus bár 

hamarosan megvalósítható – rendszer leírásába, amely a 



 

 

tenyészállatok monitorozását és irányítását szolgálja. Alig pár 

molekulából létrehozható, az emberi szem számára láthatatlan 

nanogépekről beszélt. Ezeket be lehet programozni, mint a 

számítógépeket, utána apró egységekben be lehet injektálni az 

állatokba, hogy a vérükben maguktól hálózatot tudjanak 

képezni. Amennyiben nem szaporodnak, csak összerakják 

magukat, nem károsítják az állat testét a szén alapanyag 

elhasználásával. Az energiát a gazdaállat saját elektromos 

aktivitása szolgáltatta volna számukra. A nanogépek elvben 

képesek lettek volna ellenőrzés alatt tartani és továbbítani az 

állat egészségi értékeit, és már akkor azonosítani tudták volna a 

fertőző betegségeket, amikor azok még csak néhány jószágot 

érintettek. És ennek a technológiának a segítségével idejében 

meg lehetett volna akadályozni egymás összetaposását és más 

pánikreakciókat a baromfitelepeken és a marhák között, mielőtt 

azok halálesetekhez vezettek volna. 

– Elnézést – szólalt meg a másik számítógépnél ülő férfi. Jane 

arrafelé fordult, és a szemébe nézett. – Te is itt tanulsz? 

– Igen – hazudta a lány. 

– Milyen szakon? 

– Fejlődéspszichológia. Bocs, de semmiről nem akarok 

lemaradni ebből a videóból – fordult vissza Jane a képernyő felé. 

Tételezzük fel, hogy valaki lehallgatta a Sidney Roottal 

folytatott beszélgetését. 

Tételezzük fel, hogy rájöttek, hogy még mindig 

Kaliforniában van. 

Tételezzük fel, hogy Bertold Shenneck nyakig benne van 

ebben az egészben. 

Tételezzük fel, hogy alig tizenöt perccel az után, hogy Jane 

befejezte a beszélgetését Sidney-vel, az ellenfelei 



 

 

biztonságtechnikai szoftvere figyelmeztette őket, hogy valaki 

rákeresett a Shenneck Technology weboldalára egy Pierce 

egyetemi munkaállomásról. 

Ha ezek a feltételezések helyesek, akkor az erőforrásaiktól 

függően, főleg attól, hogy képesek-e állami hatóságoknál 

dolgozó kommandósokat igénybe venni, akár hamarabb is 

utolérhetik őt, mint azt a legnagyobb paranoiás rohamaiban 

gondolta volna. 

Enyhén jobbra fordított fejjel nézte tovább a képernyőt, 

szemmel tartva a rockportos férfit arra az esetre, ha hirtelen 

felállna a helyéről. 

A fickó még mindig felé fordult, és még mindig nem 

kapcsolta be a gépét. 

Bertold Shenneck egy negyven egérből álló falka segítségével 

bemutatta, hogyan lehet majd egy szép napon egy nagyobb 

állatokból álló csapatot is hatékonyabban irányítani. Amikor az 

egereket beengedték egy helyiségbe, azok azonnal szétszaladtak. 

De amikor egy számítógép előtt ülő technikus utasítást adott az 

implantátumoknak, az állatok egyszerre dermedtek 

mozdulatlanná. A további utasítások hatására egyszerre indultak 

meg ugyanabba az irányba, és faltól falig mentek, majd vissza; 

egy sorba igazodva körbejárták a kísérleti helyiséget; majd négy 

tízfős csapatra oszlottak, a sarkokba vonultak, és várni kezdték a 

következő parancsot. 

A videó egy perccel az egerek után ért véget. Jane hálás volt 

ezért. Eleget látott ahhoz, hogy a csontja velejéig beleborzongjon, 

és ezt a hideget a meleg levegő vagy a forró kávé sem űzhette el, 

sőt, az időn kívül semmi. 

Amikor kijelentkezett, a rockportos pasas azt mondta neki: 

– A barátaim Sonnynak szólítanak. Téged hogy hívnak? 



 

 

– Melanie – hazudta Jane. 

– Nagyon jól nézel ki, Melanie. Feltűnő vagy, de stílusos. 

Jane már meg is feledkezett a lila parókáról, a szemfestékről 

és a West Hollywood-i ruhákról. 

– Tetszik a megjelenésed. Elsőéves vagy, vagy ez már a 

második? 

A lány felállt a számítógéptől, és azt felelte: 

– Az első. 

A fickó is felkelt. 

Amikor jobb kezével a kabátjába nyúlt, Jane is megérintette a 

nyitott bőrdzsekije alatt megbúvó Heckler & Kochot. 

A férfi fegyver helyett egy hosszúkás tárcát húzott elő, azt a 

fajtát, amelyben akár jelvény is lehetett. Kivett belőle egy 

névjegykártyát. 

– Egy megbeszélésen voltunk az embereimmel a könyvtárért 

felelős igazgatóval, mert forgatási helyszínként akarjuk 

használni az intézményt. – Ezzel átnyújtotta a kártyát. 

Jane hasában alábbhagyott a görcs. A gyomorsav visszafolyt 

a torkán, de keserű ízt hagyott maga után. A lány kivette a kezét 

a kabátja alól, és megfogta a táskáját. 

Mivel nem nyúlt a kártyáért, a férfi közelebb lépett hozzá, 

hogy rátukmálja. 

– Nem rajongok a filmekért – jelentette ki Jane. 

– Amikor bekopogtat az ajtón egy nagy lehetőség – 

válaszolta a fickó –, nem kerül semmibe meghallgatni. – 

Lehengerlő mosolya volt. Vagy legalábbis a jelek szerint ő így 

gondolta. – De nem ragaszkodom ahhoz, hogy munkaügyben 

beszéljünk. 

– Házas vagyok. 

Miközben Jane elfordult, a férfi azt válaszolta: 



 

 

– Én is. Már másodszor. Bonyolult az élet, mi? 

Jane visszafordult felé. A pasas fehérített foga radioaktívnak 

tűnt. 

– Igen – nyugtázta. – Bonyolult. Átkozottul bonyolult. 

– Vedd el a kártyát! Nézd meg a nevet! Tudni fogod. Mi 

vesztenivalónk lenne? Legfeljebb találsz egy új barátot. Semmi 

többet. Egy csendes vacsorára. 

Az az átkozott savas íz! 

Jane a bal vállára lendítette a táskáját, a jobb kezével benyúlt 

kabátjába, elővette a pisztolyát, és nyújtott karral maga elé 

tartotta, harminc centire a férfi arcától, olyan rendíthetetlenül, 

mint egy kőszobor. 

A fickó szürke lenvászon ingében zöld szálak futottak végig, 

és mindkét szín még jobban kiemelte mesterséges barnaságát. 

Vagy nem találta a szavakat, vagy nem tudott megszólalni. 

Jane szinte el sem tudta hinni, hogy ezt csinálja. De nem volt 

képes visszafogni magát. 

– Mit szólnál, ha vacsorára – mondta – egy almát dugnánk a 

szádba, izzó széndarabok közé raknánk téged, és utána alaposan 

belakmároznánk belőled? 

A pasasnak erőt kellett vennie magán ahhoz, hogy meg 

tudjon szólalni. 

– Nekem… két gyermekem van. 

– Jó neked, de őket sajnálom. Menj hátrébb, és ülj le! 

A fickó visszahátrált a munkaállomáshoz, amit nem kapcsolt 

be. 

– Maradj ülve öt percig, Sonny! Öt teljes percig. Ha utánam 

jössz, megmentem a kölkeidet attól, hogy egy rettenetes apa 

mellett kelljen felnőniük. Érthető voltam? 

– Igen. 



 

 

Jane elrakta a pisztolyt. Hátat fordított a pasasnak. Ezzel 

próbára tette, de a fickó a székén maradt. 

Miközben kisétált a teremből, az ajtó mellett megállt, és 

lekapcsolta a lámpát. A sötétség néha segít abban, hogy az 

ember alaposabban elgondolkozzon néhány dolgon. 

20. 

EGYIK KÜLVÁROSBÓL a másikba hajtott, a 

lenyugvó nap narancssárgán ragyogott mögötte, az árnyékokkal 

teli világban kelet felé dőlt az összes eltorzult sziluett. 

A piros lámpáknál megállva Jane többször is maga felé 

fordította a visszapillantó tükröt. Még nem tűnt eszelősnek a 

tekintete, de felmerült benne, hogy ez csak idő kérdése. 

Már régóta úgy gondolt magára, mint egy sziklára. 

Csakhogy a sziklák is megrepedhetnek. Ha elég nagy a nyomás, 

még a gránit is enged neki, és porladásnak indul. 

Ostobaság volt ráfognia a pisztolyát arra a tenyérbe mászó 

Sonnyra. Még az is előfordulhatott volna, hogy a fickó valami 

meggondolatlanságot csinál. Vagy besétálhatott volna valaki a 

terembe, és rajtakaphatta volna. 

Azt mondogatta magának, hogy csak az alváshiány miatt 

ilyen. Ki kell pihennie magát. És ha felébredne a rossz álmaira, 

hát, akkor egyszerűen a másik oldalára kell fordulnia, és 

biztosítania kell magának azt a pihenést, amit a rémálmok még 

lehetővé tesznek. 

Gondolni sem tudott arra, hogy étteremben vacsorázzon, 

pincérektől rendeljen, recepciósokkal társalogjon, a többi vendég 



 

 

beszélgetését hallgassa. Néha egyszerűen elege volt az 

emberekből, talán azért, mert túl sok rossz fajtával akadt össze. 

Eszébe jutott a buszmegálló padján ülő édesanya és a kisfia, a 

barátságos eladó West Hollywoodban, de még ők sem 

bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy kiegyensúlyozzák a 

napját. Lassan hajtott, olyan helyeket keresve, ahol elvitelre is 

főznek, és talált egy szendvicsboltot, ahol nem csak futószalagon 

készült celofános kiflik voltak. Egy majdnem félkilós Reuben-

szendvics. Savanyú uborka, hatalmas és illatos. Desszertnek tíz 

deka pezsgős sajt és két diétás kóla került a zacskóba. 

A motelban megtöltötte a jegesvödröt az erre szolgáló 

automatából, magára zárta az ajtót, és behúzta a függönyöket. 

Lehámozta magáról a bőrdzsekit. Levette a lila parókát, és 

kifésülte a haját. Lemosta a szemfestéket és a lila rúzst. 

Fáradtnak tűnt. De legyőzöttnek még nem. 

Az egyik éjjeliszekrényen egy rádiós óra állt. Jane nem talált 

olyan adót, amelyiken klasszikus zenét játszottak volna, 

úgyhogy kiegyezett a régi slágerekkel. Taylor Dayne játszotta a 

Love Will Lead You Backet. 

Egy kis, kerek, kétszemélyes étkezőasztal. Leült az üres 

székkel szemben, a pisztolyát az asztalra tette, és kipakolta a 

szendvicsboltos zacskót. 

A motel üvegpoharában vodkát kevert a Coca-Colába, jéggel. 

A szendvics mennyeinek bizonyult. 

A lemezlovas három Eagles-slágert ígért, reklámok nélkül. 

Az első a Peaceful Easy Feeling volt. 

Jane-t olyan éles vágyakozás töltötte el, mintha borotvapenge 

hasított volna belé. Először azt hitte, hogy Nick hiányzik neki. 

De annak ellenére, hogy mindennap eszébe jutott a férje, túl 

gyakorlatias volt a hozzáállása ahhoz, hogy lehetetlen dolgok 



 

 

után epedezzen. És bár Travis távollétét is fájlalta, ez nem erről 

szólt. Egy otthon után vágyakozott, egy olyan hely után, ami az 

övé, pedig ez majdnem olyan reménytelen volt, mintha azt 

kívánta volna, hogy Nick halála csinálódjon vissza. Már nem 

volt otthona, és kilátása sem arra, hogy valaha is lesz. 
 

21. 

ÉBRESZTÉST KÉRT 6:30-ra, utána pedig csak ült a 

karosszékben a sötétben, ahol nem világított más, csupán egy 

csontfehér sugár, amely a fürdőszoba küszöbe fölött szűrődött 

ki. Miközben a vodkás kólát iszogatta, és rádiót hallgatott, a 

Menlo Park-i Bertold Shenneckre gondolt, aki San Franciscótól 

délre élt. A Szilícium-völgy szélén, ha nem egyenesen benne. A 

technológia csodáinak birodalmában. Szinte biztosra vette, hogy 

egérhadseregekről és még rosszabb dolgokról fog álmodni. 

Hosszú nap állt előtte. Először is, találkoznia kell Jimmy 

Radburnnel a Palisades Parkban, és elevenen el kell jönnie onnan 

a megkapott információkkal. 

Bár nem volt még részeg, nem mert többet inni. Levetkőzött, 

lefeküdt a franciaágyra, és az alá a párna alá tette a pisztolyát, 

ami Nické lett volna. 

Ott feküdt a rádiót hallgatva, ami egy Bob Seger-sorozatot 

kezdett játszani. A Still the Same-mel nem is volt baj, de utána a 

Tryin’ to Live My Life Without You következett, vagyis a „Próbálom 

nélküled élni az életemet”, és ennél kénytelen volt kikapcsolni a 

készüléket. Bizonyos zenék, könyvek és szavak újabban olyan 

jelentést kezdtek hordozni, mint korábban soha. 



 

 

Bár nem kerülték el a rossz álmok, nem ébredt fel túl 

gyakran. 

Amikor mégis felriadt pár pillanatra, akkor a szirénák 

vinnyogására tette. Több szirénát hallott, mint amennyi alig egy-

két évtizeddel korábban hasított volna az éjszaka némaságába, 

mintha valami gonosz origamimester olyan helyekre hajtogatta 

volna a világ összes gonoszságát, ahol korábban sokkal kevesebb 

volt belőlük. 

22. 

JIMMY RADBURN a valóság poklába került. Ezen a 

márciushoz képest meleg napon verejték csiklandozta a nyaka 

hátulját, és csorgott le a hóna alól. Az ég tiszta kék volt, az óceán 

a tükörképe, a napsugarak megcsillantak a hullámokon, a fák 

között, és a szemébe tűztek. Hullámok törtek meg halkan a 

parton, és sodorták felé a rothadó hínárok szagát. Az egész 

messze nem volt olyan színes, lenyűgöző és kellemes, mint 

bármelyik virtuális valóságban. 

A Palisades Park tele volt zöldellő fákkal, görkorcsolyázó 

idiótákkal, ostoba futókkal és Lululemonba öltözött lányokkal, 

akik rögtönzött pilatesórákat tartottak a füvön. 

Az átkozott sirályok rikoltoztak. Varjak üldögéltek a padok 

támláján, a szemeteseken, a kerítésoszlopokon, és mindenhova 

odaszartak, ahova letelepedtek. Jimmy utálta a madarakat. Egy 

szép napon egy olyan helyre fog menni, miután nyugdíjba 

vonul, ahol nincsenek madarak. 



 

 

Amikor kilencéves volt, egy felette elrepülő madár leszarta a 

fejét. Mindenki rajta nevetett, ő pedig nagyon szégyellte magát, 

és ezt soha nem fogja elfelejteni. Soha nem szokott egy sértést 

sem elfelejteni, bármilyen régen történt is, és bármilyen 

jelentéktelen volt is. 

Jimmy Radburn csak öt éve használta ezt a nevet, és annyira 

beleélte magát a szerepébe, hogy órákig tudott mesélni a kis 

Jimmy gyermekkoráról, percről percre találva ki a részleteket, és 

pár nappal az után, hogy létrehozta képzeletbeli múltjának egy 

újabb darabkáját – mint például a fejével tiszteletlenül viselkedő 

madarakat – maga is elhitte, hogy így volt. 

Ez a képessége a saját hazugságaiban való hitre nagy 

értéknek számított a választott szakmájában, a számítógépes 

hackerek körében. Ebben a bátor új, digitális világban a valóság 

műanyag, és az ember identitása olyan, amilyenre csak vágyik. 

Továbbá a jövője is: kívánd, építsd fel, éld meg. 

Mindkét kezében egy-egy fémtáska volt, bal csuklójáról 

pedig egy metálfényű héliumos lufi emelkedett másfél méterre a 

feje fölé. Mivel nem valami konkrét alkalomra kért lufit, például 

egy születésnapra, az az idióta virágárus egy olyat adott neki, 

amelyre az volt ráírva nagy, vörös betűkkel, hogy „HAPPY, 

HAPPY”.  Mekkora hülyeség! Kínos egy lufi. 

Az a lila hajú ribanc, Ethan Hunt, vagy hogy hívták igazából, 

úgy robbant be az életébe, mint a rossz szél, és teljesen szétfújta. 

Igaza volt a telefonvonalaira rögzített poloskákkal kapcsolatban. 

Szóval, ha képes lesz lezárni a működését, és elköltöztetni a 

céget, mielőtt az FBI rájön, hogy faképnél hagyta őket, akkor a 

lány menti meg a börtöntől. Jimmy ennek ellenére gyűlölte őt, 

mert megalázta az emberei előtt. Mióta csak az a madár leszarta 

a fejét huszonegy évvel korábban, mindenki, aki megalázta, 



 

 

magára vonta örök gyűlöletét, annak ellenére, hogy a madár és 

az ürüléke is csak a képzeletében létezett. 

És egyébként is, azért szakadt le most a válla a 

nyomtatványok alatt, mert ez az Ethan nem szereti az USB-

drive-okat, hanem a „primitív módszereket” részesíti előnyben. 

Néhány lány, aki rövidnadrágban és pántos felsőben 

görkorcsolyázott el mellette, érdemesnek bizonyulhatott volna 

Jimmy romantikus érdeklődésére, de egyikük sem vetett volna 

rá most második pillantást, mert a srác arca csillogott a 

verejtéktől, és epikus méretű izzadságfoltok terjeszkedtek a 

pólóján. Jimmy egyszerűen nem volt az a kigyúrt típus, akinek 

még az izzadság is jól áll. 

De mosolyogva folytatta az útját, mert volt egy meglepetése 

a ribanc számára a Bakelit másik tulajdonosa, Kipp Garner, a 

pénzember személyében, aki az egész vállalkozást finanszírozta. 

Ethan Huntnak, vagy kinek, igaza volt, amikor azt mondta, 

hogy Jimmy nem az a gyilkos típus. Hosszú listája volt ugyan 

azokról a szemétládákról, akiket nagyon szívesen megölt volna, 

de nem volt gyomra a mocskos melóhoz. 

Másrészt viszont Kipp Garnernek, aki egy izomhegy volt, 

kifejezetten kenyere volt az erőszak. Lehet, hogy eleve 

perverznek született. Vagy az is lehet, hogy avégett, hogy még 

nagyobb vasakat tudjon kinyomni, olyan sok szteroidot és 

tesztoszteront szedett, hogy a szex önmagában nem tudta 

megszelídíteni a benne rejtőző vadállatot, úgyhogy időnként el 

kellett taposnia valakit. 

Kipp hangja még a Jimmy jobb fülében lévő vezeték nélküli 

fülhallgatóban is mennydörgésszerűnek tűnt: 

– Már majdnem Santa Monicában vagy. Látod őt? 



 

 

Az apró, gallérgombnak álcázott mikrofon Jimmy pólója 

alatt össze volt kötve a nadrágzsebében lévő akkumulátorral, 

amely akkora volt, mint egy csomag rágó. 

– Azt mondta, hogy valahol a Broadway és a California 

sugárút között lesz. Az a ribanc egészen a Californiáig el fogja 

ezt velem cipeltetni. És nem lila lesz a haja. 

Kipp azt válaszolta: 

– Persze hogy nem lila lesz a haja. 

– Csak azt mondom, nem biztos, hogy fel fogom ismerni. 

– Beindultál rá, mi? 

– Aha. 

– Nagyon beindultál rá. 

– Aha. 

– Akkor fel fogod ismerni. 

Egy öreg hajléktalan, aki úgy nézett ki, mint egy összeaszott, 

eltévedt jeti, vállán hátizsákkal, kezében a javaival megtömött 

szemeteszsákkal került az útjába. 

– Van egy dollárja egy vietnami veterán számára? 

– Maga soha nem járt Vietnamban – csattant fel Jimmy. – 

Tűnjön az utamból, vagy kivágom a nyelvét, és megetetem 

azokkal a bűzös sirályokkal! 

23. 

KIPP GARNER 11:55-kor a California sugárútról 

indulva lassan végigbattyogott a kerítés mentén, amely a park 

látogatóit védte attól, hogy lebukfencezzenek a Palisadesre és a 

Pacific Coast autóútra. Jobbján a tenger csupa napfény volt, mint 



 

 

egy kikalapált acéllemez, a balján, a keskeny park mögött pedig 

tombolt a forgalom az Ocean sugárúton. 

Fekete-fehér Louis Leeman sportcipő volt rajta, NFS 

szaggatott és foltozott farmer és egy NFS pálmamintás póló, 

amely szinte széthasadt a vállán, a bicepszén és a mellizmain. 

Csuklóján, ami majdnem olyan vastag volt, mint más férfiak 

karizma, oszlopkromatográfiás Hublot karórát viselt Texalium-

ötvözetből, egy ötszáz darabos limitált kiadás egyikét, amelyről 

gyakorlatilag üvöltött a hatalom és a pénz. 

Kipp Garner ritkán tartott magánál lőfegyvert, és ma sem 

volt nála. A két legerősebb fegyvere az elméje és a teste volt, bár 

ebben a pillanatban egy kloroformba áztatott rongy is lapult a 

zsebében lévő nejlontasakban, nehogy a nő túl hevesen 

ellenálljon neki. 

Az elmúlt másfél órában hat embere foglalta el kijelölt helyét 

a California sugárúttól a Santa Monica körútig Jimmy és a nő 

találkozójára készülve. Ketten egyetemistának álcázták magukat, 

tankönyvekkel, akik a napsütésben próbálnák tanulni. Egyikük 

egy sásmatracon jógázott a füvön. A negyedik a hetednapi 

adventisták szóróanyagait próbálta rásózni a járókelőkre. A két 

utolsó pedig a bokrokat nyírta legjobb tudása szerint a parkőrök 

egyenruhájában. Négy férfi volt köztük, két nő, mindnyájan 

hoztak kloroformba áztatott rongyot, és hárman pisztolyt is 

tartottak maguknál. 

Hat egyterű parkolt az Ocean sugárút nyugati oldalán, a 

park mellett. Bárhol kapják is el a csajt, elég közel lesznek 

valamelyikhez ahhoz, hogy nagyjelenet nélkül el tudják hurcolni 

őt. 

Márciusnak ezen az első meleg napján a legtöbb ember, aki 

odakint mászkált, nem Kipp csapatába tartozott. Az elszánt futók 



 

 

a Santa Monica mólótól egészen a Will Rogers strand felső 

végéig szaladtak, majd vissza, ami testvérek között is megvan tíz 

kilométer. Voltak, akik kutyát sétáltattak. Fiatal szerelmesek 

andalogtak kéz a kézben. 

És a megszokott emberi hulladék is jelen volt: két rongyos 

alkoholista vonszolta magával minden tulajdonát azzal a céllal, 

hogy részeg álomban töltse az éjszakát a park bokrai között; egy 

hosszú hajú, kék farmeres drogos, aki olyan anorexiás volt, hogy 

még egyedül, a zuhany alatt sem lett volna szabad levennie a 

pólóját, gitározott egy padon félmeztelenül és közönyösen, Kipp 

legszívesebben kivette volna a kezéből a hangszert, hogy 

összetörje…  

Jimmy, aki született szorongó és nyafogó volt, attól tartott, 

hogy a tömeg túl sok potenciális szemtanút jelent. De 

bármennyire értett is a számítógépekhez, az utcai támadásokról 

és az emberrablásról semmit nem tudott. Minél többen voltak a 

parkban, annál inkább lekötötték egymás figyelmét, és annál 

kevésbé vehették észre, mit művel Kipp és csapata a nővel. És 

amikor megkezdődik a küldetés, a több ember csak nagyobb 

zűrzavart fog jelenteni, ami kevesebb megbízható tanúhoz vezet. 

Kippnél volt egy kicsi, de hatékony távcső is. Pár percenként 

elővette, és végignézett vele a parkon bal felé és maga előtt, hogy 

ellenőrizze, mi van a fák között, és hol tartózkodnak az emberei. 

Arra számított, hogy bármelyik pillanatban megláthatja Jimmy 

Radburnt. 

A jobb fülhallgatójában meghallotta Zahid hangját, aki 

tankönyvébe mélyedő egyetemistának tettette magát. 

– Jimmy közeledik felém, egyharmad saroknyira van tőlem a Santa 

Monica északi végén. Úgy tűnik, mintha kezdene kikészülni. 



 

 

– Kapjátok be – válaszolta Jimmy. – Polisztirollal kellett volna 

kitömni ezeket az átkozott táskákat. 

Kipp azt felelte: 

– Akkor nem izzadnál, és látszana, hogy nincs súlyuk, és 

amúgy is, ha bármi gajra megy, a csaj megkapja a táskákat, 

amikben nincs semmi, és egyetlen telefonhívással elintéz minket. 

Fogd be, és izzadj egy kicsit! 

Kipp nem feltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy megölje a 

nőt, aki Ethan Huntnak nevezte magát. Meg akarta szorongatni, 

ki akarta szedni belőle, hogy az a szemtelen ribanc hogyan 

szerezte meg az információit, amelyeknek a segítségével most 

ugráltatja őket, és azt is ki akarta deríteni, hogy miért érdeklik 

azok a boncolások meg az a David James Michael nevű fickó. 

Utána vagy kinyírja, vagy nem. Ha nem, akkor azt tervezte, 

bezárja valahova, amíg el nem költöztetik a céget a Bakelitből 

anélkül, hogy az FBI gyanút fogna, és utána elengedi. Ha tényleg 

olyan jó nő, mint Jimmy állítja, akkor alaposan megismerheti 

Kipp Garnert, mielőtt kiszabadul. 

Az Ocean sugárútnál véget érő Wilshire és Arizona között 

félúton Kipp elkanyarodott a Palisades korlátjától, és mélyebben 

besétált a parkba, hogy jobban belásson a fák közé. Megállt, és a 

távcsövével figyelni kezdte az utat. 

Ott jön Jimmy a tömött táskákat vonszolva, feje felett a napon 

csillogó lufival. Már közeledik Alikához, aki vallási tirádákat intéz pár 

fős hallgatóságához. 

Kipp egyetlen ribancot sem látott, sem lila hajjal, sem anélkül, aki 

olyan vonzó lenne, amilyennek Jimmy leírta. Ez nem jelenti azt, hogy 

nincs a környéken, mert Jimmy még egy kecskét is meghágna, ha az 

lenne az egyetlen nőstény a környéken, és olyan fantáziája van, hogy 

azzal még az állatot is Miss Universummá változtatná. 



 

 

De ekkor valami váratlan történt. 

24. 

A PALISADES PARKKAL SZEMBEN egy 

csúnyácska, pár art deco motívummal díszített hétemeletes 

szálloda állt. A bejárata elég stílusosra sikerült: hat lépcsőfok, 

mellettük rozsdamentesacél korlátokkal, amelyek egy oszlopsor 

által megtámogatott boltívhez vezettek, alatta kétszárnyú, 

szintén rozsdamentes acélból készült kapuval, amelyeknek az 

üvegablakain kócsagok ácsorogtak valami vízben. 

Az ajtó pillanatnyilag zárva volt, és Jane az egyik szárnya 

mögül kukucskált ki az Ocean sugárút túloldalán lévő parkra. 

Odakint, az oszlopsor előtt egy fekete öltönyt és fehér inget 

viselő portás ácsorgott a következő vendégre várva. Emellett 

Jane-nek segített azzal, hogy a park déli végén tartotta a szemét, 

amely kívül esett a lány látóterén. 

Jane leadta a szolgálati fegyverét, amikor szabadságra ment, 

és elvben a szolgálati igazolványait is ott kellett volna hagynia. 

De nem tette. Közvetlen főnöke, Nathan Silverman ezeket nem 

hajtotta be rajta azonnal, talán azért, mert Jane volt az egyik 

leghatékonyabb nyomozója, és arra számított, hogy pár hónap 

helyett már pár héten belül felülkerekedik a gyászán, és 

visszatér. Vagy az is lehet, hogy a kettejük között fennálló 

kölcsönös tisztelet miatt nem erőltette a dolgot, és azért, mert 

amennyire ezt a beosztásuk, a koruk és a nemük eltérése 

lehetővé tette, barátok is voltak. Mire nyomatékosabban 

rákérdezett volna a dologra, Jane már két hónapja nem 



 

 

dolgozott, eladta a házát, beadta a kérelmét egy hosszabb távú 

fizetés nélküli szabadságra, és eltűnt. 

Egyébként azt feltételezte, hogy mostanra a szövetségi 

hivatallal fennálló kapcsolata vagy problémás, vagy nem létezik. 

Ennek ellenére, nem lévén túl sok választása, megvillantotta 

az igazolványait a szálloda igazgatója, egy Paloma Wyndham 

nevű szívélyes hölgy előtt, és a segítségét kérte egy apróbb 

feladatban. Paloma engedélyezte, hogy a park megfigyelését a 

hotel előcsarnokából folytassa, ami nem volt túl zsúfolt, mert a 

szálloda csak hatvan luxuslakosztállyal rendelkezett egy- és 

kétszemélyes szobák nélkül. 

Jane azt is felajánlotta, hogy a szállodaigazgató beszélhet a 

washingtoni főnökével, amin elbukhatott volna az egész terv. De 

tudta, hogy az FBI a jelenlegi politikai hangulatban is – 

amelyben az emberek hajlamossá váltak bizalmukat veszteni a 

hatóságokban, sőt, akár nyíltan ellenállni nekik – azon kevés 

szövetségi hivatalok közé tartozik, amelyeket az amerikaiak még 

tisztelnek. Mivel Jane elvben csak egy egyórás megfigyelés 

erejéig akarta igénybe venni a hotelt, az igazgatónő egyszerűen 

lefénymásolta az igazolványát, és megkérte, hogy jelezze, 

amikor véget ér a munkája. 

Valójában viszont, amennyiben Jimmy Radburn nem tartja 

magát a megállapodásukhoz, sokkal nagyobb felfordulás is 

történhet a szállodában, mint azt Jane elhitette Palomával. Kora 

reggel már bejárta az épületet, és tudta, hogyan használhatja ki a 

legjobban. 

A kapu előtt posztoló ajtónálló Jane felé fordult, és feltartotta 

neki a hüvelykujját, jelezve, hogy meglátta a férfit, aki egy fémes 

színű lufival közeledik a park déli vége felől. 



 

 

25. 

JIMMY IZZADVA, szomjasan, és azt kívánva, bár ne 

felejtette volna el bekenni az arcát naptejjel – könnyen leégett –, 

illetve magában morogva a táskák súlya miatt, odaért néhány 

hatalmas fához, amelyeknek a koronája árnyékot vetett a járdára. 

Még mindig nem látott senkit, aki távolról is hasonlított volna 

arra a ribancra, aki felforgatta az életét, és tudta, hogy két hosszú 

sarokkal később eléri a California sugárutat, ahova már 

valószínűleg teljesen kiszáradva és a halál peremén fog 

megérkezni. 

Ekkor egyszer csak a semmiből, mint egy megidézett démon, 

üvöltve rávetette magát az a csontos-rongyos teremtmény, aki 

vietnami veteránnak mondta magát. Ledobta az összes cuccát, és 

karmos öklével nekiesett Jimmynek. 

– Kivágnád a jó öreg Barney nyelvét, hogy megetesd egy 

sirállyal, mi? Én viszont kiszúrom a szemed, és én magam eszem 

meg! – A fickó csupa mocskos ruha, kócos haj és szúrós szakáll 

volt, űzött tekintetű és sárga fogú, aki minden egyes fenyegetés 

kíséretében nyálat köpködött magából. A nyála kétségkívül tele 

volt szörnyű kórokozókkal. 

Jimmy ledobta a táskákat, hogy megvédje magát, és minden 

eredmény nélkül meglökte az öregembert, nem először 

bizonyítva be magáról, hogy nem is hasonlíthatna kevésbé egy 

gladiátorra. A két lábon járó madárijesztő nem volt elég termetes 

ahhoz, hogy komoly veszélyt jelenthessen egy felnőtt emberre, 

de azért megtántorította Jimmyt, mielőtt továbbra is köpködve, 

átkozódva és toporzékolva hátrálni kezdett volna, mint egy 



 

 

gonosz manó abban a tündérmesében, amelyiktől a kis Jimmy 

bepisilt, amikor az anyja felolvasta neki. 

Ezzel mintha vége szakadt volna az őrületnek, de utána 

mégsem. Egy ötvenesnek tűnő, sisakos görkorcsolyázó nő 

közeledett a járdán fekete sztreccsnadrágban és kanárisárga 

sportmelltartóban. Egy váratlan félfordulattal megállt, és 

mindkét táskát felkapta. 

Le volt barnulva, kemény, izmos volt, és megvetően 

mosolygott. Jimmy annak nevezte, aminek tartotta – „Add vissza 

azokat, te kibaszott leszbi!” –, és odanyúlt, hogy elvegye tőle az 

egyik táskát. A nő végrehajtott egy olimpiai manővert, az egyik 

görkorcsolyája hegyén lévő gumiféket belevájta az aszfaltba, a 

bal lábára emelkedett, mint egy balerina, a másikkal pedig tökön 

rúgta az áldozatát. 

Jimmy kétrét görnyedt, térdre rogyott, majd a földre zuhant, 

miközben olyan hangokat adott ki, mint amikor a levegő egy kis 

résen szökik ki egy szelepből a rendkívül nagy nyomás alatt. Bár 

a tekintete elhomályosult a könnyektől, meglátta, hogy Alika 

ledobja a hetednapi adventisták szórólapjait, és benyúl a lábánál 

lévő zsákba, ahova a pisztolyát rakta. A durranások odacsalták 

volna a zsarukat, Jimmy mégis azt akarta, hogy Alika lője le a 

ribancot. 

Ehelyett viszont az történt, hogy a görkorikirálynő 

háromszázhatvan fokos körben megpördült, talán kétszer is, úgy 

lengetve az egyik táskát, mintha el akarná dobni, mint egy 

diszkoszt – ehelyett viszont Alika fejéhez vágta, amitől a lány 

eszméletlenül a földre zuhant. Az őrült ribanc ezután 

menekülőre fogta a park füvén át, az Ocean sugárút felé, 

amelyen el is tűnt az első mellékutcában. Egy kikanyarodó 



 

 

Honda rádudált, ennek ellenére sikerült lelépnie a táskákkal 

együtt. 

26. 

JANE ABBAN REMÉNYKEDETT, hogy Jimmy nem 

fog trükközni, hogy egyszerűen átadja a táskákat Nonának, és 

elsétál. De felkészült arra az eshetőségre is, hogy a férfi egy 

fejrúgással hálálja meg azt, hogy megmentette a börtöntől. Ezek 

a kibercowboyok mindig az univerzum urának képzelik 

magukat, és nem szeretik, ha túljárnak az eszükön. 

Jane már nyolckor kiment a parkba, ahol tízig tanulmányozta 

a látogatókat a rongyos hajléktalanoktól kezdve a 

fitneszrajongókig. A szakmája folytán megvoltak az eszközei 

ahhoz, hogy elemezze a jelölteket egy saját rögtönzött 

kommandóscsapathoz; a nála lévő készpénz segítségével pedig 

meg tudta győzni őket arról, hogy asszisztáljanak neki. 

Nem mintha szerette volna ilyesmire használni az 

embereket. Noha ők nem bánják, hogy használja őket, a 

beleegyezésük nem menti fel őt a felelősség alól. Bármi rosszul 

alakulhat. Bárki megsérülhet, megnyomorodhat, meghalhat. De 

mindenki máshoz hasonlóan Jane-nek is megvoltak a prioritásai. 

És neki a fia volt a legfontosabb. Akárkit felhasznált volna arra, 

hogy biztonságban tartsa, önmagát pedig elevenen a fia számára. 

10:15-kor, egy órával és negyvenöt perccel a Jimmyvel 

megbeszélt randevúja előtt a kocsijában ült egy parkolóautomata 

előtt az Ocean sugárút túlsó oldalán a parkhoz képest, és éppen 

távcsővel figyelte a környéket, szokatlan dolgokat keresve, 



 

 

amikor megjelent az egyterűek konvoja dél felől, s a kocsik 

egymástól egyenlő távolságokra parkoltak le a Santa Monica 

körút és a California sugárút között. A sofőrök pár percig 

beszélgettek egymással egy nagydarab férfi köré gyűlve, aki úgy 

nézett ki, mintha egy Marvel-filmből lépett volna ki, majd 

szétszéledtek. Lehet, hogy nem Jimmy Radburn emberei voltak, 

de illettek a mintázatba. Amennyiben Jimmyvel voltak, Jane nem 

lepődött meg azon, hogy majdnem két órával azelőtt elfoglalták 

a helyüket, hogy a férfi megjelent. A gonosz fantáziátlan és lusta. 

Most viszont, miután elintézte Jimmyt és a szórólapost, Nona 

a birtokában lévő irattáskákkal ott görkorcsolyázott az úton, és 

Jane elfintorodott, amikor a Honda majdnem elütötte. A nő 

végigszáguldott az Ocean sugárúton, és odasiklott a saroknál 

levágott járdaszegélyhez, és mindezt olyan gyorsan tette, hogy 

Jane-nek alig sikerült idejében kinyitnia a hotel ajtaját ahhoz, 

hogy beengedje rajta. 

Az oszlopok alatt álló portás döbbentnek tűnt, és a 

döbbenete csak nőtt, amikor Jane egy láncot és egy lakatot vett 

elő a dzsekije zsebéből, amelyeket egy barkácsboltban vásárolt 

korábban. Egymáshoz láncolta az üvegajtó hosszú, függőleges 

fogantyúit, és össze is lakatolta őket, hogy senki ne tudjon 

bemenni a szállodába. 

Nona mögött pirosra váltott a gyalogosok lámpájának a 

színe; három fickó próbált átkelni az Óceánon – egyikük a 

kigyúrt pasas volt –, de lelassította őket, hogy kerülgetniük 

kellett a türelmetlen járműveket. 

Fékek csikordultak, és az egyik férfit ledöntötték a lábáról. 

Nona elkorcsolyázott Jane mellett, át a terraszon, el az 

elegáns art deco bár bejárata mellett, be a felvonók alkóvjába. 

Mire Jane odaért, már ki is nyílt egy liftajtó. 



 

 

Beszálltak a fülkébe, és megnyomták a garázsszint gombját. 

– Ez menő volt – jelentette ki Nona. 

– Bocs, hogy kicsit necces volt. 

– Minél neccesebb, annál viccesebb. 

– Barney nem sérült meg? 

– Á! Az a vénség keményebb, mint amilyennek tűnik. 

Amikor az ajtók összezárultak, és a felvonó elindult lefelé, 

Jane megnyomta a stopgombot. Megálltak két emelet között. 

A lány benyúlt a dzsekije belső zsebébe, kivett belőle egy  

összehajtogatott, strapabíró, százhetven literes nejlon 

szemeteszsákot, és átnyújtotta Nonának. Miközben a 

görkorcsolyás szétnyitotta a zacskót, Jane ellenőrizte, mi van a 

táskákban. Nyomtatványok voltak átlátszó, lezárt műanyag 

tasakokban. 

– Azt hittem, pénz lesz – jegyezte meg Nona, miközben leült 

a lift padlójára, hogy levegye a görkorcsolyáját. 

A táskák bélésében valószínűleg kifinomult nyomkövetők 

rejtőztek. Jane a szemeteszsákba borította a tartalmukat, és 

közben azt mondta: – Sajnálom, ha csalódást okoztam. De nem 

beszéltem pénzről. 

– Ne mentegetőzz már! Nagyon unalmas volt ez a hét, 

egészen mostanáig. 

Jane ismét megbökte a stopgombot. Mialatt a lift folytatta az 

útját a garázsba, összehúzta a szemeteszsák száját a 

nejlonszalaggal. 

Először Nona sétált ki a szálloda garázsába, kezében a 

görkorcsolyáival, amelyeknek a kerekei zörögve egymáshoz 

ütődtek, a csapágyaik pedig kattogtak. 



 

 

Jane csak annyi ideig késlekedett, hogy meg tudja nyomni a 

hetedik emelet gombját, majd a zsákot maga után vonszolva 

kisietett a felvonóból. 

A személyzettel ellátott garázs szagában kenőolaj, a 

betonban lévő mész és némi kipufogógáz keveredett. Alacsony 

volt a mennyezete. A gyenge megvilágítás árnyékossá tette a 

helyet. A falakon olyan benyomást keltettek a vízfoltok, mintha 

óriási, torz arcok és hátborzongató alakok lennének. Jane arra 

gondolt, hogy: Kripták, katakombák. 

Gyorsan haladtak. De talán nem elég gyorsan. 

27. 

ZAHIDOT, MIKÖZBEN ÁTROHANT a pirosban az 

Ocean sugárúton, egy kék Lexus ledöntötte a lábáról, de nem 

ütötte el. A férfi elterült az aszfalton, azonban rögtön odaintett 

Kippnek és Angelinának, hogy siessenek a szállodához, ő jól 

van. 

Kippnek nem volt szüksége biztatásra, őt nem érdekelte, 

hogy Zahid jól van-e, és nem állt szándékában megállni, hogy 

elsősegélyt nyújtson. Saját maguk estek bele az általuk állított 

csapdába, és ezt a balul elsült helyzetet kezelniük kellett 

valahogy. Egy olyan ágazatban dolgoznak, amelyben az üzlet 

mindig fontosabb az embereknél, és amelynek semmi köze a 

maffiafilmek romantikus hülyeségeihez, a tolvajok közti lojalitás 

és becsület szentimentális ostobaságaihoz. Ebben a digitális 

korban az emberek mind adatbankok; elsősorban az az 

információ adja az értéküket, amelyet meg lehet szerezni tőlük. 



 

 

Zahidnál pillanatnyilag nem voltak számukra szükséges 

információk; Zahidot újra kellett indítani. 

Amikor Kipp odaért a szállodához, a portás az ajtó előtt állt, 

és befelé kukucskált az ablakon. Kipp félrelökte, megragadta a 

kilincset, és rájött, hogy az ajtószárnyak nem nyílnak. 

Kipp Garner elsősorban tapasztalt vállalkozó volt, aki 

módszeresen közelítette meg az élet problémáit. Nem szokott 

üvöltözni, és heves kifakadásokra sem ragadtatta magát, amikor 

nem kapta meg, amit akart. Időnként szívesen kényszerített 

másokat veréssel az engedelmességre, és akár maradandó 

károsodásokat is okozva az illetőnek, hogy ezzel félelmet keltsen 

benne, de a célpontjai ilyenkor mindig idegenek voltak, akikkel 

bárokban vagy tanúk nélküli helyeken találkozott. Amikor az 

üzleti kötelezettségei arra kényszerítették, hogy olyasvalakit 

öljön meg, akit ismer, hatékonyan és érzelemmentesen szokta 

végrehajtani a feladatot. 

Kipp rengeteg önelemzést végzett az elmúlt harminchat éve 

során, és tudta, hogy az egyik emberi gyengesége, az egyetlen 

valódi hibája az, hogy nem tud uralkodni magán, amikor egy nő 

megsérti, vagy valamilyen szempontból legyőzi. Szerencsére a 

legtöbb nő ezt már az első pillanatban megérezte rajta, és nagyon 

óvatosan kezelte őt. 

De ez az Ethan Hunt – egy pillanatra meglátta távolról, 

amikor kinyitotta az ajtót a görkorcsolyás tettestársa előtt – 

bolondot csinált belőle. Kipp arca égett a szégyentől. Egy nő 

megszégyenítette az emberei előtt. Úgy érezte, mintha titokban 

az egész csapata rajta röhögne. Mindenki, aki a parkban 

tartózkodott, az Ocean sugárúton közlekedők, a vézna portás, 

akit félrelökött – mindnyájan rajta nevettek. 



 

 

Amikor ez a hiba, ez az egyetlen gyengesége 

manifesztálódott, Kipp Garner néha elveszítette a fejét, és 

irracionális cselekedetekre ragadtatta magát, bár soha nem 

hosszan, csak egy-öt percre. Ezúttal nagyjából egy percig tartott 

a dolog: megragadta a rozsdamentesacél kilincseket, és addig 

húzta-lökte, húzta-lökte őket, amíg úgy nem tűnt, hogy mindjárt 

összetörik mindkét ajtószárny. A lakat az egyik belső kilincset 

csapkodta, a lánc ott zörgött az üvegen. 

A gondolatait elhomályosító vörös ködön végül Angelina 

hangja hatolt át. 

– Nagyfiú! Hé, csődör, nagy ember, ezt nézd meg! – Ő volt az 

egyik álegyetemista a parkból. Olyan lány, aki mindig tudja, hol 

a helye. Vele és Zahiddal együtt kelt át az úton. Most az 

okostelefonját lóbálta, mert azt az appot használta, Jimmy egyik 

legjobbját, amellyel a táskákat követték. – Függőlegesre vették az 

irányt, nagyfiú. 

Az app nem csak vízszintesen volt képes követni a jeladót 

bármelyik irányban. Egy olyan valami is bele volt építve, amit 

Jimmy „háromdimenziós téglatesttér-jelfeldolgozó 

kapacitásnak” nevezett. 

Kipp hátralépett, és felnézett a hotelre. 

– Úgy érted, felfelé mennek? 

– Igen, függőlegesen – erősítette meg Angelina. 

– De hova? 

– Talán kivettek egy szobát. Vagy a tetőre. 

– A tetőről sehova nem lehet menni. Biztosan itt laknak. 



 

 

28. 

A GARÁZSBA EGY RÁMPÁN lehetett behajtani, és 

egy másikon ki. Jane a strapabíró szemeteszsákot cipelte, a 

zoknis lábú Nona a görkorcsolyáját, miközben felrohantak a 

kivezető rámpán a szálloda mögötti sikátorba. 

Jane nem lepődött volna meg, ha összefut Jimmy Radburn 

puszipajtásaival, de a kis utca pillanatnyilag üres volt. 

A szálloda az épületsor északi végén állt, és a sikátor 

közepén, a túloldalon egy nagy parkoló szolgálta ki a Második 

utcára néző irodaházat. Innen lehetett oda behajtani; Jane 

kilencven perccel korábban átállt a Ford Escape-pel az Arizona 

sugárútról az egyik vendégparkolóhelyre, a szállodához 

legközelebbire. 

Miközben a kis utcában szaladtak Nonával, arra számított, 

hogy egyszer csak kiabálást hall majd a hátuk mögül, de ez nem 

következett be. A parkolóban ledobta a szemeteszsákot az autója 

hátsó ülésére, Nona beült előre a korcsolyájával, majd Jane a 

volán mögé pattant, és miközben elindultak, egyetlen üldözőt 

sem láttak a visszapillantóban. 

29. 

KIPP BOCSÁNATOT KÉRT a portástól, amiért pár 

pillanattal korábban meglökte, és egy százdollárost hajtogatott a 

férfi tenyerébe. 



 

 

Angelinával együtt visszavonultak a járdára, miközben 

Zahid is utolérte őket sántikálva, de ragaszkodva ahhoz, hogy 

nem sérült meg komolyabban. 

– Úgy tűnik, szobát vettek ki a szállodában – mondta Kipp. – 

Nem maradhatnak örökre odabent. Megfigyelés alatt kell 

tartanunk ezt és a hátsó bejáratot is. Hozzátok a kocsit…  

– Nagyfiú – pillantott Angelina az okostelefonjára –, most 

lefelé jönnek. 

– Mi? 

Elég magasan voltak, talán a két legfelső emelet 

valamelyikén. Ez az app függőlegesen nem tökéletesen pontos. 

És most lefelé jönnek. 

30. 

JANE A SIKÁTOR VÉGÉN balra fordult, a Santa 

Monicára, majd egyenesen a Negyedik utcára. 

Nona Vincent, aki korábban őrmesterként szolgált az 

Egyesült Államok hadseregében, de már leszerelt, és vakációzni 

jött Kaliforniába egy hétre Dél-Karolinából, azt mondta: 

– Már nagyon rég szórakoztam ilyen jól. Viszont remélem, 

hogy egy rosszfiút intéztem el, nem egy határesetet, amikor 

felrúgtam a ballonos fickó cojónjait az ádámcsutkájáig. 

– Nagyon rossz volt – nyugtatta meg Jane. 

– Azt mondtam neki, hogy én annak nevezem magam, 

aminek csak akarom, ő viszont nem szólíthat sem engem, sem 

bárki mást leszbinek. De nem vagyok biztos benne, hogy 



 

 

meghallotta, mert ez már a rúgás után volt, amikor a fájdalom 

birodalmában fetrengett. 

– Szerintem átment az üzenet. 

Amikor Jane lefékezett a Negyedik utca és a Pico sarkánál 

lévő közlekedési lámpánál, Nona azzal folytatta: 

– Szóval felfüggesztettek az FBI-nál? 

– Igen – hazudta Jane. – Mint már említettem. – Azért nem 

árulta el, hogy szabadságon van, mert nem akart belemenni Nick 

öngyilkosságának történetébe. 

– És mit is mondtál, miért függesztettek fel? 

– Semmit nem mondtam erről. 

– Nem igazán tűnsz renegát típusnak. 

– Nem is vagyok az. 

– Ha az lennél, én most nem lennék itt. 

– Tudom. Nagyon hálás vagyok a segítségedért. 

A lámpák zöldre váltottak. Jane végighajtott a Picón az 

Ocean sugárútig. 

– Én arra tippelek – szólalt meg ismét Nona – hogy valami 

korrupciós ügyben nyomoztál egy politikus ellen, és a felsőbb 

hatalmak azt akarták, hogy ejtsd az ügyet, de te nem voltál erre 

hajlandó, úgyhogy felfüggesztettek, amíg meg nem jön az eszed. 

– Te gondolatolvasó vagy. 

– Te meg hazudozó. 

Jane felnevetett. 

– Az bizony. 

– De akkor is úgy érzem, hogy jó ember vagy. 

Nona a Le Merigot-ban szállt meg, a Marriott-lánc egyik 

szállodájának tengerre néző szobájában, a Santa Monica mólótól 

délre, nagyjából hatsaroknyira onnan, ahol átgörkorcsolyázott 

Jimmy Radburn tökein. Jane nem hajtott oda a szálloda 



 

 

bejáratához, hanem megállt a járdánál, a pálmafák rövid, déli 

árnyékában. 

Korábban ötszáz dollárt adott Nona Vincentnek, és még 

ötszázat ígért. Most átnyújtotta a második részletet. 

– Nem lenne szabad elfogadnom. Neked valószínűleg 

nagyobb szükséged van rá, mint nekem. 

– Nem nyomorgok. 

– Nem lenne szabad elfogadnom, de elfogadom – gyűrte be 

Nona az ötszázat sárga sportmelltartójába. – Amikor hazaérek, 

és elmesélem a sztorit a barátaimnak, még mindig mondhatom, 

hogy nem fogadtam el. 

– De az igazat fogod mondani. 

Nona szokatlan komolysággal nézett végig Jane-en. 

– Te pszichológiából diplomáztál, vagy ilyesmi? 

– Vagy ilyesmi. Figyelj, azok a fickók szerintem átfésülik a 

környéket, úgyhogy ma már ne menj ki görkorcsolyázni, mert 

nem tűnnek megbocsátó típusoknak. 

– Amúgy is ez itt az utolsó napom. A szállodában 

wellnessrészleg is van. Odabent maradok, és hagyom, hogy 

kényeztessenek. 

Jane kinyújtotta a kezét. 

– Örülök, hogy a találkoztunk. 

Miközben kezet ráztak, Nona azt mondta: 

– Ha eljön az a nap, amikor kimászol abból a katyvaszból, 

amibe keveredtél, hívd fel a számot, amit adtam! Tudni akarom 

az egész háttértörténetet. 

– Az az igazság, hogy el fogom dobni a számot. Nem járnál 

jól, ha rossz emberek találnák meg nálam. 

Nona kihúzta az egyik százdollárost a többi közül, és Jane 

ölébe dobta. 



 

 

A lány felvette, és megkérdezte: 

– Mi ez? 

– Fizetek azért, hogy megjegyezd a számomat. Ha soha nem 

tudom meg, hogy mi is volt ez az egész, akkor bele fogok halni a 

kíváncsiságba. 

Jane zsebre vágta a százast. 

– Majdnem kétszer annyi idős vagyok, mint te – tette hozzá 

Nona. – Gyerekkoromban, a kőkorszakban soha nem gondoltam 

volna, hogy ennyire rút lesz ez a világ. 

Jane azt felelte: 

– Én tíz évvel ezelőtt sem gondoltam volna. Vagy egy…  

– Vigyázz magadra! 

– Amennyire csak tudok. 

Nona kiszállt a kocsiból. Zokniban, vállán a 

görkorcsolyájával odasétált a hotel bejáratához. 
 

31. 

KIPP ÉS ANGELINA a szálloda garázsában állt. A lift 

mellett. Majdnem tizenöt percen át várakoztak. Egyikük sem 

beszélt közben. Kippnek nem volt kedve társalogni. Angelina 

pedig megértette a lelkiállapotát. Mint mindig. 

Szimpatikusak voltak egymásnak. A férfi megbízott benne. A 

nő nem akart semmilyen okot adni arra, hogy ne bízhasson meg 

benne. És hagyta, hogy Kipp azt csináljon vele szexuálisan, amit 

csak akar. Vagy más lányokkal. Nem volt féltékeny típus. Csak 

az akart lenni, akiben a férfi a legjobban megbízik. Nem az 

egyetlen csaja. Hanem a legjobb csaja. A legjobb barátja. Ha Kipp 



 

 

néha bántani akarta, bánthatta. Egy szép napon, amikor 

megtudja, hol tartja a férfi a pénze legnagyobb részét, már 

annyira meg fog bízni benne, hogy amikor Angelina tarkón lövi, 

azzal a meggyőződéssel száll majd le a pokolba, hogy egy 

orgyilkos végzett mindkettejükkel. 

A szálloda portása hívott nekik egy inast. Az inasok 

kapitányát, mintha katona lenne, vagy ilyesmi. A lift csilingelt 

egyet. Az inaskapitány állt benne. Nem tűnt inasnak. Orvosnak 

tűnt. Bölcsnek és komolynak. Hófehér volt a haja. Drótkeretes a 

szemüvege. Azt mondta: 

– Két üres irattáska volt a liftben. 

– Hol vannak? – kérdezte Kipp. 

– Miss Wyndham, az igazgatónő irodájában. Azt mondja, 

lehet, hogy az FBI igényt fog tartani rájuk. 

Angelina érezte Kipp riadalmát. Mintha a levegő váratlanul 

elektromossá vált volna körülöttük. 

Kipp azt kérdezte: 

– Mi köze az FBI-nak ehhez az egészhez? 

– Az a hölgy, aki a görkorcsolyással volt, egy FBI-jelvényt 

vagy mit mutatott Miss Wyndhamnek. A nő most már úgy 

gondolja, hogy hamis igazolvány volt, és hogy szólnia kell az 

FBI-nak. 

Angelina azonnal átlátta a helyzetet. Az Ethan Hunt nevű 

ribanc lelépett. A leszbi barátnője is lelépett. Ideje megfeledkezni 

róluk. Elengedni őket. El kell tűnniük innen. 

Kippnek csak annyit mondott: 

– Jobb lesz, ha minél gyorsabban kipakoljuk a Bakelitet. 

Kipp pislogott. Majd biccentett a fejével. Mindig le volt 

maradva mögötte két másodperccel. 

Két bankjegyet nyomott az inaskapitány kezébe. 



 

 

A garázs csendes. Elhagyott. 

– Egy kis izmot is – javasolta Angelina. 

– Igen – válaszolta Kipp, és megragadta a kapitány torkát. A 

falnak lökte. Az arcába tolta a sajátját. – Egyiküket sem láttad 

soha. Egyikünkkel sem beszéltél. Megértetted? – Az 

inaskapitány kifogyott a levegőből, csak bólogatni tudott. – Ha 

egy szóval is megemlítesz minket, megkereslek valamelyik 

éjszaka, levágom az orrod, és megetetem veled. Ugyanez 

érvényes a portásra is. Megmondhatod neki. 

A vörös képű inaskapitány bólintott. A szeme kidülledt. A 

szája karikát formázott, miközben levegőért kapkodott. Már nem 

olyan volt, mint egy orvos, hanem olyan, mint egy vörös arcú 

hal. Hiába a puccos egyenruhája, egy senki. Egy nulla. Egy 

nímand. 

Kipp elengedte a nímand torkát. Ököllel gyomorszájon 

vágta. 

A nímand térdre rogyott. 

Kipp hagyta, hogy megtartsa a kétszázat. Ezzel is megalázta. 

Mintha azt mondta volna, hogy kétszáz dolcsiért megengedte, 

hogy Kipp összeverje. 

Angelinával együtt elsétáltak. 

A nímand a garázs padlójára hányt mögöttük. 

Angelinának ez hiányozni fog majd, miután megöli Kippet. Olyan 

jó nézni, amikor a férfi megmutatja az embereknek, milyen keveset 

érnek, mekkora nullák. És amikor bántja őket. 



 

 

32. 

KETTŐKOR, ahogy megbeszélték, Barney már az 

Oceanfront sétányon várakozott Jane-re, a lépcsőkön ülve, 

amelyek a Santa Monica mólón lévő beltéri élményparkba 

vezetnek. Jane itt látta meg aznap először. A férfi háta 

begörnyedt a hátizsákja súlya alatt, a világi javait tartalmazó 

szemeteszsákot a kezében szorongatta, és úgy meredt az 

aszfaltra a lába között, mintha az élet értelme az általa 

beárnyékolt járdadarabra lett volna írva. 

Jane aznap reggel, mintegy bemutatkozásképpen egy 

reggelizőtálcát vitt neki egy közeli kávézóból, amely érthető 

módon nem lett volna hajlandó kiszolgálni, ha ilyen rongyosan 

lépett volna be oda, mert a vendégek többségét valószínűleg 

elűzte volna egy koldus. 

Barney furcsállotta egy kicsit a lány indítékait, de megette, 

amit kapott tőle. Negyedórányi beszélgetés után Jane viszont 

már egyértelművé is tette a motivációit, amikor leszámolt a 

kezébe öt húszdollárost, és elmondta neki, hogy egy férfi délben 

át fog sétálni a Palisadesen két irattáskával, az egyik csuklóján 

metálszínű lufival. 

Barney nem volt olyan koszos, mint amilyennek tűnt. A 

kezén rajta hagyta ugyan a nyomát az élete, de aránylag tisztán 

tartotta, és Jane társaságában is bekente párszor antibakteriális 

zselével. A haja és a szakálla olyan bozontos volt, mintha 

elektromos töltést vezettek volna beléjük, azonban nem látszott 

rajtuk kosz. Jane arra tippelt, hogy vagy egy közeli menhely 

mosdójába jár, vagy minden éjjel megfürdik a tengerben. 



 

 

A ruhái viszont pontosan olyan mocskosak voltak, 

amilyennek tűntek, és csak egyméteres távolságból lehetett vele 

beszélgetni, ha az ember nem akart idejekorán megöregedni és 

elhervadni a rettenetes leheletétől. 

Jane most leült ugyanarra a lépcsőfokra, de elég messze 

ahhoz, hogy elkerülje a szájszagot. 

– Szép munkát végeztél a parkban. 

Barney felemelte boglyas fejét, és rámeredt bozontos 

szemöldöke alól. Pár pillanatra úgy tűnt, mintha azt sem tudná, 

ki szólította meg. Vizenyős szeme halvány farmerkék volt, olyan 

árnyalatú, amilyet Jane még soha nem látott, és felmerült benne, 

hogy vajon az alkohol és a balszerencse fakította-e ki egy 

sötétebb színből. 

Bár a férfi tekintete ugyanolyan üveges maradt, éberebbé 

vált. 

– A legtöbben nem jöttek volna vissza, ahogy ígérték, de 

tudtam, hogy te eljössz. 

– Hát, tartozom neked még száz dollárral. 

– Nem tartozol nekem semmivel azon túl, amivel tartozni 

akarsz. 

– Nona azt mondta, hogy halálra rémítetted Jimmyt. 

– Azt a babarcú lufis fickót? Az egy seggfej. Már elnézést. 

Egyetlen dollárt sem akart adni egy vietnami veteránnak. 

– Te vietnami veterán vagy, Barney? 

– Hány évesnek tűnök szerinted? 

Jane visszakérdezett: 

– Szerinted hány évesnek tűnsz? 

– Átkozottul jó diplomata lennél. Szerintem hetvennyolcnak. 

– Erről nem fogok vitatkozni veled. 



 

 

– Igazából ötven vagyok. Vagy talán csak negyvenkilenc. 

Ötvenegynél biztosan nem több. Taknyos kölyök voltam, amikor 

Vietnamban felforrósodtak a dolgok. 

A kabátzsebéből kihalászott egy flakon Purellt, és 

fertőtleníteni kezdte a kezét. 

– Nagyon sokat használod – jegyezte meg Jane. 

– Folyamatosan vedelném, ha a bensőmben is olyan munkát 

végezne, mint a kezemen. 

– Ebédeltél már? 

– Nem eszem naponta háromszor. Nincs rá szükségem. 

– Hát, hozhatok neked ebédet a kávézóból. A reggelijük ízlett 

neked. – Amikor Barney összeráncolta a homlokát, úgy nézett ki, 

mint aki egy bozótosból kukucskál kifelé. 

– Nem a százasodból fogom levonni – tette hozzá Jane, és 

leszámolt neki még öt húszast. 

A férfi, miközben eltette a pénzt, gyanakodva körülnézett, 

mintha rablóhordák gyülekeznének mögötte a lépcsőn az 

alkalomra várva, hogy kiüríthessék a zsebeit. 

– Másrészt viszont – szólalt meg – nem szívesen bántanék 

meg egy hölgyet. 

– Mit szeretnél? 

– Van valami finom sajtburgerük? 

– Szerintem igen. Sült krumplit is kérsz hozzá? 

– Csak egy finom sajtburgert, és egy 7 Upot. 

Jane vitt neki egy sajtburgert papírzacskóban, és egy közepes 

7 Upot papírpohárban. 

– Azt mondtam nekik, hogy kevés jeget rakjanak bele. 

Barney lopva öntött egy kis whiskey-t az üdítőbe. 

– Te félelmetes egy nő vagy, ahogy kitalálod az ember 

gondolatait. 



 

 

Evés közben nem beszélt. Jane úgy találta, jobb, ha nem néz 

rá. 

A sirályok ballet blanc-t adtak elő a magasban. 

Végigrikoltozták a napot, és bár a hangjuk közvetlen közelből 

idegesítő lett volna, a távolban túlviláginak és kísértetiesnek 

tűnt. 

Amikor Barney végzett az evéssel, így szólt: 

– Ez biztosan nem izgat téged, de tudod, mit kedvelek 

benned a legjobban? 

– Mit? 

– Hogy amikor pénzt adsz, egyáltalán nem nyaggatsz azért, 

hogy ne italra költsem. 

– Most már a te pénzed, nem az enyém. 

– Nincs sok ember, aki ne akarna mindenről kioktatni. – 

Miután kidobta a papírzacskót és a papírpoharat, Barney 

megfogta a holmiját tartalmazó szemeteszsákot. – Elsétálnál 

velem a mólón túlra? Hogy megbizonyosodjak arról, egy 

huligán sem követ? 

– Persze. 

Valamivel később a férfi azt mondta: 

– Rengeteg rossz döntést hoztam életemben, de tudod, mit? 

– Mit? 

Barney felnevetett. 

– Ha lehetőséget kapnék rá, újra meghoznám mindet. – Pár 

lépés erejéig csendben maradt. Utána: – Ez egy gyönyörű, 

rettenetes világ, nem? – Jane csak mosolygott és bólogatott. – 

Tudod, mi voltam régen, mielőtt ez lett belőlem? Régen pincér 

voltam egy puccos étteremben. Hatalmas borravalókat kaptam. 

Jól kerestem. Egyszer ifjúsági tanácsadó és templomszolga is 

voltam. És edző kisiskolások mellett. Úgy ismertem a baseballt, 



 

 

mint senki más. – Megállt. A tekintete elidőzött a napfényes 

levegőben táncoló sirályokon. 

– Vicces, de az idő nagy részében nem is emlékszem, hogy 

múlt el mindez. 

– Soha nem múlt el – válaszolta Jane. – Még mindig a része 

annak, aki vagy. És az is marad. 

A férfi pillantása tisztábbá vált, mint valaha. 

– Így is lehet rá gondolni. És lehet, hogy így is van. – 

Visszanézett arra, amerről jöttek. – Senki nem ólálkodik erre. 

Most már biztonságban vagyok. 

Amikor ismét Jane felé fordult, a lányt húsz évvel 

visszarepítette a múltba egy emlék. Egyszer talált egy 

madárfészket, amit valami ragadozó lökhetett le a fáról. Három 

kis tojás héja volt benne, a tartalmukat felfalták. Barney szeme 

nem is kopott farmerkék volt, hanem pontosan olyan kék, mint 

azok a szegény kis vörösbegytojás-maradványok. 

– Mi az? – kérdezte a férfi. 

– Mi mi? 

– Mit akarsz kérdezni? – Amikor Jane nem válaszolt, a férfi 

tovább biztatta: – Rajta, bármi is legyen az! Engem már semmi és 

senki nem tud megsérteni. 

Jane némi habozás után azt kérdezte: 

– A többi ember, akik… akik úgy élnek, mint te… szoktak 

közöttük öngyilkosok lenni? 

– Öngyilkosok? Hát, a felét le kell írnunk, mert azok olyan 

gyogyósok, mint a szar. Már elnézést. Azoknak fogalmuk sincs 

arról, mi az öngyilkosság, mert azt sem tudjak, hogy élnek-e, 

vagy halottak. És a többiek? Öngyilkosság? A fenébe is, mi 

mindennap tíz körömmel kapaszkodunk az életbe. Kivéve, ha 

arra a lassú öngyilkosságra gondol, amihez negyven évig kell 



 

 

piálni, rovarok között fetrengeni, fogat rothasztani és a szabad 

ég alatt aludni hideg éjszakákon, ha az ember nem akarja, hogy 

valami menhelyes banya dirigáljon neki. De az nem 

öngyilkosság. Inkább korai nyugdíjba vonulás, és a szegény 

ember kalandtúrája. Ha Isten ki akar engem rántani innen, akkor 

erősen meg kell húznia, mert olyan gyökereim vannak, mint egy 

tölgyfának. 

Jane azt felelte: 

– Örömmel hallom. 

Az öregember arcán felragyogott az elkésett megértés. 

– Kid vette el a saját életét? 

Jane maga is meglepődött azon, hogy elárulja: 

– A férjem. 

Barney-t pár pillanatra mintha letaglózta volna ez az 

információ. Kinyitotta a száját, de nem tudott mit mondani. 

Felnézett a sirályokra a fejük felett, majd visszafordult Jane felé. 

Könnyek csillogtak a szemében. 

– Semmi baj – mondta a lány. – Sajnálom. Nem akartalak 

felzaklatni, Barney. Fel tudom dolgozni. Jól vagyok. 

Barney bólintott, hangtalanul mozgatni kezdte a száját, ismét 

bólintott, majd végül így szólt: 

– Bármiért tette is, az biztos, hogy nem miattad volt. 

Elfordult Jane-től, és a hátizsákja alatt meggörnyedve, 

kezében a szemeteszsákjával elcsoszogott, úgy sietve, mintha 

pontosan ilyesfajta dolgok, a világ tragédiái elől menekülne 

olyan régóta. 

Jane utána kiabált: 

– Olyan gyökerek, mint a tölgyé, Barney. 

Az öregember felemelte a karját, jelezvén, hogy hallotta, de 

nem nézett vissza. 



 

 

33. 

JANE A TENGERPARTTÓL KELET felé indult a 

Wilshire-en, Westwood felé, maga mögött hagyva a nap 

nagyobb kockázatait, előtte egy kisebb kockázattal. 

A sűrű forgalom haladni próbált a napfényben, a sofőrök 

agresszívak voltak, nem sokan adták meg az egyenlőség jogát a 

közlekedési szabályokon belül, és ennek következtében rengeteg 

fékezés és indulás lassította őket fékcsikorgás és dudaszó 

kíséretében. 

Jane-nek valami oknál fogva Bertold Shenneck jutott eszébe, 

úgy, ahogy a videóiban látta: kedves arcúan, meggyőző 

mosollyal. Utána az agyi implantátumos egereken kezdett 

gondolkozni, amelyek rendezett sorokban masíroztak, mintegy 

katonai indulóra a felvonulási területen…  

Csak azt bánta a Palisades Park-i eseményekkel 

kapcsolatban, hogy kénytelen volt felhasználni az FBI-os 

igazolványait a szállodában, amikor feltérképezte az épületet. 

Paloma Wyndham, az igazgatónő most úgy érezheti, hogy 

kijátszotta a hivatal egy arrogáns ügynöke, de az is lehet, hogy 

rájön, az igazolvány hamis volt. Mindkét esetben szinte biztos, 

hogy felhívja a Los Angeles-i irodájukat, hogy panaszt nyújtson 

be, vagy eleget tegyen állampolgári kötelességének, és 

beszámoljon az álügynökről. 

Jane-nek az hiányzott a legkevésbé, hogy még az FBI is a 

nyomába eredjen a továbbra is névtelen ellenfelei mellett, akik 

véget akarnak vetni a nyomozásának. 

A parkkal szemben lévő épületek közül messze a szálloda 

volt a legalkalmasabb arra, hogy támaszpontként szolgáljon az 



 

 

akták áthelyezéséhez az irattáskákból a szemeteszsákba, bár 

korábban az is felmerült benne, hogy a kocsiját használja erre a 

célra. Leparkolhatott volna az Arizona sugárúton, kicsit odébb 

az Óceántól, és a volán mögött is várakozhatott volna járó 

motorral. Nona odakorcsolyázhatott volna a kocsihoz. De ha 

Radburn emberei szorosan a nyomában maradtak volna, akkor 

nem akadályozhatta volna meg őket semmilyen lánccal vagy 

lakattal abban, hogy utolérjék Nonát. 

És egyébként is, ha a kocsiját használta volna, akkor Jimmy 

és az emberei megtudhatták volna a rendszámát. És ha az 

öngyilkosságok mögött megbúvó összeesküvők eljutnak 

valahogy a Bakelithez és Jimmyhez, akkor ők is megtudták 

volna, hogy mit vezet, és Jane-nek sorsára kellett volna hagynia 

az Escape-et. Márpedig neki nem olyan mély a zsebe, mint a 

szövetségi államnak; nem használhat pár naponta új autót. 

Westwoodban, a UCLA mellett körözni kezdett azt a házat 

keresve, ahol egyszer egy vacsorán vett részt. A címre nem 

emlékezett, de biztos volt abban, hogy felismeri a helyet. 

Tíz percen belül meg is találta. György korabeli építészeti 

stílus. Tekintélyes, noha nem óriási épület. Oszlopos tornác 

korlát nélkül. Fehérre festett téglafalak. 

Kétsaroknyira tőle parkolt le egy párhuzamos utcában, majd 

visszasétált dr. Moshe Steinitz lakhelyéhez. 

Moshe törvényszéki pszichiáter volt, aki nemrég, közel 

nyolcanévesen nyugdíjba vonult. Amellett, hogy a UCLA értékes 

munkatársának számított, magánpraxist is folytatott. 

Rendszeresen tartott előadásokat az FBI virginiai akadémiáján, 

és néha a 3. és a 4. Viselkedéselemző Egység tagjai is 

konzultáltak vele fogósabb, sorozatgyilkosokkal kapcsolatos 

ügyekben. 



 

 

Három évvel korábban Moshe félig kikövetkeztette, félig 

megsejtette, hogy miért vágta ki, majd vitte el egy atlantai 

külvárosi gyilkos az áldozatai szemét. Az ő elmélete segített egy 

torz lelkű illető, Jay Jason Crutchfield letartóztatásában aznap 

éjjel, amikor a nyolcadik női áldozatát ölte volna meg. 

Jane úgy gondolta, Moshe Steinitz meglátogatása nem 

jelenthet túl nagy kockázatot. A férfi több mint egy évvel 

korábban felhagyott az FBI-nak végzett munkájával, amikor 

nyugdíjba vonult. Még csak közeli barátok sem voltak. De 

Steinitz három esetével kapcsolatban is adott neki tanácsokat, és 

kedvelték egymást. 

Felsétált a lépcsőn, és becsengetett. 

A férfi fehér ingben, kék csokornyakkendőben, grafitszürke 

vászonnadrágban és narancssárga cipőfűzős halványkék 

Skechers sportcipőben nyitott ajtót. Korábban mindig bőrcipőt 

viselt. A Skechers nyugdíjas-felszerelés lehetett. 

Abból, ahogy Steinitz a félig letolt szemüvege felett 

hunyorított rá, úgy tűnt, mintha valamiféle felesleges zaklatásra 

számított volna, de amikor meglátta, ki tért be hozzá, 

elmosolyodott. 

– Mekkora csodák vannak ezen a világon! – jelentette ki. 

– Csak nem az a lány az, akinek kékebb a szeme, mint az ég? 

– Hogy van, dr. Steinitz? 

A férfi megfogta a karját, hogy bekísérje a küszöbön, és így 

felelt: 

– Eddig is jól voltam, de most, hogy belibbent hozzám, mint 

a tavaszi szellő, még jobban vagyok. 

– Sajnálom, hogy nem szóltam előre. 

Moshe becsukta az ajtót, és közben azt válaszolta: 



 

 

– Akkor nem lett volna meglepetés, márpedig én szeretem a 

meglepetéseket. Mi történt azzal a gyönyörű hosszú szőke 

hajával? 

– Levágattam, és befestettem. Változásra volt szükségem. 

Moshe százhatvanöt centis magasságával csak két centivel 

volt alacsonyabb Jane-nél, de még kisebbnek tűnt. Kicsit 

kövérkés férfi volt, meleg mosollyal és szomorú szemekkel. Az 

arcát olyan gyengéden ráncolta össze az idő, és olyan 

tiszteletteljesen húzta le a gravitáció, hogy a hajlott kort az ő 

esetében áldásnak lehetett tekinteni. 

– Remélem, nem zavartam meg valamiben – jegyezte meg a 

lány. 

Moshe úgy mérte végig, mintha a dédunokája lenne, akit 

hónapok óta nem látott, és aki időközben rendkívül megnőtt 

volna. 

– Mint azt tudja, másodszor is nyugdíjba vonultam, és már 

nincs munkám, csak szabadidős tevékenységeim, úgyhogy élek-

halok azért, hogy megzavarjanak. 

– Nagyon hálás lennék, ha rám áldozna egy órát a 

szabadidejéből. Szükségem lenne a véleményére valamivel 

kapcsolatban. 

– Jöjjön, menjünk a konyhába! 

Jane követte a nappaliba, ahol egy Steinway állt. A tetején 

ezüstkeretű fényképek sorakoztak Moshéről és néhai feleségéről, 

Hannah-ról, a gyerekeikkel és az unokáikkal. 

Jane nem ismerte Hannah-t, aki kilenc évvel korábban halt 

meg, de amikor korábban egyszer itt vacsorázott, rávették, hogy 

zongorázzon a házigazdának és a többi vendégnek. Két általa 

választott darabot adott elő: Beethoven Holdfény szonátáját és 

Cole Portertől az Anything Goest. 



 

 

Amikor, ahogy az lenni szokott, rákérdeztek az apjára, 

elmesélte, hogy az anyja szorgalmazta, hogy zongorázzon, és 

úgy tért ki a további kérdések elől, mintha az apjával kapcsolatos 

diszkréció miatt tenné. Érezte, hogy Moshe mindeközben végig 

eleven kíváncsisággal figyeli, és biztosra vette, hogy az idős 

pszichiáter gyanítja, a diszkréciónál sötétebb okai vannak a 

hallgatásra, bár soha nem hozta fel ezt a témát. 

Most, miután beléptek a nappaliba, a férfi megállt, felé 

fordult, és úgy emelte a szájához a kezét, mintha ráébredt volna, 

mekkora udvariatlanságot követett el. 

– Mielőtt nyugdíjba vonultam, sok egyetemista nagyon 

megsértődött, ha bárki a „lány” szót használta tizenhat évesnél 

idősebb nőkre. Azt javasolták nekem, hogy nevezzem őket 

„nőnek”. Remélem, nem sértettem meg, amikor lányként 

referáltam magára a küszöbön. 

– Engem nem érdekel a politikailag korrekt terminológia, 

Moshe. Szeretek az a lány lenni, akinek az égnél is kékebb a 

szeme. 

– Remek, remek, annyira örülök! Részben azért mentem 

nyugdíjba másodszor is, mert minél infantilisebbek a tanulók, 

annál komolyabban veszik magukat. Nagy általánosságban elég 

humortalan egy banda. 

A konyhában kihúzott egy széket Jane-nek az ebédlőasztal 

mellől. 

– Kávét, teát, üdítőt? Esetleg egy aperitifet? Már 

háromnegyed öt van, alig tizenöt perc maradt a hivatalos 

koktélidőig. 

Jane az aperitifre szavazott, úgyhogy az idős férfi kitöltött 

nekik két kis pohár Maculan Dindarellót. 

Miközben leült az italával, azt mondta: 



 

 

– Megdöbbentett és felháborított, ami Nickkel történt. Ez 

rettenetes veszteség. Őszinte részvétem, Jane. 

Jane azt feltételezte, hogy mivel nyugdíjba vonult, és már 

nem dolgozik az FBI-nak, nem tud arról, hogy Nick elhunyt. 

Most felmerült benne, hogy vajon még mindig aktív kapcsolatot 

tart-e fent az FBI-jal – és hogy nem követett-e el hatalmas hibát 

azzal, hogy idejött. 
 

34. 

MOSHE STEINITZ ELSŐ ÍZBEN hatvanöt éves 

korában vonult nyugdíjba. Hannah öt évvel később meghalt, és 

ekkor, hetvenévesen Moshe visszatért a pszichiáteri praxisába, a 

professzori munkájához és a tanácsadáshoz az FBI-nak. 

A második nyugdíjba vonulásakor, hetvenkilenc évesen 

mindhárom munkájával felhagyott, és nem állt szándékában 

bármelyiket is folytatni. Legalábbis ezt állította. 

Azt mondta, csak onnan tud Nick haláláról, hogy Nathan 

Silverman, Jane főnöke megírta neki e-mailben egy héttel az 

esemény után. 

– Úgy gondoltam, hogy akkorra már éppen elég emberrel 

beszélhetett róla, és arra van a legkevésbé szüksége, hogy még 

velem is végig kelljen mennie rajta. 

– Egyszerre voltam szomorú és dühös, és nem tudtam, hogy 

kire legyek dühös. Nem voltam olyan állapotban, hogy bárkivel 

is beszéljek. 

– Bármilyen őszinte is legyen – válaszolta Moshe –, a túl sok 

együttérzés olyannak is tűnhet, mint a szánalom, amitől a gyász 



 

 

csak még nyomasztóbbá válik. Megkértem Nathant, hogy 

továbbítsa az együttérzésemet, és szóljon magának, hogy hívjon 

fel, ha szeretne. Sajnálattal hallom, hogy nem adta át az 

üzenetemet. 

– Lehet, hogy átadta – válaszolta Jane. – Volt néhány dolog, 

amit egyszerűen meg sem hallottam az első pár hétben a 

történtek után. – Mindig is úgy gondolta, hogy Moshe képtelen 

hazudni. Őszintén bízott benne. Kortyolt egyet a 

Dindarellójából, és azt kérdezte: – Szóval, milyen a második 

nyugdíj? 

– Könyveket olvasok, amire soha nem volt elég időm, mialatt 

dolgoztam. Nagyokat sétálok. Kertészkedem, utazgatok, 

pókerezem a barátaimmal, akik ugyanolyan vén csontok, mint 

én. Teszek-veszek. 

Mire Jane rátért a látogatása okára, és mesélni kezdett az 

öngyilkosságok egyre nagyobb számáról, Moshe már újratöltötte 

a poharaikat. Az ablak mögött kicsit sötétebb kékké vált az ég, 

megjelentek benne az alkonyat első koromszemcséi. 

Jane elővette a spirálfüzetet, amelybe a nyomozásával 

kapcsolatos kódneveket és tényeket jegyezte fel. Egyszerű, 

kódolatlan megjegyzések is voltak benne, beleértve néhány 

öngyilkos utolsó üzenetét is. Huszonkét öngyilkosságról 

készített feljegyzéseket, akik közül azonban csak tízen hagytak 

búcsúlevelet. 

– Olyan sokszor átolvastam őket, hogy számomra már csak 

üres szavak – magyarázta. – Lehet, hogy van bennük valami, 

amit én nem veszek észre. Maga viszont igen. 

Időnként megosztotta a jegyzeteit azokkal, akiket 

kikérdezett, és néhány összehajtogatott fénymásolat is volt a 



 

 

füzetében. Amikor az egyiket átnyújtotta Moshénak, a férfi 

írással lefelé az asztalra tette a lapot. 

– Kérem, először olvassa fel nekem őket. Utána megnézem. 

Más a súlyuk a kimondott és a leírt szavaknak. Vannak olyan 

nüanszok, amelyeket csak hallva, utána látva és összehasonlítva 

lehet észrevenni. 

Jane a legszemélyesebbel kezdte. 

– Ezt Nick hagyta. „Valami baj van velem. Muszáj. Nagyon 

muszáj. Nagyon muszáj meghalnom.” 

Moshe pár pillanatig csendben üldögélt, miután Jane 

felolvasta az üzenetet. Utána azt mondta: 

– Ez nem egy tipikus búcsúlevél. Nem magyarázza meg az 

indokait, és nem kér megbocsátást. El sem búcsúzik benne. 

Jane azt felelte: 

– Ez egyáltalán nem vall Nickre. Az ő kézírása, de 

máskülönben olyan, mintha valaki más írta volna, és tette volna 

a holtteste mellé. 

Az idős férfi lehunyta a szemét, és oldalra billentette a fejét, 

mintha emlékezetből idézné fel ezt a tíz szót, majd így szólt: 

– Azt mondja, hogy valami arra kényszeríti, hogy megölje 

magát, és tudja, hogy ez a kényszer helytelen. Az öngyilkosok 

jelentős százaléka nem gondolja úgy, hogy rosszat tesz. Ha így 

gondolnák, akkor nem tennék meg. – Kinyitotta a szemét. – 

Milyen lelkiállapotban volt Nick, mielőtt…? 

– Boldog volt. A jövőről beszélt. Arról, hogy mit akar tenni, 

amikor leszerel. Úgy olvastam benne, mint egy nyitott 

könyvben, Moshe. Nem vert volna át, ha csak tetteti a 

boldogságot. És amúgy sem volt soha depressziós. Én vacsorát 

készítettem. Ő megterítette az asztalt, kinyitott egy üveg bort. 

Együtt énekelt egy dallal az egyik Dean Martin lemezről. Nick 



 

 

nagyon ódivatú tudott lenni, ha zenéről volt szó. Azt mondta, 

elmegy vécére, és mindjárt jön. 

– Olvasson fel egy másikat! 

Jane elmondta, hogy a következőt egy tévécsatorna 

harmincnégy éves igazgatója írta, akit jól megfizettek, és aki 

sebesen emelkedett egyre feljebb a munkahelyén. A 

menyasszonyának, egy színésznőnek hagyta az üzenetet. 

– ”Ne sírj értem! Ez kellemes váltás lesz. Azt mondták. 

Örömmel várom az utazást.” 

– Mélyen hívő ember volt? – kérdezte Moshe. 

– Nem. Mindenki ateistának tartotta. Templomba egyáltalán 

nem járt. 

– „Azt mondták…” Ha nem Isten, a Biblia vagy a Korán, 

akkor ki mondta neki, hogy kellemes lesz a váltás? A 

legegyszerűbb válasz az lenne, hogy hangokat hallott. 

– Szkizofrénia? 

– Azzal csak az a gond, hogy semmi nem utal paranoiára, az 

elnyomás illúziójára, ami az annyira előrehaladott 

szkizofréneket jellemzi, akik ilyen radikális megoldásokat 

fontolgatnak a szenvedéseik megszüntetésére. A család, a 

menyasszony, a munkatársak… nem hallott tőle valaki 

tévhiteket, egyértelműen hamis meggyőződéseket? 

– Nem. 

– Olyan szakmában dolgozott, amelyhez szüksége volt 

kommunikációs képességekre. Nem tapasztalt nála valaki 

dezorganizált szkizofrén tüneteket? 

– Mik azok? 

– A leggyakoribb az, amikor valaki formailag normális 

modorban beszél, de a mondatai nem jelentenek semmit. 



 

 

– Senki nem említett ilyesmit. És azt hiszem, ez nem kerülte 

volna el a figyelmüket. 

– Szerintem sem. Ez egy elég ijesztő tünet. Hogy halt meg? 

– Manhattanben lakott, a huszadik emeleten. Leugrott. 

Moshe elfintorodott. 

– Olvasson fel még egyet! 

A harmadik elhunyt az ország egyik legnagyobb 

ingatlanfejlesztési vállalatának a negyvenéves igazgatója volt. 

Házas, három gyermekkel. 

– „Nem lenne szabad üzenetet hagynom. De tudnod kell, 

örömmel tölt el, hogy ezt teszem. Kellemes utazás lesz.” 

– Ugyanazok a kifejezések, mint az előzőben – húzta ki 

magát Moshe a székében. – „Kellemes” meg „utazás”. 

Mindkettőből úgy tűnik, mintha valamiféle utasításokat, vagy 

legalábbis tanácsokat követnének. 

Jane felidézte a tévés levelét. 

– „Azt mondták…” – Majd az ingatlancégesét: – „Nem lenne 

szabad…” 

– Pontosan. A cégvezető is New Yorkban élt, és esetleg 

ugyanazokban a körökben forgott, mint a tévés? 

– Nem. Los Angelesben. 

– Hogy ölte meg magát? 

– A garázsában. Egy veterán Mercedesben. Szén-monoxid-

mérgezésben. Mekkora az esélye két ennyire hasonló levélnek? 

– Rettenetesen kicsi. Olvasson fel még egyet! 

Ezt a levelet egy huszonhat éves nő írta, egy tehetséges 

szoftverprogramozó, aki korábban a Microsoftnak dolgozott, 

utána az alvállalkozója lett. Hajadon volt. Rokkant szülei 

egyetlen támasza. 

– „Egy pók van az agyamban. Beszél hozzám.” 



 

 

Amikor Jane felpillantott a füzetből, és Moshe szemébe 

nézett az asztal felett, látta, hogy az öregember is éppen úgy 

beleborzongott ezekbe a szavakba, mint ő, amikor először 

olvasta őket. 

– Négyből hárman mintha hangokat hallottak volna – szólalt 

meg a pszichiáter. – De a többihez hasonlóan ebben a 

negyedikben sem annyira egyértelműek a szkizofrénia 

nyilvánvaló jelei, mint első pillantásra tűnne. A klasszikus 

esetekben a páciens azt hiszi, hogy a rosszindulatú hangok 

kívülről jönnek, komoly hatalmaktól, amelyek kínozni akarják, 

és becsapják. Egy pók az agyban… ilyet még nem pipáltam. 
 

35. 

TELLURIDE-BAN KÉSEI HÓ ESETT, a coloradói 

éjszaka halkan lélegzett, a viharnak nem volt foga, a pelyhek 

szinte függőlegesen zuhogtak, és a természet csak két centi 

vastag csipkét hagyott az aszfalton és a fenyőkön. 

April Winchester megvilágított a zseblámpájával a masszív, 

öreg hemlokfenyőt, amely olyan magas volt, hogy a fénysugár 

fel sem ért a tetejéig. A csúcsa beleveszett a sötétségbe és a hóba. 

A fa magasabb volt, mint az éjszaka, ál nyúlt a havazáson 

egészen a csillagokig, és ettől az önhittségtől Aprilnek 

mosolyognia kellett. 

Amikor ismét a törzsére irányította a fényt, megtalálta a két 

nevet ott, ahol a fiú lehántotta a kéreg egy részét, és belevéste a 

vallomását az alatta lévő fába: „ED SZERETI APRILT”. 



 

 

Edward, az ő Eddie-je mindig is romantikus volt. 

Ugyanezeket a szavakat véste egy vörös juhar törzsébe 

Vermontban tizennégy éves korukban, majdnem tizenhat évvel 

korábban. 

Mély érzelmeinek ezt az utolsó kinyilvánítását alig tizenegy 

évvel korábban hagyta a fenyőfán, amikor megvették a téli 

hétvégi házukat Telluride mellett. Mindketten rajongtak a 

síelésért. 

Szezonon kívül a kaliforniai Laguna Beachben éltek. Eddie 

ugyanúgy írta a regényeit a meleg tengerparton és a San Juan-

hegyekben, ahogyan ő is a dalait, és az általuk tizenéves 

korukban elképzelt élet még a legvadabb álmaikat is túlteljesítve 

bontakozott ki előttük. 

A férfi négy regényt írt, csupa emlékezetes és jelentős 

bestsellert. Ő több mint ötven kiadott dalt szerzett, amelyekből 

huszonkettő a top negyvenben kötött ki különböző művészek 

előadásában, tizenkettő pedig a top tízben. Négy még a sokak 

által vágyott első helyezést is elérte. 

April visszanézett a házra, erre a feltűnésmentes, helyben 

bányászott kőből és újrahasznosított fából készült építményre. 

Kecses vonalai belesimultak a természetbe. A földszinti 

ablakaiból meleg fény sütött ki, de csak Eddie dolgozószobája 

ragyogott az emeleten. 

Éppen egy nehéz jelenetet próbált befejezni, és még vacsora 

előtt végezni akart vele. 

April a konyhában főzött neki valamit, csak pár pillanatra ki 

kellett szabadulnia, úgyhogy merő szeszélyből kiment a 

hemlokfenyőhöz. Magas szárú sportcipőt viselt, nem csizmát, 

fehér rakottszoknyát és vékony, rövid pulóvert. Eddie-nek 

mindig bejött az eklektikus öltözködése, és ez segíteni fog abban, 



 

 

hogy vacsora után tettre készen bújjon vele ágyba – de a téli 

viharban nem igazán volt megfelelő ez a viselet. 

Amikor April a hótól elragadtatva kiszaladt a szabadba, fel 

sem tűnt neki a hideg. Most reszketni kezdett. Mire beismerte, 

hogy fázik, már a válla is vadul rázkódott. 

Visszasietett a házba, ahol levette havas cipőjét, és az 

előszobában hagyta. A konyhában hó hullott le a ruhájáról és a 

hajáról, és olvadt el a gesztenyefa padló széles deszkáin. April 

úgy érezte, illene feltörölnie a víztócsákat, de egyszerűen nem 

érdekelte őt, hogy ott vannak. 

A mosogató melletti csöpögtetőtálcán várakozott a csemege, 

amit Eddie-nek készített, hogy átsegítse a regénye bonyolult 

jelenetének a befejezésén. A tálcán egy tányér volt Havarti 

sajtkockákkal, egy adag sózott-borsozott mandula, illetve egy 

borospohár és egy üveg sauvignon blanc, amelyből majd tölt 

neki egy adagot, miután mindent lerakott az asztalára. 

Vidd fel neki, vidd fel neki, vidd fel neki… 

Nagyon szívesen csinált ilyen különleges dolgokat Eddie-

nek. A férje mindig annyira értékelte. 

Továbbra is havasan, csöpögő hajjal a hátsó lépcsőhöz cipelte 

a tálcát. Már félúton járt az emeletre, amikor egy nagyon furcsa 

felfedezést tett. Nem a tálca volt nála. Egy kést tartott a kezében. 

Egy belezőkést. 

Döbbenten meredt rá. Nem ivott bele a borba, miközben 

előkészítette a harapnivalót. Időnként hajalmossá vált ugyan a 

szórakozottságra, na de nem ennyire. 

Se sajt, se mandula, se bor. Csak egy belezőkés. Mekkora 

butaság. Hol járt az esze? Hát, ez így nem jó, egyáltalán nem jó. 

Visszament a konyhába, hogy felvigye a tálcát. 



 

 

36. 

A KONYHA ABLAKA MÖGÖTT olyanná vált a Los 

Angeles-i égbolt, mint egy páva farktolla, csupa irizáló kék, zöld 

és füstös narancssárga, mint egy utolsó ragyogó kihívás az 

elkerülhetetlen sötétség ellen. 

Jane listájának ötödik szereplője egy harminchat éves ügyvéd 

volt, akit nemrég léptettek elő bíróvá a fellebbviteli bíróságon. 

Nőtlen. A búcsúlevelét egy borítékban találták meg, amelyre a 

szülei neve volt írva. Főbe lőtte magát. 

–  „Szeretlek titeket. Mindig jó szüleim voltatok. Ne legyetek 

szomorúak! Ezt már százszor megtettem álmomban. Nem fog 

fájni.” 

– Ez valamivel jobban hasonlít egy hagyományos 

búcsúlevélre – jegyezte meg Moshe Steinitz. – Főleg a szeretet 

kinyilvánítása és a felelősség alól való felmentés tekintetében. De 

a többi… még soha senkiről nem hallottam, akinek ismétlődő 

álmai lettek volna az öngyilkosságról. 

– Álmokat be lehet programozni? – kérdezte Jane. 

– Beprogramozni? Mire gondol? 

– Egy hipnotizőr vagy valami tudat alatti üzenetekkel 

kombinált gyógyszer nem lenne képes rá? Nem lehet 

programozott álmokkal elérni, hogy az alany meg akarja ölni 

magát? 

– Csak a képregényekben vagy a filmekben. A hipnózis 

sokkal alkalmasabb színpadi mutatványnak, mint 

viselkedésmódosító eszköznek. 



 

 

A hatodik üzenet Eileen Rooté volt, aki az önakasztása előtt 

arra célozgatott, hogy a gyermekkori képzeletbeli barátja iránti 

tartozásának tesz eleget. 

– „A drága Sayso azt mondja, évek óta magányos, miért 

nincs már rá szüksége Leenie-nek, ő mindig ott volt Leenie 

mellett, most nekem is ott kell lennem mellette.” 

– Ez már a negyedik a hatból, aki hangokat hallott – jegyezte 

meg Moshe. – És határozottan szkizofrén jellegű tünet, hogy egy 

gyermekkori képzeletbeli barátja ismét megjelent. Nem említette 

ezt a Saysót a férjének, bárkinek a halálát megelőző hetekben? 

– Tudomásom szerint nem. 

– Mennyire álltak közel egymáshoz a férjével? 

– Szerintem nagyon. 

– Nem adta jelét annak, hogy elveszítette a kapcsolatát a 

valósággal? 

– Nem. – A hetedik levelet az ország öt legnagyobb bankja 

egyikének a negyvenéves jelzáloghitel-igazgatóhelyettese írta: – 

„Hallom a hívást, szüntelen, ébren is, és álmomban is, a halk 

suttogást és a rózsaillatot.” 
 

37. 

APRIL AZ ELŐSZOBÁBAN volt, a magas szárú, 

olvadó hóval borított edzőcipőt bámulta…  

Nagyon szeretett volna visszatérni a vörös juharhoz, és 

megnézni a szerelmi vallomást, amelyet Eddie vésett bele. De az 

a juhar Vermontban volt, majdnem tizenhat évvel korábban. 



 

 

Akkor a hemlokfenyő. Muszáj megnéznie azt a fát, amely 

alig harminc méterre áll a háztól. Olyan erős késztetést érzett, 

hogy odamenjen, mint még soha semmivel kapcsolatban 

életében, mintha az élete múlna azon, hogy rátehesse a kezét a 

törzsére, és végighúzhassa az ujjait a belefaragott betűkön. 

Ehelyett a konyhában találta magát, a mosogató mellett, 

amint a tálcát bámulja: Havarti, mandula, bor. 

A kellemetlen, ismétlődő elektronikus hang a fali telefonra 

terelte a figyelmét. A kagylója ott feküdt a pulton. 

Mióta hever a pulton? 

Felhívott valakit? Vagy hívást fogadott? 

Letette a belezőkést. A helyére rakta a kagylót. 

Vidd fel neki, vidd fel neki, vidd fel neki… 

April felkapta a tálcát, és a hátsó lépcsőhöz vitte. 

Amikor már félúton járt az emelet felé, egy nagyon furcsa 

felfedezést tett. Nem a tálca volt nála. Jobb kezében egy francia 

szakácskést tartott, amely sokkal nagyobb volt a belezőkésnél. És 

élesebb. 

38. 

A MESSZESÉGBEN VÉR öntötte el az ég alját, éppen 

olyan izzóvörösen, mint a valódi életnedv, miközben odalent, a 

földön a sötétség már ostromolni kezdte a konyhaablakot. 

A nyolcadik elhunyt, egy harmincöt éves nő, aki Florida 

szenátusában szolgált, négy gyermek anyja, az első két lövést az 

önmagával folytatott küzdelem során elvétette, és csak a 

harmadikkal sikerült eltalálnia a nyakát. Jane azt olvasta: 



 

 

– „Fogd meg a pisztolyt, fogd meg a pisztolyt, fogd meg a 

pisztolyt, öröm vár benne!” 

Moshe fel-alá járkált. 

– Ezt az üzenetet nem a családjának írta. 

– Nem – helyeselt Jane. 

– Önmagának írta, hogy meggyőzze magát erről a rettenetes 

dologról. 

– Vagy talán…  

Moshe felé fordult. 

– Talán micsoda? 

– Lehet, hogy azt írta le, amit hallott. A fejében szóló hangot. 

A pók szavait, ami az agyában beszélt. 

39. 

 

APRIL AZ EMELETI előszobában állt, a férje 

dolgozószobájának a küszöbén. 

Csendesen lépett be, kezében a tálcával. 

A férje a számítógépe előtt ült, neki háttal. Mélyen 

belemerült az írásba, éppen egy mondatot törölt vissza, ami nem 

tetszett neki, majd sebesen legépelt egy újabb sort, és 

visszagörgetett az előző oldalra, hogy ellenőrizze, mit írt ott…  

Milyen mélyen el tud merülni a saját történetében írás 

közben! April körül is ugyanígy elhalványult a világ, amikor a 

zongora előtt ült, és egy dallamon dolgozott, a harmadik adag 

megfelelő hangjegycsoportot keresve egy harminckét hangjegyes 

refrénhez. 



 

 

A férje munkája éppen olyan lírai volt, amilyen kedves a 

férje, és miközben April őt nézte, amint kritikusan motyog 

munka közben, azon kapta magát, hogy halkan sírni kezd, 

meghatódva mindazon, amin együtt átmentek, amit együtt 

átéltek, az összes diadalon és tragédián, a halva született egy 

szem gyerekükön, a szerelmükön, amely kiállt minden 

veszteséget és megpróbáltatást, és amely azt is ki fogja állni, ami 

most következik. 

Vidd fel neki, vidd fel neki, vidd fel neki… 

Az ablakok mögött a hegyek sötétje húzódott, hótündérek 

táncoltak az üvegen. 

April lerakta a tálcát a munkaasztalra, amelyet 

legnagyobbrészt szakkönyvek borítottak. Megfogta a 

borosüveget, odavitte a férjéhez, és, mintha egy hajót akarna 

megkeresztelni, balról jobbra lendítette. Olyan rettenetes erővel 

sikerült odacsapnia vele, hogy az üveg eltörött, a férje pedig a 

székével együtt felborult, és az illatos borzuhatag kíséretében a 

földre zuhant. 

April félretolta a széket az útból, lenézett Eddie-re, és látta, 

hogy magánál van, csak bénult, döbbent, értetlen. Az ő nevét 

ismételgette, de úgy, mintha nem lenne biztos abban, hogy 

tényleg a felesége áll ott. 

Aprilnek mind az üvegre, mind a szakácskésre szüksége volt 

ahhoz, amit el kellett végeznie. Hogy rendesen el legyen 

végezve. Elvette a kést a tálcáról, és Eddie-hez fordult. 

– Annyira szeretlek – mondta –, annyira, de annyira! – 

Minden egyes szót hüppögés kísért, mielőtt rávetette magát a 

férfira a késsel. 



 

 

40. 

A KILENCEDIK egy harminchét éves egyetemi 

professzor és elismert költő volt, aki egy metrószerelvény elé 

vetette magát. 

Jane felolvasta az üzenetét: 

– „A szabadulás tettől és tűréstől, szabadulás a benti és kinti 

kényszertől.” 

Moshe azt mondta a mosogató feletti ablakot bámulva: 

– Ez olyan, mint egy vers. 

– Az is, de nem a sajátja. Utánanéztem. A Burnt Nortonból 

van, amit T. S. Eliot írt. 

Még egy levél volt nála. A tizedik áldozat volt messze a 

legfiatalabb, egy húszéves egyetemi diák, aki olyan tehetséges 

volt, hogy tizennégy évesen kezdte az egyetemet, tizenhat 

évesen kapta meg az alapdiplomáját, tizennyolc éves korára a 

mesterképzést is elvégezte asztrofizika szakon, és a halála idején 

éppen a kozmológiai doktorátusán dolgozott. Ő felgyújtotta 

magát. 

Jane felolvasta a levelét: 

– „Mennem kell. Mennem kell. Nem félek. Nem félek? Valaki 

segítsen nekem!” 

41. 

AMIKOR EDDIE oda került, ahol lennie kellett, 

amikor már a halottaknál volt, April legszívesebben egy szerelmi 



 

 

vallomást vésett volna a bőrébe, ha kibírta volna, hogy még 

addig életben maradjon, amíg be nem fejezi, de miután Eddie 

elment, ő sem akart többet ebből a sötét világból. Letérdelt mellé, 

két kézre fogta a konyhakést, és majdnem a markolatáig a saját 

hasába döfte. A fájdalom úgy hasított belé, mint egy villám, és 

fekete némaságba taszította. Nem sokkal később arra tért 

magához, hogy már túl gyenge ahhoz, hogy fájdalmat érezzen; 

ott hevert a padlón a férje mellett, akinek tapogatózva 

megkereste a kezét, és miután megtalálta, felidézte a régmúlt 

Vermontot és a vörös juharokat élénk őszi ruhájukban, továbbá 

szerelmük hajnalát, és az utolsó röpke pillanatában arra gondolt: 

Mit tettem? 

42. 

MOSHE, miután végighallgatta mind a tíz búcsú 

üzenetet hangosan, leült a konyhaasztalhoz, és elolvasta őket a 

fénymásolt papírról is. 

A zene, amelyet felrakott, minden szobát elárasztott a 

hangszórókon keresztül: Mozart K. 488-a volt az, egy rendkívüli, 

klarinétokra írt concerto, amely erőteljesebb nyitánnyal indult, 

mint bármely másik zeneszerző darabjai, és Jane életének még 

ebbe a komor pillanatába is olyan szárnyaló optimizmust lopott, 

hogy a lány azt kívánta, bárcsak elraktározhatná. 

Csukott szemmel hallgatta az asztalnál ülve, fél kezével a 

nagy pohár Dindarellót dédelgetve. 

Moshe valamivel később megszólalt, és bár halkan beszélt, 

mint mindig, a hangja a zenén át is hallatszott. 



 

 

– Nagyon hajlok arra, hogy azt mondjam, ezek az emberek, 

legalábbis a legnagyobb részük valamiféle módosult 

tudatállapotban lehettek, amikor megölték magukat. A szuicid 

depressziónak a nyomát sem érzem, és olyasminek sem, ami arra 

utalna, hogy az általuk hallott hangok skizofréniával függenének 

össze, vagy bármiféle klasszikus mentális rendellenességgel. 

Ezekben van valami nagyon egyedi… és átkozottul különös. 

Mozart művének egy szakasza más jellegű volt, mint az 

előtte és az utána következő, a mély melankóliának egy 

rendkívül lassú vonulata, és ez összhangban volt az ő 

kedélyállapotukkal is. Jane nem válaszolt Moshénak, inkább 

csukva tartotta a szemét, és hagyta, hogy Mozart magával 

sodorja a szomorúság legsötétebb bugyraiba, miközben Nickre 

és a rég elvesztett édesanyjára gondolt. Mire a zenének ez a 

szakasza véget ért, és visszatértek a rendíthetetlen optimizmus 

trillái, Jane azon kapta magát, hogy a lelke legmélyéig 

megindult, a szeme ugyanakkor száraz maradt. A könnyek 

hiánya azt sugallta neki, hogy készen áll mindarra, ami 

következik, bármilyen nehéznek bizonyul is az útja. 

43. 

 

DR. BERTOLD SHENNECK és felesége, Inga állandó 

lakhelye Palo Altóban volt, egy rövid kocsiútra a Menlo Park-i 

laboratóriumától. 

Emellett egy harminchektáros nyaralót is fenntartottak a 

Napa-völgyben, az óceánparti hegyvonulat lábának flórában és 

faunában gazdag erdős-mezős vidékén. 



 

 

Némelyek úgy vélték, hogy a házuk nagyon elüt a 

környezetétől, ugyanis egy ultramodern üveg-acél építményről 

van szó, amelyet csak néhol tör meg egy-egy gránitlap. De 

Bertold és Inga mindketten domináns személyiségek voltak, és 

nekik tetszett az a merészség, amellyel a lakhelyük a táj fölé 

emelkedett, és a felsőbbrendűségét hirdette a természet felett. 

Éppen a hátsó teraszon ültek, kezükben egy-egy pohár 

Caymus cabernet sauvignonnal, és a borvidékre leereszkedő 

naplementét nézték. 

Inga, aki huszonegy évvel fiatalabb volt Bertoldnál, akár 

fehérneműmodellnek is elmehetett volna. Bár nagy étvágyú és 

bonyolult vágyakkal bíró nő volt, nem az a bulidáma, akinek 

kinézett. Komoly érdeklődést és ambíciókat dédelgetett 

magában, és a hatalomvágya a férjéével is felért. 

A legtöbb feleség, aki ennyivel fiatalabb a férjénél, nagyon 

utálná, ha a párja a munkáját is magával hozná a hétvégi 

házukba. Inga viszont kifejezetten bátorította őt arra, hogy 

vegyítse a kötelességet és a játékot. 

Bertold most is a laptopjával az ölében ült mellette, és éppen 

utasításokat adott a tetőn lévő mikrohullámú transzmitteren 

keresztül. Ahogy az alkonyat utat engedett a mélyebb 

sötétségnek, gyülekezni kezdtek a prérifarkasok, apránként 

előbújtak a lenyírt gyep mögötti magas fűből, és a szemük 

megcsillant az alacsony kerti lámpák fényében. Tizenöt méterre 

a terasztól megálltak, és várakozón leüllek, egyik a másik után, 

amíg végül tucatnyian sorakoztak egymás mellett. Teljesen olyan 

volt a megjelenésük, mint a közönséges, vadon élő 

prérifarkasoké, de pillanatnyilag annyira szelíden viselkedtek, 

mint a háziasított kutyák. 

– Fektesd le őket! – mondta Inga. 



 

 

Bertold ujjai repkedni kezdtek a billentyűzeten. 

Az állatok a bal szélső inas példányt követve egymás után 

lerogynak a fűre, állukat a mellső lábukra hajtva, mint egy sor 

dominó. 

– Van bárkinek a világon ennél lenyűgözőbb biztonsági 

rendszere? – kérdezte Inga fennhangon, miközben végigmérte a 

farkasoknak ezeket az unokatestvéreit. 

A tizenkét ragadozó csak nézte, ahogy a jó doktor és a 

felesége bort iszogatnak, majd marhasültes szendvicset esznek, 

és végül intim tevékenységekbe bonyolódnak egy kinti kanapén, 

amit mind a férj, mind a feleség számára csak még izgalmasabbá 

tett a figyelmes közönség jelenléte. 



 

 

HARMADIK RÉSZ 

FEHÉR ZAJ 



 

 

1. 

MOSHE STEINITZ arra kérte Jane-t, hogy maradjon 

vacsorára, azzal az indokkal, hogy magányos. Jane elfogadta a 

meghívást – majd rájött, hogy a férfinak hátsó szándékai vannak. 

Az öregember valamivel korábban készített egy rákos 

quiche-t, amit most felmelegített. Jane salátát kevert. Moshe 

megterített, felszeletelt egy franciakenyeret, és felnyitott egy 

jeges üveg pinot grigiót. 

Jane meghatónak találta, hogy a férfi zakót vett, mielőtt leült 

volna vacsorázni a konyhaasztalhoz. 

Sok mindenről beszélgettek, de addig nem hozták szóba az 

öngyilkosságokat és a lány nyomozását, amíg el nem jött az 

egyszerű desszert, vagyis az epres-kivis gyümölcssaláta ideje, és 

Moshe meg nem kérdezte, hogy van a lány fia. 

Jane csak azért látogatta meg, hogy megtudja, mi a 

véleménye a búcsúüzenetekről, és nem gondolt bele abba, 

mennyivel fog tartozni a férfinak, ha az eleget tesz a kérésének. 

Most viszont már látta, hogy tartozik neki az igazsággal, nehogy 

a pszichiáter bajba sodorja magát. 

– Ez az öngyilkosságokkal kapcsolatos nyomozás… nem 

hivatalos FBI-ügy. 

– Rögtön gondoltam. 

– Szabadságon vagyok. És az elmúlt két hónapban annyira 

eltűntem szem elől, amennyire a legtöbb szekta a legvadabb 

álmaiban sem tudna. 



 

 

Mesélt neki Drúg bácsiról, aki Travisszel üzengetett neki a 

naccatról, a tejbárokról és a szodómia nevű játékról. A férfi 

szemüvegén megcsillanó gyertyafény eltakarta a szemét, de az 

arcán látszott a döbbenet, miközben letette a kezében lévő epret, 

mintha elment volna az étvágya. 

– A fiam biztonságban van. És magát sem akarom veszélybe 

sodorni, Moshe. Senkinek ne szóljon arról, hogy itt jártam! 

Vadásznak rám, és ha arra a következtetésre jutnak, hogy túl sok 

mindent megosztottam magával, nem tudom, mit fognak tenni. 

A férfi megoldása észszerű volt, bár ezekben az észszerűtlen 

időkben megvalósíthatatlan: 

– Az öngyilkosságok száma nyilvános. Ha fel tudja kelteni 

pár újságíró érdeklődését a dolog iránt, és ráharapnak, akkor 

maga biztonságban lesz. 

– Bárcsak ismernék olyan újságírókat, akikben megbízom. 

– Biztosan van legalább egy. 

– Lehet, hogy régebben volt. Fiatal srácok, akikben megvolt a 

lelkesedés. De az a helyzet, hogy ők is az öngyilkosok között 

végezték, és még csak búcsúüzenetet sem hagytak. – Moshe 

levette a szemüvegét, mintha észrevette volna, mennyire 

erőlködnie kell Jane-nek, hogy lássa a szemét a gyertya 

fényében. – Ne használja a számítógépét arra, hogy utánanézzen 

ezeknek a dolgoknak! – folytatta Jane. – Ne hívja fel magára a 

figyelmet! Ezeknek széles a hálójuk, és a jelek szerint még a 

legapróbb halak is fennakadnak rajta. 

– Ezek nagy E-vel. Van bármi fogalma arról, hogy kik 

lehetnek? 

– Ők. Egy névtelen konföderáció. Nem tudom, hol lehet a 

központjuk, bár lehet, hogy valami magánszektorban lévő 

biotechnek is köze van hozzájuk. 



 

 

– És az államnak? 

– Ez végső soron kizárhatatlannak tűnik. 

– Az FBI-nak? 

– Az FBI egészének biztosan nem. De néhány tagjának? 

Lehetséges. Nem kockáztathatom meg, hogy hozzájuk forduljak 

segítségért. 

Moshe ivott egy korty bort, azonban nem úgy, mintha 

élvezné, hanem úgy, mintha húzni akarná egy kicsit az időt, 

hogy elgondolkozhasson. 

Végül azt mondta: 

– Ebből a leírásból annyira elszigeteltnek tűnik, hogy nem 

tudom, miképpen jöhetne ki győztesként a dologból. 

– Én sem. Mégis muszáj lesz. 

– Nem gondolt arra, hogy… talán túlságosan érintett ahhoz, 

hogy jól lássa az igazságot? 

– Mármint Nick miatt? Igen, érintett vagyok. De nem 

bosszúról van szó, Moshe. Hanem az igazságról. És Travis 

biztonságáról. 

– Ebben az ügyben nem csak Nick hajtja. És nem csak a fia. 

Nincs igazam? 

Jane már látta a szemét. Moshe tekintete nyílt volt, és őszinte, 

és a lány biztosra vette, hogy az igazságot látja benne. 

– Az anyámra gondol. 

– Futólag beszélt róla néhányszor, mióta ismerem, bár soha 

nem említette, hogy öngyilkos lett. 

Jane érzelemmentesen ledarálta a gyakran elismételt 

tényeket. 

– Túladagolta magát altatóval. És hogy biztosra menjen, 

beült egy kád forró vízbe, és felvágta az ereit. Kilencéves voltam. 

Én találtam meg. 



 

 

– Amikor először együtt dolgoztam magával – magyarázta 

Moshe –, lenyűgözött az intelligenciája és az elhivatottsága. 

Többet meg akartam tudni magáról, úgyhogy utánaolvastam a 

hátterének. 

– Hát, ez történt. De ennek a jelenlegi helyzetnek semmi köze 

az anyámhoz. – Moshe megkínálta még egy kis borral. Jane 

megrázta a fejét. A férfi félretolta a gyertyákat, hogy ne csillanjon 

meg a fényük a lencséken, és visszavette a szemüvegét, mintha 

tisztán akarna látni, és minden arcrezdülést észre akarna venni. – 

Amikor Nick meghalt, maga meg volt győződve arról, hogy nem 

lehetett öngyilkos. Megszállottan igyekezett bebizonyítani, hogy 

nem az volt, és ez vezetett oda, hogy felfedezte az 

öngyilkosságok arányának megnövekedését, aminek utána még 

inkább a megszállottjává vált. 

– De ez létező dolog. És azok az emberek is léteznek, akik 

bármi áron el akarnak hallgattatni engem. Nem téveszméktől 

szenvedek, Moshe. 

– Ezt én sem gondolom. Mindent elhittem, amit mondott. 

Csak arra akartam kilyukadni, hogy akit a megszállottság hajt, 

annak nem feltétlenül van meg a türelme, a megfontoltsága vagy 

akár a kellőképpen tiszta elméje egy ilyen bizánci összeesküvés 

sikeres felderítéséhez. 

– Tudom. És így van. Mégis én vagyok az egyetlen ember a 

feladatra. 

– Kevésbé aggódnék, ha teljesen tisztában lenne a 

megszállottsága gyökereinek a méreteivel. Akkor jobban érezné, 

hogy mennyiben teszi vakmerővé és meggondolatlanná. 

– Moshe, biztosíthatom, hogy még mindig az a nyomozó 

vagyok, aki mindig is voltam. Ennél többet nem tudok mondani. 



 

 

A férfi egy egész percnek tűnő ideig méregette 

hagymahámozó tekintetével, amelyet Jane végig állt. 

– Emlékszik még, amikor maga, Nathan és még néhányan 

eljöttek ide vacsorára, hogy megünnepeljük J. J. Crutchfield 

letartóztatását? 

– Persze hogy emlékszem. Az egy vidám este volt. 

– A kérésemre még zongorázott is. És nagyon jól játszott. – 

Jane nem válaszolt. – A többi vendég az apjáról kérdezgette, de 

maga gyakorlottan kikerülte a témát. 

– Ha az embernek híres szülei vannak, korán megtanulja, 

hogy ne tárja a magánügyeiket ország-világ elé. 

– Családi titkok? 

– Csak a magánélet tisztelete. 

– Az anyját dicsérte, amiért a zenetanulásra bátorította. 

– Ő is nagyon jól játszott. 

– Ritkán beszél róla, de mindig nagyon nagy megbecsüléssel. 

Az apjáról még ritkábban beszél… és mindig hideg 

közömbösséggel. 

– Soha nem álltunk túl közel egymáshoz. Nagyon sokat 

turnézott. 

– A maga hűvössége a közömbösségnél erősebb érzelmekre 

utal. 

– Akkor árulja el, doktor úr, hogy mire utal? – kérdezte Jane, 

és döbbenten észlelte, milyen gúnyos a hangja. 

– Mély bizalmatlanságra – felelte az öregúr. 

Jane kapta el előbb a tekintetét, ám utána azonnal vissza is 

fordította, nehogy Moshe valamiféle tudat alatti jelentőséget 

tulajdonítson ennek. 

– Minden gyermeknek vannak problémái a szüleivel. 



 

 

– Drágám, meg kell bocsátania nekem, ha most provokatív 

leszek. 

– Nem az volt egészen idáig? 

– Zongorázni ugyan nem tudok olyan szépen, mint maga, 

viszont a provokációban verhetetlen vagyok. – A férfi hátradőlt, 

és egymásba fonta a kezét az asztalon. – Nem szexuális 

jellegűek. 

Jane összehúzta a szemöldökét. 

– Mik nem azok? 

– Az apjával kapcsolatos problémái. Magát nem 

molesztálták. Semmi jelét nem adja, hogy szexuálisan 

bántalmazták volna. 

– Apám elég perverz, de a fiatalabb nőket szereti, nem a 

gyerekeket. 

– Egy évvel az anyja halála után újraházasodott. 

– Hogyan akadályozhattam volna meg? 

– Meg akarta akadályozni. 

– Megszentségtelenítette az anyám emlékét, amikor elvette 

Eugéniát. 

– De nem ez volt a baj, ugye? 

– Nekem ez is baj. 

– De nem a baj. 

– Már akkor Eugéniát dugta, amikor anyám még élt. 

– Azért használt ilyen durva kifejezést, hogy eltántorítson a 

folytatástól? 

Jane vállat vont. 

– Folytassa, ha azt akarja! 

– Miért gondolja úgy, hogy az apja ölte meg az anyját? 

Jane korábban félretolta a félig üres borospoharát. Most  

megrendülten utánanyúlt, és beleivott. 



 

 

Moshe is belekortyolt a sajátjába, mintha az együtt ivás 

valamiféle köteléket teremtene köztük. 

– Az öngyilkosságok után mindig szokott lenni boncolás – 

jegyezte meg a doktor. 

– Elvben lennie kellene, de nincs mindig. A halottkém a helyi 

szabályozás és a körülmények tekintetbevétele után dönthet 

erről. 

Moshe azt kérdezte: 

– Volt bármiféle bizonyítéka? 

– Apám aznap reggel elrepült. Egy szállodában kellett volna 

lennie, több mint ezer kilométerrel odébb. Másnap este koncertje 

volt egy másik városban. Mégis arra ébredtem, hogy 

vitatkoznak. 

– És mit csinált, amikor meghallotta őket? 

– A fejemre húztam a párnát. És megpróbáltam visszaaludni. 

– Sikerült? 

– Egy időre. – Jane letette a borospoharát. – Apám otthon 

volt aznap este. Hallottam. És egy másik okom is van arra, hogy 

úgy gondoljam, otthon volt. De nincs rá tárgyi bizonyítékom. És 

ő a megfélemlítés meg a manipuláció nagymestere. 

– Maga félt tőle. 

– Igen. 

– Ugyanakkor haragszik önmagára, amiért félt tőle. – Jane 

nem válaszolt. – Önmagát hibáztatja? 

– Miért? 

– Azért, mert visszament aludni, amikor meghallotta, hogy 

vitatkoznak. Úgy gondolja, hogy ha ehelyett odament volna 

hozzájuk, az anyja még élne? 

– Nem. Úgy gondolom… hogy én is halott lennék. Apám 

úgy állította volna be, mintha anyám először engem ölt volna 



 

 

meg, utána meg önmagát… – Moshe éppen olyan ügyesen 

időzítette a csendjeit, mint Mozart a korábban hallott K. 488-ában 

a szüneteket. Jane azzal folytatta: – Azért hibáztatom magam, 

mert később sem szóltam senkinek. Mert hagytam, hogy 

megfélemlítsen. 

– Maga csak egy gyermek volt. 

– Ez nem számít. Amikor minden kötél szakad, vagy jól 

cselekszik az ember, vagy nem. 

Moshe bedugózta a félig kiürült borosüveget. Aztán azt 

mondta: 

– Ez a megszállottság nem Nick halálával kezdődött. A 

gyökerei tizenkilenc évvel korábbra nyúlnak vissza. – Megette a 

korábban félrerakott epret. Utána: – Maga bosszút akar állni 

mind Nickért, mind az anyjáért… de nem ez a legfőbb célja. – 

Jane kivárta, amíg leveszi a szemüvegét, kihúzza a 

díszzsebkendőt a mellényzsebéből, és megtörölgeti a lencséket. 

Az idős pszichiáter végül ismét megszólalt: – Maga véget akar 

vetni ennek az összeesküvésnek, börtönbe akarja záratni azokat, 

akik mögötte állnak, ha szükséges, akár meg is akarja ölni őket, 

fel akarja oldani az igazságtalanságot, ki akarja egyenlíteni a 

mérleget, hogy elmúljon annak a veszélye, hogy a kisfia esetleg 

örökké úgy érezze, hogy tehetett volna valamit, vagy még 

mindig tehetne azért, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. A bánattól 

nem tudta megvédeni, de attól a bűntudattól, amely hosszú évek 

óta emészti magát, meg akarja. Lehetséges, hogy ez a helyzet? 

– Ez a helyzet. De nem csak ennyi. Azt akarom, hogy egy 

olyan világban éljen, amelyben az emberek többet jelentenek a 

fogalmaknál. Egy horogkeresztek, sarló-kalapácsok és 

embertelen ideológiák nélküli világban, ahol nem halnak meg 

ezekért tízmilliók. Látom, hogy néz rám, Moshe. Tudom, hogy 



 

 

nem változtathatom meg a világot. Nem szenvedek Jeanne 

d’Arc-szindrómában. Egy ilyen világot kívánok neki, de ha nem 

tehetek annál többet, mint hogy megkímélem a bűntudattól, 

akkor is elérek legalább valamit. 

Az öregember visszavette a szemüvegét. 

– Ha pontosan megérti, miféle érzelmek táplálják a 

megszállottságát, akkor talán felismeri, hogy mikor kerekednek 

felül az érzelmei a józan eszén. Meg tudja fékezni a 

vakmerőségét, ami ezekből az érzelmekből fakad, és ha képes 

megzabolázni a meggondolatlanságát, akkor még esélye is lehet. 

– A siker leghalványabb esélye is elég erőt ad ahhoz, hogy 

folytassam. 

– Az remek. Mert ha helyesek a feltételezései, csak igen 

halvány esélye van a sikerre. 

2. 

A SAN FERNANDO-VÖLGYBEN, a motelszobájában 

Jane-nek nem volt már energiája ahhoz, hogy átnézze a Jimmy 

Radburntől kapott anyagokat, és nem tudott tisztán gondolkodni 

sem. A dokumentumokkal megrakott szemeteszsákot 

egyszerűen berakta a szekrénybe. 

Most nem volt szüksége vodkára és zenére az alváshoz. 

Kilencre ágyban volt, és nem sokkal utána álomba is merült. 

Éjfél körül egy puskalövésre ébredt. Egy autó motorjának 

hangjára. Sőt, két autóéra. Kerekek csikordultak. Egy férfi kiabált 

valamit, azonban nem lehetett érteni a szavait. Még három lövés 

gyors egymásutánban, talán választűz. 



 

 

Jane kihúzta a pisztolyát a gazdátlan párna alól. Felült a 

sötétben, de nem kelt fel az ágyból. 

Egy fémes csikorgás arra utalt, hogy az egyik jármű 

meghúzta a másikat. Vagy talán valamelyik mozgó kocsi egy 

parkoló autót. 

Utána elszáguldottak. A motorbőgés Doppler-effektusa két 

különböző irányban távolodott, mintha a sofőrök a golyóváltás 

után menekülni kezdtek volna egymás elől. 

Jane egy darabig még ülve maradt, de nem történt semmi 

egyéb. Nem hasítottak rendőrségi szirénák az éjszakába. Senki 

sem jelentette a lövöldözést. 

Ismét elrakta a pisztolyát. Végtére is, ez nem a gyilkosságok 

fővárosa az országban. Azt a megtiszteltetést Chicago tudhatta 

magáénak, bár más települések is versenyben voltak érte. 

Miközben visszafeküdt, Jane arra gondolt, hogy az incidens 

csak fehér zaj volt, hogy a modern élet velejárója a folyamatos 

erőszak és káosz a háttérben. És az emberek annyira hozzá 

tudnak szokni ehhez a fehér zajhoz, hogy a jelentőségteljesebb 

megnyilvánulásait, mint például az öngyilkosságok számának 

megemelkedését, egyszerűen észre sem veszik. 

Jane nem forgolódott ébren. Arra gondolt, hogy Travis 

biztonságban van Gavinnél és Jessicánál, ahol a németjuhászok 

felváltva őrjáratoznak a házban éjszaka, és elaludt. 
 

3. 

4:04-KOR ÉBREDT, lezuhanyozott, felöltözött, és leült 

a kis kerek étkezőasztalhoz, hogy átrágja magát harminckét 



 

 

különböző körzet öngyilkosságainak a halottkémi jelentésein. 

Négy nagyvárosokból származott, tizenkettő közepes méretű 

városokból és nyolc gyérebben lakott területekről, ahol egyetlen 

megyei halottkém szolgálta ki a kistelepüléseket. 

Mindegyik jelentésben szerepelt a halott fényképe is. Jane 

igyekezett nem megnézni a képeket. De azt a lázadó primitívet, 

ami minden ember agyának a hátsó részében ott él, nagyon 

vonzotta az, amit az előagy túl komornak talált ahhoz, hogy 

hosszabban tanulmányozzon, úgyhogy a szeme néha ellene 

dolgozott. 

Bár a törvény elméletben megkövetelte a boncolást az 

öngyilkosságok esetében, a legtöbb helyi szabályozás adott némi 

szabad kezet a halottkémnek annak eldöntése terén, hogy 

felületes vizsgálattal is kizárható-e az idegenkezűség. A rendőr 

általi halált, ami az öngyilkosság egy formája, mindig boncolás 

követi, majd médiavihar és több esetben bírósági tárgyalás is. 

Ezzel ellentétben az olyan esetekben, amikor az áldozat 

hosszabb időn át szenvedett depresszióban, és korábban is 

kísérelt meg öngyilkosságot, vérelemzéseket csinálnak, hogy 

kizárják a tudatmódosító szereket, majd alapos vizuális 

vizsgálatnak vetik alá a holttestet, hogy megtalálják az esetleges 

sérüléseket, amelyek nem állnak kapcsolatban a halál okával; de 

amennyiben semmi nem utal emberölésre, nem feltétlenül 

boncolják fel és vizsgálják meg az áldozat belső szerveit is. 

Amikor Jane két nagyobb város papírjait nézte át – New 

Yorkéit és Los Angeleséit –, három érdekes felfedezésre jutott. 

Először is, arra, hogy az olyan esetek, amelyekben az 

öngyilkosság áldozata a társadalom megbecsült, mentálisan ép 

és fizikailag jó bőrben lévő tagja volt, szerető családdal és jó 

állással, még az országos statisztikák adatainál is nagyobb 



 

 

számot adtak ki. Ez a jelenség annyira meglepő volt, hogy a 

halottkémek, akik az alapvető és a részletes vizsgálatokat 

végezték, gyakran meg is említették a jelentéseikben. 

Másodszor, a New York-i államügyész New York városának 

főügyészével összhangban olyan új irányelveket hagyott jóvá, 

amelyek nemcsak lehetőséget adtak a halottkémeknek arra, hogy 

az öngyilkossági esetekben csupán felszínes vizuális vizsgálatot 

és toxikológiai rutinteszteket végezzenek, hanem egyenesen erre 

sarkallták őket. Magyarázatképpen költségvetési 

megszorításokra és szakember- hiányra hivatkoztak. Ezek az új 

irányelvek annyira felháborítottak néhány halottkémet, hogy a 

jelentésükben is erre hivatkoztak annak érdekében, hogy 

megvédjék magukat az esetleges későbbi felelősségre vonástól. 

Harmadszor is, Kaliforniában is felzaklatott néhány 

halottkémet, hogy az államügyész az előző évben költségvetési 

megszorításokra és szakemberhiányra hivatkozva kiadott egy 

utasítást – itt nem egyszerű irányelvekről volt szó, mint New 

Yorkban –, amelyben komoly anyagi megvonásokkal 

fenyegettek minden várost és megyét, ahol a halottkém továbbra 

is teljes boncolást végez „olyan esetekben, amelyekben 

semmilyen egyértelmű bizonyíték nem támasztja alá a 

szándékos, előre kitervelt vagy erős felindulásból elkövetett 

emberölés megalapozott gyanúját”. Ezt azzal indokolták, hogy 

így több idő és figyelem juthat a kábítószeres bandák és 

terroristák által elkövetett egyre több gyilkosság kivizsgálására. 

Néhány halottkém teljes egészében csatolta ezt az utasítást a 

jelentéséhez, hogy védje magát. 

Az állami alkalmazottak számának növekedése az utóbbi 

években a szakemberhiányt tűnt cáfolni. 



 

 

Bármelyik hatósághoz fordult volna Jane ezzel a gyanújával, 

mindegyik rásütötte volna, a „paranoid” bélyeget, éppen úgy, 

ahogy Hester Prynne-t kényszerítették a skarlát betű viselésére 

Hawthorne regényében. Ő mégsem tudta elnyomni magában a 

gyanút, hogy az ország két legnagyobb városának az 

államügyésze aktívan segít az egyre növekvő számú, indok 

nélkülinek tűnő öngyilkosságokkal kapcsolatos bizonyítékok 

eltüntetésében. 

Ki miatt fontos ez nekik ennyire? Mennyit tudhatnak ennek a 

modern járványnak az okairól? 

Ha egy magántulajdonban lévő biotech cégnek és az 

államnak is köze van egy olyan projekthez, amely ennyire 

megnöveli az öngyilkosságok számát, akkor mi lehet a célja? 

Az öngyilkossághullám vajon csak egy véletlen 

mellékhatás… vagy pont ezt az eredményt akarták elérni azok, 

akik elindították? 

A libabőr nemhogy nem múlt el a karjáról, de egyre 

mélyebben hatolt a bőre alá. 

Jane kiment a fürdőszobába, amelyben a motel egy bögrét is 

biztosított neki, és néhány tasak instant kávét, továbbá egy olcsó 

vízforralót. Két adag kávét elkevert egy bögre vízben, majd fel-

alá kezdett járkálni a szobában, olyan forrón nyeldekelve a 

kávét, ahogy csak bírta, a jeges hidegtől mégsem tudott 

szabadulni. 



 

 

4. 

JANE EDDIG EGYETLEN agyi boncolást sem talált az 

aktákban. Nagyon szeretett volna felfedezni valamilyen utalást 

természetellenes képződményekre a szürke- állományban. 

De miután alig sikerült felmelegítenie magát a kávéval, úgy 

döntött, hogy pihenteti egy kicsit a kórboncnoki jelentéseket, és 

megnézi, mit kapott a jó David James Michaellel kapcsolatban. A 

férfi a Gernsback Intézet elnökségének is tagja volt, amely 

minden évben megrendezte a What If konferenciát, és a Seedling 

Alapítványnak is, utóbbiban egy gazdag emberrel, egyben az 

egyik öngyilkossal, T. Quinn Eubanksszel együtt szolgált. 

A David Michaelről szóló jelentés annyira részletes volt, 

hogy Jimmy Radburn helyet érdemelt volna érte a Híres 

Hackerek Csarnokában, ha létezett volna ilyen. 

A negyvennégy éves David Michael az egyetlen örököse volt 

egy több nemzedékkel korábban vasutakkal megalapozott 

vagyonnak, amelyet még jobban felduzzasztott az olaj, az 

ingatlan és minden egyéb, ami nagyobb hozamot produkált az 

elmúlt száz évben. És bár a férfi csak örökölte a vagyonát, 

tökéletes sáfárnak bizonyult: befektetői vállalatot alapított belőle, 

amely csúcstechnológiával foglalkozó startupokat pénzelt. Olyan 

jó szeme volt a nagy jövő előtt álló kisvállalkozásokhoz, hogy az 

esetek nyolcvan százalékában győzteseket talált. 

Három évvel korábban költözött Palo Altóba egy virginiai 

vadászterületről, hogy közelebb legyen azokhoz a szilícium-

völgyi cégekhez, amelyekhez köze volt. 

Fényképek is voltak róla. Lehet, hogy David egy fehér 

mellényes, gyufacsíkos alomból származott, de a saját ízlése 



 

 

ennél szabadabb szellemű volt. Szőke haját mintha pusztán az 

ujjaival fésülte volna hátra, bár Jane felismerte rajta egy ötszáz 

dolláros hajvágás rejtett nyomait is. Arról volt híres, hogy fontos 

tárgyalásokon is edzőcipőben és farmerben jelenik meg, kitűrt 

inggel, de több fotón is drága órákat viselt, amelyeknek darabja 

olyan ötven- és nyolcvanezer dollár között lehetett. 

Számos publikációban megemlítették nagyvonalú 

filantrópiáját, az elkötelezettségét mindenféle közügy iránt a San 

Franciscó-i Szimfonikusoktól kezdve egészen a 

mocsárvédelemig, és progresszív politikai irányultságát sem 

rejtette véka alá. 

Jane ismerte ezt a típust. Minden, amit David nyilvánosan 

tett és mondott, gondosan meg volt tervezve. Az emberek 

imádják a fiatal, lázadó milliárdosokat, akiket láthatóan 

nyomaszt a vagyonuk, és akik akkora összegekről mondanak le, 

hogy látszólag a nyomor szélére kerülnek. Valójában viszont az 

a pénz, amit a férfi jótékonyságra költött, a vagyonának alig az 

egy százaléka volt. Azt, hogy a nyilvánosság számára előadott 

személyiségének mely részei őszinték, csak ő, a felesége és az 

imázstanácsadója tudhatta – bár a felesége nem biztos, hogy 

tisztában volt ezzel. 

Egyebek között a Shenneck Technologyba is sokat fektetett 

be, majd később a Far Horizonsba még többet. Shenneck és 

David Michael közösen vezették a Far Horizonst. Bár Jane az 

összeesküvés központját nem találta meg, egy kapcsolatát igen: 

Bertold Shennecket, David James Michaelt és a Far Horizonst. 

Csakhogy egyikükhöz sem tudott elég közel férkőzni ahhoz, 

hogy megszorongassa a tökeit, és szóra bírja. A milliárdosra 

nyilván a legkorszerűbb biztonsági rendszerek és a 

legmegbízhatóbb testőrök vigyáznak. És bár Shenneck vagyona 



 

 

sokkal kisebb volt, mint a legfőbb befektetőjéé, ha tényleg 

valamiféle összeesküvésbe keveredtek a Far Horizonsszal, akkor 

olyan információk birtokában lehetett, amelyek őt magát és 

David Jamest is tönkretehették volna. Vagyis valószínűleg 

minden ellen védve van, a legmegfontoltabb és 

legészrevétlenebb próbálkozásokat kivéve. 

Jimmy beszámolójának a végén aztán Jane felfedezett 

valamit, ami kiskapunak bizonyulhatott Shenneckhez. Az utolsó 

bekezdés csak egy mondatból állt, megfelelő részletezés nélkül: 

„Bertold Shenneck a jelek szerint mélyen titkolt érdeklődést táplál egy 

olyan dark webes vállalkozás iránt, amely vagy egy bizarr bordély, vagy 

nem.” 

Jane tudta, mit kell tennie. 

Egy veszélyes dolgot. 

Nem mintha ez számítana. Manapság minden veszélyes. Már 

abba is bele lehet halni, ha az ember elindul dolgozni 

Philadelphiában. 

5. 

A MOTEL SZOBALÁNYAINAK halk, spanyol nyelvű 

beszélgetése és a felszerelésük zörgése reggel nyolc óta 

beszűrődött a szobába, és egyre hangosabbá vált. Már majdnem 

tíz óra volt, és Jane nem akart tizenegyig várni, amikor a „Ne 

zavarjanak!” tábla ellenére is bekopogtathatnak az ajtaján a 

takarítók. Minél kevésbé kerül kapcsolatba a személyzettel, 

annál kisebb az esélye annak, hogy emlékezni fognak rá. 



 

 

Egyébként is, már két éjszakát töltött ott, és ennél többet 

sehol nem szokott. A mozgásban lévő testek hajlamosak 

mozgásban maradni, és a túl hosszú ideig egy helyben maradók 

pedig hajlamosak átvágott torokkal végezni. 

Bepakolta a táskáit a Fordba, és leadta a kulcsát a recepción, 

ahol a legközelebbi könyvtár címét is megkérdezte. 

A közeli McDonald’sban vett egy kávét és két reggeli 

szendvicset, a kenyér felét kidobta, és a kocsiban evett. Az étel 

finomabb volt, mint amilyennek tűnt. A kávé rosszabb volt, mint 

az illata. Jane bekapott egy apró savlekötő tablettát is. 

A könyvtár számítógépén rákeresett a legközelebbi 

művészboltra, laborfelszerelés-üzletre és takarítószereket árusító 

boltra. Ezek egyike sem kelthette fel azoknak a figyelmét, akik a 

nyomában voltak. 

Egy órára beszerzett pár üveg acetont, egy doboz klórt, 

néhány laboratóriumi üvegedényt és pár dolgot egy drogériából. 

Tarzanában keresett egy elfogadható motelt. Azért ott, mert 

ebben a városban még nem járt, ezért senki nem ismerhette fel. 

Másik hamis igazolványt használt, mint az előző motelban, 

és előre fizetett, készpénzben. 

A ruhásszekrény tükrös tolóajtaja a franciaágyra nézett. Jane 

elrakta a szemeteszsákját. Mielőtt a táskáit is mellétette volna, 

kivette belőlük a távcsövét, egy LockAid zárfeltörő pisztolyt, 

amelyet ugyanazoktól az emberektől szerzett be illegálisan, akik 

átalakították a Ford Escape-jét, és végül a Heckler & Kochjára 

szerelhető hangtompítót. 

Öt órára sikerült elég nagy mennyiségű kloroformot 

gyártania az acetonból a fürdőszobában, ahol orvosi maszkban 

és gumikesztyűben hozott létre klórmészreakciót. Megtöltött 



 

 

vele egy kis fúvókás flakont, amit a drogériában vett, félretette, 

és kitakarított. 

Amikor elindult a motelból, a késő délutáni napsütés sápadt 

fénybe borította a külvárost. A meleg levegőnek 

kipufogógázszaga volt, amelynek a részecskéit a katalizátorok 

szerencsére ártalmatlanná tették, de a kellemetlen aromájuk 

megmaradt. 

Jane a motellal szemben lévő étteremben vacsorázott. 

Vesepecsenyét evett, és ismét megnyugtatta önmagát, hogy nem 

ez volt az utolsó étkezése ezen a világon. 

6. 

VALAMIVEL KORÁBBAN, keleti parti idő szerint 

nem sokkal négy előtt Nathan Silverman részlegvezető éppen a 

quanticói akadémián lévő irodájában volt, amikor felhívta a Los 

Angeles-i iroda egyik ügynöke, hogy figyelmeztesse, küldeni fog 

neki egy jelentést egy előző napi Santa Monica-i incidenssel 

kapcsolatban, melynek során vagy egy szélhámos adta ki magát 

Jane Hawk ügynöknek a Kritikus Incidensek Gyorsreagálású 

Csoportjától, vagy maga Jane Hawk tett így. 

A SAC szerint az eset furcsa volt ugyan, de a jelek szerint 

nem követtek el semmilyen bűncselekményt a keretében 

azonkívül, hogy valaki FBI-ügynöknek adta ki magát. Mivel a 

Los Angeles-i iroda volt a legleterheltebb az országban, nem 

igazán volt felesleges idejük, amit erre a kis halra 

vesztegethettek volna. De az öt viselkedéselemző egység elég 

sok segítséget nyújtott nekik a legutóbbi komolyabb 



 

 

nyomozásaik során, és a SAC nagyra tartotta Silvermant meg az 

embereit. Azt ígérték nekik, hogy keleti parti idő szerint kilencre 

megkapják a jelentést. 

Aznap este fél nyolckor Silverman leült vacsorázni az 

Alexandria külvárosában, Quanticótól nagyjából negyven 

kilométerre található házukban a feleségével, Rishonával, akivel 

harminc éve voltak házasok. Az ebédlőasztal két ellentétes 

sarkánál foglaltak helyet. 

A gyermekeik már befejezték az egyetemet, és elköltöztek 

tőlük. Akár a konyhában is ehettek volna Rishonával, sokkal 

kisebb felhajtással, de az asszony ragaszkodott az étkező 

elegánsabb hangulatához. 

Amikor ő főzött, ami többször előfordult, mint ahányszor 

nem, nagy eseményt csinált a vacsorából a jobbik porcelánjukkal, 

ezüst evőeszközökkel, kristálypoharakkal, damasztszalvétákkal, 

amelyeket díszes gyűrűk tartottak össze, és gyertyafénnyel. 

Nathan a világ egyik legszerencsésebb férfijának tartotta magát, 

amiért a felesége egyszerre gyönyörű és a legjobb barátja, akivel 

bármit megoszthat, hízva a diszkréciójában. 

A rendkívül friss római salátából készült cézársaláta mellett, 

amelyet vastag, pirított kardhalszeletek követtek, beszámolt a 

napjáról. 

A hétfői philadelphiai terroristatámadást követően mind a 

Nyomozások és Műveletek Támogatása nevű divízió, mind az öt 

viselkedéselemző egység – amelyek egyaránt a Kritikus 

Incidensek Gyorsreagálású Csoportjához tartoztak – 

túlterhelődött a befutó kérések miatt, és aznap, csütörtökön jött 

el az első olyan este, hogy Nathan nyolc előtt hazaért. Nagyon 

sok mesélnivalója volt, de Jane és a Los Angeles-i hívás 

elkerülhetetlenül is nagy szerepet kapott a beszélgetésükben. 



 

 

Nathan Silvermannek sikerült egyszerre olyan fegyelmezett 

munkaviszonyt és kellemes személyes kapcsolatot fenntartania a 

legjobb embereivel, amilyenre máshol nem volt példa a 

hivatalban. Rishona jól ismerte Jane-t, és úgy gondolt rá és 

Nickre, mintha a családtagjai lennének. Ő is meggyászolta 

Nicket, és sajnálta Jane-t, s rendszeresen érdeklődött felőle. 

– Nem hajtottam be rajta az igazolványát – mondta Nathan. – 

Azt hittem, elég jól ismerem ahhoz, hogy biztosra vehessem, 

hogy két hónap vagy akár hat hét múlva visszajön dolgozni. 

– Neki sem kőből van a szíve – feddte meg a felesége. 

– Nem, de oroszlánszíve van. Semmi nem tudja hosszan 

letörni. Két hónapja, amikor meglepett azzal, hogy hosszabb 

szabadságot kért, fel is hívott, biztosan emlékszel. 

– Igen, utazgatni akart egy kicsit az országban Travis-szel. 

Úgy gondolta, ez jót tesz a kiskölyöknek. Jaj, mennyire imádta 

Nicket az a kisfiú! 

– Hát, Jane adott ugyan egy telefonszámot, hogy elérhessem, 

de abban reménykedett, állítása szerint, hogy hagyok neki egy 

kis teret. A vonalas és a mobilszámát is ismertem, úgyhogy azt 

hittem, ez csak valami új okostelefoné. Ugyanaz volt a 

körzetszáma. 

Egy kicsit elhallgatott, hogy kiélvezze a kardhalat, de a 

felesége, aki tudta, hogy ez csupán hatásszünet (a férje szívesen 

adta elő a leghétköznapibb dolgokat is drámai stílusban), öt 

másodperc alatt elunta a várakozást. 

– Ne csinálj ebből shakespeare-i drámát, Nate! Mi a helyzet a 

telefonnal? 

– Nos, hagytam neki teret, ahogy kérte. Viszont amikor 

megkaptam ezt az üzenetet Los Angelesből, majdnem felhívtam. 

Nem is tudom, miért, tényleg nem, de ehelyett inkább 



 

 

megkértem az egyik kis számítógépes zseninket, hogy 

nyomozza le a telefont, mintegy szívességből. Végtére is senki 

nem követett el bűncselekményt. Mint kiderült, az a készülék 

nem okostelefon, csak egy olcsó eldobható mobil. 

– Eldobható? 

– Az alexandriai Walmartban vették, és aznap aktivállak, 

amikor utoljára beszéltem vele. Egy percet sem használtak fel 

róla. 

Se villámlás, se mennydörgés nem jelezte előre azt a 

váratlan, heves esőt, amely a háztetőn kezdett hirtelen dobolni, 

úgyhogy mindketten meglepődve néztek fel. 

Rishona azt mondta: 

– Nos, most kiderül, hogy sikeres volt-e a csatornatisztítás. 

– És ha igen, akkor megspóroltam nekünk négyszáz dollárt. 

– Őszintén remélem, hogy így lesz, édesem. Nem is tudod, 

mennyire fáj érted a szívem, valahányszor megszégyenít egy 

efféle katasztrófa. 

– A „katasztrófa” nem túl erős szó egy kicsit? 

– A vendégszoba vécéjére gondoltam. 

Némi hallgatás után Nathan azt felelte: 

– Még arra is találóbb lett volna a „sorscsapás”. 

– Igazad van. Túloztam. Egyszerűen csak egy sorscsapás 

volt. Nos, miért venne Jane egy eldobható telefont, hogy azon 

hívogasd? 

– Nem tudom, miért. Tényleg nem, de útban hazafelé 

kerültem egyet Springfield felé, hogy megnézzem a házát, és 

nincs ott. 

– Mi nincs ott? 

– Springfield még megvan, de a háza nincs. Lebontották. Az 

építkezés kerítésén megtalálható az építész látványterve, és az 



 

 

van ráírva, hogy „CHEN-REZIDENCIA”. Még nem kezdődtek meg a 

munkák, nincsenek a helyszínen a kőművesek. Valószínűleg 

csak az engedélyeztetési szakaszban van a dolog. Majd holnap 

utánajárok. 

Rishona a kétkedés megelevenedett képmása volt. 

– Jane nem adná el a házát, és nem költözne el anélkül, hogy 

szólna neked. Ez szabályszegés lenne. 

Silvermanék háza robusztus épület volt, jó szigeteléssel, 

mégis valahogy váratlanul huzat támadt az étkezőben. A sima és 

egyenletes gyertyalángok megnyúltak a kristály gyertyatartóban, 

és megvonaglottak, mintha kígyónyelvek lennének. 

Nathan azt válaszolta: 

– Az is szabályszegés lenne, ha Chenre változtatta volna a 

nevét, és nem szólt volna nekünk. És bármi jön is majd Los 

Angelesből… az nem lesz jó, Rishona. 

– Hé, Nate, Jane az utolsó ember, aki átállna a törvény 

túloldalára. Rögtön utánad. 

– Nem erre gondoltam – felelte a férje, miközben az eső még 

hevesebben kezdett zuhogni, és a négyszáz dollár megspórolása 

házi barkácsmódszerekkel egyre kevésbé tűnt bölcs ötletnek. – 

Bár valószínűleg tévedek, azt hiszem, valamiféle bajba került 

önhibáján kívül, méghozzá akkorába, hogy még nekem sem 

szólhat róla. 

7. 

SHERMAN OAKSBAN nagyobb volt a hatvanöt év 

feletti lakosok aránya, mint bárhol máshol Los Angeles 



 

 

környékén. Az egy háztartásban élők átlagos száma – két fő – a 

legalacsonyabbak közé tartozott Dél-Kaliforniában. A város 

nagy általánosságban csendesnek számított, főleg a drágább 

hegyi környékeken. 

A tekintélyes épület téglából volt, öntöttvas ablakkeretekkel 

és díszítésekkel. A bejárati lépcső tetejét két büszke kőoroszlán 

őrizte, mintha egy könyvtárról vagy bíróságról lenne szó, bár az 

épület jelenlegi lakóit nem érdekelték a könyvtárak, és túl 

okosnak tartották magukat ahhoz, hogy valaha is bíróság elé 

kelljen állniuk. 

Alacsony lámpák világították meg a feljárót. Az ajtó feletti 

karos világítótest hívogató ragyogásba borította a tornácot. A 

földszinti ablakok is fényesek voltak, az emelet viszont sötét. 

Richard és Berniece Branwick, a rezidencia tulajdonosai két 

évvel korábban, ötvennégy és ötvenhárom évesen vonultak 

előrehozott nyugdíjba, és az arizonai Scottsdale-be költöztek. 

Keményen dolgoztak ugyan, de megrövidültek a napos vidéken 

töltött éveik egyetlen gyermeküknek, Robertnek köszönhetően, 

aki nagy sikereket aratott választott szakmájában. 

Jane az utca túlsó oldalán parkolt le, két épülettel a ház előtt. 

Egy darabig távcsövön keresztül tanulmányozta a helyet. 

Senki nem őrködött az épületen kívül. Ezen a környéken 

nem fordult elő túl sok fegyveres biztonsági őr. Ha a 

szomszédok megláttak volna valakit a sötétben ólálkodni, akkor 

felhívták volna a rendőrséget. Az LAPD a Sylmar sugárúti Van 

Nuys rendőrőrsről szolgálta ki Sherman Oaksot; nem hagytak 

volna figyelmen kívül egy ilyen bejelentést erről a környékről. 

Az a lényeg, hogy Robert Branwick nem gondolta, hogy 

különösebb biztonsági óvintézkedésekre lenne szüksége errefelé 

a betörők ellen bevetett riasztórendszeren kívül. 



 

 

Ha gyanítaná, hogy Jane ismeri ezt a címet és nevet, akkor 

nem lenne itt. Sem most, sem soha. 

Akár még az is előfordulhat, hogy egyedül van otthon, bár 

valószínűleg nem. Az egyedüllét mindig nyugtalanná leszi a 

fajtáját. A magány az önelemzés kockázatát hordozza magában. 

A két ajtóval feljebb lévő ház egyik ablaka sem világított. A 

lakói vagy elutaztak, vagy elmentek estére valahova. 

Jane felhúzta a fekete-ezüst kesztyűt, átkelt az utcán, és a 

sötét ház hátuljához sétált, miközben éber tekintettel figyelte, 

hogy nincs-e ott kutya. 

A hátsó terasz mögött hosszú kert terült el. A szomszédos 

udvarokat kerítések választották el egymástól, a kert végét 

viszont semmi nem jelezte, csak egy kis liget volt egy sekély 

vízmosás szélén. 

Az ezüst holdfényben fürdő tintafekete fák olyanok voltak, 

mintha egy festő álmodta volna őket életre hegyes karctűkkel, 

fekete viasszal és túlvilági ízléssel. 

A következő épület lefelé teljesen körbe volt kerítve 

stukkóval díszített betontömbökkel. Jane egy kis zseblámpa 

segítségével megtalálta az utat a kerítés és a fák között, el egy 

deszkakapu mellett, és egészen a Branwick-ház mögötti falig, 

ahol kikapcsolta a lámpáját. 

Ott nem talált bejáratot, de a fal alig volt magasabb két 

méternél, könnyen át tudott mászni rajta. A tetején pár pillanatig 

megült az öntöttbeton lezáráson, az éjszakai udvart és az 

úszómedence vizét tanulmányozva, amelynek a színén a hold 

töredezett tükörképe lebegett. 

Leugrott a fűre. Megkerülte a medencét. 



 

 

Az ablakok sápadt fénye kiszivárgott a fedett teraszra, és 

Jane egy konyhát meg egy reggelizőhelyiséget látott odabent, a 

ház nyugati végén. Senki nem volt egyikben sem. 

A keleti oldalon egy nappali terült el. Két üvegezett tolóajtó 

mögött, amelyek nem a teraszra néztek, egy pár üldögélt egy 

nagy, szürke kanapén, és autós üldözést néztek a falra erősített 

sík képernyős tévén. A motorok zúgása és a felfokozott zene 

kiszivárgott az ablakokon. 

Jane a konyhaajtóhoz osont, és megpróbált benyitni rajta. 

Zárva volt. 

A film tovább dübörgött, de az amerikai konyha túl közel 

volt a nappaliban lévő emberekhez. Ha pont véget ér az autós 

üldözés, és éppen csend lesz, amikor Jane meghúzza a LockAid 

ravaszát, a zár zörgése felkeltheti a figyelmüket. 

A lány a ház nyugati oldalához sétált. A hosszú fal közepén 

egy franciaajtó nézett egy zsebkendőnyi kertre, amelyben két 

kovácsoltvas szék állt egy pillanatnyilag nem működő kis 

szökőkút mellett. 

Odabent nem égett a lámpa, ám egy belső ajtó beengedett 

némi fényt az előszobából. A helyiség dolgozószobának tűnt; 

egy íróasztal, könyvespolcok és egy karosszék sötét körvonala 

derengett benne. 

Jane a tokjába tette a pisztolyát. Egy pillanatra felvillantotta a 

zseblámpája fényét, és egy horganyzárat látott, retesszel. 

A zárfeltörő pisztoly az övére volt kötve egy cipőfűzővel. 

Beigazgatta a vékony nyelvét a kulcslyukba, a csapok alá. 

Amikor meghúzta a ravaszt, egy lapos rugó felfelé lökte a 

nyelvet, eltávolítva az útból a csapokat. Még háromszor meg 

kellett húznia, hogy kinyíljon a zár. 



 

 

Ismét elővette a pisztolyát, és belépett. Behúzta maga mögött 

az ajtót. Egy dolgozószoba. Az íróasztalon számítógép. A 

polcokon könyvek helyett minőségi Star Wars-figurák 

sorakoztak. 

A ház túlsó végében még mindig csikorogtak a kerekek, 

dübörögtek a motorok, és feszültségfokozó zene hallatszott, még 

ha a film maga nem is lehetett túl izgalmas. 

Jane kióvakodott a fényesen megvilágított folyosóra, 

tétovázott egy kicsit, majd gyorsan átkutatta a ház bejárati 

részét. Az előcsarnokból belátott mind az étkezőbe, mind a 

szalonba, amelyek egyformán fényesek, otthonosak és üresek 

voltak. 

Pont abban a pillanatban nyúlt a konyha kilincse felé, amikor 

egy fiatal, szőke nő lépett ki a nappaliból, és Janenek háttal, észre 

sem véve a hívatlan vendéget, kinyitotta a hűtő ajtaját. 

Csábító, szűk selyemnadrágot és mélyen kivágott, csipkés 

felsőt viselt. 

Jane elrakta a pisztolyát, elővette a kis üveg kloroformot, 

belépett a nagy konyhába, és átsétált a nappaliba vezető boltív 

alatt, arra számítva, hogy a film eléggé leköti a férfi figyelmét. 

Aki mer, az nyer, kivéve, amikor mégsem. 

Jane a lány mögé lépett, aki éppen azt próbálta eldönteni, 

milyen üdítőt válasszon. 

Mielőtt még kivett volna egy fémdobozt, amit leejthetett 

volna, Jane azt suttogta: 

– Pepsi. 

A lány döbbenten hátrafordult, egyenesen az első adag 

kloroformba. Az édes ízű vegyület megnedvesítette rózsaszín 

rúzsát és a nyelve hegyét, felsziszegett az orrlyukába. A lány 

szeme tágra nyílt, de még mielőtt felkiálthatott volna, 



 

 

hátranyaklott a feje. Jane átkarolta, és a hűtőnek támasztotta, 

nehogy zajt csapjon, miközben összeesik, majd a pultra tette az 

üvegcséjét, és a padlócsempére eresztette az eszméletlen testet. 

A kloroform rendkívül illékony. A szőke lány ajkáról már el 

is párolgott. Az orra körül is alig csillogott már belőle 

valamennyi. De amit beszívott belőle, az pár percre kiüti. 

Ami vagy elegendő lesz, vagy nem. 

Jane letépett két papírtörlőt a közeli tekercsről. 

Összehajtogatta őket, az egyiket óvatosan befújta kloroformmal, 

és a nedves oldalát a lány arcára simította. A rögtönzött maszk 

minden egyes kilégzésnél meglibbent. Jane figyelte egy darabig, 

hogy meggyőződjön arról, a lány nem küszködik légzési 

problémákkal. 

Utána visszatette a spray-t a belső zsebébe, ismét elővette a 

pisztolyát, és visszament a konyha meg a tévészoba közötti 

boltívhez. A férfi még mindig a hatalmas kanapén ült, lábát a 

dohányzóasztalra téve, a filmbe merülve. A tévében egy motoros 

üldözött egy másik motorost az autópályán száguldó járművek 

között, egy olyan jelenet keretében, amelynek a megírásához 

elég lett volna egy egér agya, az eljátszásához pedig egy 

szellemileg visszamaradott színész. 

A kakofónia minden zörejt elnyomott, miközben Jane a férfi 

mögé osont. Amikor az egyik motorbicikli lezuhant egy 

szakadékba, a másik pedig csikorogva megállt a peremén, a 

harsogó zene a saját szellemévé szelídült, hogy kihangsúlyozza a 

hosszú zuhanást. 

Jane azt mondta: 

– Nincs egy kis Oreód, Bobby? 

A hangja nem is hasonlított a leszedált szőkéére a konyha 

padlóján, a pasas mégsem reagált igazán a kérdésére azon 



 

 

túlmenően, hogy türelmetlenül legyintett, és hümmögött 

valamit, miközben lenyűgözve figyelte, ahogy a zuhanó motoros 

megmenekül a haláltól, mert a hátizsákja ejtőernyőnek bizonyul. 

Jane megkocogtatta a fejét a .45-öse markolatával, mire a 

fickó felmordult: 

– Mi a fene? 

Amikor megfordult, és meglátta Jane-t, felugrott a kanapéról, 

és majdnem átesett a dohányzóasztalon. 

– A parkban megpróbáltál átverni. Utána kiszúrtad a 

szemem azzal az utolsó mondattal Shenneckről. „Bizarr 

bordély”, és semmi több. Lenne pár kérdésem. Ha hazudsz, vagy 

nem válaszolsz, golyót kapsz a fejedbe. Megértetted, Robert? 

Vagy Jimmy? Melyik akarsz lenni? 

8. 

A NAPPALIBAN a film kaszkadőrmutatványokból 

románccá változott. A szex csendesebb volt, mint az üldözési 

jelenet, visszafogottabb zenével. 

Az a felnőtt Kewpie baba, ami egy ideig Jimmy Radburn 

volt, és mindig is Robert Branwick, az ebédlőasztal mellett ült a 

konyhában, szőrtelen és gumisimaságú androidkezét az 

asztallapon tartva. Babaarca belesápadt a félelembe, de szürke 

szeme olyan szúrós volt, mint két jégcsákány. 

Jane felcsavarta a hangtompítót a pisztolyára. Ahogy sejtette, 

a férfit éppen annyira megrémítette az eszköz, mint maga a 

fegyver. Azt a következtetést vonta le belőle, hogy Jane 

komolyan gondolja a dolgot. 



 

 

Az asztalon egy jegyzetfüzet és egy toll hevert, amelyeket 

Jane a telefon alatti pultról vett el. 

A férfi és a szőke között állt, aki alig észrevehetően lélegzett 

a papírtörlőmaszkja alatt. 

– Shenneck bordélyának weboldala is van? 

– A homályzónáról beszélünk. Ahol a mi vállalkozásunk is 

működött. Csak ők annyira benne vannak, hogy hozzájuk képest 

mi a Walmartnak tűnünk. A weboldaluk nincs hivatalosan 

bejegyezve, egy feketelebuj. 

– Ami mit jelent szerinted? 

– Hogy meglovagolja a .org domainhálózatot, de a 

rendszerkezelők nem látják. A cím véletlenszerű betűk és 

számok hosszú sorából áll, úgyhogy keresőmotorokkal nem 

lehet eljutni hozzá. Több százmillió lehetséges kombináció van. 

Epszilon esélye van annak, hogy valaki véletlenül begépel egy 

ilyen hosszú random stringet. Még egy számítógép is csak több 

száz év alatt találná el. Vagyis kizárólag az jut be oda, aki eleve 

ismeri a címet. Gondolom, a barátok adják át egymásnak maguk 

között. 

– És te hogy kerültél oda, Jimmy Bob? 

– Előfordulhat, hogy valamelyik ügyfelem nem védte le 

eléggé a címjegyzékét. 

– Miközben neki hackeltél, őt is meghackelted. 

– Mindenki nyert. 

A szőke felhorkantott álmában, a papírtörülközők 

meglebbentek az arcán. 

– És tudod a címet? – kérdezte Jane. 

– Negyvennégy véletlenszerű betűből és számból áll. 

Agyzsibbasztó. Képtelen lennék megjegyezni. Senki nem lenne 

képes. 



 

 

– De elmentetted a Bakelit fájljaiban. 

– Amiket most nem tudok elérni. Bezártunk. Nem emlékszel? 

– Te jártál azon az oldalon? 

– Igen. 

– Mesélj! 

– Először egy fekete képernyőt kap az ember. Utána 

megjelenik az „Aspasia” név. 

– Írd le nekem! És ne úgy, mintha a fogadat húznák. 

A pasas leírta a nevet a füzetbe, és azzal folytatta: 

– Rákerestem. Athén polgármesterének volt a szeretője, vagy 

valami ilyesmi, olyan négyszáz évvel az időszámításunk előtt. 

Utána nyolc nyelv közül lehet választani a képernyőn. 

Nemzetközi a vállalkozás. Angolul három ígéretet kap az ember: 

„Gyönyörű lányok. Nagyon engedelmesek. Nincs túl extrém 

vágy.” 

– Ez a te álombordélyodnak tűnik, Jimmy Bob. 

– És még egy dolog volt ott, ami már túl betegnek tűnt: 

„Engedetlenségre képtelen lányok. A tartós hallgatás 

garantálva.” 

– Mi? Használja az ember, utána megöli? 

– Mondtam, hogy betegnek tűnt. Én nem vagyok akkora 

perverz, amekkorának tartasz. És utána jött a tagsági díj. Jó nagy 

summa. Mint egy nagyon exkluzív klubé. Háromszázezer dolcsi. 

– Marhaság. 

– Ezek nem viccből lehetetlenítették el az oldal megtalálását. 

Az a fickó, akinek a címjegyzékét feltörtem, százszor ennyit is 

megengedhetett volna magának. 

– És honnan tudod, hogy Bertold Shennecknek is köze van 

hozzá? 



 

 

– Az a fickó, akitől a címet szereztem, a Shenneck 

Technology egyik befektetője. Megvolt neki Shenneck 

munkahelyi, otthoni és mobilszáma, és még egy csomó másik is. 

És az Aspasia nem „Aspasia” néven szerepelt nála, hanem 

„Shenneck játszótereként”. 

– Írd le nekem a fickó nevét! 

– Most a tökeimet szorongatod. 

– Még nem. De boldogan megtenném. Írd le! 

Jimmy fintorogva lejegyezte a nevet. 

– William Sterling Overton. Ügyvéd, a simlik mestere, 

hatalmas kárpótlási összegeket nyer. Legnagyobbrészt Beverly 

Hillsben él. Kétszer nősült, híres színésznőket vett el. 

Szupermodellekkel kavar. Ha emellett az Aspasiára is szüksége 

van, akkor düböröghet benne a tesztoszteron. Ha kifacsarnák, 

valószínűleg úgy csorogna belőle, mint a víz a szivacsból. 

– Neked millióid vannak, Jimmy Bob. Biztos, hogy nem 

léptél be? 

– Én nem fizetek a szexért. 

– Ezt nem tudom elhinni. 

– Pedig nem. Már nem. És amúgy sem vagyok egy 

súlycsoport azokkal a fickókkal. 

– Hogyan fizetik be ott az újak a tagdíjat? Számomra nem 

úgy tűnik, mintha bármelyik pénzes perverz azt szeretné, hogy 

lenyomozható legyen ez a tranzakció. 

– A képernyőn az állt, hogy: „Az anonimitás garantált. A 

tranzakciónak nem lesz nyoma.” És az olyanoknak, mint 

Overton, külföldi számláik és offshore cégeik is vannak. 

– Nem kaptad meg a fizetési feltételeket? Mondd meg az 

igazat! 

Jimmy Jane helyett a .45-ös csövét bámulva azt felelte: 



 

 

– Mielőtt megadnák az információkat, megkérdezik, hogy ki 

vagy, és ki adta meg a címet. Felhasználhattam volna Overton 

nevét, de arra tippeltem, hogy megkapják a jelölt nevét, mielőtt 

az jelentkezik. És ha nem vagy a listájukon, akkor nagy szarba 

kerülsz, nagyon rossz embereknél. 

– De te zseniális hacker vagy – válaszolta Jane. – Névtelenül 

is betörhettél volna. 

– Ezekhez az alakokhoz nem biztos. Lehet, hogy ha 

megtettem volna azt az utolsó lépést, akkor ott várt volna egy 

hosszú nyelvű sárkány, aki egészen odáig visszanyalt volna, 

ahol én vagyok, és belém kóstolt volna. Mert amikor másnap 

ismét megpróbálkoztam az oldallal, még az „Aspasia” névig sem 

jutottam el. Az első képernyő rögtön azt mondta, hogy „Halj 

meg!”, és elfeketedett. Soha többé nem mentem oda vissza. 

– Vagyis már nem tudod ennek a bordélynak a címét. 

– Csak a tagok tudhatják. 

Valahol a házban lehúztak egy vécét. 

A hang tompa volt, de összetéveszthetetlen, és talán a 

földszinti mosdóból szűrődött ki, a konyhaajtó mellől. Valaki 

megnyert egy csatát a szorulás ellen, mert ki tudta várni egy 

magazinnal a kezében. 

Branwick Jane arcához vágta a tollat, felpattant, felkapta a 

széket, hogy felé dobja, és azt hitte, hogy legyőzheti, miközben 

azt kiabálta: 

– KIPP, FEGYVER VAN NÁLA! ÖLD MEG A RIBANCOT! 

Jane képtelen lett volna végezni egy másik emberi lénnyel, 

ha nem hitt volna a gonosz létezésében, ha nem találkozott volna 

már vele korábban, és ha nem képezték volna ki arra, hogy 

reflexszerűen cselekedjen vészhelyzetekben. De ismerte a 

gonoszt, és reagált, így egyenesen fejbe lőtte. 



 

 

A férfi térde berogyott, és miközben Jane megkerülte az 

asztal végét, hogy kilásson az előszobába, a holtteste élettelenül 

a földre zuhant. 

9. 

JANE KÉT KÉZZEL markolta a pisztolyát a küszöbön, 

szemét az előszobán tartva. A keskeny folyosó közepén tárva-

nyitva állt egy ajtó, amely korábban csukva volt. Balra. A 

dolgozószobával szemben, amelyen át Jane behatolt a házba. A 

vécé ajtaja volt az. 

Kipp, bárki is legyen ő, átmehetett az előszobán át a 

dolgozószobába, a nappaliba vagy az étkezőbe. Sőt, az is lehet, 

hogy még mindig a vécében van, hogy bolonddá tegye őt. 

A folyosókon majdnem olyan rossz lövöldözni, mint a 

lépcsőkön. És rengeteg ajtóra oda kell figyelni. 

Jobb lesz kimenni a terasz ajtaján, és gyorsan lelépni. Nincs már 

itt semmi dolga. Nem muszáj konfrontálódnia a harmadik 

személlyel. 

Jane elhátrált az előszobától, közben a szürke kanapé és a 

tévé felé pillantott. Ha van másik út a ház elejétől a nappaliig, a 

férfi afelől is megközelítheti. 

Rohanó lábak dobolása odafent. A pasas felment az emeletre. 

És most visszafelé indult. Méghozzá nyilvánvaló harci kedvvel. 

A dübörgés jellegének hirtelen változása, a tompa dobogás: 

lefelé tartott a lépcsőn. 



 

 

Biztos fegyverért ment. És most a kockázatra fittyet hányva 

visszaindult vele. El is hagyhatta volna a házat, ehelyett úgy 

rohant Jane felé, mint egy dühödt bika a vörös posztó irányába. 

A lány megtorpant az asztalnál, letépte a jegyzetfüzet felső 

lapját, és a farmere zsebébe gyűrte. 

A dübörgés felhangosodott, már a földszinti folyosóról 

hallatszott be. 

Jane a hátsó ajtó felé fordult. 

A lövésbe beleremegett a ház. Sörétek záporoztak a 

konyhába, csak az ajtófélfa állta útjukat, szilánkokat köpködve 

magából. Az ólomdarabkák összetörték a felső 

konyhaszekrények üvegét, hangosan csattogtak a 

gránitpultokon, visszapattantak a főzőlap rozsdamentes acél 

fedeléről. 

Jane nem tudta volna idejében elérni a hátsó ajtót. A férfi már 

ott volt, hallatszott az átkozódása, eszelősnek tűnt a haragtól. 

Lövöldözve fog belépni a konyhába. 

Jane a padlóra vetette magát, úgy, hogy az asztal közte és az 

előszoba között legyen. A kijárat tőle balra és a háta mögött volt. 

A halott férfi tőle jobbra; a megmaradt arcvonásai eltorzultak, 

mintha egy fekete lyuk gravitációja húzná őket az orra helyén 

lévő seb felé. 

Amikor Jane kikukucskált az asztal alól a széklábak között, 

amelyek megnehezítették volna számára a célzást, két fekete-

fehér, férfi méretű, egyedi tervezésű sportcipőt látott a 

küszöbön, és ugyanabban a pillanatban egy puskalövés is 

eldördült. A fegyver nem lehetett automata, mert hallotta, amint 

a fickó betölti a következő lőszert; valószínűleg egy rövid csövű, 

pisztolymarkolatú, otthonvédelemre szolgáló puska volt az. A 

második lövés visszhangja még mindig ott lógott a levegőben, és 



 

 

ott csengett Jane fülében, amikor a harmadik is felhangzott, és 

beterítette a konyha utolsó sarkát is, hogy minden ellenállással 

leszámoljon. Mindhárom lövés mellmagasságban szállt végig a 

levegőn, mindent összetörve vagy kilyukasztva, ami nem tudott 

ellenállni a sőréteknek. 

Jane átmenetileg megsüketült, de látta, hogy a férfi divatosan 

öltöztetett lába a nappali felé fordul. Abból, hogy a mozdulatot 

nem kísérte azonnal lövés is, kiderült számára, hogy a tár 

háromlövetű lehet. 

Jane felállt. A fickó egy hegyomlás volt. Csak az lehetett, aki 

végigkergette az Ocean sugárúton a görkorcsolyázó Nonát. 

Háttal állt neki, úgy próbálta kitalálni, hogy a lány vajon a 

nappali melyik bútora mögött rejtőzhet, mert arról meg volt 

győződve, hogy a konyhát kifüstölte. Egyértelműen nem 

Quanticóban képezték ki, hanem gyenge filmekből tanult meg a 

fegyverrel bánni. Éppen töltényekért kotorászott a 

nadrágzsebében. 

Jane szíven is lőhette volna hátulról, ha az a típus lett volna. 

Ehelyett a kijárat felé hátrált, és bár söréteken és más 

törmelékeken kellett végiggázolnia, tudta, hogy az óriás 

pillanatnyilag nem hall, ahogy ő sem, és a tévéből már megint 

hangos zene szólt. 

A pasas elejtett egy töltényt, és ahelyett, hogy betöltötte 

volna a kezében lévőt, leguggolt, hogy felvegye a padlóról, vagy 

azért, mert lassú felfogású volt, vagy azért, mert akkora volt, 

hogy még soha senki nem adott rá okot, hogy úgy gondolja, ő 

éppen olyan sebezhető lehet, mint bárki emberfia. 

Jane nem ringatta magát illúziókba azzal kapcsolatban, hogy 

a fickó meg fogja-e hallani a hátsó ajtó nyílását. A saját füle gyors 

ütemben regenerálódott, így nyilván a férfié is. 



 

 

Az izomagy felállt az elejtett tölténnyel, Jane pedig kétszer 

belelőtt a plafonba a feje felett, kidurrantva egy mennyezeti 

világítótestet. A pasasra üvegszilánkok és szikrák zuhogtak egy 

rövidre zárt vezetékből, de már a lövéseket meghallotta, mert 

egy hangtompító sem működik tökéletesen soha. 

A fickó behúzta a fejét, félig megfordult, és meglátta Jane-t: 

két szeme az eszelős düh két lámpásává változott. A pillanat 

hevében azon sem gondolkozott el, hogy a lány miért nem belé 

eresztette a golyókat a mennyezet helyett. Még nem sikerült 

megtöltenie a puskáját, és mivel azt hitte, hogy ő a célpont, 

bevetette magát a nappaliba, ahol az alsó konyhaszekrények 

nagyrészt kitakarták. 

Jane a szekrényekbe is kétszer belelőtt. A .45-ös úgy hasította 

szét az oldalukat, mintha parafából lettek volna, a gyomrukban 

megzörrentek a lábosok és a serpenyők. 

Utána kint is termett a teraszon, sebesen nyelte a hideg 

levegőt, amit forrón fújt ki, és a ház nyugati oldala felé szaladt a 

sötétség rejtekébe, már ha az volt arrafelé. 

Ha a férfi csak egyetlen töltényt betöltött volna, és gyorsan a 

nyomába ered, neki biztosan nem lesznek fenntartásai azzal 

kapcsolatban, hogy hátba lője. És ha az első találat nem is öli 

meg, mindenképpen lelassítja, és kivérezteti, időt adva a 

fickónak, hogy újratöltsön, és végezzen vele. Miközben elrohant 

a két szék és a szökőkút mellett, a franciaajtó előtt, amelyen át 

bement a házba, mintha megérzett volna valamit a nyakában. 

Mintha egy vörös lézerpötty csiklandozta volna meg. De az 

ellenfelénél természetesen vadászpuska volt, lézeres 

célzókészülék nélkül, és az ember amúgy sem érzi meg a 

lézerfényt. A fantázia csapongását viszont még a quanticói 

képzés sem tudja teljesen megfékezni a krízisben. 



 

 

Jane odaért a ház elejéhez. Pár pillanatig kifulladva vacakolt 

a kovácsoltvas kapu reteszével. A vállával kilökte a kaput. 

Amikor visszanézett, senkit nem látott. A bejárati ajtó felé 

pillantott. A férfi nem volt ott sem. 

A puskalövések még bentről is elég hangosak lehettek ahhoz, 

hogy felkeltsék a tévéző vagy számítógépező szomszédok 

figyelmét. Ha bárki az ablakhoz lépett, nem szabad észrevennie 

őt, amint éppen végigrohan az előkerten, ahol a kültéri lámpák 

éppen elég fényt adnak ahhoz, hogy egy szemtanú később le 

tudja írni a gyanúsított megjelenését. Jane leszerelte a 

hangtompítót, zsebre vágta, és eltette a pisztolyát. Visszafogott 

tempóban sétált végig az előkerten, majd felfelé indult a járdán a 

susogó fák és a levelek reszkető árnyéka között. 

Átkelt az úton a Ford Escape-jéhez, beült a volán mögé, 

becsukta az ajtót, és elővette a távcsövét, amellyel korábban 

megfigyelte a házat. 

Ha az izomagy nem is vette észre azonnal a holtan fekvő 

Robert Branwicket a konyhaasztal mögött, mostanra már 

biztosan megtalálta. Hacsak nem végtelenül ostoba, biztosan 

rájött, hogy a lövöldözés enyhén szólva is kockázatos volt, és 

most fénysebességgel el kell hagynia a környéket. 

És valóban, a ház keleti végén lévő garázsajtó a magasba 

emelkedett, és egy fekete Cadillac Escalade gördült ki mögüle. 

Jane végignézte, ahogy a Caddy leér a garázsfelhajtó aljára, 

ahol egy utcai lámpa megvilágította a kormánya mögött ülő 

puskás cowboyt. Arra számított, hogy a kocsi lefelé fog 

kanyarodni, a síkság irányába. De lehet, hogy a férfi túlságosan 

aggódott amiatt, hogy összefut a rendőrökkel, mert felfelé 

indult. 



 

 

Jane letette a távcsövét, és olyan mélyre csusszant, hogy 

éppen hogy csak kilátott az ablak alján. 

Amikor az Escalade elhaladt mellette, az utasülésen helyet 

foglaló szőke éppen az orrát fújta egy zsebkendőbe. 

Valószínűleg még kába volt, és a kloroform utóhatásaival 

kínlódott. Úgy tűnt, a lövések teljesen elkerülték, miközben a 

földön hevert. 

Jane megvárta, amíg a Caddy eltűnik szem elől, majd 

elindította a Fordot, bekapcsolta a fényszóróit, és szintén felfelé 

vette az irányt. Távoli szirénaszót hallott, de egyetlen 

meggyvörösen forgó jelzőfényt sem látott a visszapillantóban. 

10. 

NATHAN SILVERMAN éppen az otthoni 

számítógépe előtt üldögélt, amikor 21:10-kor megérkezett a Los 

Angeles-i jelentés. A törvény szolgálatában töltött évei során 

megtanulta értékelni az élet furcsaságát és az emberi lények 

kiszámíthatatlanságát. A bűnözők legtöbbje éppen olyan 

kiszámíthatatlan volt, mint a napfelkelte, részben a 

képzelőerejük hiánya miatt. De gyakran még a 

legártatlanabbnak tűnő, legkedvesebb emberek is olyan 

döbbenetes jeleneteket produkáltak, amilyeneket senki nem várt 

volna. 

És ugyanígy, a krízis pillanataiban a legátlagosabb férfiak és 

nők is képesek voltak hihetetlen hősiességről tanúbizonyságot 

tenni minden előzetes képzés nélkül. Ezek a pillanatok 



 

 

akadályozták meg, hogy Silverman teljesen belesüppedjen a 

gyógyíthatatlan cinizmusba. 

Arra számított, hogy Jane hősies lesz, hogy mindig bátran és 

becsületesen fog viselkedni. Egyelőre nem is volt semmilyen 

bizonyítéka arra, hogy másképp tett volna. De a Santa Monica-i 

események abban a szállodában nem egyszerűen csak furcsák 

voltak. Miért hivatkozott arra a lány, hogy FBI-küldetésen van, 

amikor szabadságon volt? Ki lehetett a görkorcsolyás nő, és mi 

volt abban a két irattáskában? 

A rövid jelentéshez fényképeket és videófelvételeket is 

mellékeltek a szálloda biztonsági kameráinak a jóvoltából. A 

minőségük nem volt túl jó, de egyértelműen alkalmasnak 

bizonyultak Jane Hawk azonosítására, annak ellenére, hogy a 

lány levágta és befestette a haját. 

Silverman döbbenten válaszolt az illetékes tisztnek a Los 

Angeles-i irodában, és a levelében a többi szállodai kamera 

releváns felvételeit is bekérte. Emellett azt is tudni szerette volna, 

hogy az utca túloldalán lévő parkban voltak-e köztéri kamerák, 

és rögzítették-e, merről jött a görkorcsolyás nő, aki a portás 

szerint az Ocean sugárútról érkezett. 

A felhőszakadás, amely már a vacsora alatt elkezdődött, 

engesztelhetetlenül folytatódott, bár már nem annyira 

fenyegetőnek tűnt, mint inkább komornak, akár egy temetési 

menetet kísérő zene és lódobogás. 

Silverman megnyitotta Jane legélesebb fotóját. Kinagyította 

az arcát teljes képernyősre. Így homályosabbá vált egy kicsit, de 

egy program segítségével addig osztotta a pixeleket, amíg 

minden egyes vonása részletesen meg nem jelent. A lány 

szájtartása és megfeszített álla eltökéltséget sugallt. Szorongást is 

bele lehetett olvasni. A harmadik dolog, amit észrevett rajta, 



 

 

talán csak a fantáziája műve volt, és az iránta érzett szeretetből, 

megbecsülésből fakadt, de mintha elkeseredést is felfedezett 

volna benne: egy olyan ember űzött tekintetét, akit egyre 

közelebbről üldöznek a kopók. 

11. 

JANE, miközben Sherman Oaksból a tarzanai motelba 

hajtott, az összes mozdulatát felidézte, amit a Branwick-házban 

tett. 

Kesztyűt húzott. Nem hagyott ujjlenyomatokat. 

Riasztórendszer is volt a házban, az ajtó mellett 

számbillentyűzettel. De biztonsági kamerákat nem látott. Csak a 

szokásos ajtó- és ablakriasztókat. 

Az öt golyót, amelyet kilőtt, meg fogják találni a 

helyszínelők. Az első adandó alkalommal meg kell szabadulnia 

a fegyvertől, lehetőleg alkatrészenként, de előbb másikat kell 

szereznie. 

Amikor visszaért a motelba, vett egy doboz kólát és némi 

jeget a szálloda automatájából. 

A szobájában, miután bezárta az ajtaját éjszakára, elővette az 

eszközkészletét a bőröndjéből, és nekiállt megtisztítani a .45-öst. 

Olyan kevés lövést adott le az elmúlt napok során, hogy erre 

nem igazán volt szükség, de arra való tekintettel, hogy mit tett 

egyetlen golyó Richard és Berniece Branwick fiával, mégis 

ellenállhatatlan késztetést érzett a munkára. 

Miközben a fegyveren dolgozott, hagyta, hogy a gondolatai 

Jimmy Bobra terelődjenek, arra, ami a férfival történt, hogy 



 

 

mennyire elkerülhetetlenné vált a dolog, miután az arcába dobta 

a tollát, felkapta a széket, és odakiabált az izomagynak, hogy ölje 

meg. 

A karrierje során tíz tömeg- és sorozatgyilkos ügyében 

nyomozott. Nyolcat megoldottak. Öt letartóztatás esetében nem 

került sor erőszakra. A hatodik során a csapat egyik ügynöke 

lelőtte a pasast, aki kisfiúkat ölt. A hetedik J. J. Crutchfield volt, a 

szemgolyógyűjtő, akit Jane lábon lőtt. A nyolcadik esetben 

sarokba szorult egy elhagyott farmon egy másik ügynök meghalt 

–, amikor két szociopata nemierőszak-tevő és gyilkostárs próbált 

végezni vele; mindkettőt megölte. Semmit sem bánt meg. Nem 

volt bűntudata. De képtelen volt elfelejteni, ahogy azok a gonosz 

emberek Istent vagy az anyjukat szólongatták, és úgy sírtak, 

mint a kisgyerekek, miközben a golyók darabokat szaggattak ki 

belőlük. 

A harmadik áldozata Robert Branwick volt, egy perverz alak, 

kapzsi és hataloméhes bűnöző. Jimmy ugyanakkor múlttal 

rendelkező emberi lény is volt, és szerető szülők nevelték fel, 

akik hálásak voltak, hogy neki köszönhetően korán nyugdíjba 

vonulhattak, mert fogalmuk sem volt arról, mivel is keresi 

igazából a pénzét. Arról nem tehetett, hogy fizikailag taszító 

volt, és ha ezt azzal kompenzálta, hogy nőfaló Casanovának 

tettette magát – nos, nem ő volt az egyetlen férfi, aki túlbecsülte 

a nőkre gyakorolt vonzerejét. Az önvédelem nem gyilkosság. 

Jane egy csipet lelkifurdalást sem érzett amiatt, hogy végzett a 

hackerrel, de tudta, hogy ha meg akarja őrizni az emberségét, 

akkor el kell ismernie a férfiét is. 

A rendőrségi nyomozómunka és a katonaság más tészta. A 

háborúban az ember gyakran olyan messziről öl, hogy nem is 

látja azoknak az arcát, akik végezni akarnak vele, és el akarják 



 

 

pusztítani a hazáját. Közelharc esetén sem tud semmit az 

ellenségeiről. 

Ahhoz, hogy az ember hosszan nyomozzon valaki után, 

tanulmányozza a személyiségét, és így is képes legyen megélni, 

erős kötelességtudatra van szükség… és még így is 

előfordulhatnak kétellyel teli pillanatok. Jane nem kételkedett 

annak a helyességében, amit csinált, de abban néha igen, hogy 

teljes mértékben tisztában van azzal, miért volt képes rá. 

Robert Branwicket törvénytisztelő emberek nevelték fel. Jane 

apja feleséggyilkos volt. Vajon a veleszületett vagy a szerzett 

tulajdonságok nyomnak többet a latban? 

Amikor ezen gondolkozott, mindig úgy érezte, hogy két 

okból adta fel a zenei karrierjét a nyomozói munkáért: a híres 

apja iránt érzett elutasítása miatt, és vezeklésként, amiért olyan 

gyáván viselkedett gyermekkorában hetekkel és hónapokkal az 

után is, hogy az anyja halálát öngyilkosságnak tulajdonították. 

De amennyiben inkább Káin, mint Ábel örökösének 

született, azt is fontolóra kellett vennie, hogy nem azért 

választotta-e ezt a hivatást, hogy legitimálja a vérében rejlő 

erőszakosságot. 

Amikor ezt néha megemlítette Nicknek, a férje mindig azt mondta: 

„Igen, az élet bonyolult, de ha nem lenne bonyolult, akkor egy sík 

pályán közlekedő hullámvasút lenne, amire felülni sem érdemes. És 

igen, soha nem ismerhetjük meg magunkat igazán, de ez csak annyit 

jelent, hogy elég rejtélyesek vagyunk ahhoz, hogy érdekeljük egymást. 

És ha teljesen tisztában lennénk magunkkal, akkor mi okunk lenne ezen 

a világon maradni?” 

Miután végzett a pisztoly megtisztításával, elrakta az 

eszközeit. Elővett öt töltényt a készletéből, és behelyezte őket a 

félig kiürült tárba. 



 

 

Vodkás kólát kevert magának jéggel. 

Leült az ágyra. Bekapcsolta a tévét. 

Friss hírek. Két őrült egy miami étteremben machetével és 

késsel esett az embereknek. Öt vendéget megsebesítettek, hármat 

megöltek. Több haláleset is lett volna, ha nem vacsorázik ott 

véletlenül egy felfegyverzett, szolgálaton kívül lévő rendőr. 

Jane kapcsolgatni kezdte a csatornákat, hátha talál egy régi 

fekete-fehér filmet, amelyet még az ártatlanság korában 

készítettek. Lehetőleg egy musicalt, egy csöpögős szerelmi 

történetet némi humorral, ami kicsit sem ironikus vagy menő. 

De nem talált ilyet. 

Kikapcsolta a tévét, be a rádiós ébresztőórát. 

Sikerült ráakadnia egy olyan adóra, amelyen ötvenes 

évekbeli slágereket játszottak, bár alig valaki emlékezett már 

csak arra az időszakra. Éppen a Presley és a The Platters órája nevű 

műsorba kapcsolódott be. A The Platters pont belekezdett a 

Twilight Time első taktusaiba. 

Jane rakott egy párnát az ölébe. Kisimította a gyűrött 

füzetlapot, amelyre Jimmy Bob felírta az általa kért dolgokat, és 

a párnára fektette. 

Miközben a vodkás kóláját iszogatta, a papíron látható 

neveket tanulmányozta. Aspasia, a bordély, amelyet egy ókori athéni 

államférfi szeretőjéről neveztek el. William Sterling Overlon, a menő 

ügyvéd. Elgondolkozott a gyönyörű lányokon, akik végtelenül 

engedelmesek és képtelenek az engedetlenségre, akik még a 

legextrémebb vágyakat is kielégítik, és akiknek a tartós 

hallgatása garantált. Az a videó jutott eszébe, amelyben a 

laboratóriumi egerek meneteltek rendezett sorokban. 

A gondolatai dermesztőbbek voltak, mint a poharában lévő 

jégkockák. 



 

 

David James Michaelnek, a milliomosnak nehéz lenne a közelébe 

férkőzni. 

Lehet, hogy Bertold Shenneck kiszolgáltatottabb, de ő sem könnyű 

préda. 

Másnap délelőtt majd utánanéz William Sterling 

Overtonnak. Pillanatnyilag ő tűnt a legkönnyebb célpontnak. 

Abban reménykedett, hogy meg tudja győzni az ügyvédet, 

fedje fel „Shenneck játszóterének”, az Aspasiának a hollétét. 

Abban reménykedett, hogy a férfi nem csinál semmi 

ostobaságot, és nem kényszeríti rá, hogy őt is megölje. 

Bár még nem nyomozta le, és bár a férfi is legalább annyira 

emberi lény volt, mint ő, Jane gyanította, hogy ha mégis 

kénytelen lenne megölni őt, utána nem lenne oka bűntudatra. 

12. 

GLADYS CHANG péntek reggel kilenc órakor egy 

párna segítségével próbált megfelelő magasságba kerülni az 

íróasztalához. 

A vele szemben lévő székek egyikén Nathan Silverman ült, 

aki túl sokat mosolygott ahhoz képest, hogy komoly kérdéseket 

tett fel az FBI nevében. A férfi tudta, hogy túl sokat mosolyog, de 

nem bírt komoly arcot vágni, akkora élvezetét lelte a nő 

látványában és a vele folytatott beszélgetésben. 

A harmincvalahány éves Mrs. Chang, második generációs 

kínai-amerikai, stílusosan öltözködött, és egy filigrán kis dinamó 

volt – magas sarkú nélkül talán ha százötven centi lehetett –, 

finom vonásokkal, hollófekete hajjal és dallamos hanggal. 



 

 

Ragaszkodott hozzá, hogy Gladnek szólítsák. Silvermant 

elbűvölte, és noha nem érzett a hölgy iránt erotikus vonzalmat – 

vagyis nem igazán érzett –, kicsit bűntudatos lett, mert végtére is 

boldog házasságban élt. 

– Ó – mondta Mrs. Chang. – Mrs. Hawk háza, az gyors 

munka volt, zipp-zumm-zapp, egy nap alatt meg lett hirdetve, és 

el lett adva egy építésznek, aki egyedi házakat tervez. Nagyon 

szomorú ügy volt. Nekem annak az eldöntéséhez is több időre 

volt szükségem, hogy melyik kolibrietetőt vegyem meg a 

tornácomra. Szereti a kolibriket, Nathan? 

– Igen – válaszolta a férfi. – Nagyon szépek, nem? 

– Csodálatosak! Azok az irizáló tollak! És olyan 

szorgalmasak! Virginiában a rengeteg fajtájuk közül 

leggyakrabban a rubintorkúakat láthatjuk. Tudta, hogy a 

rubintorkú vándormadár, és Dél-Amerikából repül ide, 

nyolcszáz kilométeres utat egyben megtéve a Mexikói-öböl 

felett? 

– Nyolcszáz kilométer egyben! Ez nem semmi. 

– Növényi részekből és pókhálóból készítik a fészkeiket. 

Pókhálóból! – A nő a mellkasára tette az egyik kezét, mintha a 

pókhálós információtól a lélegzete is elállt volna. 

– És mohával dekorálják. Dekorálják! Hát nem végtelenül 

édes? 

– Ez csodálatosan hangzik, Mrs. Chang… – Az asszony 

felemelte a kezét, hogy kijavítsa. – Elnézést – folytatta Nathan. – 

Glad. Az imént azt mondta, hogy „nagyon szomorú ügy” volt. 

Miért nem volt jó hír, hogy Jane háza ilyen gyorsan elkelt? 

– Az ára miatt. Olyan alacsony volt, hogy szinte fájt. Azt a 

lányt sokkal kevésbé érdekelte az ár, mint az, hogy milyen 



 

 

gyorsan szabadulhat meg a háztól, és szegénykém nem 

hallgatott az értelmes szóra. 

– Lehet, hogy nem lett volna képes ott élni… a férje halála 

után. 

Mrs. Chang ökölbe szorította a jobb kezét, és háromszor a 

szívére csapott vele. 

– Milyen rettenetes! Felületesen még ismertem is. Én adtam 

el nekik azt a házat. Olyan rendes férfi volt… Természetesen 

hallottam az öngyilkosságról. Mindent tudok azokról a 

környékekről, amelyekben ingatlanokat közvetítek. De az a lány 

még két hónapig ott lakott a haláleset után, és csak utána fordult 

hozzám. Elmesélhetek valamit, Nathan, anélkül, hogy azt hinné, 

dicsekedni akarok? Én nagyon értek az emberekhez. Nincs sok 

mindenhez tehetségem, de ehhez van. És teljesen biztosra 

veszem, hogy az a lány nem a gyász miatt adta el olyan sietve a 

házát… hanem félt valamitől. 

– Jane nem ijed meg túl könnyen – válaszolta Nathan. 

– Persze, az ijedős emberek nem az FBI-nál szoktak dolgozni. 

Csakhogy ő nem önmagát féltette, hanem az édes kis kolibrijét, 

azt a kisfiút. Milyen aranyos gyermek volt! Mindig szorosan 

maga mellett tartotta, egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. 

– Ki is mondta, hogy őt félti? 

– Nem. De erre nem is volt szükség. Olyan nyilvánvaló volt, 

mintha óriásplakáton hirdette volna. Ha bárki odament a fiúhoz, 

akit nem ismert, azonnal nagyon feszültté vált. Időnként már 

attól tartottam, hogy mindjárt fegyvert ránt. 

Nathan előrehajolt a székében. 

– Úgy gondolja, hogy fegyver volt nála? 

– Ő FBI-ügynök. Miért ne lett volna nála fegyver? Egyszer 

meg is láttam, amikor az asztal fölé hajolt. Ki volt gombolva a 



 

 

blézere, úgyhogy véletlenül megpillantottam a fegyvertokját és a 

pisztolya markolatát a bal hóna alatt. 

Silverman nem is annyira Mrs. Changnek, mint inkább 

magának mondta: 

– De ki akarna ártani Travisnek? 

Az ingatlanügynök előrehajolt, és ráfogta a mutatóujját. 

– Ez jó kérdés az FBI számára, Nathan. A maga FBI-ának 

pont ezt kéne kinyomoznia. Ki lehet olyan szörnyű ember, hogy 

ártani akarjon annak a gyönyörű kis kolibrinek? Menjen, és 

derítse ki! Keresse meg azt a szörnyű embert, és csukja le! 

13. 

JANE PÉNTEK REGGEL két órát töltött a 

motelszobájában a halottkémek jelentéseivel. Három olyan esetet 

talált, amelyben az igazságügyi patológus felvágta az elhunytak 

koponyáját, és megvizsgálta az agyukat. 

A három közül az egyik egy chicagói eset volt. A jelentésnek 

a halott szürkeállományával foglalkozó része erősen titkosítva 

volt. A szavaknak majdnem a felét kihúzták feketével. 

A halottkémi jelentések elvben nyilvánosak. Jane az eredeti 

iratokat kapta meg. Amennyiben egy bíróság engedélyezi a 

papírok kiadását valakinek, a hatóságok kérelmezhetik a 

másolatok egy részének a titkosítását a törvény keretein belül. 

De az eredetiekhez senki nem nyúlhat. 

A második esetben, egy dallasi nő boncolásánál az 

agyvizsgálat volt a második tétel a tartalomjegyzék szerint. Ám a 

jelentésnek az a része hiányzott. 



 

 

A harmadik áldozat, Benedetta Jane Ashcroft egy Century 

City-i hotelszobában vette el a saját életét. A Los Angeles-i 

halottkémi hivatal patológusa, dr. Emily Jo Rossman felboncolta 

az agyát, és részletes elemzést írt róla, bár a nyelvezete 

túlságosan szakmai volt ahhoz, hogy Jane mindent megértsen 

belőle. 

A jelentésben említés esett az agyról készült fotókról is. A 

mappába azonban egyik sem került be. 

14. 

JANE 9:15-KOR elindult a motelból, de előtte megállt 

a recepciónál, hogy még egy éjszakát kifizessen. 

A recepciós egy tizenkilenc-húsz éves lány volt. Kócosra 

vágott haj. Lelógó, pók alakú fülbevalók ezüstből. Egy kitűző a 

pólóján, amelyen a „CHLOE” név áll. Chloe mélyen belemerült 

valamibe az okostelefonján, Jane érkezésekor azonban 

vonakodva lerakta. 

Jane Trai Byers, a színész fotóját pillantotta meg a kijelzőjén. 

Fizetés után azt kérdezte: 

– Ez egy olyan hírességkövető app? Mint a Star Spotter, a 

Just Spotted, vagy valami ilyesmi? 

– Annál menőbb dolog. Nagyjából hathavonta kijön valami 

még menőbb. 

– Megtennél nekem egy szívességet? Van egy híresség, aki 

érdekel engem, és szeretném megtudni, hogy most Los 

Angelesben van-e. 

– Persze. Mondd meg a nevét! 



 

 

– William Sterling Overton. – A vezetéknevet Jane lebetűzte. 

– Miről híres? 

– Ügyvéd. De színésznőket vett el, és szupermodellekkel jár, 

úgyhogy szerintem a celebek közé számítják. 

Chloe nagyjából tíz másodperc után így szólt: 

– Igen, cuki. De azt kell mondjam, hogy egy kicsit öreg lenne 

hozzád. – Ezzel megmutatta a kijelzőn, amelyen Jane egy olyan 

férfit látott, aki Rob Lowe, a színész egy csöppet faragatlanabb 

változatára emlékeztetett. 

A lány nyomkodta egy kicsit a telefonját, majd hozzátette: 

– Igen, negyvennégy éves. 

– Ősöreg – válaszolta Jane. – De cuki. És gazdag. 

– A gazdagok a legjobbak – helyeselt Chloe. – A gazdagok 

örökké fiatalok maradnak, nem? Igen, a városban van. Egy órára 

asztalt foglalt az Alla Modában. Az egy nagyon drága lebuj. – 

Végignézett Jane öltözékén. – Át kéne öltöznöd, ha be akarsz 

jutni oda. 

– Így lesz – válaszolta Jane. – Tökre igazad van. 

– Valami elegánsabbat és szexisebbet vegyél! – javasolta 

Chloe. 

15. 

ÚTBAN A WOODLAND HILLS-I könyvtár felé, Jane 

elhajtott egy középiskola mellett, amely előtt hat-nyolc 

rendőrautó csoportosult. A járdán egyenruhás rendőrök 

ácsorogtak, nagyrészt párokban, mintha valami még rosszabbra 

számítanának, mint ami eddig történt. 



 

 

Rengeteg tanuló nyüzsgött az iskola lépcsőjének tetején, a 

rendőröket nézték. 

A lépcső alján két megbilincselt kamasz ült, akik nevetgélve 

beszélgettek egymással. 

A viccmesterektől tíz méterre egy halott hevert a járdán. A 

jelenet annyira friss volt, hogy még senki nem takarta le a testét, 

bár egy rendőr éppen egy pokrócot vett elő az egyik 

csomagtartóból. 

Az áldozat ősz hajú volt. Talán az egyik tanár lehetett. Vagy 

csak valaki, aki rosszkor volt rossz helyen. 

Nem is olyan régen a gyilkosságok kilencven százalékát még 

olyanok követték el, akik ismerték az áldozatukat. Azóta 

harminc százalékra nőtt azoknak a bűneseteknek az aránya, 

amelyek résztvevői semmilyen kapcsolatban nem álltak 

egymással. A gyilkosság, ami egykor már-már intim 

halálnemnek számított, olyan megjósolhatatlanná vált, mint a 

villámcsapás. 

Jane további felkavaró élmények nélkül érkezett meg a 

Woodland Hills-i könyvtárhoz. Minden eseménytelen pillanatért 

hálás volt. 

A munkaállomásán rákeresett William Sterling Overton 

nevére. Alaposan utánaolvasott. Az üldözői valószínűleg nem 

rakták be az ügyvéd nevét abba a listába, amelynek a tételei 

rákeresés esetén riasztják őket, és lokalizálják Jane számítógépét. 

A lány eleve csak azért értesült a bizarr kapcsolatáról „Shenneck 

játszóterével” – vagyis magával Shenneckkel –, mert Jimmy Bob 

az ügyfelei ellen is felhasználta bűnözői szakértelmét, nem csak 

értük, de ezt az összeesküvés résztvevői nem tudhatták. 

Jane fél órán belül mindent megszerzett, amit akart. Tizenöt 

perccel később már dr. Emily Rossman, a Los Angeles-i 



 

 

törvényszéki patológus alapvető adatait is tudta, akinek a 

jelentését relevánsnak találta. 

Utoljára Dougal Trahernre keresett rá, akinek a neve végre 

eszébe jutott aznap reggel, miután hétfő óta kutatott utána az 

emlékeiben. Érdekes. 

Mialatt a könyvtárban volt, odakint megváltozott az idő. A 

dél felé, láthatatlan messzeségben elterülő óceán ködöt szült, 

amelyet a parti szelek a szárazföld fölé sodortak. A Santa 

Monica-hegység mögött kifehéredett az ég. A távoli sziklák az 

örökzöld tölgyekkel együtt úgy eltűntek szem elől, mintha a köd 

egy univerzális oldószer lenne. Lehet, hogy a pára maga nem 

jutott volna el odáig, ahol Jane volt, de a köd hűvös szellőt tolt 

maga előtt, benne valami fémes szaggal, amelyet a lány nem 

tudott azonosítani. 

Miközben beszívta azt a híg, csípős szagot, valami általa 

ismeretlen oknál fogva azon kezdett töprengeni, hogy minden 

rendben van-e Gavin és Jessica háza táján, hogy a kutyák még 

mindig résen vannak-e, hogy Travis továbbra is biztonságban 

van-e. 

16. 

A VANITY FAIR és a GQ egekbe magasztaló cikkei 

szerint a Beverly Hills-i ház csak egyike volt William Overton öt 

rezidenciájának. Az ügyvéd Manhattanben is birtokolt egy 

ingatlant, illetve Dallasban is. Rancho Mi- rage-ban ugyancsak 

volt egy golfpályás otthona. És egy tetőtéri lakása San Francisco 

egyik csillogó felhőkarcolójában. 



 

 

Viszont a Beverly Hills-i ház volt az állandónak mondható 

lakhelye. Jane akár a városi telefonkönyvből is kikereshette 

volna a címét, de az egyik újságcikk fotóján tisztán látszott a 

házszám. 

A Google Earth segítségével megtekintette az ingatlan 

műholdfelvételét. A Street View-val pedig az egész utcát. 

Délután fél háromra ért oda, a fejében kész tervvel. 

Miután Chloe-tól hallott Overtonról, egy újságcikkből 

megtudta, hol ebédel – az Alla Modában, ami olaszul „divatosat 

jelent –, és hogy a pénteki ebéd szent számára, mert ez a kedvenc 

étkezése egész héten, meg hogy a séffel – akivel társtulajdonosai 

a helynek – egy asztalnál szokott ülni, és hogy a kétórás ebéd 

jelzi a hétvégéje kezdetét. 

Jane arra épített, hogy a szokásai rabja. 

A modern stílusú, kétszintes, lélegzetelállítóan míves bejárati 

ajtóval és tetővel rendelkező épület a Los Angeles Times egyik 

cikkében is szerepelt. Ez a legénylakás „csak” hatszázötven 

négyzetméteres volt egy olyan környéken, ahol a házak gyakran 

ezerötszáz négyzetméteresnél is nagyobbak voltak. 

Az épület méreteit és Overton Don Juan-i hírnevét tekintve 

biztosnak tűnt, hogy bentlakó személyzetre is szüksége van. Egy 

ekkora házat csak egy teljes munkaidős házvezetőnő tud 

rendben tartani – aki nagy valószínűséggel már nincs ott, amikor 

a ház ura hazatér a szent ebédről, vagyis valamikor fél négy és öt 

között. 

Jane leparkolt a sarkon túl, majd, kezében egy nagy 

retiküllel, visszament a házhoz. Felsétált a mészkőből készült 

lépőlapokon, és becsengetett. Amikor senki nem nyitott ajtót, 

újra és újra csengetett. 



 

 

Egy közeli virágágyásban azt hirdette egy vörös-fekete betűs 

tábla: 

Ez AZ INGATLAN 

A VIGILANT EAGLE VÁLLALAT 

VÉDELME ALATT ÁLL. 

AZONNALI FEGYVERES KISZÁLLÁS. 

A legtöbb biztonságtechnikai cég ugyanazt a központi 

állomást szokta használni; egy helyre fut be az összes riasztás 

betörés esetén. És a bevett protokoll függvényében ez a központ 

hívja ki a rendőrséget, ha úgy ítéli meg, hogy nem hamis 

riasztásról van szó. 

Egy olyan cég, amelynek saját, legális fegyverrel rendelkező 

biztonsági őrei vannak, akik nagy valószínűséggel már a 

rendőrök előtt kiérkeznek, nagyon drága alternatívának számít, 

és elég elrettentő hatással van a behatolókra. 

Mint az a Google műholdfelvételeiből kiderült, Overton 

házát kerítésfalak választották el a szomszédos telkektől, 

amelyek mellé egy sor Ficus nitidát ültetett – sűrű lombozatú 

fákat, melyeket magas sövénnyé lehet nyírni. A szomszédok 

nem láthatták a bejárati ajtó előtt álló Jane-t. És azt sem, ahogy a 

lány a házat megkerülve a nagy hátsó kertbe sétál, amelyet 

három oldalról növényzet takart el. 

A csillogó kék csempékkel kirakott úszómedence olyan 

harminc méter hosszú lehetett. A közelebbi vége egy nyolcfős, 

jakuzziszerű kismedencébe torkollt. 

Egy mészkővel kirakott hatalmas terasz, az egyik végén szabadtéri 

konyhával. Rengeteg tíkfa szék és kanapé kék párnákkal, legalább húsz 



 

 

embernek elegendő. Az emeleti erkély, amely a többi tíkfa bútorral 

beárnyékolja az alsó terasz felét. 

A ház egy miniatűr üdülő volt. Tökéletesre nyírt bokrok és 

virágok. Ultramodern szobrok, amelyek semmit nem ábrázoltak, csak 

formákat. Áramvonalasak és ízlésesek voltak. A „gyönyörű 

emberek”, a nagymenők azonnal otthon érezhették itt magukat, 

ha meghívták őket, néhányan még akár odabent is. 

A pletykalapok szerint Overon éppen két kapcsolat között 

volt. Ha a bulvársajtónak hinni lehetett, most egyetlen örökösnő, 

modell, szupermodell vagy színésznő sem élt vele. 

Mivel Jane nem tudott bejutni, amíg Overton meg nem 

érkezik, és ki nem kapcsolja a riasztót, letelepedett egy székbe a 

háznak a garázshoz közelebbi sarka mellett. 

Korábban, még valamelyik könyvtárban rendőrségi jelszóval 

megnyitotta a sacramentói gépjármű-nyilvántartást, és 

megtudta, hogy két autó van bejegyezve Overton nevére és a 

Beverly Hills-i címére – egy fehér Bentley és egy piros Ferrari –, 

és egy az ügyvédi irodája nevére, egy fekete Tesla. Ha az 

elektromos autóval ment el, akkor előfordulhat, hogy meg sem 

hallja az érkezését, amíg felfelé nem indul a garázsajtó. 

A parti köd nem érte el Beverly Hillst. Az időjárás meleg 

maradt. A könnyed, frissítő szellőnek jázminillata volt. 

Jane várakozott. A várakozás sokkal stresszesebb tud lenni a 

cselekvésnél, még akkor is, ha a cselekvésnek egy kigyúrt és 

könyörtelen óriáshoz van köze, aki puskát tart a kezében. 

Jane fél négykor elővette a kézitáskájából a LockAid 

zárfeltörő pisztolyt, és az ölébe tette. 

Felhúzta a kezére a dekoratív, ezüsttel hímzett fekete 

selyemkesztyűt. 



 

 

Húsz perc múlva a diszkrét gazdagság csendjét a hangosan 

hirdetett gazdagság bőgése törte meg, vagyis az olasz 

versenylegenda tizenkét hengeres motorjának a hangja. A ház 

bejárata előtt halkan felvinnyogtak a kerekek, amikor a Ferrari 

túl gyorsan vette be a kanyart az úttestről a kocsifelhajtóra. 

Jane egyik kezében a zár feltörő pisztollyal, a másikban a 

táskájával felugrott a székről. A konyhaajtóhoz lépett, lerakta a 

táskát, és bedugta a LockAid vékony tűjét a zárba. Szerette volna 

még az előtt letudni a zörgést, hogy Overton belép az ajtón. 

Amikor dübörögni kezdett a garázs ajtaja, éles vészjelzés 

töltötte be a házat. A biztonsági rendszer programozásának 

függvényében Overtonnak innentől fogva nagyjából egy perce 

volt – legfeljebb kettő – arra, hogy beüsse a kikapcsolókódot a 

garázst és a házat összekötő ajtó mellett található 

számbillentyűzetbe. Amennyiben nem adja meg a kódot, vagy 

hamis kódot ad meg, amivel azt jelzi a központnak lopva, hogy 

kényszer hatása alatt áll, azonnal útnak indulnak a Vigilant 

Eagle fegyveres őrei – talán kutyástul – nyomukban a helyi 

rendőrséggel. 

Mire a Ferrari bejutott a garázsba, és a hangos motorzaj 

elhalt, az összes apró csap a helyére került a zárban, és a kilincs 

akadálytalanul elfordult. Jane felkapta a kézitáskáját, beledobta a 

LockAidet, és belépett a házba. Miközben a riasztó hangosan 

vijjogott, becsukta és visszazárta az ajtót. 

A garázsból felszűrődő hangok azt jelezték, hogy 

leereszkedik az ajtaja. 

Jane átsietett a hatalmas konyhán, majd be a lengőajtón a 

földszinti előszobába. Jobbra és balra is ajtókat látott. 

Balra egy étkező. Nem. 



 

 

Jobbra egy házi edzőterem, tele köredzéses gépekkel. Három falon 

mennyezetig érő tükrök. Itt Jane nem tudott volna úgy elrejtőzni, 

hogy azonnal észre ne vegye a tükörképét, aki belép a 

helyiségbe. Nem. 

A vijjogás mellett a kikapcsolókód pittyegése is megszólalt, 

ahogy Overton sorra megadta a számokat. 

Egy vécé. Nem. Lehet, hogy oda megy először. 

Egy halk kattanás, ahogy a garázs és a ház közötti ajtó becsukódik. 

Egy kamra. Háztartási eszközök, porszívó. Igen. 

Jane behúzta maga mögött az ajtót, lerakta a táskáját, elővette 

a pisztolyát, és várakozni kezdett a sötétben. 

17. 

A BÍRÓSÁGON MR. OVERTONNAK szólították, 

máshol általában Billnek vagy Williamnek, de a legjobb 

barátainak – és önmagának – csak Sterling volt. 

Ezen a héten komoly szakmai győzelmet aratott: sikerre vitt 

egy csoportos peres ügyet, aminek következtében még 

gazdagabb lett, a nevét viselő jogi cég még félelmetesebbnek tűnt 

fel az ellenfelei szemében, ráadásul az ügyfelei is profitáltak a 

dologból. Ráérős ebédje Andréval mind az étkezés, mind a 

társaság szempontjából nagyon kielégítőnek bizonyult. Ahhoz 

képest, hogy Andre szakácsként mennyire ragaszkodott a 

puritánsághoz, rendkívül tisztátalan humorérzékkel 

rendelkezett. 

Sterling a konyhában odalépett a hátsó ajtó melletti Crestron 

panelhez, amely a ház összes elektronikus rendszerét irányította. 



 

 

Behívta a biztonsági rendszer kezelőfelületét. Nem állt 

szándékában odakint tölteni a délutánt, úgyhogy a H gombot 

nyomta meg, amely aktiválta az összes ablak- és ajtószenzort, a 

belső mozgásérzékelőket viszont nem. 

A szoftver robothangja a következőről informálta: 

– Otthoni élesítés. 

Sterling vidám hangulatban volt. Kiválasztotta az egész 

házat kiszolgáló audiorendszert, majd egy salsát a lejátszási 

listából. Az ellenállhatatlan ritmusok végighullámoztak a 

lakásán, és Sterling a zenével együtt mozgott, miközben a 

hűtőhöz lépett, és kivett belőle egy üveg Perrier-t. 

Az instrumentális zenéket részesítette előnyben minden 

egyébbel szemben, mert bármilyen jó is egy dalszövegíró, a 

szöveg fele elkerülhetetlenül a szentimentális hülyeségekről 

szokott szólni, ami őt idegesítette. Azokat a dalokat viszont 

szerette, amelyeket általa ismeretlen nyelveken énekelnek, mert 

amit nem ért, az nem is bosszanthatja. 

A Perrier-vel a kezében átment a lengőajtón, és duettet 

énekelt a spanyol nyelvű előadóval, miközben végiglejtett a lenti 

folyosón. A dalszöveget csak fonetikusan tanulta meg, és úgy 

utánozta, hogy közben fogalma sem volt, mit mond. 

Miközben rögtönzött szambalépésekkel haladt felfelé a 

lépcsőn, vidámsággal töltötte el a gondolat, hogy vajon mit 

szólnának a bírók, akik előtt meg szokott jelenni, ha meglátnák 

ezt a játékosabb oldalát, vagy az alperesek ügyvédei, akiket 

olyan borotvaéles stratégiákkal belezett ki, mintha halfiléző 

késsel tette volna. A bíróságon könyörtelen tigrisként szokott 

fellépni, és azokkal a nőkkel szemben is, akik alávetik magukat 

neki; csak az a különbség, hogy a nőknek tetszett a vadsága, a 

védőügyvédeknek viszont nem annyira. 



 

 

Száznegyven négyzetméteres hálószobája egy modern 

műremek volt, amelyet Dolores del Rio mexikói színésznő 

egykori rezidenciája ihletett, egy klasszikus, 1929-ben épített ház, 

amely még mindig ott állt a Santa Monica-kanyon zsákutcájának 

a végén. Sterling már kora gyermekkora óta nagy rajongója volt 

Hollywoodnak. Ha nem vonzotta volna a jog, akkor színésznek 

ment volna, és sztár lett volna belőle. De lenyűgözte a törvény 

ereje, és az a rengeteg módszer, amellyel a rendszert ki lehet 

játszani gyakorlatilag bármilyen eredmény elérésének 

érdekében. 

Hatalmas gardróbszobájában átöltözött egy Gucci márkájú 

vörös mintás, kék galléros pólóba és egy kék Officine Generale 

nadrágba. Otthon mezítláb szokott járkálni. Azt tervezte, később 

majd lezuhanyozik, és egy hosszú, intenzív estét tölt az 

Aspasiában, azt csinálva, amihez a legjobban ért. 

Amikor halkan énekelve kilépett a gardróbszobából, úgy 

tűnt számára, mintha az Aspasia megelőzte volna. Egy 

rendkívül csinos lány állt előtte hollófekete hajjal és olyan izzó 

kék szemekkel, amelyeken akár vizet is lehetett volna forralni. 

Egy kis üvegcse volt a kezében, mintha azt szerette volna, 

hogy Sterling próbálja ki Armani vagy Givenchy legújabb illatát. 

A férfi egy pillanatra megdermedt a döbbenettől. Utána 

hátrálni kezdett, majd ismét megdöbbent, amikor a lány lefújta 

az arca alsó felét. Valami édes ízűt, de valahogy halványan 

strandszagú dolog váratlan sötétségbe burkolja. 



 

 

18. 

STERLING AZT ÁLMODTA, hogy fuldoklik, és az 

első pillanatban megkönnyebbült, amikor felébredt. 

Salsa hangjai töltötték be a levegőt, bár soha nem szokott 

ilyen élénk zenét berakni elalváshoz. Csak homályosan látott, a 

vegyszeríztől elfintorodott, és pár pillanatig azt sem tudta 

megállapítani, hogy áll, ül vagy fekszik-e. 

##Csak pislogott, pislogott, és a szeme egy kicsit kitisztult; 

az elméjéről is felszállt a köd egy része, de nem az egész. A hátán 

feküdt a fürdőszoba padlóján, nagyra tartott antik kádja mellett. 

Amikor megpróbált megmozdulni, feltűnt neki, hogy meg 

van kötözve. Két csuklóját strapabíró műanyag kábelkötözők 

rögzítették egymáshoz. Az első hurokhoz egy másik is 

csatlakozott, ahhoz pedig egy harmadik, amely a kád egyik 

gömböt markoló karmos, stilizált oroszlánlábát ölelte körbe. 

A bokái is hasonló módon voltak megkötve, csak azokat a 

csap rozsdamentesacél lefolyócsövéhez rögzítette valaki. 

A mosdótál egzotikus borostyánkvarcból volt kifaragva, és 

olyan benyomást keltett, mintha lebegne, noha igazából ujjnyi 

vastag, ravaszul elrejtett acélrudak erősítették a falban futó 

acélgerendához. A lefolyócső és a két rozsdamentesacél vízcső 

kecsesen párhuzamos ívekben szaladt a mosdótál aljától a 

gránitfalig. Sterling mindig is nagyon büszke volt a csap elegáns, 

formabontó megjelenésére. 

Amikor egy kicsit kitisztultak a gondolatai, észrevette, hogy 

a ruháin fekszik ugyan, de szinte meztelen. Gucci pólóját 

levágták róla. És a csodálatosan kényelmes Officine Generale 



 

 

nadrágja szárait is végighasították egészen a derekáig; az 

ágyékrészét teljesen kivágták. 

Ez ezerkétszáz dollár értékű csúcsminőségű ruházat volt. 

Nagyon felháborította volna a dolog, ha félálomszerű 

tudatállapotában nem az járt volna a fejében, hogy mennyire jól 

néz ki a fekete derékpántos, szürke Dolce & Gabbana 

alsónadrágjában. 

Valaki kikapcsolta a salsát. 

Sterling még jobban magához tért, amikor a lány belépett a 

hálószobából. Az arca éppen olyan érzelemmentes volt, amilyen 

gyönyörű. Úgy tornyosult fölé, mint egy istennő. Utána letérdelt 

mellé, és bal kezét, amelyre fétistárgyra emlékeztető fekete 

kesztyűt húzott, izmos mellkasára tette. Majd lassan lecsúsztatta 

a hasáig. Sterling a kötelékei ellenére sem érezte magát 

veszélyben. De ekkor előbukkant az olló, amelyet a lány 

kipróbált – kinyitotta, becsukta –, még mindig olyan 

rezzenéstelen arccal, mint egy próbababa, kék szemében olyan 

fénnyel, mintha belülről izzana. Éppen olyan érzelemmentes 

hangon, amilyen az arckifejezése, azt kérdezte: 

– Szerinted midet lenne még szórakoztató levágni? 

Sterling erre teljesen felébredt. 

19. 

OVERTON SZEME FENYŐZÖLD VOLT, halványlila 

csíkokkal. Jane még soha nem látott ilyen mérgező tekintetet. 

De a pillantásából sugárzó haragba félelem keveredett, ami 

jó jelnek tűnt. A narcisztikusok általában gerinctelenek és 



 

 

gyávák, ám némelyik annyira szélsőségesen öntelt, hogy 

sebezhetetlennek hiszi magát. A legőrültebbek még az ilyen 

vérfagyasztó helyzetekben is képtelenek elképzelni, hogy 

meghalhatnak. 

Pedig elengedhetetlen volt számára, hogy ebben az 

ügyvédben felmerüljön a saját halála lehetősége – ami egy valós 

lehetőség volt. 

Overton minden pökhendiségét összeszedte. 

– Hatalmas hibát követtél el, és átkozottul kevés időd van 

arra, hogy rendbe hozd. 

– Rossz embert kaptam el? – kérdezte Jane. 

– Ezernyi szempontból is rossz embert, kislány. 

– Nem William Overton a neved? 

– Tudod, hogy az, és azt is tudod, hogy nem erre gondoltam. 

– Az a William Overton vagy, akit a legközelebbi barátai 

Sterlingnek szólítanak? 

A férfi szeme tágra nyílt. 

– Kit ismersz, aki ismer engem? 

Jane ezt az információt egy újságcikkből szerezte. Milyen 

fura, hogy akik imádják a rivaldafényt, bármilyen személyes 

apróságot képesek elárulni, hogy elbűvöljék a riportert, és 

azonnal meg is feledkeznek róla. 

– Igénybe vetted a dark web egyik szolgáltatását. Talán azért, 

hogy ellopd valamelyik nagyvállalat üzleti titkait, és 

megfenyegethesd őket, hogy tönkreteszed a céget, ha nem 

ajánlanak fel nagyvonalú peren kívüli kárpótlást. Valami ilyesmi 

volt, ugye? – A férfi nem válaszolt. – Soha nem találkoztál a 

hackerrel, nem láttad azt a nyomorultat, akit megbíztál. A Jimmy 

nevet használta. 



 

 

– Hülyeségeket beszélsz. Ugyanis hamis információkból 

indulsz ki. 

– Jimmy nemcsak neked dolgozott, hanem ellened is, és 

lenyúlta az egyik legjobban őrzött titkodat. 

Overton a bíróságon, ruhában, béklyó nélkül meg tudta 

volna őrizni pókerarcát. De jelen körülmények között ezt egyre 

nehezebbnek találta. 

Az összes titka rajba verődött a fejében, mint a cápák, és 

olyan sok volt belőlük, hogy reménye sem nyílt arra, hogy 

kitalálja, melyik miatt szentségtelenítették meg az otthonát. 

– Pénzt akarsz kizsarolni belőlem? Ennyi? 

– A „zsarolás” olyan csúnya szó. Erőszakos. 

– Ha lenne valami bizonyítékod ellenem, márpedig nincs, de 

ha mégis lenne, akkor ez a megközelítés eszelős ostobaság lenne. 

Nem fog beszélni közeli barátjáról, Bertold Shenneck-ről és a 

nanoimplantátumokról sem. Az a titok olyan nagy és sötét, hogy 

a teljes jövőjét dobná el magától azzal, ha kiadná. Továbbra is 

reménykednie kell abban, hogy van még remény, bármilyen 

halovány is. 

– Jimmy szerint egy nagyon szexi klub tagja vagy. 

– Klubé? Tagja vagyok pár countryklubnak. Így szerez az 

ember kapcsolatokat. De nem nevezném őket „szexinek”. 

Legfeljebb akkor, ha szerinted a golf, a golfról szóló csevegés és a 

fehér zakós pincérek a legerotikusabb dolgok a világon. 

– Ez a klub egy nagyon perverz gazdag fickónak a bordélya. 

– Bordély? Szerinted nekem kurvákra van szükségem? 

Bekaphatod. És Jimmy is bekaphatja. Nem is ismerek Jimmy 

nevű fickókat. 

– Jimmy viszont tudja ezt rólad. Háromszázezer dolcsi a 

beugró. Exkluzív körökről beszélek. 



 

 

– Ez csak egy ostoba fantazmagória, amit Jimmy talált ki. 

Nem ismerek ilyen helyeket. 

– Mit adtak a háromszáz rongyért, és milyen további 

költségek voltak? Te egy olyan fickó vagy, aki kapni is akar 

valamit a pénzéért. Mit kaptál ebben a klubban? Gyönyörű, 

engedelmes lányokat? A legextrémebb vágyaid kielégítését? 

Milyen extrém vágyaid vannak, Sterling? 

Jane észrevett egy árulkodó jelet a pasason: amikor az egy 

olyan dolgot jelentett ki vele kapcsolatban, amiről nem akarta, 

hogy ő tudjon, a jobb szemével pislogott egyet. Csak a jobbal. 

– Aspasiának hívják a helyet – folytatta. – A te fajtád 

valószínűleg úgy gondolja, hogy ha egy olyan ókori görög 

államférfi szeretőjéről nevezik el, mint Periklész, attól rögtön 

nívós hely lesz. – Megcsattogtatta az ollót. – Nyissz-nyassz. Ha 

tovább hazudozol nekem, Sterling, ne csodálkozz, ha 

megnyirbállak egy kicsit. 

A férfi ügyet sem vetett az ollóra, Jane szemébe nézett, de 

hosszú és eltökélt pillantásában nem kamaszos dac rejlett. 

Felmérte a lányt, úgy, ahogy talán a bírókat szokta felmérni a 

tárgyalóteremben. 

Mire megszólalt, a jelek szerint levonta a következtetést, 

hogy nagyon kockázatos lépés lenne, ha tovább játszaná az 

ártatlant. De még mindig nem akarta megadni a lánynak azt az 

elégtételt, hogy kimutatja előtte a félelmét. Megrázta a fejét, 

elmosolyodott, és eljátszotta egy ragadozó csodálatát a másik 

iránt. 

– Nem vagy semmi. 

– Valóban? Akkor mi vagyok, Sterling? 



 

 

– Átkozott legyek, ha tudom. Nézd, nem fogok tovább 

hantázni. Igen, az Aspasia létezik. De nem bordély abban az 

értelemben, ahogy te gondolod. Valami teljesen új dolog. 

– Milyen szempontból új? 

– Azt neked nem kell tudnod. Nem akarok információkkal 

kereskedni. Csak a saját seggemet szeretném menteni. 

Felfogtam, hogy le tudnál járatni a nyilvánosság előtt. Csorbítani 

tudnád a szakmai hírnevemet. Zsarolni akarsz. Pénzért jöttél. 

– Tényleg azt hiszed, hogy erről van szó? – kérdezte Jane. 

– Mindig erről van szó. Te pénzt akarsz, nekem van pénzem, 

kössük meg az üzletet. 

– Én nem sétálhatok be a bankba egy zsarolás útján szerzett 

csekkel, Sterling. És nincsenek kajmán-szigeteki számláim, 

ahova utalhatnál. 

– Készpénzről beszélek. Mondtam, hogy nem hantázok 

tovább. De te se tedd, jó? Pontosan tudod, hogy készpénzről 

beszélek. 

– Mennyiről? 

– Mennyi kell? 

– Mármint van erre itthon egy széfed? 

– Igen. 

– Van benne legalább százezer? 
–  Igen. 

– Akkor mindent elviszek, ami benne van. Mi a kódja? 

– Nincs kódja. Biometrikus azonosítással működik. 

– Mivel… az ujjlenyomatoddal? 

– Hogy levághasd az ujjamat, és odatehesd a zárhoz? Ez nem 

lesz ilyen egyszerű. Rám lesz szükséged. Elevenen. Ha 

meghalok, örökre zárva marad. 



 

 

– Rendben. Amúgy sincs szándékomban megölni téged, 

hacsak nem hagysz más választást. 

Sterling megrángatta a kábelkötözőt, amely a kádhoz 

rögzítette. 

– Akkor rajta! Essünk túl rajta! 

– Még nem – válaszolta Jane. – Csak az után, hogy elmentem 

oda, és visszatértem. 

A férfi döbbenten nézett. 

– Hova? 

– Az Aspasiába. 

Overton nem tudta leplezni a riadalmát. 

– Oda nem tudsz elmenni. Nem jutnál be. Csak a tagok 

mehetnek be bármelyikbe. 

– Bármelyikbe? Hány klubja van ennek az Aspasiának? A 

férfi láthatóan kínosan kezdte érezni magát, amiért új 

információt adott ki. De már későn. 

– Négy. Los Angelesben, San Franciscóban, New Yorkban, 

Washingtonban. 

Jane úgy érezte magát, mint aki egyszerre nyitotta ki 

Pandóra szelencéjét és a közmondásos kukackonzervet. 

– Jimmy azt mondta, hogy weboldaluk nyolc nyelvet ajánl 

fel. Vagyis világszerte vannak ügyfeleik, ugye? Extrém 

vágyakkal bíró oligarchák. 

Overton ahelyett, hogy megerősítette vagy cáfolta volna a 

feltételezését, megismételte: 

– Csak a tagok mehetnek be. 

– Te tag vagy. Meséld el, hogy működik! Milyen biztonsági 

ellenőrzés van? 

– Pont ez a lényeg. Nincs biztonsági ellenőrzés, legalábbis 

abban az értelemben, ahogy te gondolod. De te nem vagy én. 



 

 

– Az Aspasia arcfelismerőt használ? – kérdezte Jane. 

– Igen. 

– Azt mondtad, nem hantázol tovább. 

– Tényleg így van. 

– Vagyis híres emberek és az übergazdagok hagyják, hogy 

egy ilyen hely elmentse az arcukat? Ne szívass már, Sterling! 

Kezd elegem lenni belőle. Azt mondtam, hogy csak akkor öllek 

meg, ha nem hagysz nekem más választást. Szerinted most mit 

csinálsz? Mert én kezdem úgy érezni, hogy nem hagysz nekem 

választást. Az Aspasia csak kamerák és nevek nélkül működhet. 

Annak kizárásával, hogy bárki bizonyítani tudja, hogy ott jártál. 

Overton megrázta a fejét, kitalált egy újabb hazugságot, majd 

úgy döntött, nem kockáztatja meg a kimondását. 

– Ezeket a helyeket hozzád hasonlók fejlesztették ki. És 

biztosan fontos nektek, hogy olyan nyomtalanul 

közlekedhessetek bennük, mint a szellemek. 

Overton érvelni, győzködni, bizonyítani szeretett volna, de 

nem volt esküdtszék, amelyet maga mellé állíthatott volna, vagy 

bíró, akit lenyűgözhetett volna. Csupán Jane volt, törvényszéki 

szerep nélkül. Hacsak azt nem vesszük, hogy akár még a hóhéra 

is lehet. 

Overton annyira frusztrált lett, hogy a keze ökölbe szorult a 

béklyóban, a nyakizmai megfeszültek, az ütőere láthatóan dobolt 

a halántékán, az arca pedig nem annyira a félelemtől, mint 

inkább a dühtől lett vörös. 

– A fenébe is, te fafejű, ostoba picsa, nem fogsz tudni 

bemenni oda. Itt van minden pénz, amire csak vágyhatsz, és 

több is van ott, ahonnan ez jött. Te semmit nem tudnál kezdeni az 

Aspasiával! 

Jane fölé hajolt, és azt hazudta neki suttogva: 



 

 

– Náluk van a húgom. 

Overton azonnal megértette, mire céloz, és megdöbbent. 

Minden harag elpárolgott belőle. 

– Ehhez nekem semmi közöm. 

– Mihez? 

– A lányok beszerzéséhez. 

– A gyönyörű, engedelmes lányokéhoz? – kérdezte Jane. 

– Semmi közöm hozzá. 

– De lehet, hogy te is használtad őt. Talán kegyetlenkedtél is 

vele? 

– Nem. Az nem én vagyok. Én nem vagyok olyan. És bármit 

is tettem esetleg… akkor még nem ismertelek. 

Ez az abszurd mentség keserű kacajt váltott ki Jane-ből. 

Megcsipkedte Overton arcát, úgy, ahogy egy nagymama 

csipkedné meg egy elbűvölő kisfiúét. 

– Hogy lehetsz ennyire cuki, Sterling? Akkor még nem 

ismertél. Most viszont, hogy összebarátkoztunk, természetesen 

már úgy bánnál a húgommal, mint egy hercegnővel. 

A férfi már nem tudta leplezni a félelmét, ami gyorsan alig 

fékezhető rettegéssé fajult. Lebarnult, szálkás teste csupa libabőr 

lett, és nem azért, mintha kihűlt volna a fürdőszoba. 

– Az is lehet, hogy nem is a Los Angeles-i intézményben van. 

– Intézmény? Milyen tiszteletre méltó kifejezés a 

megaláztatásoknak egy ilyen mocskos helyére. Oda fogok 

menni, Sterling. Te pedig elmondod nekem, hogyan juthatok be, 

és mindent, amit tudnom kell. Utána visszajövök ide a 

húgommal, te kinyitod a széfet, és akkor egy darabban hagyunk 

itt, hogy elgondolkozhass azon, milyen sérülékeny az élet. 

– Nem érted. 

– Mit nem értek? 



 

 

Overton vadul megremegett, és csak annyit felelt: 

– Istenem. 

– Melyik isten lenne az, Sterling? 

Jane a csupasz combja és az alsónadrágja közé csúsztatta az 

olló egyik élét. Vágni kezdte az anyagot. 

– Jól van, várj, hagyd abba! Be tudsz menni, és ki is tudsz 

jönni onnan. 

A lány keze megállt. 

– Hogyan? 

– Nincsenek kamerák. Nincsenek riasztók. Két biztonsági 

ember van. 

– Van náluk fegyver? 

– Igen. De te majd megadod a jelszavamat a kapunál és a 

bejárati ajtónál, és mivel egy tag jelszava lesz, nem fognak 

észrevenni téged. 

– Nem fognak észrevenni? Láthatatlan vagyok? 

– Alapvetően igen. – Overton mély levegőt vett, kifújta, és 

Jane szemébe nézett, hogy a lány lássa rajta az őszinte szándékot. 

– A tagokat nem látják meg. 

– Higgyem el, hogy ezek a fegyveres verőlegények vakok? 

– Nem. Nem vakok. – Overton sápadt volt, egyszerre 

reszketett és verejtékezett, és úgy feküdt ott, mint egy nagyra 

nőtt kisbaba a puha, szürke, egyedi tervezésű pelenkájában. A 

lapos hasán körbefutó gumiszalag a Dolce & Gabbana márkát 

hirdette. – De a tagokat nem látják meg, mert… mert erre 

vannak… Ha kimondom, ha még egynél több szót kiejtek a 

számon, akkor akár meg is ölhetsz itt helyben. Mert ha nem te 

ölsz meg, akkor mások fognak. 

Jane latolgatni kezdte a hallottakat. 



 

 

– „Egynél több szót…” – idézte. – Vagyis van még egy szó, 

amit esetleg kimondhatsz anélkül, hogy a társaid megölnének 

érte? – Overton lehunyta a szemét. Pár pillanattal később 

bólintott. Jane ismét idézni kezdte. – „A tagokat nem látják meg, 

mert erre vannak”… micsoda? 

– Programozva – válaszolta Sterling anélkül, hogy kinyitotta 

volna a szemét. 

20. 

„PROGRAMOZVA”, mondta Sterling, és nem mert 

ránézni a fölé tornyosuló nőre, aki vagy marhaságnak fogja 

nevezni a válaszát, vagy többet akar majd tudni. Ki ne akarna 

többet tudni? Számára viszont a biztos halált jelentette volna, ha 

elárulja Bertold Shennecket, David Jamest és a többieket. És nem 

csak a halálát. A tönkretételét és a halálát. Nem reménykedhetett 

abban, hogy a nála lévő bizonyítékokért cserébe kialkudhatja, 

hogy tovább élhessen a megszokott körülményei között. Azok 

után, amit tettek, nem. Ez az egész kezdettől fogva egy „mindent 

vagy semmit” vállalkozás volt. És ő ennek tudatában szállt be. 

Miután a ribanc csak hallgatott, Sterling kinyitotta a szemét, 

és azon kapta, hogy a picsa várakozón mered rá. Felmerült 

benne a kérdés, hogy egy olyan arc, amelyet ennyire eltorzít a 

megvetés, hogy maradhat mégis ilyen gyönyörű, hogy egy ilyen 

szédítően kék és hívogató szempár hogy nézhet ilyen 

kegyetlenül. 

A lány, miközben összezárta az olló pengéit, azt mondta: 



 

 

– Egyelőre nem vágok ki belőled több vallomást. Szerintem 

ehhez meg kellene kínoznom téged, de nincs gyomrom hozzád 

nyúlni. Úgyhogy elmondom, hogy most mi lesz. Te megadod 

nekem az Aspasia címét és a tagsági jelszavadat. 

A Bentley-dben fogok odamenni. Miután visszajöttem, 

kinyitjuk a széfet, és kiveszem belőle, amit csak akarok. 

– Én pedig? 

– Az rajtad áll. 

– Mi lesz, ha történik valami? Mi lesz, ha nem jössz vissza? 

– Amikor hétfőn nem jelensz meg a megbeszéléseiden, valaki 

biztosan keresni kezd. Addigra valószínűleg még nem fogsz 

szomjan halni. 

Jane ezzel talpra ugrott, és lekapott egy tiszta kéztörlőt a 

mellette lévő törülközőtartóról. Az ollóval levágta az egy- 

harmadát, félredobta, a nagyobb darabját pedig gombócba gyűri. 

Sterling számára időközben egy életnagyságúnál nagyobb 

nővé vált, elnyerte a rejtélyek státuszát, élet és halál 

letéteményese lett belőle, egy hús-vér teremtmény, aki 

ugyanakkor mindenkinél misztikusabb, félelmetesebb és 

kiismerhetetlenebb volt. A férfi rettegve figyelte minden 

mozdulatát, úgy, mintha az összes végtelenül titokzatos lett 

volna, és egyben a végső csapás előkészítését szolgálhatták 

volna. 

Jane maga elé nyújtotta az összegyűrt törülközőt, és azt 

mondta: 

– Ez most betömöm a szádba, utána leragasztom 

szigetelőszalaggal. Ha megpróbálsz megharapni, akkor kiütöm 

az összes fogad, és utána tömöm be a szádat. Elhiszed? 

– Igen. 



 

 

– Először áruld el, hol találom a Bentley és a ház kulcsát! 

Továbbá az Aspasia címét, és azt, hogy mit kell tennem, miután 

odaértem. 

Overton habozás nélkül elmondott neki mindent. 

– Most a kódot a ház riasztórendszeréhez. 

– Kilenc, hat, kilenc, négy, csillag. 

– Elmondom, hogy mi fog történni, ha ez igazából a vészjelző 

kód, ami kikapcsolja a riasztót, ugyanakkor jelzi is, hogy 

kényszer hatása alatt állsz. Miután kikapcsoltam az ajtó- és 

ablakriasztást, amit az után állítottál be, hogy hazajöttél, nem 

fogok egyszerűen elhajtani, és hagyni, hogy idejöjjenek, és 

kiszabadítsanak. Itt fogok várakozni öt percig, tízig, hogy 

megnézzem, idejön-e bárki is a Vigilant Eagle-től vagy a 

rendőrségről. És ha igen, arcon foglak lőni. Szóval… nem akarsz 

egy másik kódot adni? 

Overton szinte fel sem ismerte a saját hangját, amikor azt 

felelte: 

– Kilenc, hat, kilenc, öt, csillag. 

– Egy számjegy különbség. Kilenc, hat, kilenc, öt… nem 

pedig négy. Erről van szó? 

– Igen. 

Jane ismét letérdelt mellé, és amikor a férfi kinyitotta a száját, 

beletömte a törülközőt. A kézitáskájából elővett egy tekercs 

szigetelőszalagot. Az nem is egy kézitáska, hanem egy 

boszorkány batyuja volt. Az ollóval levágott egy darab ragasztót, 

és a férfi szájára tapasztotta. 

Egy hosszabb szalagot kétszer a feje köré tekert, hogy a 

rövidebbet ott tartsa. 

Odament a hálószobai Crestron panelhez. Az minden 

számnál pittyent egyet, majd a géphang azt mondta: 



 

 

– Riasztás kikapcsolva. 

Jane visszament a fürdőszobába, és elővett egy pisztolyt a 

dzsekijéből. Megállt Sterling felett, és kinyújtott kézzel 

közvetlenül az arcára fogta a fegyver csövét. 

A férfi jó kódot adott meg neki. Tudta, hogy nem fognak 

fegyveres biztonságiak jönni. Ennek ellenére, akár öt, akár tíz 

percig várakoztak, ez volt élete leghosszabb órája. 



 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

A SÖTÉT ZÓNA 



 

 

1. 

VIRGINIÁBAN MINDEKÖZBEN Nathan Silverman 

még egy órát ráhúzott a munkaidejére, hogy ismét 

végignézhesse a Santa Monica-i Palisades Park és a hotel 

kamerái által rögzített videókat, amelyek késő délután érkeztek 

meg Los Angelesből. 

A szálloda kamerái korlátozott számú belső nyilvános teret 

figyeltek meg, de a felvételük nagy felbontású volt. 

Ott van Jane az előcsarnok bejáratánál, háttal a kamerának. 

Kinyitja az ajtót. Az amazon bekorcsolyázik rajta a két irattáskával, és 

egyenesen a lift felé tart. Jane összeláncolja, majd belakatolja a bejárati 

ajtót. Jane a görkorcsolyással együtt megvárja a liftet. Beszállnak a 

fülkébe. A garázs, amikor kiszállnak a fülkéből. A másik nő már a 

kezében viszi a görkorcsolyát. Jane egy szemeteszsákot cipel. 

Felszaladnak a rámpán. 

Biztosan volt egy autójuk egy sikátorban vagy valahol a 

közelben. A hotel el akarta kerülni a személyiségi jogok 

megsértésének a vádját a közterületeken, ezért a mellékutcában 

nem tartott kamerát. A város sem. Nem lehetett tudni, hogy Jane 

és a görkorcsolyás hova ment onnan. 

A parkban olcsóbb és régebbi kamerák rögzítették a 

forgalmat poros lencsékkel, elég rossz képminőségben. A 

videókat alapos, türelmes szerkesztésnek kellett volna alávetni 

ahhoz, hogy felismerhetőek legyenek a releváns résztvevők. 

Ám egyvalami vitathatatlannak tűnt: Jane valamiféle átadást 

beszélt meg a parkban, de attól tartott, hogy csapdába csalják. És 



 

 

abból kiindulva, hány segítője volt a jelek szerint a táskákat és 

egy fémes árnyalatú lufit – „HAPPY, HAPPY” – cipelő férfinak, 

joggal félt az átveréstől. 

Silverman még nem rendelt esetszámot az ügyhöz. Úgy 

döntött, egyelőre ő maga marad a nyomozást vezető ügynök. 

És az igazgatót sem értesítette annak lehetőségéről, hogy egy 

ügynökük renegáttá válhatott. Ez lett volna a legrosszabb, amit 

tehet. Az FBI keményen fel szokott lépni azok ellen, akik 

visszaélnek a nevével, és úgy szegnek törvényt. Ha felmerült 

volna, majd alaptalannak bizonyul ez a vád, Jane akkor is 

kompromittálódik már a puszta lehetőségétől is, és az élete, 

amelyet eleve megtépázott Nick elvesztése, teljesen összedőlne. 

Nathan Gladys Chang hangját hallotta a fejében: „Ő nem magát 

féltette. Hanem az édes kis kolibrijét, azt a kisfiút.” 

Ez pénteken volt. A nyomozásokat ugyan pihenőnapok 

nélkül folytatták, de azokban az esetekben, amelyekben nem 

forogtak kockán életek, és amelyeknek nem volt közük a 

nemzetbiztonsághoz, a hivatal szombaton és vasárnap 

visszafogta egy kicsit a tempót. Nathan megokolhatónak érezte, 

hogy hétfőig elhalasztja a Jane Hawk ügyében tett lépéseket. 

Ám az, amit ebben a hetvenkét órában tesz, éppen úgy 

megpecsételheti az ő sorsát is, mint amennyire a lányét félti. 

Rishonával asztalt foglaltak vacsorára a kedvenc Falls Church-i 

éttermükben. Ott majd minden gondolatát megoszthatja vele 

arról, hogy milyen lépéseket szándékozik tenni az ügyben. 

Végtére is, ha nagyobb kockázatokat vállal, akkor Rishonát is 

magával rántja. És ha most még nem is, a következő héten 

valószínűleg eszébe jut majd valakinek. Ha az ember 

együttérzésből és elvből tesz valamit, előbb vagy utóbb meg fog 

jelenni mögötte valaki egy fűrésszel. 



 

 

A hazafelé vezető útján kisebb volt a forgalom, mint amire 

számított. 

Az időjárás kezdett kora tavaszivá válni. 

Az alkonyat varázslatos kék színekben tündökölt. 

A csillagok mintha abban a pillanatban születtek volna meg, 

amikor sorban megjelentek az egyre sötétebb égen. 

És az általa megjavított esőcsatorna aznap este sem mondta 

fel a szolgálatot a viharban. 

Lehet, hogy a szerencse pillanatnyilag annyira az ő oldalán 

állt, hogy akár nagyobb kockázatokat is vállalhatott a 

szokásosnál. 

2. 

NOHA PÉNZÉRT NEM LEHET boldogságot venni, 

egy Bentley hajlamos elcsitítani a lélek viharait. A Los Angeles-i 

csúcsforgalom legalább négy órán át tartott, és bár korábban ez 

az állam építette a legnagyszerűbb autópályákat az országban, 

mostanra az utolsó helyre került az útminőséget illetően. 

Overton Bentley-jében az aszfalthibákat szinte észrevehetetlenné 

tette a rázkódást kivédő rugózás. 

És ez a baj az olyan emberekkel, mint Overton, gondolta Jane. Őt 

nem a gazdagság rontotta meg. Az rontotta meg, amire a gazdagságát 

fordította. Először is, elszigetelte magát a hétköznapi emberi 

élményektől, utána a tömegek felett állónak nyilvánította magát, 

nemcsak az erkölcsök, hanem a hagyományok szempontjából is, és 

ennek következményeképpen jogosnak érzi, hogy teljesen sutba dobja a 

lelkiismeretet, mint a primitív és babonás elmék értéktelen 



 

 

melléktermékét. Egy rosszindulatú daganattá változtatta magát az 

emberiség testében. 

Bár a Bentley zökkenőmentes szaladása elsimította a lelkében 

tomboló hullámokat, viszont a felháborodását nem csökkentette, 

és az kezdett hideg, kemény gyűlöletté szilárdulni. 

A helyi Aspasia egy beépítetlen területen helyezkedett el San 

Marino mellett, amely nagyszabású régi házakkal és birtokokkal 

büszkélkedhetett Pasadena közelében. Az autó GPS-e 

ugyanolyan érzelemmentes hangon irányította el oda Jane-t, 

ahogyan egy könyvesboltot vagy templomot segített volna neki 

megtalálni. 

Overton szerint az „intézmény” – Jane-t hihetetlenül 

felháborította a képmutatás, amelyet ez a szó jelképezett – egy 

háromhektárnyi területet elfoglaló felújított udvarházban volt. A 

GPS hangja azt tanácsolta neki, hogy forduljon be egy csendes 

külvárosi mellékutcába, és amikor Jane lefékezett a 

kocsifelhajtón, a fényszórói egy három méter magas, 

borostyánnal befuttatott és hegyes kerítésrudakkal 

megkoronázott kőfalat világítottak meg. 

A postaládán nem volt név, csak házszám. 

Amikor Jane letekerte az ablakot, hogy megnézze a 

kaputelefont, nem látott kíváncsi objektíveket. Úgy tűnt, 

Overton igazat mondott azzal kapcsolatban, hogy nincs 

biztonsági kamera a kapu körül. 

Jane beütötte a túlméretezett számlapon Overton négyjegyű 

tagsági számát, amelyet a jelszava követett – „VIDAR”, egy 

skandináv isten neve, aki túlélte a ragnarököt, a végső háborút, 

amely minden dolognak és istennek véget vetett. Miközben a 

hatalmas kapuszárnyak befelé kezdtek fordulni, felmerült benne 



 

 

a kérdés, hogy a hatalomőrült ostobák vajon mindig pogány 

istenekről nevezik-e el magukat. 

Elővette a Heckler & Kochját, rácsavarta a hangtompítót, és 

az utasülésre tette a fegyvert, oda, ahonnan könnyen el tudta 

érni. Tekintetbe véve Overton lelkiállapotát, amikor kihallgatta, 

és azt a szenvedést, amit akkor kellene átélnie, ha ő nem tér 

vissza, kételkedett abban, hogy a férfi átverte volna. Az olyan 

biztonsági őrök fogalmát, akiket beprogramoztak arra, hogy ne 

lássák meg a tagokat, egykor abszurd hazugságnak, színtiszta 

fantazmagóriának tekintette volna, de még emlékezett a 

beprogramozott egerekre Shenneck videójából. 

Nem pusztán egy átkutatandó ingatlan és nem egy 

nyomozás állt előtte, hanem valami rettenetes dolog, ami még 

mindig ismeretlen volt számára minden információgyűjtése 

ellenére. 

De nem tudott máshova fordulni. Azok, akik nem ismerték 

őt, paranoid téveszméknek tekintették volna az általa előadott 

elméletet. A barátai pedig, akik esetleg hittek is volna neki, még 

ha olyan helyzetben lettek volna is, hogy segítsenek, akkor is az 

életükkel fizettek volna érte. 

Overton többet tudott, mint amennyit elmondott neki, 

csakhogy nem lett volna hajlandó szabad akaratából mindent 

megosztani vele. Jane-nek pedig nem volt ereje megkínozni vagy 

harapófogóval húzni ki belőle, esetleg késsel faragni ki a többit. 

Benyúlt a dzsekije zsebébe, és kivette belőle azt az ovális 

ezüstlapot, amelyre egy nő profilja volt faragva zsírkőből. Egy 

zárható medál felét. 

Gondolatban meghallotta Travis hangját: „Azonnal tudtam, hogy 

szerencsét fog hozni.” 



 

 

Végighúzta a hüvelykujját a zsírkő portrén, majd a tenyerébe 

vette, és rászorította az ujjait. 

Pár pillanattal később zsebre vágta az egészet, és azzal az 

előérzettel hajtott be a kapun, hogy a kijutásért meg kell majd 

küzdenie. 

3. 

BORISOVICHNAK háromszobás lakosztálya volt 

saját fürdőszobával az udvarház földszintjén. Nagyon 

kényelmes volt. Mindent megkapott, amit akart. Boldog volt. Az 

élete stresszmentes. 

Volodinnak is volt egy földszinti lakosztálya. Ő is mindent 

megkapott, amit akart. Boldog volt. Neki is stresszmentes volt az 

élete. 

Borisovich és Volodin az előbbi ebédlőasztala mellett 

kártyázott. Kemény csatát vívtak, noha nem pénzben játszottak. 

Nem volt szükségük pénzre. 

Az idejük nagy részét játékokkal töltötték. Mindenféle 

kártyajátékkal. És ostáblával. Sakkal. Madzsonggal. Rengeteg 

játékuk volt. 

A közös társalgóban gyakran biliárdoztak és dartsoztak, 

néha pingpongoztak. És volt az épületben egy bowlingpálya is, 

gépi bábufelállítással. 

Az Aspasia vendégei soha nem használták a társalgót. Az 

Borisoviché, Volodiné és a lányoké volt. 

A munkaadóik figyelmesek és nagylelkűek voltak. 

Borisovich szerencsésnek érezte magát, hogy ez a munkahelye. 



 

 

Tudta, hogy Volodin is nagyon szerencsésnek érzi magát. És 

hálásnak. A munkaadóik figyelmesek voltak. És nagylelkűek. 

Délelőttönként, kilenc és tizenegy óra között, amikor nem 

fogadtak klubtagokat, Borisovich és Volodin mindig választottak 

maguknak egy lányt, aki kiszolgálta őket. Pillanatnyilag nyolc 

lány lakott az épületben. Nagyon gyönyörű lányok. És nagyon 

engedelmesek. 

Borisovich és Volodin bármit megtehettek a lányokkal – csak 

sérüléseket nem okozhattak nekik. Ők nem voltak klubtagok. 

Most éppen römiztek. 

Mindkettejüknél volt egy-egy pohár Coca-Cola. 

Régebben alkoholisták voltak. Már egyikük sem fogyasztott 

szeszes italt. Nem volt rá szükségük. 

Az a szomorú élet már mögöttük volt. Nem szoktak 

elmerengeni rajta. Alig emlékeztek rá. 

Most boldogak voltak. 

Borisovich nem beszélt túl sokat, miközben játszottak. 

Volodin sem. 

Amikor mégis megszólaltak, általában a játékról vagy a 

lányokról társalogtak, vagy arról, hogy mit vacsoráztak. 

Sokak számára a beszélgetés leginkább panaszkodást és 

aggodalmaskodást jelent. 

Borisovichnak és Volodinnak nem volt mire panaszkodniuk, 

és nem volt mi miatt aggódniuk. 

Nem szokták elhagyni a birtokot. A falain túl elterülő világ 

gondja-baja már nem volt rájuk hatással. 

Mindkettőjük keze ügyében ott hevert egy Wilson Combat 

Tactical Elite .45-ös, hangtompítóval felszerelve. Az alatt a tíz 

hónap alatt, amióta az intézmény megnyitotta a kapuit, csak két 



 

 

behatolót kellett megölniük és eltüntetniük, akik együtt 

rontottak be a birtokra ugyanazon az éjszakán. 

Jó érzés volt megölni őket. Biztosított egy kis változatosságot. 

Miközben Volodin lerakott egy teljes sor egyforma kártyát, 

amelyekért pluszpontokat kapott, Borisovich meghallotta a 

bemondó kellemes, női géphangját: „Egy klubtag lépett be a 

kapun.” 

A bemondó nem ember volt. Egy gépi megfigyelőrendszer, 

amely a fontosabb eseményeket rögzítette az Aspasiában. 

Volodin is megkapta az üzenetet. Megmerevedett, és úgy 

billentette oldalra a fejét, mintha a fülén át kapta volna meg a 

hírt, pedig nem. 

A két férfinak nem volt semmi tennivalója. Semmilyen 

fennhatósággal nem rendelkeztek a klubtagok felett, és 

érdeklődést sem tápláltak irántuk. 

Volodin felírta az állást. Borisovich megkeverte a paklit. 

4. 

A KAPUN TÚL a hosszú kocsifelhajtó kivilágított 

főnixpálmák között haladt át, amelyek masszív koronája 

tetőként borult a kétsávos aszfaltút fölé. Jane-t arra késztette ez a 

látványos bevezető, hogy az út végére a világ legfényűzőbb 

szállodáját képzelje oda, esetleg egy díszes palotát. 

És valóban egy palotához hasonló valami jelent meg előtte: 

egy hatalmas, spanyol stílusú villa. Az íves cseréptetője alatt 

húzódó falak vagy halvány aranyszínűek voltak, vagy a nagyon 

profin elhelyezett talajlámpák festették őket olyanra. A római 



 

 

ívű bejárat előtt elterülő hatalmas teraszt impozáns korlát vette 

körül. 

Overton azt mondta neki, hogy hajtson el a ház mellett egy 

másik, de nem kevésbé lenyűgöző épülethez, amelynek tíz 

garázsbeállója van. Az egyik ajtaja automatikusan kinyílt, hogy 

befogadja a Bentley-t. 

Jane nem szívesen parkolt le odabent, mert attól tartott, hogy 

miután az ajtó becsukódik, vészhelyzet esetén nem tudja majd 

kinyitni, és elég gyorsan visszaszerezni a kocsiját. De 

amennyiben ez a kaland veszélyes fordulatot venne, a főkapu 

amúgy is nagyobb problémát jelentene számára, mint a garázsé; 

azon az akadályon soha nem lenne képes áthajtani. Ha elpártol 

tőle a szerencse, akkor nagy valószínűséggel gyalog kell majd 

menekülnie, a birtok magas falán át. 

Overton azt mondta, hogy a klubtagok jó és rossz időben 

egyaránt használhatják a garázs és a ház közötti föld alatti 

átjárót. Jane esetében ez az útvonal halálos csapdának tűnt. 

Amikor kilépett a garázsból, a redőnyajtó leereszkedett 

mögötte. 

Meg sem kísérelte elrejteni a pisztolyát, bár simán csak 

lelógatta az oldala mellett. A hangtompítóval meghosszabbított 

cső a lábszára közepéig ért. 

Itt, a völgy egyik csendesebb kerületében az éjszaka 

némasága majdnem elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az 

ember úgy érezze, a szélrózsa minden irányában elterülő 

metropolisz legnagyobb része kihalt. 

A hold mintha egy illékony mérgeket lehelő kehely lett 

volna. 

Jane felsétált a kocsifelhajtóról a három lépcsőfokon a 

teraszra. 



 

 

A tömörfa ajtó a római boltív alatt volt, két oszlop között. A 

boltív és a timpanon felett oszlopfők tartottak egy 

párkánygerendát, afelett egy bordázott frízt, afelett pedig egy 

párkányt, amelyen két kőből faragott, életnagyságú 

konkvisztádor állt, kezükben egy-egy pajzzsal és lándzsával. 

Az épület bronzkeretes homlokzati ablakai mögött meleg 

fény égett és csinált drágakövet az ablaktáblákból. A hatalmas 

ház szinte tündérmesei hangulatot árasztott a pálmafák között, 

de Jane-nek minden szépsége és mágikus aurája ellenére Poe A 

kísértetek palotája című verse jutott róla eszébe a rémes árnyaival. 

A bejárat felett nem volt kamera, mellette azonban egy 

ugyanolyan billentyűzet helyezkedett el, mint a főbejáratnál. 

Jane ismét megadta Overton tagsági számát és a „VIDAR” jelszót. 

Az elektronikus zár retesze félrecsúszott, és a kinyíló ajtó 

mögött egy magas előszoba jelent meg, két különböző 

márvánnyal kirakott padlóval – aranyszínnel erezett feketével és 

fekete színben erezett fehérrel. 

Jane, oldalán a fegyverével, belépett. 

Az automata ajtó becsukódott mögötte, és a zárnyelvek a 

helyükre kattantak. 

5. 

A BEMONDÓ MÁSOK SZÁMÁRA hallhatatlan 

hangon bejelentette: 

– Egy tag lépett be a házba. 

Borisovich osztott. 



 

 

– Újabb eltakarítás következik? – merengett hangosan 

Volodin. 

– Vagy igen, vagy nem – válaszolta Borisovich. 

– Még soha nem volt kétszer egy nap. Legalábbis nem 

emlékszem, hogy lett volna. 

– Kétszer egy hónapban sem. Az eltakarítások ritkák. 

– Tényleg ritkák – helyeselt Volodin. 

– Nagyon ritkák. 

Volodin megnézte a lapjait. 

– Megint römizni akarsz? 

– Az jó lesz. 

– Elővehetnénk a sakktáblát. 

– Nekem mindegy. 

– Nekem is – válaszolta Volodin. 

– Akkor maradjunk a röminél? – kérdezte Borisovich. 

Volodin bólintott. 

– Még egy darabig. Miért is ne? 

– Miért is ne – helyeselt Borisovich. 

6. 

AZ ELŐTÉR MÖGÖTT maga az előcsarnok hat méter 

magas volt, kazettás mennyezettel, és a padlót travertinlapok 

borították. Az épület U alakú volt, és egy kis belső udvart vett 

körül háromfelől, amelyet látni is lehetett a kőoszlopok között 

elhelyezkedő, a padlótól a plafonig érő bronzkeretes ablakokon 

át. A kis teret antik lámpák világították meg lágy fénnyel, és a 

közepén lévő tónagyságú úszómedence olyan mélykéken 



 

 

csillogott, mint egy hatalmas zafír. Gőzoszlopok kacskaringóztak 

fel a felszínéről vágyakozó szellemekként. 

A házban természetellenes csend uralkodott. Jane még soha 

nem tapasztalt ilyen némaságot. 

A folyosó mentén nagy bronzszobrok álltak piedesztálokon, 

és elegáns állványok tartottak Satsuma vázákat. 

Ha az Aspasia olyan, amilyennek állítja magát, akkor itt semmilyen 

közhelyes bordélyházi dekorációs elem nem lesz. A kifinomult ízléssel, 

stílusosan berendezett terek lehetővé teszik a vendégeknek, hogy a 

legextrémebb vágyaikat is kielégítsék, miközben magasabb rendűnek 

képzelhetik magukat a köznépnél, akik a repülőterektől távol élnek, vagy 

rossz egyetemre jártak, esetleg semmilyenre. 

Overton elmondta, hogy a földszinten a biztonsági őrök 

lakása van, a közös helyiségek, egy konyha és ilyesmi. De az 

igazság az emeleten található, ahol minden lánynak saját lakosztálya 

van. 

Az előcsarnok hátuljában két grandiózus lépcsősor tartott a 

magasba, a jobb oldali a keleti szárnyba, a bal a nyugatiba. 

Travertinfokok és lépcsőfordulók. Gazdagon díszített bronzkorlát. A 

lépcsőházak márvánnyal borított falában kis fülkék, görög és római 

istenek életnagyságú szobraival: Vénusszal, Aphroditéval, 

Perszephonéval, Ceresszel… 

Jane némán álldogált a lépcső alján, a magasabb némaságba 

bámulva, és úgy érezte, mintha ez a kifinomult bordélyház egy 

mauzóleum lenne, ahova álmokat és reményeket temettek. Nem 

akart továbbmenni. Az egy ritmusra menetelő laboratóriumi 

egerek jártak a fejében, és az a kérdés, hogy ha újabb 

információkat derít ki Shenneckről és a társairól, akkor nem lel-e 

olyan szörnyű dolgokra, amelyek teljesen elhomályosítják a 

jövőt. 



 

 

A romlottság emberemlékezet óta jelen van minden civilizációban. 

Ha a szívet érinti, az adott kultúra az egészség terén küzd 

problémákkal. Ha az elmét, akkor nem tudja megérezni a gyógyulás 

útját, mert a szív árulónak számít. És ha mind az elme, mind a szív 

romlott… akkor mi lesz? 

De végül nem volt más választása. 

Jane elindult a lépcsőn. 

Az emeleti folyosó majdnem négy méter széles volt, és 

ugyanolyan díszes, mint a lenti terek. 

Overton szerint az első emeleten tíz lakosztály volt – öt a 

keleti szárnyban, öt pedig itt, a nyugatiban. Minden ajtó mellett 

ott lógott a mögötte található lány portréja aranyleveles 

keretben. A képeket számítógépes programokkal 

olajfestményszerűre szerkesztették, és a kereteken belül egy 

nagy felbontású képernyő volt, nem vászon. 

Ha egy lány éppen egy másik klubtagot látott vendégül, 

vagy más miatt nem ért rá, a képernyő üressé vált, mintha egy 

tolvaj kivágta volna a festményt a keretéből. A háznak ebben a 

szárnyában két portré hiányzott pillanatnyilag. 

Jane megállt egy lenyűgözően szép távol-keleti lány képmása 

előtt, aki egy kínai kanapén üldögélt, amelynek a rózsafából 

faragott támláján két míves sárkány küzdött egymással. A lány 

vörös selyempizsamában volt, egyik oldalán fehér 

szegfűmintával. A bal mellén egy virág mintha korai 

hervadásnak indult volna, lehullajtotta szirmait a blúz oldalán a 

nadrágszárra. 

Jane elfordította a kilincset, és kiderült, hogy az ajtó 

automata; magától kinyílt. Legalább tíz centi vastag volt. 

Rettenetes súlya lehetett, nem csoda, hogy automatizálták. 



 

 

Odabent ízléses, kínai stílusú előszoba várta, mézarany 

faborítással a falain, ébenfa szegélyekkel, egyébiránt pedig ezüst 

és zafírkék árnyalatokban pompázva. 

Amikor az ajtó halkan becsukódott mögötte, egy csendes 

szisszenés hallatszott, mintha légmentesen záródott volna. 

Jane úgy érezte, mintha nem is egy szobába lépett volna be a 

folyosóról, hanem egy másik világba, és egy olyan találkozóra 

készülne egy tőle rendkívül idegen lénnyel, amely után soha 

többé nem lesz semmi a régi. 

7. 

AZ ELŐTÉR MÖGÖTT egy nappali terült el, 

amelyben ott ült a képen látható lány a sárkányos kanapén, a 

szirmait hullató virággal ékes pizsamában. 

Jane korábban azt hitte, hogy a számítógép erősen idealizálta 

a nő szépségét, miközben olajképszerűvé változtatta a portrét. 

De a lány élőben sem volt kevésbé gyönyörű, sőt, talán még 

lélegzetelállítóbbnak tűnt. A húszas évei közepén járhatott. 

Amikor meglátta Jane-t, elmosolyodott, és felállt, de nem 

olyan kihívóan, mint egy prostituált, még csak nem is egy 

kurtizán nagyvilági és magabiztos kisugárzásával, hanem két 

karját kétoldalt lelógatva, fejét enyhén meghajtva. Vállig érő 

szénfekete haja olyan arcot keretezett, amely szinte egy jól nevelt 

gyermekére emlékeztetett, aki dicséretet szeretne kiérdemelni a 

szüleitől. Sötét tekintete egyenes, ugyanakkor valahogy 

szégyenlős is volt, és amikor megszólalt, a hangja tíz évvel 



 

 

fiatalabbnak tűnt a megjelenésénél, és inkább őszintének, mint 

gyakorlottnak. 

– Jó estét! Annyira örülök, hogy eljöttél meglátogatni. 

A lány észrevette a Jane oldalán lógó pisztolyt, de sem 

riadalom, sem kíváncsiság nem látszott rajta, mintha nem érezné 

szükségét annak, hogy véleményt formáljon a vendégei 

személyes tárgyairól, amelyeket a lakosztályába visznek. 

– Hozhatok neked egy koktélt? Esetleg egy teát vagy egy 

kávét? 

– Nem – válaszolta Jane. Utána: – Köszönöm, nem. Hogy 

hívnak? 

A lány oldalra billentette a fejét, és még kedvesebben 

mosolygott. 

– Hogyan szeretnél hívni? 

– A valódi neveden. 

A hangjuk nemcsak azért volt csendes, mert halkan 

beszéltek, hanem azért is, mert a falak elfojtottak minden zajt, 

mintha olyan hangszigeteléssel bírtak volna, mint a 

rádióstúdiók. 

A lány bólintott. 

– Szólíts LuLingnek. – Bármi is lehetett a neve, az biztos, 

hogy nem LuLing volt. – És én hogyan szólíthatlak? 

– Hogyan szeretnél szólítani? 

– Szólíthatlak Phoebe-nek? 

– Miért pont Phoebe-nek? – csodálkozott el Jane. 

– Ez görögül azt jelenti, hogy „fényes és sugárzó” – sütötte le 

a szemét LuLing szégyenlősen. – Szeretnél egy kis zenét, 

Phoebe? 

Jane elsétált mellette a legközelebbi ablakig, és azt felelte: 



 

 

– Még nem. Nem lehetne… nem beszélgethetnénk előtte egy 

kicsit? 

– Az csodálatos lenne – válaszolta LuLing. 

Jane megkocogtatta az üveget. Az ablak rendkívül vastagnak 

tűnt, legalább háromrétegűnek. 

– Idejössz mellém a kanapéra? – kérdezte LuLing. Maga alá 

húzott lábakkal ült, egyik karját kecsesen a támlán nyugtatta. 

Jane tőle kicsit távolabb foglalt helyet, a pisztolyt kettejük 

közé fektette a kárpitra. 

– Mindig nagy öröm, amikor egy hölgy jön hozzám 

látogatóba – jegyezte meg LuLing. 

Jane-ben korábban felmerült a kérdés, hogy nem csak férfiak 

lehetnek-e klubtagok, de ebből úgy tűnt, hogy nem. 

– Gondolom, ez nem fordul elő túl gyakran. 

– Nem elég gyakran. A lányos mókák különleges mókák. Te 

gyönyörű vagy, Phoebe. 

– A nyomodba sem érhetek. 

– És éppen olyan szerény vagy, amilyen gyönyörű. 

– Mióta… vagy itt, LuLing? 

Túlzás lenne azt állítani, hogy ettől a lány arcára fagyott a 

mosoly, de kicsit megváltozott a csodálkozástól. 

– Itt nincs idő. Nekünk nincsenek óráink. Mi kiléptünk a 

világból, ki az időből. Itt jó. 

– De azt biztosan tudod, hogy mennyi ideje. Egy hónapja? 

Három hónapja? 

– Nem szabad az időről beszélnünk. Az idő minden jónak az 

ellensége. 

– Nem gondoltál még arra, hogy elhagyd ezt a helyet? – 

kérdezte Jane. 

LuLing felvonta a szemöldökét. 



 

 

– Miért akarnék elmenni innen valaha is? 

A hangja nem tűnt teljesen gépiesnek, de minden gesztusa és 

válasza tudatos kondicionálásról árulkodott. Bármilyen 

őszintének tűnt is a kamaszos hangja, bármilyen 

mesterkéletlennek minden arckifejezése, volt benne valami 

annyira természetellenes, mintha földönkívüli lenne. 

8. 

MIKÖZBEN BORISOVICH lerakott egy nem egészen 

tíz kártyából álló sort, a bemondó jelezte, hogy az egyik vendég 

illetlen kérdést tett fel az egyik lánynak. A bemondó nem 

hallhatta a lakosztályokban folyó párbeszédeket, de megkapta a 

lányoktól azokat a kérdéseket és szókapcsolatokat, amelyek 

protokollszegést jelenthettek. Ebben az esetben a következőt: 

„Nem gondoltál még arra, hogy elhagyd ezt a helyet?” 

Volodin, aki ugyanezt az üzenetet kapta, felnézett. A 

biztonsági őrök tekintete találkozott. 

Borisovich vállat vont. A klubtagokkal időről időre 

előfordult, hogy problémás dolgokat mondtak, de ezek egyike 

sem okozott még komolyabb incidenst. Az volt a 

legbosszantóbb, amikor nagy ritkán eltávolításra volt szükség. 

Minden más nagyon könnyű volt. Ő és Volodin mindent 

megkaptak, amire szükségük volt. Boldogak voltak. A 

munkaadóik figyelmesek és nagylelkűek. A szomorú életet már 

messze maguk mögött hagyták. Nem rágódtak rajta. Alig 

emlékeztek rá. Nem akartak emlékezni rá, ezért nem is tették. 

Volodin megkeverte a paklit. 



 

 

9. 

LULING RENDKÍVÜLI SZÉPSÉGE és látszólagos 

magabiztossága ellenére Jane a sebezhetőségét is éppen olyan 

tisztán látja, mint a vörös selyempizsamáját. Ez a lány elveszett 

és magányos, de mindkét ténnyel kapcsolatban tagadásban van. 

Vagy az is lehet, hogy a tagadásnál is komolyabb mentális 

problémákkal küszködik. Talán olyan súlyos téveszmékkel, 

amelyek miatt képtelen felismerni és kifejezni a valós érzelmeit. 

– LuLing, mivel töltőd az idődet, amikor nincsenek 

vendégeid? 

– Nekem kell tisztán tartanom a lakosztályomat, de az nem 

nehéz. Minden segítséget megkapok. A munkaadóim 

nagylelkűek. 

– Vagyis fizetést kapsz? 

LuLing mosolyogva bólintott. 

– Kedvességet kapok fizetségül, és mindent, amire 

szükségem van, ráadásul a világ csúfságai elől is elszökhetek. 

– Itt, az Aspasiában nincsenek csúfságok. 

– Nincsenek – helyeselt LuLing. – Egyáltalán. Ez a 

leggyönyörűbb hely a világon. 

– És amikor nem takarítasz? 

– Én főzök magamra, amit nagyon élvezek. Nagyon. Minden 

segítséget megkapok, és ezer és egy receptet ismerek. – Hirtelen 

felderült az arca, és tapsikolni kezdett, mintha megörült volna a 

lehetőségnek, hogy főzhet a látogatójára. 

– Készíthetek neked egy nagyszerű vacsorát, Phoebe? 

– Talán később. 

– Ó, remek. Remek, remek. Ízleni fog neked a főztöm. 



 

 

– Szóval takarítasz és főzöl. És még? Miit csinálsz még, 

amikor nincsenek vendégeid? 

– Tornázom. Nagyon szeretek tornázni. Odalent van egy 

teljesen felszerelt edzőterem. Precíz edzéstervet követek. A hét 

minden egyes napján más a rutinom. Vigyáznom kell az 

egészségemre és a jó megjelenésemre. Precíz edzéstervet és 

precíz diétát követek, és precízen követem őket. Nem térek el 

tőlük. Ebben nagyon ügyes vagyok. 

Jane lehunyta a szemét, és lassú, mély lélegzeteket vett. 

Sorozatgyilkosokat is vallatott már a legkegyetlenebb vágyaikról 

és gyilkossági módszereikről, de ez a párbeszéd olyan sok 

energiát kivett belőle, mint még soha semmi. 

Nem tudta kiverni a fejéből a videóban látott 

egérhadseregeket. És Nick látványát sem, amint a saját vérében 

fürdik, amelyet a saját késével ontott ki. Nicknek, az egereknek 

és ennek a lánynak a sorsát egy olyan ellenállhatatlan 

technológia határozta meg, amelyet legfeljebb nagyon 

homályosan tudott volna körülírni; és bár azoknak az 

embereknek, akik e mögött az összeesküvés mögött álltak, 

néhány célját nagyon is értette, olyan tetteik is voltak – mire jók 

például az öngyilkosságok? –, amelyekkel nem tudott mit 

kezdeni. 

– Még mindig nem kérsz egy koktélt? – kérdezte LuLing. 

Jane kinyitotta a szemét, és megrázta a fejét. 

– Mi van a többi itteni lánnyal? Ismered őket? 

– Ó, igen, ők a barátaim. Csodálatos barátok. Együtt 

szoktunk tornázni. Néha a vendégeket is együtt szórakoztatjuk. 

– Hogy hívják őket? 

– A lányokat? 

– Igen. Hogy hívják őket? 



 

 

– Hogyan szeretnéd hívni őket? – kérdezte LuLing. 

– Te nem tudod a nevüket – állapította meg Jane. – Nem 

tudod, hogy kik ők, és honnan jöttek, ugye? 

– Dehogynem. Ismerem őket. A barátaim. Jó barátok. 

Nagyszerű barátok. Együtt szoktunk tornázni. 

– Nevetni is szoktatok együtt, LuLing? 

Az a korábban sima és makulátlan arc ráncokba szaladt a 

kérdéstől, de ezek a ráncok, mintha csak egy vízbe dobott kő 

nyomán támadt hullámok lennének, ahogy kialakultak, el is 

halványultak, és mire a lány megszólalt, teljesen eltűntek. 

– Nem tudom, mire gondolsz, Phoebe. 

– Sírni is szoktatok együtt? 

A lány arcára megértés ült ki. A vörös selyem felszisszent a 

kanapén, ahogy közelebb csúszott Jane-hez. LuLing egyik kezét 

a látogatója combjára tette. 

– Szívesen megríkatnál, Phoebe? A fájdalomnak megvan a 

maga szépsége, a megaláztatásnak még inkább. Az Aspasiában 

csak szépség van, semmi csúnyaság, és én teljesen a tiéd vagyok. 

A tulajdonod vagyok. 

Jane megtalálta a csúfságot a szépségnek ebben a 

palotájában, és az undortól borzongva, hányingerrel küszködve 

felállt. 

– Te nem vagy a tulajdonom. Senkinek a tulajdona nem 

vagy. 



 

 

10. 

A BEMONDÓ EGY PROBLÉMÁS KIJELENTÉST 

közvetített Borisovichnak és Volodinnak, amelyet az egyik lány 

hallott egy látogatótól: „Te nem vagy a tulajdonom. Senkinek a 

tulajdona nem vagy.” 

A két férfi lerakta a lapjait. Ránéztek az asztalon heverő 

Wilson Combat .45-ösökre, de nem vették fel őket. 

– Csak egy klubtag – mondta Volodin. 

– Senki nem hatolt be jogtalanul a klub területére – válaszolta 

Borisovich, mert nem hallottak riasztást. 

A klubtagok ellen soha nem alkalmaztak erőszakot. 

Egy-egy tagnak néha annyira elvette az eszét egy-egy lány, 

hogy azt akarta, kizárólag az ő rendelkezésére álljon, s az 

Aspasia falain kívül. Ezt nem engedhették meg. A klub tagot le 

kellett beszélni az elhamarkodott cselekedetekről. Két másik 

klubtagnak, akik éppen elérhetőek voltak, oda kellett mennie, 

hogy tárgyaljanak vele, és meggyőzzék. 

Ez a klubtag még nem tett és nem mondott semmi olyasmit, 

ami aktív beavatkozást követelt volna meg. A bemondó erre a 

döntésre is be volt programozva. 

11. 

AMIKOR JANE FELPATTANT a kanapéról, LuLing is 

felállt vele együtt, és a vállára tette a kezét, mintha meg akarná 

vigasztalni: 



 

 

– Phoebe, semmi, ami itt történik, nem helytelen. Neked is 

megvannak a vágyaid, és nekem is… ennyi az egész. 

De a lány tekintete felkavaró volt, bár nem azért, mert olyan 

bátran nézett Jane szemébe, és azért sem, mintha a pillantása 

merev és sekélyes lett volna, mint egy játék babáé, mert nem volt 

az. LuLing két szeme a sötétség két csillogó tava volt, éppen 

olyan feneketlenek, mint bármelyik emberi lényé. Ám a 

mélységük másnak tűnt, mint a többi ember esetében, mert nem 

nyüzsgött élettől, nem tartalmazta remények, vágyak és félelmek 

miriádjait. LuLing tekintete minden mélysége ellenére is 

élettelen volt, olyan, mintha egy mélytengeri szakadékba 

nyújtana bepillantást, ahol a nyomás elviselhetetlen, az élet ritka, 

és a vízbe fúlt dolgok nyugalmát alig kavarja fel valami. 

Jane azt kérdezte: 

– Neked vannak vágyaid, LuLing? Vannak? 

A lányt ismét elöntötte a kislányos zavar. Lágy hangja még 

csendesebbé vált. 

– Igen, vannak vágyaim. A te vágyaid. Ha hasznos vagyok, 

és használnak… engem az elégít ki. 

Jane kicsusszant a vállán nyugvó kéz alól, és elvette a 

pisztolyát a kanapéról. 

A lány most sem tanúsított aggodalmat a fegyver láttán. 

Talán még azt is mosolyogva tűrné, hogy lelőjék. Végtére is, ami 

az Aspasiában történik, az nem lehet csúnya, és minden 

helytelenség, amelyet egy klubtag követ el, helyessé válik. 

– Most mennem kell – indult el Jane az ajtó felé. 

– Csalódást okoztam? 

Jane megállt, megfordult, és olyan szomorúság támadt 

benne, miközben végigmérte LuLinget, amilyet még soha nem 

érzett; a szomorúságába frusztráció, harag, rettegés, 



 

 

hitetlenkedés és hit vegyült. Ezen a lányon nem egyszerűen egy 

szekta hajtott végre agymosást, hogy megfossza a szabad 

akaratától; ez több volt agymosásnál; az ő agyát addig sikálták, 

amíg szálaira nem foszlott, majd valami mást horgoltak azokból 

a szálakból. Jane azt sem tudta, hogy kivel-mivel – társalog, 

hogy maradt-e még bármi is abból a lányból, aki egykor ebben a 

testben élt, vagy a testet már kizárólag egy idegen szoftver 

irányítja. 

– Nem, LuLing. Nem okoztál csalódást. Te nem tudsz 

csalódást okozni a klubtagoknak. 

A makulátlan, ragyogó arcocskán mosoly tündökölt fel. 

– Ó, akkor jó. Nagyon jó. Remélem, még visszajössz. 

Tökéletes vacsorát tudnék főzni neked. Ezer és egy receptet 

ismerek. Semmit nem szeretnék jobban, mint téged boldoggá 

tenni. 

Ha úgy tűnt volna, hogy valahol ennek a lánynak a mélyén 

van még egy kis börtönbe zárt tudatosságdarabka, ami az emberi 

fül számára hallhatatlanul sikoltozik a szakadék legalján, Jane 

kiszabadította volna az Aspasiából. De így kit, mit, miért? Azért, 

hogy az ujjlenyomatai alapján azonosítsák, és visszavigyék egy 

olyan családhoz, amelyre már nem emlékszik, és akik szintén 

nem ismernének rá arra, ami maradt belőle? Nincs az a 

pszichoterápia, ami helyreállíthatná. És ha egy sebész felvágná a 

koponyáját, és megtalálná az agyában lévő nanotechnológiai 

hálózatot, akkor sem tudná, hogyan távolítsa el, és a lány 

valószínűleg nem is élné túl az eltávolítását. 

– Semmit nem szeretnék jobban, mint téged boldoggá tenni – 

ismételte meg LuLing. Visszaült a kanapéra. Mosolyogva 

lesimította azt a foltot a kárpiton, ahol a látogatója ült korábban. 

Újra és újra végigsimított rajta. 



 

 

Jane-ben felmerült egy gondolat. Amikor a lány nem a 

lakosztályát takarítja, ami nem vihet el sok időt, és amikor nem 

főz, nem tornázik és nem a vendégeit szórakoztatja, vajon 

mennyi ideig üldögél a semmibe meredve egyedül, némán és 

mozdulatlanul, mintha egy játékszer lenne, amit egy olyan 

kisgyermek dobott el, aki felnőtt, és már nem akar játszani vele? 

A kilincs jéghidegnek tűnt a tenyerében. Az ajtó az érintésére 

reagálva magától kinyílt, és amikor Jane kilépett a folyosóra, be 

is csukódott mögötte. 

A folyosó hűvösebbnek tűnt, mint korábban. Jane reszketett, 

a lába alig tudta megtartani. A falnak támaszkodott, és lassú, 

mély levegőket vett. A pisztoly rettenetesen nehéznek tűnt a 

kezében. 

12. 

A BEMONDÓ NEM KÜLDÖTT több üzenetet a 6. 

számú lány vendégének határszegéseivel kapcsolatban. 

Borisovich és Volodin további fejleményekre vártak. Átmenetileg 

elveszítették az érdeklődésüket a kártyajáték iránt. 

Amikor nem történtek további fejlemények, Volodin azt 

mondta: 

– Besötétedett. Most elintézhetjük az eltávolítást. 

– Akár neki is láthatunk – helyeselt Borisovich. Felállt az 

asztaltól, és magához vette a fegyverét. 

Volodin ugyanígy cselekedett. 



 

 

Egyikük sem viselt kabátot, a fegyverüket nem takarta 

semmi. Nem számítottak arra, hogy klubtagokkal fognak 

találkozni ott, ahova mennek. 

Együtt sétáltak ki Borisovich lakosztályából. 

13. 

JANE-BEN FELMERÜLT, hogy kiválaszt egy másik 

portrét, bemegy egy másik ajtón, beszél még egy lánnyal. De 

semmi többet nem tudott volna meg azoknál a komor tényéknél, 

amelyeknek már a birtokában volt. És az a beszélgetés is éppen 

olyan felkavaró és nyomasztó lett volna, mint amelyet LuLinggel 

folytatott. 

Tény, hogy az Aspasiában szex folyik, de nem ez az egyetlen tény. 

Itt a szexnél sokkal fontosabb a nyers erő, a dominancia, a megalázás és 

a kegyetlenség. Ezeknek a szexuális érintkezéseknek semmi közük a 

szerelemhez, a szeretethez vagy a szaporodáshoz. A lányok azért ilyen 

lélegzetelállítóan gyönyörűek, akárcsak a ház, hogy azok a látogatók, 

akik leereszkednek az itt végbemenő mocsokba, úgy tehessenek önmaguk 

és egymás előtt, mintha szépség is lenne az irgalmatlan 

barbarizmusukban, mintha a végtelen hatalmuk őket is gyönyörűvé 

tenné, nem csak primitívvé és démonivá. 

Jane még csak egyszer félt ennyire, és egyszer érezte magát 

ilyen tehetetlennek életében – és az már nagyon régen volt. 

Bár a többi, LuLinggel hasonló állapotban lévő lánnyal 

folytatott beszélgetéssel nem ment volna sokra, arra gondolt, 

hogy talán a földszinten megtud valami hasznosat. 



 

 

A hátsó lépcsőház nem volt messze tőle. A főlépcsővel 

ellentétben ennek mindkét vége le volt zárva, ami céltáblává 

tette Jane-t, de azért gyorsan lesietett rajta. 

A lépcsőket is az akadémián tanulta meg kezelni, Hogan’s 

Alley-ben, egy kis tégla- és faépületekből álló városban, 

amelyben volt bíróság, bank, vegyesbolt, mozi, bár, motel, 

használtautó-kereskedés és még rengeteg minden; az volt a világ 

legjobban megtervezett és legélethűbben megépített 

kiképzőközpontja. Hogan’s Alley-ben senki nem lakott igazából. 

Az összes bűnözője színész volt, akiket egy ügynökség 

biztosított. 

Jane, miközben óvatosan lerohant a lépcsőn, szinte úgy 

érezte, mintha a kiképzése kizárólag azért történt volna egy 

hamis városban, hogy felkészítse az Aspasiára, amely a maga 

módján szintén csak egy díszlet volt, melyben a lányok és a 

biztonsági őrök tartózkodtak, de ahol senki nem élt igazából. 

A Quanticóban eltöltött tizenhat hete alatt időnként 

végigsétált Hogan’s Alley-n, amikor éppen nem folyt ott 

kiképzés, amikor senki más nem járt az utcáin. Bár soha nem 

hajlott a babonákra, néha úgy tűnt számára, mintha kísértetek 

között járkálna, és időnként olyan érzés töltötte el, mintha eljött 

volna a világvége, amikor az összes emberlakta építmény kiürül, 

és az övé marad az utolsó elevenen dobogó szív a világon. 

Mire leért a lépcső aljára, ismét elfogta ez a világvége- 

hangulat, bár ezúttal jobb okból. Az Aspasiában az emberiség 

legsötétebb vágyai – a végtelen hatalom, az irányítás, az 

engedelmességre kényszerítés, az ellenállás teljes kiiktatása – 

manifesztálódtak. Az a technológia, amelytől LuLing arra 

vágyott, hogy használják, és amely elérte, hogy boldogan várja, 

ölbe tett kézzel, hogy bántsák és megalázzák, olyan agytrösztök 



 

 

technológiája, akik a saját utópiájukra formálnák a világot, és 

ezzel el is pusztítanák. 

A földszint nyugati szárnya továbbra is kihalt volt, a folyosó 

ott húzódott a szeme előtt az előcsarnok irányába, és mintha 

minden egyes lépésével még hosszabbá vált volna. 

Jane kinyitotta a tőle balra lévő kétszárnyú ajtót, megkereste 

a villanykapcsolót, és egy edzőtermet látott maga előtt 

súlyzókkal, futópadokkal, szobakerékpárokkal…  

Arra tippelt, hogy az első ajtó jobbra a konyhába vezet, 

ehelyett egy furcsa, ablaktalan helyiségben találta magát, 

amelyben égve hagyták a neonlámpákat. Fehér csempés padló. 

Fehér falak. Középen egy rozsdamentesacél lappal borított asztal 

állt egy szintén fehér csempével burkolt emelvényen. Az egész 

olyannak tűnt, mint egy sci-fi csillaghajójának valamelyik 

kamrája. 

Az asztalon egy meztelen lány feküdt. 

14. 

TÁVOLRÓL ÚGY TŰNT, mintha az asztalon fekvő 

lány csak aludna, de ez az illúzió azonnal elmúlt, amint Jane 

közelebb lépett hozzá. A holttest jácintkék szeme tágra nyílt, 

mintha megdöbbentette volna az utolsó dolog, amit látott. A 

kecses nyakán lévő véraláfutások erőteljes fojtogatásról 

árulkodtak, bár az a nyakkendő vagy sál, amely megölte, nem 

volt a környékén. Az állán látható vércseppek a nyelvéből 

fakadtak, amelyet elharapott a haláltusája közben, és amely a 

fogai között maradt. 



 

 

Életében ez a szőke lány is ugyanolyan szép lehetett, mint 

LuLing; az arca maga volt a tökéletesség, a testét mintha Erósz 

faragta volna. Jane úgy érezte, vele sincs egy súlycsoportban a 

külső megjelenés szempontjából. 

Ennek ellenére azt gondolta: Ez én is lehetnék, ez én vagyok. Ez 

leszek én holnap, a jövő héten vagy egy hónap múlva, mert ilyen 

nagyhatalmú embereket nem fogok tudni legyőzni. 

A helyiségből egy másik is nyílt. A kettő közötti ajtó félig 

nyitva állt. 

Ha Jane olyan ember lett volna, aki elmenekül a problémák 

elől ahelyett, hogy beléjük veti magát, akkor talán lelépett volna. 

De ezt szégyenletesnek találta volna önmagára nézve, és az anyja 

újabb cserbenhagyásának tekintette volna, akiért tizenkilenc 

évvel korábban nem tudott kiállni. És ebben a világban nem 

kifizetődő a menekülés. Aki bármi elől elmenekül, az 

elkerülhetetlenül is ugyanabba fog beleszaladni. 

Jane odament a félig nyitott ajtóhoz. Még jobban betolta. 

Átlépett a küszöbén. 

Egy szuperhatékony gázkazán előtt állt, amelynek semmi 

köze nem volt a hatalmas udvarház fűtéséhez. A gyártója a 

„POWERPAK III HAMVASZTÓRENDSZER” címkét rakta rá. Általában 

krematóriumokban lehetett ilyeneket látni. 

Jane LuLing hangját hallotta a fejében: „Szívesen megríkatnál, 

Phoebe? A fájdalomnak megvan a maga szépsége…” 

Jane tudta, hogy az ilyesminek óhatatlanul is elő kell 

fordulnia egy olyan helyen, amelyik az abszolút hatalom 

gyakorlását kultiválja, és ez ezzel járó összes iszonyatot. Tudta, 

de elnyomta ezt a tudatot. Ha az ember David Góliát ellen, akkor 

nem szívesen töpreng túl hosszan az ellenfele méretein, 

erőszakos hajlamain vagy kegyetlenségén. 



 

 

De a szexuális aktus közben elkövetett gyilkosság nem 

fordulhat elő túl gyakran, mert akkor folyamatosan új lányokat 

kellene toborozniuk, el kellene rabolniuk vagy más módon 

beszerezniük őket, hogy utána a beprogramozásukra is időt és 

energiát fordítsanak. De még ha nem is történik meg túl 

gyakran, számolniuk kellett azzal, hogy időnként azért elő fog 

fordulni, és fel is készültek rá, hogy megbirkózzanak az ebből 

következő hullákkal. A jelek szerint mindettől akkorát sem 

rezzent a lelkiismeretük, mint a náciké vagy Sztáliné, amikor 

milliókat gyilkoltak le. 

Jane nagyon kicsinek érezte magát a hamvasztógép előtt 

állva. Olyan kicsinek, mint egy gyermek. 

A PowerPak III-ból kiszökött némi gáz a nyomás hatására; a 

lángok felcsaptak. A hamvasztógépet előmelegítették a 

feladathoz. 

Amikor Jane rájött erre, visszahátrált a másik helyiségbe, és 

elindult az ajtó felé. Azon épp ekkor lépett be két férfi a 

folyosóról. 

15. 

NAGYDARAB FÉRFIAK VOLTAK, tagbaszakadtak, 

és vállra erősíthető fegyvertokot viseltek, amelyből könnyen elő 

tudták venni a hangtompítós pisztolyukat. 

Jane kezében ott volt a Heckler & Koch. Nem kellett 

előrántania. Anélkül, hogy tudatos erőfeszítést tett volna ebbe az 

irányba, észrevette, hogy kinyújtott kézzel maga elé tartja. 



 

 

Miközben a két férfi a lány felé sétált, aki rémálomszerűen 

hevert az acéllapon, a nagyobbik azt mondta: 

– Meg kell várnunk, amíg besötétedik. 

– Már besötétedett – válaszolta a másik. – Két órája. 

– Csak sötétben csinálhatjuk a füst miatt. 

– Senki nem fogja meglátni a füstöt. Ez a rendszer alig bocsát 

ki látható füstöt. 

Úgy tűnt, mintha a hulla jelenléte, a ténye szinte nem is lenne 

rájuk hatással. 

– Ez egy jó gép. Nekem tetszik ez a gép. Bár azért termel 

némi füstöt. 

– Ez egy nagyon jó szerkezet. De mindegy, már éjszaka van. 

Jane pár pillanatig azt hitte, hogy csak szórakoznak vele, és 

mindjárt előkapják a fegyverüket, és váratlanul felé fordulnak. 

Aztán eszébe jutottak Overton szavai: „A tagokat nem látják meg, 

mert erre vannak programozva.” 

Jane elhitte, amit William Overton mondott neki, ezért mert 

idejönni. Ám amíg át nem élte a passzív láthatatlanságnak ezt a 

formáját, nem tudta elképzelni, hogyan működhet. 

A biztonsági őrök szeme nem volt vak rá. Jane látványát 

éppen olyan biztosan továbbították a látóidegeik az agyukba, 

ahogyan az asztalon fekvő halott lányét. De valamiféle szűrő 

kitörölte őt az agyuk tudatos részéből. A lány a kapunál és a 

bejárati ajtónál is Overton tagsági számát és jelszavát használta, 

és mivel az őrök nem kaptak riasztást, hogy valaki illetéktelenül 

hatolt volna be a birtokra, úgy gondolták, hogy csak a lányok és 

klubtagok vannak az épületben. Látni az igazságot látták, 

azonban ami az agyukban tudatosult, az hazugság volt. 

Mivel az Aspasia klubtagjai irtóztak a gondolattól, hogy az 

arcuk bármilyen összefüggésbe kerüljön az intézménnyel, 



 

 

támadt egy rés a biztonsági rendszerben, és ez a rés mentette 

meg Jane életét. 

Sima technológiáról volt szó, ami mégis mágiának tűnt, 

Átkozottul sötét mágiának, amelyben a lány egyáltalán nem 

bízott. Miközben a fegyverét továbbra is a két férfira fogta, 

óvatosan hátrálni kezdett tőlük abban a meggyőződésben, hogy 

ha váratlan mozdulatokat tenne, azzal megtörné a bűvöletüket. 

Egészen egy sarokig hátrált. 

A magasabb, legalább százkilencven centis férfi átment az 

ajtón a krematóriumba. 

A másik az acélasztal mellett maradt, és a meztelen, halott 

lányt bámulta. Ha felemelte volna a fejét, pont abba a sarokba 

nézett volna, ahol Jane állt. 

Egyszer csak összevonta a szemöldökét. Egészen odáig 

annyira mozdulatlanok voltak az arcvonásai, hogy Jane-ben 

felmerült a kérdés, hogy vannak-e egyáltalán gondolatai. Ám 

ekkor felnézett, és végigtekintett a szobán. 

Lehet, hogy Jane csak képzelődött, de úgy látta, mintha egy 

pillanatra megállapodott volna rajta a férfi tekintete. 

A biztonsági őr oldalra billentette a fejét. 

Jane visszatartotta a lélegzetét. Ha a program 

megakadályozza, hogy a férfi meglássa őt, akkor azt sem teszi 

lehetővé, hogy meghallja. Ennek ellenére semmilyen zajt nem 

mert csapni. 

A férfi arccsontjai olyan vastagnak tűntek, mintha nem két 

ember egyesüléséből született volna, hanem egy 

kovácsműhelyben kalapálták volna ki; két szeme gyanakodva 

meredt a világba szemöldökcsontjának pereme alól. 



 

 

Végül visszanézett a halott lányra. Az arcán nem 

tükröződtek komolyabb érzelmek annál, mintha egy üres asztalt 

bámult volna. 

A másik férfi is visszatért a krematóriumból, egy 

rozsdamentesacél hordágyat tolva maga előtt. Miközben az 

asztal mellé igazította, végigmérte a halott szőkét, és azt mondta: 

– A 4. számú. 

– A 4. számú – helyeselt a társa. 

– Ki kell takarítanunk a szobáját. 

– Elő kell készítenünk a következő 4. számúnak – erősítette 

meg az alacsonyabb őr. 

A számítógépes guruknak van egy szavuk azokra az 

emberekre, akik azt hiszik, hogy lenyomozhatatlanok, pedig 

nem. Ez a szó az „ostoba”. Azoknak az embereknek, akik azt 

hiszik, hogy sikerült teljesen eltűnniük mások szeme elől – 

beleértve a legelszántabb világvégehívőket is –, igazából csak 

egy apró töredékük láthatatlan. Azok, akik tényleg 

lenyomozhatatlanok, mint Jane, ugyanakkor képesek különböző 

eszközök segítségével láthatatlanul használni az internetet, az 

úgynevezett „sötét zónában” vannak. 

Jane már két hónapja dolgozott a sötét zónából, és ebben a 

pillanatban duplán is ott volt: sem a modern technológia, sem a 

biztonsági őrök érzékszervei nem észlelték a jelenlétét, és 

szabadon mozoghatott. 

– Égessük el! – mondta a magasabbik férfi. 

– Égessük! – helyeselt az alacsonyabbik. 

Úgy rakták át a szőkét az asztalról a hordágyra, mint egy 

zsák szemetet, mintha a lány soha nem is lett volna senki. 

Ez a barbárság már túl sok volt Jane-nek, megbocsáthatatlan 

méltatlanság, és képes lett volna lelőni a két férfit, amiért így 



 

 

bánnak a lánnyal. De bizonyos értelemben ők is áldozatok 

voltak, és nem lehetett tudni, hogy már az implantátum előtt is 

durva és kegyetlen emberek voltak-e; Jane-nek nem állt 

rendelkezésére erről elegendő bizonyíték ahhoz, hogy halálra 

ítélje őket. És egyébként is, a két férfi leginkább két lábon járó 

halottakra emlékeztetett. 

Miközben a biztonsági őrök átmanőverezték a hordágyat a 

nyitott ajtón, hogy bepakolják a tetemet a PowerPak III 

hamvasztógépbe, Jane elhátrált tőlük, és kisurrant a helyiségből. 

A földszinti folyosón sietve a kijárat felé indult. 

Amikor elment a lépcső mellett, felpillantott Vénusz és 

Aphrodité életnagyságúnál nagyobb fehér márványszobraira. 

Lehet, hogy csak a megvilágításuk tette, vagy a saját komor 

hangulata, de már nem pogány istennőknek tűntek számára, 

nem olyan csodálatra méltóknak és félelmeteseknek, mint 

korábban, hanem pusztán félelmeteseknek, mint az aztékok 

istenei, akik eleven gyermekek szívének kitépését követelték az 

áldozati oltárokon. 

A bejárati ajtó mellett ismét megadta Overton tagsági számát 

és jelszavát. Csak pár pillanatig kellett várnia, ám ezek a 

másodpercek szinte kibírhatatlannak tűntek számára. 

A hold nem táplálhat rosszindulatot, most mégis úgy 

lebegett az éjszakában, mint egy sárkánytojás, amelyből egy 

világvégét hozó szörnyeteg készül kikelni. 

A garázsnál egy újabb billentyűzet kért tagsági számot és 

jelszót, de a rolóajtó Jane minden baljós előérzete ellenére 

megindult felfelé a Bentley előtt. 

A kocsiutat itt is főnixpálmák keretezték, és a lombjuk 

alagútja alatt két fényszóró közeledett Jane felé a másik oldali 

sávban. A lány felkészült arra, hogy felgyorsítson, és letolja a 



 

 

másik járművet, ha az keresztbeállna előtte, hogy elzárja az útját, 

azonban a sötétített ablaküvegű Maserati minden probléma 

nélkül elhajtott mellette. 

A kapu belső oldalán nem volt billentyűzet. A két nagy 

vasajtó automatikusan nyílni kezdett, amikor a Bentley a 

közelükbe ért, és minden további nélkül kiengedték Jane-t. 

A lány egy olyan világba hajtott ki, amely elmondhatatlanul 

többet jelentett számára, mint mielőtt az Aspasiában járt; egy 

veszélyben lévő világba a vakítóan fényes csillagok alatt. 

16. 

EGY MÁSIK UTCÁBAN kellett volna leparkolnia a 

Bentley-t, és utána végig kellett volna sétálnia William Overton 

háza előtt az utca túloldalán, felderítőutat kellett volna tennie, 

mielőtt bemegy az épületbe, hogy ellenőrizze, nem szabadult-e 

ki, és nem hívott-e segítséget a férfi. Ehelyett egyenesen behajtott 

a parkolóba, a két másik kocsi, a piros Ferrari és a fekete Tesla 

közé, és a távirányítóval bezárta maga mögött az ajtót. A házba 

vezető bejárat mellett beütötte a riasztórendszert kikapcsoló 

kódot a billentyűzeten, az ügyvéd kulcsával kinyitotta az ajtót, 

és a pisztolyát maga elé emelve bement. 

Az Aspasiában csontig átfagyott, és a kocsija fűtése sem 

melegítette fel. De bármennyire fázott is, az érzelmei fortyogtak. 

A felháborodása, amelyet mindig is kordában tudott tartani, 

olyan dühnek adta át a helyét, amely azzal fenyegette, hogy az 

illendőség és diszkréció minden keretén áttör. Jane azt akarta, 

hogy a bűnösök megfizessenek. 



 

 

Azt akarta, hogy mindenüket veszítsék el az utolsó 

dollárjukig és az utolsó csepp vérükig, meg akarta fosztani őket 

a túláradó magabiztosságuktól és az önelégült 

felsőbbrendűségüktől. A félelme rettegésig fajult, és már 

nemcsak Travist és önmagát féltette, hanem mindent és 

mindenkit, akit szeretett, a barátait és a hazáját, a szabadság 

jövőjét és az emberi szív méltóságát. 

Overton ugyanott feküdt a fürdőszobában, ahol hagyta, még 

mindig a csaphoz és az antik kád lábához bilincselve. Amíg a 

lány távol volt, az idő egy részét azzal tölthette, hogy 

megpróbálta magát kiszabadítani. Csúnyán lehorzsolt 

csuklójából véres váladék szivárgott, vagy azért, mert 

megpróbálta elszakítani a kábelkötözőt, vagy azért, mert a 

kapcsát igyekezett kicsúsztatni, de nem járt sikerrel. Vagy az is 

lehet, hogy tudatlanságában azt hitte, képes lesz kihúzni az 

acélcsövet a falból, azonban csak a márványborítását sikerült 

megrepesztenie. És biztosan megpróbálta beékelni a jobb vállát 

és a jobb térdét a kád alá, hogy megemelje annyira, hogy ki tudja 

húzni alóla a lábára erősített kábelkötözőt. De a hatalmas 

fürdőalkalmatosság legalább fél tonnát nyomhatott, sőt annál 

talán száz-százötven kilóval is többet; és a lefolyócsöve meg a 

vízvezetékei is a padlóhoz erősítették, úgyhogy Overtonnak csak 

pár horzsolást sikerült szereznie a térdére, és néhány 

véraláfutást a vállára. A haja nedvesen összetapadt, a teste 

lábujjhegyétől a feje búbjáig csillogott a verejtéktől, Dolce & 

Gabbanája sötét foltos volt az izzadságtól és talán valami mástól 

is, szóval a férfi kudarcot vallott szabadulóművészként. 

Amikor Jane megjelent a fürdőszoba ajtajában, Overton 

összerezzent, és olyan végtelen rettegés ült ki az arcára, hogy az 

a valaki, aki a lány négy hónappal korábban volt, még meg is 



 

 

sajnálta volna. Csakhogy azóta más ember lett; talán soha nem is 

lesz olyan, mint régen. És egyébként is, Overton arcán éppen 

annyi nyers gyűlölet tükröződött, mint félelem. 

Amikor Jane odalépett mellé, kezében az ollóval, 

elfintorodott. A lány elvágta a fején körbeszaladó 

szigetelőszalagot, és nem érdekelte, hogy mennyire húzza meg a 

haját közben. Rászólt a férfira, hogy tolja ki a szájából a 

törülköződarabot. Overton fuldoklott és öklendezett egy kicsit, 

de végül kiadta magából. 

Jane azt állította korábban, hogy ki akarja szabadítani a 

húgát az Aspasiából, és Overton tudta, milyen állapotban lesz a 

testvére, amikor rátalál; visszafordíthatatlanban, és már nem lesz 

remény a megmentésére. El kell hitetnie a férfival, hogy meg fog 

halni, és a halála nem lesz könnyű. 

Lepillantott, és azt mondta: 

– Puccos egy hely. 

– Mi? 

– Puccos egy hely az az Aspasia. – A férfi nem válaszolt. 

– Szerinted nem az? 

Amikor Overton továbbra sem mondott semmit, Jane 

megbökte a cipője orrával. A foglya erre annyit felelt: 

– Azt hiszem, az. 

– Mit hiszel? 

– Hogy puccos egy hely. 

– Nagyon puccos hely, Sterling. Hűha! Úgy értem, pénzt nem 

kímélve igyekeztetek minél tiszteletre méltóbbá tenni. – Overton 

most sem válaszolt. – Igazad volt az őrökkel kapcsolatban. Úgy 

tettek, mintha nem vennének észre. Ez hogy működik, Sterling? 

Hogyan képesek ilyen ügyesen megjátszani magukat? 

– Mindent elmondtam neked, amit tudok. 



 

 

– Mindent elmondtál nekem, amit mertél. Ez korántsem 

ugyanaz. 

Overton elfordította az arcát. 

Jane ezúttal nem folytatta a faggatását. Várt. 

A férfi egy idő után elviselhetetlennek találta a hallgatást. Az 

arcát továbbra is elfordítva azt kérdezte: 

– Megtaláltad? 

– Kit? 

– Tudod, kit. 

– Nagyon úgy tűnik, hogy nem tudom. 

– Miért csinálod ezt velem? 

– Hogy kit találtam meg? 

– Azért akarod kimondatni velem, hogy lelőhess. 

– Milyen furcsa elképzelés. 

– Ezt csinálod – erősködött a férfi. 

– Nekem nincs szükségem ürügyre ahhoz, hogy lelőjelek, 

Sterling. Már így is rengeteg jó okom lenne rá. 

– Nekem semmi közöm az Aspasiához. 

– Te is a tagja vagy. Vidar, az istenek istene, a ragnarök 

túlélője. 

– De csak ennyi vagyok. Egy tag. Nem én hoztam létre a 

helyet. 

– Ó, a jó öreg „Nem én építettem Auschwitzot, én csak a 

gázkamrákat működtettem…” védekezés. 

– Menj a pokolba. 

– Biztos vagyok benne, hogy pontosan útba tudnál igazítani 

oda. 

– Te egy aranyérmes ribanc vagy. 



 

 

– Ha felhagysz az ostobasággal, még meg is úszhatod ezt. 

Vagy az ostobaság annyira a jellemed része, hogy még erre sem 

vagy képes önmagadért? 

– Te holtan akarsz engem látni. Essünk túl rajta! 

– Ha már a halottaknál tartunk, találtam egy halott lányt az 

Aspasiában. – Overton a saját vérében és verejtékében fekve 

megborzongott. Jane folytatta: – Egy gyönyörű, szőke lányt egy 

rozsdamentesacél asztalon. Megfojtották, talán pont abban a 

pillanatban, amikor valamelyik klubtársad a gyönyör tetőfokára 

ért. 

– Ó, a francba! – tört meg Overton hangja. – A francba, a 

francba, a francba! 

– Végignéztem, ahogy felkészülnek arra, hogy bedobták a 

krematóriumba, és elhamvasszák. 

Overton már sírt. Önmagáért sírt. 

– Essünk már túl rajta! 

Jane ismét hosszú hallgatással büntette, mielőtt megszólalt: 

– Nem a húgom volt az. Nincs is húgom. Az hazugság volt. – 

Jane szinte hallotta, ahogy a fickó lenyúl valami belső 

mélységbe, hogy előrángassa belőle a már majdnem kialudt 

reményt. – A hazugok – tette hozzá Jane – dőlnek be a 

legkönnyebben mások hazugságainak. – Overton felnézett rá. A 

szeme csupa könny volt. A szája olyan puhának tűnt, mint egy 

csecsemőé. Jane azzal folytatta: – Meg kellett ismernem az 

Aspasiát, mielőtt Shenneck ellen indulhattam volna. 

A könnyek miatt nehezebben tudott olvasni a férfi szemében, 

aki valószínűleg rá is jött erre, mert azt kérdezte: 

– Shenneck? Mi az a Shenneck? 

– Lehet, hogy te gyógyíthatatlanul ostoba vagy. Azt hitted, 

Jimmy csak az Aspasia címét lopta el tőled? Te Bertold Shenneck 



 

 

barátja vagy. Bár várjunk csak, jó szó egyáltalán a „barát”? 

Képesek a hozzád és Shenneckhez hasonlók a barátságra? 

– Nekünk… hasonló az érdeklődési körünk. 

– Igen, ez valószínűleg közelebb áll az igazsághoz. Bennetek 

inkább a ragadozók ösztönös megbecsülése van meg egymás 

iránt. És te a Far Horizons egyik befektetője vagy. – Overton 

lehunyta a szemét. Azt latolgatta, hogy melyik vezet nagyobb 

valószínűséggel a halálhoz: a lány közvetlen fenyegetése, vagy 

Shenneck. – Összehugyoztad magad? – kérdezte Jane. 

A férfi lehunyt szemmel azt felelte: 

– Nem. 

– Vizeletszagot érzek, és nem a sajátomét. 

Overton továbbra is lehunyt szemmel azt kérdezte: 

– Mit akarsz tőle? Shennecktől? 

– Le akarom buktatni. Tönkre akarom tenni. Meg akarom 

állítani. Meg akarom ölni. 

– Egyedül? Vele szemben? Ki van még melletted? 

– Azzal te ne foglalkozz! Ezt a kihallgatást én vezetem, nem 

te. 

Overton kinyitotta a szemét. 

– Én nem tudok olyan sokat, mint hiszed. 

– Az mindjárt kiderül. – Jane bement a hálószobába, Overton 

pedig idegesen utánaszólt, hogy hova megy. A lány egy egyenes 

hátú székkel tért vissza. Leült a székre, végignézett a férfin, és 

megcsóválta a fejét. – Igen, összehugyoztad magad. Szóval, 

áruld el, hogyan ültették be azokat a nanotechnológiai 

implantátumokat, amelyek a lányokat irányítják? Biztosan nem 

műtéti úton. 

Overton habozott, de utána megadta magát. 



 

 

– Injekcióval. Az irányító mechanizmus több ezer pár 

molekulás részből áll. Ezek az agyba migrálnak, ahol komplex 

rendszerré állnak össze. 

– És a vér-agy gát nem blokkolja ezeket? 

– Nem. Nem tudom, hogy miért. Nem vagyok tudós. Ezt 

csak… Shenneck zsenije érti. 

A vér-agy gát egy bonyolult biológiai mechanizmus, amely 

lehetővé teszi, hogy a vérben lévő létfontosságú tápanyagok 

áthatoljanak az agy hajszálereinek falán az agyszövetekbe, de 

kizárja a káros anyagokat. 

– Hogyan tudnak ezek az apró részecskék, ezek a pár 

molekulányi gépezetek összekapcsolódni, miután bejutnak az 

agyba? 

– Be vannak rá programozva. De ez nem Shenneck műve. Az 

egész a precíz tervezésről szól. Ha az összes részecske úgy van 

megtervezve, hogy egymásba illeszkedjenek, mint a 

kirakósdarabok, és ha minden egyes részecske csak egy helyre 

tud beilleszkedni a sorban, akkor a Brown-mozgás 

elkerülhetetlenné teszi, hogy idővel összeálljanak. 

– Vagyis a véletlenszerű mozgás hozza őket össze – 

állapította meg Jane. – A részegek sétája. 

– Igen. Shenneck szerint erre rengeteg példa van a 

természetben. 

– A riboszómák – idézte fel Jane Shenneck egyik példáját az 

egeres videókból. A riboszómák kesztyű alakú kis 

sejtszervecskék, amelyek nagy számban jelen vannak minden 

emberi sejt citoplazmájában. Ezek gyártják a fehérjéket. Minden 

riboszóma több mint ötven különböző összetevőből áll. Ha az 

ember alkotórészekre bont belőlük néhányat, majd alaposan 

összekeveri őket valamilyen életfenntartó folyadékban, akkor a 



 

 

Brown-mozgás – a folyadék belső áramlása – addig csapkodja 

őket egymáshoz, amíg az ötvenvalahány részecske ismét össze 

nem áll teljes riboszómákká. Ha Shenneck 

irányítómechanizmusának mind az ezer része úgy van 

megtervezve, hogy csak pontosan egy helyre illeszkedjen egy 

nagyobb szerkezetben, akkor a természet gondoskodik arról, 

hogy összekapcsolódjanak az agyban. A természet minden 

szinten, a szubatomikustól kezdve egészen a galaxisokig azért 

tud újra és újra létrehozni komplex struktúrákat, mert a 

tervrajzai tökéletessége elkerülhetetlenné teszi ezeknek az 

összeállását. – Miután bekerült a szegény lányok agyába ez az 

irányítómechanizmus – mondta Jane –, semlegesíteni lehet 

valahogy, hogy olyanok legyenek, mint régen? 

A kérdése szemmel láthatóan felzaklatta Overtont, aki 

felelősségre vonásként értelmezte. 

– Shenneck ilyenre csinálta. Nekem semmi közöm a 

műveihez. 

– Remek. 

– Kellett volna… nem hinném, hogy ez a megfelelő szó, de 

valami ellenméreg. 

Mintha egy jobb metódus kevésbé tette volna Frankenstein 

szörnyetegét szörnyeteggé, a teremtőjéből pedig hőst csinált 

volna. 

– Szóval nem lehet visszacsinálni? – kérdezte Jane. 

– Nem. A mechanizmus elpusztítja a meglévő személyiséget, 

és kitörli az emlékeit is. Az eredmény egy… nevezzük a 

tudatosság új szintjének. Shenneck ragaszkodott hozzá, hogy…  

Szórakozottan beharapta az alsó ajkát, ezzel felszakítva 

korábban gyógyulásnak indult sebét. 



 

 

– Folytasd, Sterling! Ez a te alsós kiselőadásod napja, 

emlékszel még az ilyenekre az iskolából? Most szerezhetsz egy 

piros pontot. Áruld el, mihez ragaszkodott Shenneck! 

– Ahhoz, hogy a művei ne tudjanak fellázadni ellene. 

– Vagyis a rabszolgaságuk örökre szól. 

Overtonnak láthatóan nem tetszett a „rabszolgaság” szó, 

nem mintha lett volna jobb, de némi habozás után válaszolt: 

– Igen. De ők nem úgy tekintenek magukra, mint te. 

Elégedettek. Több mint elégedettek. Boldogak. 

Jane körbefuttatta a nyelvét a szájában, és ünnepélyesen 

bólintott, mintha a szavait fontolgatná, pedig csak a késztetést 

próbálta elfojtani, hogy Overton arcába csapja a pisztolyát. 

– Megtaláltam az okostelefonodat a szekrényben. Shenneck 

számai biztosan benne vannak. Add meg nekem a jelszavadat, és 

áruld el, hogy találom meg azokat a dolgokat, amiket akarok! 

A férfi riadtan azt felelte: 

– Arról nem hívhatod fel! 

– Dehogynem. Bármit megtehetek. 

– Akkor tudni fogja, hogy tőlem kaptad meg a számát. 

– Mintha ez lenne a legnagyobb gondod pillanatnyilag. 

– Te egy igazi seggfej vagy. 

– Szívesen élsz két szemmel, Billy? 

– Te nem lennél képes megkínozni senkit. 

– Én is ezt mondtam volna az Aspasia előtt. De most már 

másképp tekintek a szélsőséges megnyilvánulásokra. Melyik 

szemedre van kevésbé szükséged? 

Overton megadta neki a jelszót. 

Jane bement a hálószobába, nyomkodta egy kicsit a telefont, 

megnyitotta a híváslistát, végiggörgetett rajta. Ez elég lesz. 

Kikapcsolta a telefont. 



 

 

Visszatért a fürdőszobába, és azzal folytatta: 

– Oké. Az Aspasiát már értem. Néhány beteg, perverz ember 

egész életében kamasz marad. Nem tekinti a többieket teljesen 

valóságosnak. Vágod, mire gondolok? Hát persze hogy vágod. 

De mi van Shenneck másik projektjével? 

Overton értetlenséget mímelt. 

– Milyen másik projektjével? 

– Mi a célja azzal, hogy több ezer öngyilkosságot idéz elő 

évente? Miért programoz embereket arra, hogy megöljék 

magukat, vagy időnként másokat, és utána magukat is? Miért 

injektálta a nanomechanizmusát a férjembe, és miért utasította 

arra, hogy ölje meg magát? 

17. 

A TERMÉSZETES BARNASÁG talán tartósabb- nak 

bizonyult volna, de William Overton szoláriumszíne a jelek 

szerint nagyon rosszul reagált a verejtékre és a félelem 

feromonjaira, amelyeket a szervezete teljes gőzzel termelt. A 

bőrén szürkés patina jelent meg, ahogy a bronzra szokott kiülni 

a zöld. Korábban azt hitte, egy testvér miatt fogják megölni, és 

amikor kiderült, hogy a testvér nem létezik, megkönnyebbülten 

reménykedni kezdett. De a fogvatartójának ekkor lett egy férje. 

És a férje meghalt. 

– Billy? – kérdezte Jane. 

A férfi rettegése szinte kézzelfogható volt. Ismét lehunyta a 

szemét, mintha nem bírná elviselni a saját látványát ebben az 

állapotban. 



 

 

– Honnan tudsz erről? 

– A manipulált öngyilkosságokról? Nem számít, honnan 

tudok róluk, Billy. Csak az számít, hogy tudok róluk, és 

válaszokat akarok kapni. 

– Az isten szerelmére, ki vagy te? 

Jane elgondolkozott, és úgy döntött, válaszol a kérdésre. 

– Beszélgessünk filmekről! Szeretnél filmekről beszélgetni? 

– Te nagyon beteg vagy. Mi bajod van? 

– Próbálj meg a kedvemre tenni, Billy! Az mindig tanácsos 

lenne. Valószínűleg láttad azt a régi filmet, amelyiknek az a 

címe, hogy Butch Cassidy és a Sundance kölyök. 

– Newman és Redford. 

– Pontosan. Üldözőbe veszi őket egy banda, akiket nem 

tudnak lerázni. Van egy jelenet, amikor végignéznek maguk 

mögött a kihalt tájon, és még mindig üldözik őket, és képtelenek 

elhinni, hogy ennyire makacsak azok a bandatagok. Butch azt 

mondja Sundance-nek, vagy fordítva, már nem emlékszem, 

hogy: „Kik ezek?” Úgy kérdezi, mintha természetfeletti lények 

lennének, vagy a sors kezének megtestesülései. Tudod, Billy, 

elég, ha ennyit tudsz… én az a banda vagyok. 

Overton, amikor kinyitotta a szemét, és kínlódva fészkelődni 

kezdett a béklyóiban, beletörődőnek tűnt, olyannak, mint aki 

végre készen áll az együttműködésre. 

– Shennecknek, nekem vagy a többieknek nem az a célunk, 

hogy a népesség kilencven százaléka be legyen programozva, 

mint azok a lányok az Aspasiában. Vagy akár az ötven 

százaléka. Senki sem akarna egy olyan világban élni. 

– Tehát még Shennecknek is vannak erkölcsi fenntartásai? 

Vagy csak gyakorlatias? Úgy érzi, nem tudna több milliárd 



 

 

injekciót készíteni, hogy az eliten kívül mindenkit 

rabszolgaságba döntsön? 

Overton erőt vett magán, és folytatta. 

– Minden szakmában vannak olyanok, akik nagyobb hatást 

gyakorolnak a társadalomra, mint kellene. 

– És kik ezek? 

– Azok, akik rossz irányba terelik a kultúránkat. 

– Milyen irányról beszélsz, Billy? 

– Mindenki, aki elég jól ismeri a történelmet, tudja, hogy 

melyek a rossz irányok. Ez egyértelmű. – Most, hogy 

megmutatta magát a benne élő fanatikus, a férfi hangja 

harciasabbá vált minden kiszolgáltatottsága ellenére. – Meg kell 

találni azokat, akik képesek a szakadék szélére kényszeríteni a 

civilizációt, csökkenteni kell a befolyásukat…  

– A megölésükkel – vetette közbe Jane. 

Overton ezt elengedte a füle mellett. 

– …és akkor nem kell Bertold technológiáját alkalmazni a 

tömegeken. Kevesebb halál lesz, nem több, kevesebb szegénység, 

kevesebb szorongás, ha kordában tartjuk azokat, akik 

tönkretennék az országot a rossz irányelveikkel. 

Nem tudta teljes mértékben leplezni a lelkesedését. Lehet, 

hogy az anyagi haszonért szállt be a Far Horizonsba, de a 

kábítószerét is bevette. 

– Nick – mondta Jane. – Így hívták a férjemet. Téged ez nem 

érdekel, engem azonban igen. Nick tengerészgyalogos volt. 

Harminckét évesen ezredes lett. Megkapta a haditengerészeti 

érdemkeresztet. Te nem tudod, mi az, de nagy dolog. Jó ember 

volt, rendes férj, átkozottul jó apa. 



 

 

– Állj, állj, állj! – felelte Overton. Még képes volt 

felháborodni. – Ne kend ezt rám! Nincs jogod rám kenni. Nem 

én döntöm el, ki kerül fel a listára. 

– Milyen listára? 

– A Hamlet-listára. A színdarab után. Ha valaki megölte 

volna Hamletet az első felvonásban, a darab végére sokkal 

többen maradtak volna életben. 

– Most komolyan, te így értelmezted? Mi vagy te, 

Shakespeare-szakértő? 

Overton tehetetlen dühében megrázta a kábelkötözőket, 

amelyek a kádhoz rögzítették. 

– Én nem is olvastam azt az átkozott darabot. Shenneck 

nevezte el a listát Hamlet-listának. Nekem semmi közöm az 

egészhez. Már mondtam, hogy nem én döntöm el, ki kerül fel a 

listára. 

– Akkor ki dönti el? 

– Senki. A számítógép. A számítógépes modell. 

Jane érezte, hogy a vér dobolni kezd a halántékán. 

– Ki írta a modellt? Azt el kellett készíteni az eredményhez. 

És be kellett táplálni a jelöltek neveit ahhoz, hogy választhasson. 

Melyik rohadék táplálta be a neveket? 

– Nem tudom. 

– A cég befektetője vagy. 

– De nem dolgozom abban a kibaszott laborban! 

Jane mély levegőt vett. A mutatóujja időközben a fegyvere 

ravaszára siklott. Most elhúzta onnan. 

– A ti Hamlet-listátok egyik jelöltje Eileen Root volt 

Chicagóból. Egy nonprofit alapítványnak dolgozott, súlyosan 

fogyatékos embereknek segített. Szerinted mitől vált volna 

veszélyessé a civilizációra? 



 

 

– Nem tudom. Honnan tudnám? Nem én döntöm el, ki kerül 

fel a listára. 

– Egyikük egy költő volt. Egy metrószerelvény elé vetette 

magát. A másik egy csodagyerek, egy húszéves zseni, aki a 

kozmológiai doktorátusán dolgozott. Kozmológiain! Hogyan 

tudta volna bármelyikük tönkretenni a civilizációt? 

– Meg sem hallod, amit mondok. 

– Dehogynem hallom meg. Hidd el, csupa fül vagyok, Billy. 

– Én nem tudom. A számítógépes modell viszont igen. 

Jane felállt a székről, azt belökte a hálószobába, és Overton 

fölé tornyosult. 

– Ez a Hamlet-lista… hányan vannak rajta? 

– Ha megmondom, nem fog tetszeni. 

– Tegyél próbára. Hány embert kell még megölni? 

– Elveszítetted az önuralmadat. Ki vagy borulva. 

– Tegyél csak próbára! 

– Jól van, rendben. Amúgy Shenneck szerint ez nem 

gyilkosság. Hanem ritkítás. Egy csorda sem marad egészséges, 

ha nem likvidálják a leggyengébb tagjait időről időre. 

– Nem akarlak megölni – felelte Jane, bár ezen azt értette, 

hogy még nem akarja megölni. – Hányan vannak a listán? 

A fegyvercső láttán Overton lehunyta a szemét. 

– A számítógépes modell szerint egy ekkora országban, mint 

a miénk, nemzedékenként kétszáztízezer fős ritkítással lehet 

fenntartani a stabilitást. 

Jane-nek vissza kellett nyelnie a gyomorsavat, mielőtt 

válaszolt. 

– És hogyan definiáljátok a nemzedéket? 

– Én nem definiálok semmit. A számítógépes modell 

huszonöt évben definiálja. 



 

 

– Az évente nyolcezer-négyszáz. 

– Valami olyasmi. 

Jane oldalba rúgta. Utána bordán is. Képes lett volna addig 

rugdosni, amíg el nem fárad, de inkább elfordult, bement a 

hálószobába, és a székbe rúgott bele, ami a ruhásszekrénynek 

csapódott. 

18. 

JANE KIVETTE A KÉZITÁSKÁJÁBÓL az ollót, és a 

pisztoly mellett azzal tért vissza. 

Overton amennyire tudott, elfordult tőle, hogy megvédje a 

szánalmas kis csomagját. 

– És most mit akarsz tenni? 

Tehát Jane-nek sikerült meggyőznie, hogy a legkegyetlenebb 

és legvérfagyasztóbb tettekre is képes. Lehet, hogy önmagát is 

meggyőzte. 

– Még valamit tudnom kell. 

– Mit? 

– Ne legyél már ilyen ostoba! Csak egyenes válaszokra van 

időm. 

– Akkor kérdezz! 

– Mennyire nehéz Shenneck közelébe férkőzni? 

– Ez mit jelent pontosan? 

– Ilyen helyzetbe hozni, elérni, hogy beszéljen. 

– Nagyjából lehetetlen. 

– Semmi sem lehetetlen. Nézz csak magadra! 



 

 

– Én néhány lépéssel lejjebb vagyok a táplálékláncban 

Shennecknél. Ez könnyű volt. Ő nem lesz az. És ha valaha is 

kiszabadulok innen, a jövőben én sem leszek az. 

Jane megcsattogtatta az ollót. Overton ettől még idegesebb 

lett. 

– És a Shenneck Technology a Menlo Parkban? 

– A laboratóriumokban elektronikus biztonsági rendszer 

működik. Ujjlenyomat-olvasók. Retinaszkennerek. Fegyveres 

őrök. Kamerák mindenütt. 

– Mi a helyzet a Palo Altó-i házával? 

– Láttad már valaha? 

– Lehetséges. De mesélj róla! 

Overton minden egyes kérdésére válaszolt a házzal 

kapcsolatban, amely, amennyiben nem hazudott, félelmetesen 

biztonságos volt. 

Jane azzal folytatta: 

– Úgy tudom, van egy hétvégi háza a Napa-völgyben. 

– Igen. Gé Zé Randinek hívja. Gé Zé, mint Ground Zero. 

– Mekkora egy öntelt seggfej! 

– Egyszerűen csak szeret viccelődni, ennyi – sértődött meg 

Overton egy kicsit Shenneck nevében. – Havonta taIán két hetet 

tölt ott. Most is ott van. Onnan is éppen olyan könnyedén tud 

dolgozni, mint a laboratóriumból. Onnan is eléri a labor 

számítógépeit. 

– Ott védtelenebb? 

Overton nevetése keserű volt, és komor. 

– Ha ki tudod cselezni a prérifarkasokat és rayshaw-kat, 

akkor védtelenebb. De először velük kell elbánnod. Ha oda 

mentél volna előbb, akkor már halott lennél, én meg nem 

kerültem volna ilyen helyzetbe. 



 

 

– Akkor mesélj a prérifarkasokról és az izékről! 

– A rayshaw-król. – Overton olyan komor kárörömmel 

részletezte, milyen nehéz lenne bevenni a ranchet, mintha már 

belenyugodott volna a saját halála gondolatába, és csak az a 

bizonyosság nyújtana neki némi kárpótlást, hogy hamarosan a 

lány is a túlvilágra költözik. 

Jane, miután mindent felfogott, és amikor úgy érezte, 

Overton nem tartott magában semmit, azt mondta: 

– Most elvágom a béklyót a bokádon. Ha megpróbálsz 

megrúgni, szétlövöm a tökeidet. Megértetted? 

A férfi közömbösséget színlelve azt felelte: 

– Csak azt teszed, amit tenned kell. 

– Pontosan. – Jane elvágta a műanyag kábelkötözőt. 

– Ugyanaz a szabály – mondta. Elvágta azt a kapcsot is, 

amelyik a kádhoz rögzítette a férfit, bár a csuklóit összekötve 

hagyta. 

Kihátrált a fürdőszobából, eltette az ollót, megállt 

közvetlenül az ajtó mellett, és onnan figyelte, ahogy Overton 

négykézlábra emelkedik, majd megpróbál felállni. 

A férfi izmai begörcsöltek, és azokkal a mozdulatokkal is 

megkínozta őket, amiket a kiszabadulása érdekében tett. Kellett 

neki pár perc, hogy a drága csaphoz tudjon kúszni, és azt 

megfogva felhúzza magát. A lábszárán és a combján látható 

izomgörcsöket nem lehetett volna megjátszani. Még csak nem is 

kiabált, inkább összeszorította az állkapcsát, és elfojtotta a 

nyögéseit, miközben úgy zihált, mint egy kimerült ló, mintha ki 

akarná fújtatni magából a fájdalmat. Továbbra is érdekelte 

annyira a saját férfias énképe, hogy ne akarja kimutatni Jane 

előtt, mennyire megviselték a megpróbáltatásai. 



 

 

Nem egyenes vonalban indult el, hanem a fal mentén. Még 

mindig remegő lábakkal először a mosdótálba kapaszkodott, 

utána a zuhanyzó fogódzkodójába, majd egy törülközőtartóba, 

és végül az ajtókilincsbe. 

Jane tovább hátrált. A pisztolyát nem két kézzel fogta, mert 

nem látott veszélyt Overtonban, és ezt jelezni is akarta felé. A 

férfi elméje egy hamumező volt, a legtöbb reménye elillant. De a 

hamu alatt még parázslott egy kis harag, és ha azt látta volna, 

hogy még mindig tisztelik mint ellenfelet, az felszította volna az 

egóját és annak a parázsnak a lángjait. 

Miután átkelt az ajtón, kijelentette: 

– Le kell ülnöm egy pillanatra. – És az ágy felé sántikált. 

Jane azt felelte: 

– Ha az éjjeliszekrény fiókjában lévő Smith & Wesson miatt 

kell leülnöd, az már nincs ott. – A székre mutatott, amit 

nekirúgott a ruhásszekrénynek, és ami most a szoba közepén 

állt. – Arra is leülhetsz, amíg jobban nem érzed magad. 

– Bekaphatod, ribanc. 

– Ó, tényleg? 

– Kapd be! 

– Milyen gyerekes idiótaság! Hallanod kéne magad. 

– Teljesen jól hallom magam. 

– Nem igazán. Valószínűleg soha nem is hallottad. 

– Te csak egy nyomorék vagy egy pisztollyal, ennyi. 

– És te? 

– Nem kell leülnöm sehova. 

– Akkor mutasd meg nekem a széfet, keményfiú! 

– A gardróbban van. 

Jane azt válaszolta: 

– Gondolom, a tükör mögött. 



 

 

– Te mindent tudsz, ugye? 

– Mindent azért nem. 

A gardróbszoba nagy volt, talán olyan öt méter széles és hat 

méter hosszú. A felakasztott ruhákat ajtók rejtették, minden 

egyéb különböző méretű fiókokban volt. A szoba közepén egy 

kárpitozott pad állt, amelyre Overton leülhetett, hogy felvegye a 

zokniját és a cipőjét. A hátsó falon egy embermagasságú tükör 

helyezkedett el a szekrények között. Jane megvárta, amíg 

majdnem odaér, és csak akkor lépett be mögötte a helyiségbe. 

Overton a tükörből figyelte, és látta, hogy két kézre markolja 

a pisztolyát. 

– Hátba fogsz lőni? 

– Az is egy lehetőség. 

– Jellemző a nőkre. 

– Fel akarsz bosszantani? 

– Ha én meghalok, te is meghalsz. 

– Ez az a rész, amikor elmagyarázod nekem, hogy olyan 

barátaid vannak, akik nem nyugszanak, amíg meg nem találnak, 

és le nem vágják a fejem? 

– Várd csak ki, és meglátod! 

– A barátaid egyike sem a barátod, Billy. 

– Tükröm, tükröm, mondd meg nékem… – A tükör 

félrecsúszott, a jelek szerint erre az öt szóra és talán Overton 

hangjára reagálva. A férfi egy rozsdamentesacél lap előtt állt. 

Előrehajolt, és a szemét a fémbe ágyazott kerek üveglencséhez 

tartotta. Az emberek retinájának mintázata éppen olyan egyedi, 

mint az ujjlenyomatuk. Jane hallotta, hogy egy sor retesz 

félresiklik, és az acéllap pneumatikus hangokat adva a 

mennyezetbe csúszik. – Itt a pénzed. Több, mint amennyit 



 

 

valaha láttál. – Overton teste eltakarta a széf tartalmát. – 

Ötszázezer dollár. 

A férfi benyúlt a széfbe, talán egy marék pénzért. 

– Ne! – szólalt meg Jane. 

Overton bal felé kezdett fordulni. Azt hitte, elég gyors. Azt 

feltételezte, hogy Jane gondolatai a félmillió dolláron fognak 

járni. 

A lány mondta, hogy ne, a férfi mégis megtette, és annyival 

lassabb volt, mint gondolta, hogy amikor Jane első golyója 

eltalálta a bal oldalán, közvetlenül a karja alatt, Overton a 

szekrényajtóba lőtt, pedig a tervezett száznyolcvan fokos 

fordulat felét sem tette még meg. Jane, aki hetekig edzett 

szorgosan az akadémiai lőtéren, percenként kilencvenhatszor 

tudta meghúzni az előírásos gyakorlófegyver ravaszát. A 

kritikus pillanatokban egy gyenge kéz nagyon gyorsan halott 

kéznek bizonyulhat. A nem egészen egy másodperccel az első 

után, a biztonság kedvéért leadott második lövése 

megváltoztatta Overton fejének a formáját, azonnal leállította 

folyamatos ármánykodását, és a padlóra lökte a férfit. 

19. 

OVERTON FEGYVERE egy egyedi Sig Sauer P226 X-

Six volt tizenkilenc töltényes tárral. A szűk gardróbban nagyot 

dörrent. És Jane pisztolya is hangosabb volt, még a hangtompító 

ellenére is; mintha egy nagyobb helyiségben vagy odakint lett 

volna. De a lány biztosra vette, hogy a három lövés közül egyik 

sem keltett feltűnést a jól megépített ház falain kívül. 



 

 

Tekintetbe véve, hogy az ügyvéd hány ellenséget szerzett, és 

hogy milyenek voltak a barátai, nagy az esélye, hogy az egész 

házban fegyvereket rejtett el különböző helyeken, hogy 

valamelyik mindig kéznél legyen. A széf egy miniatűr 

fegyverraktár volt, benne egy pisztolymarkolatú puskával, két 

revolverrel és még egy pisztollyal azonfelül, amellyel Overton 

meg akarta ölni Jane-t. A széfben maradt pisztoly egy .45-ös Colt 

volt. Az ország egyik legismertebb műhelyének a belegravírozott 

neve azonnal felkeltette Jane érdeklődését. A fegyvert a jelek 

szerint teljesen átalakították, és az új kiegészítései között egy 

Heinie éjszakai látcső is volt. A széfben egy hangtompító is 

hevert mellette. 

Ha a pisztolyt bármilyen bűntény során használták volna, 

Overton megszabadult volna tőle. Lehet, hogy Jane megtalálta az 

immár két emberhalállal is összefüggésbe hozható Heckler & 

Koch utódját. Ezeket a halálokat önvédelemből okozta, vagyis 

egyik sem volt gyilkosság, de még ha ez az egész jobban alakul 

is, mint gondolta, akkor sem akarta az élete tíz százalékát 

bíróságokon tölteni, magyarázkodással. 

Overton drága bőröndgyűjteményében talált egy bőr 

sporttáskát is cipzárral. Beletette a Coltot és a hangtompítót. 

Mellérakott két doboz lőszert. És a férfi okostelefonját. 

Overton hazudott a félmillióval kapcsolatban. A széfben csak 

százhúszezer dollár volt. Tizenkét tízezresköteg. Jane a pénzt is a 

táskába rakta. 

Korábban megfigyelte, hogy a házban csak a földszinten és 

az emeleti folyosókon vannak kamerák. Mindegyik a 

mennyezetbe volt építve, műanyag buborék mögé. Éjjellátók 

voltak. 



 

 

Korábban azt feltételezte, hogy a rögzítőeszköz a széfben 

lesz. De nem volt ott. És a gardróbban sem találta meg. 

Miután Overton kulcsainak a segítségével negyedórán át 

kutakodott a valószínűsíthető helyeken, kinyitott egy bezárt ajtót 

a garázsban, és a mögötte lévő raktárszobában rábukkant a 

rögzítőberendezésre. Kivette a gépből a lemezt, amely harminc 

napig tárolta a felvételeket, mielőtt felülírta volna őket. Ezt is 

berakta a sporttáskába. 

Korábban, mielőtt belépett volna a házba, felvette az ezüsttel 

hímzett fekete kesztyűjét. Azóta végig magán tartotta, úgyhogy 

nem hagyott ujjlenyomatokat. 

Nem ivott egy pohárból sem, egyetlen csepp vére sem 

hullott, semmi olyasmi nem maradt utána, amiből könnyen 

azonosítani lehetett volna a DNS-ét. Néhány hajszála biztosan 

kihullott. Csakhogy azokat még meg is kellett volna találniuk a 

helyszínelőknek, ami nem olyan könnyű, mint ahogyan a 

tévében szokták ábrázolni. 

Majdnem visszament a házba, hogy lekapcsolja a lámpákat, 

nehogy egész hétvégén égjenek, és esetleg felkeltsék valakinek a 

figyelmét. De nem volt rá képes. Ez őt magát is meglepte. A 

halottak nem szoktak feltámadni. A szellemekben sem hitt. 

Mégsem volt rá képes. Hadd maradjanak égve a lámpák! 

A hátsó ajtón ment ki, majd be is zárta Overton kulcsával. 

Utána bedobta a kulcsot a sporttáskába, és behúzta a cipzárt. 

Ha Beverly Hills utcáin mászkált volna éjszaka, azt a 

rendőrség egyértelműen bűnözői tevékenység bizonyítékának 

tekintette volna, főleg, ha ezt egy retikülnél nagyobb táskával 

teszi. De el kellett jutnia valahogy a kétutcányira parkoló Ford 

Escape-jéhez. Ha felkeltené a hatóságok figyelmét, nagy bajban 

lenne, mert nem lenne hajlandó rendőröket lelőni. 



 

 

Miközben végigsétált Overton kocsifelhajtóján az útig, a hold 

rezzenéstelen, opálos és vádló tekintettel figyelte. 

Minden további nélkül odaért a kocsijához. Visszahajtott San 

Fernando-völgybe, ahol már a második éjszakáját készült 

eltölteni, hogy reggel továbbálljon a motelból. 

Másnap dr. Emily Jo Rossmannel készült indítani, a Los 

Angeles-i törvényszéki halottkémmel, aki Benedetta Ashcroft 

agyán végzett boncolást, azén a nőén, aki egy Century City-i 

hotelben követett el öngyilkosságot. A Robert Branwick, alias 

Jimmy Radburn által beszerzett halottkémi jelentésben 

fényképekre is voltak utalások, csakhogy maguk a képek 

hiányoztak az aktából. 

Azt nem tudta, hogy dr. Rossman után hova fog menni. 

Minél előbb rá kellene mozdulnia Bertold Shenneckre. De úgy 

érezte, a Napa-völgyi birtokán nagyobb esélye lenne egy 

speciális kommandósegységnek, mint egy magányos nőnek. 

Volt egy ötlete, egy eszelős és meggondolatlan ötlete, egy 

kósza megérzésre alapozva. Ám a nyomozása kritikus ponthoz 

ért. Már nem fordulhatott vissza, és a szakadék szélén táncolt. 

Ha hétfőn felfedezik Overton holttestét, a Far Horizons többi 

befektetője valószínűleg azt fogja feltételezni, hogy valami sötét 

ügy miatt halt meg, aminek semmi köze hozzájuk, ennek 

ellenére azért jobban résen lesznek, mint valaha. Amikor az 

ember előtt egy szakadék tátong, mögötte pedig nincs semmi, az 

eszelős és meggondolatlan ötletek a legjobb ötleteknek kezdenek 

tűnni. 



 

 

20. 

A SAN FERNANDO-VÖLGY. Egyszemű hold az ég 

fekete leplén. Péntek esti csúcsforgalom, elsőbbségért vetélkedő 

sofőrök. A nem egészen öt nappal korábbi philadelphiai támadás 

elhalványult az emlékezetekben, miközben az emberek a hétvégi 

élvezeteik felé igyekeztek, amíg még létezik bármilyen élvezet. 

Jane megállt a Pizza & More-nál, hogy vacsorát vegyen. Két 

szendvicset bagettből és egy adag borsos káposztasalátát. 

A tarzanai motelszobája ajtaja előtt lerakta a sporttáskát a 

bűnjelekkel, és a szendvicseszacskóját is. Kihalászta a kulcsát a 

dzsekije zsebéből, és hirtelen arra gondolt: Odabent vár rám. 

A fejében megjelenő alak a Palisades Park-i izomember volt, 

az, aki puskával lövöldözve robbant be Branwickék konyhájába 

előző nap. 

Semmiképpen nem nyomozhatta le azóta, hogy Jane itt van. 

A lány riadalmának sem megérzés, sem logika nem adhatott 

alapot. De az utóbbi idők eseményeitől pattanásig feszültek az 

idegei. 

Felmerült benne, hogy előveszi a pisztolyát, azonban nem 

tette, nem tehette. Ha minden árnyékra fegyvert ránt, akkor 

minden árnyékban ellenséges szellemeket fog látni, így 

lemondhat a lépéselőnyéről, és egy szép napon fantomnak fog 

nézni egy valódi veszélyforrást. 

Kinyitotta a zárat. Benyúlt a szobába. Felpattintotta a fali 

kapcsolót. 

Senki sem várta odabent. 



 

 

Felkapta a sporttáskát és a papírzacskót, bement az ajtón, 

utána behúzta maga mögött. Lerakta a táskát, és a helyére tolta a 

reteszt. 

Miután megterített a kis asztalon, a fürdőszobába ment, 

kinyitotta az ajtaját, és felkapcsolta a lámpát. Senki. 

Egy vizespohárral tért vissza a szobába, amit az asztalra tett, 

majd kinyitotta a szekrény ajtaját. Csak a bőröndjei és a 

papírokkal megrakott szemeteszsák volt benne. 

– Akkor már nézzünk be az ágy alá is! – mondta keserűen, 

miközben levette a kesztyűjét. Mégsem volt hajlandó megtenni. 

Kiment az automatához, hogy megtöltse a jegesvödröt, és 

vegyen két kólát. 

Miután visszatért a szobájába, nem ellenőrizte többször a 

fürdőszobát és a szekrényt. 

Kóla és vodka jéggel. Beleivott. Töltött hozzá még egy kis 

kólát. 

Kiment a fürdőszobába, megmosta a kezét, megtörölte, a 

saját tükörképére meredt, és úgy érezte, mintha valami 

megváltozott volna rajta, bár azt nem tudta volna megmondani, 

hogy micsoda. 

A szobában, az asztal mellett egy darabig a kezében 

szorongatta a medált a zsírkő kámeával. Utána letette az itala 

mellé. 

Széttépte a papírzacskót, és tényéralátétként használta. Az 

egyik bagettből kivette a húst, a sajtot és a többi tölteléket, 

betömte őket a másikba, az üres kenyeret pedig kidobta. A 

káposztásdobozban egy műanyag villa is volt. 

Nem kapcsolta be a rádiót. Úgy érezte, hogy a zene esetleg 

elnyomná azokat a zajokat, amelyeket jobb lenne meghallania. 



 

 

Később, amikor már az ágyban hevert, a szomszéd párna 

alatt a Heckler & Kochhal, arra gondolt, hogyan ölt meg két 

bűnözőt az FBI-nál töltött majdnem hét éve alatt, és hogyan ölt 

meg még két embert az elmúlt két napja során, s felmerült benne 

a kérdés, hogy kit fog megölni egy év múlva vagy akár másnap. 

LuLingre gondolt, a lány tengermély szemére, amelynek az 

íriszében semmi nem úszkált. 

Amikor elaludt, azt álmodta, hogy meztelenül fekszik egy 

rozsdamentesacél lapon, és eleven, de képtelen megmozdulni. 

Az a két férfi jelent meg mellette, akiket az elmúlt napok során 

ölt meg. Komoran a hamvasztógép izzó szája felé kezdték tolni 

az acéllapot. Jane bénult volt ugyan, de beszélni még tudott, és 

azt mondta LuLing hangján: „Semmit nem szeretnék jobban, 

mint titeket boldoggá tenni.” – A két férfi lenézett rá, és 

kinyitották a szájukat, hogy mondjanak valamit, azonban szavak 

helyett fehér egerek rajzottak elő belőlük, mint a méhek. 

21. 

PÉNTEK ESTE TÍZKOR Bertold Shenneck egy 

zsúrkocsit tolt ki a Napa-völgyi háza teraszára. A hideg levegő 

olyan tiszta volt, hogy megszámlálhatatlan csillag ragyogott az 

égen. 

A hold magasan járt. Az elhasznált napfény még ott kísértett 

a sötét völgyben, és kísérteties ragyogásba vonta a nyugati 

hegyek csúcsait. 



 

 

A zsúrkocsi két polcán lévő tálcákon nyers csirke volt, 

amelyet az egyik rayshaw vett aznap délután a város 

élelmiszerboltjában. 

Shenneck kivitte az egyiket az udvarba. Húskupacokat 

rakott le sorban a fűre. A halvány rózsaszín csirke csillogott a 

holdfényben. 

A prérifarkasok most nem voltak jelen. Ilyenkor szoktak 

vadászni. Egyesével vagy kis falkákban cserkésznek a réteken és 

az erdőkben, ahol rágcsálókat, nyulakat és más 

zsákmányállatokat kapnak el. 

Shenneck a másik tálcáról is elvett néhány madártetemet, és 

azokkal folytatta a sort. 

Akadtak arra utaló jelek, bár nem bizonyító erejűek, hogy a 

prérifarkasai kevésbé sikeres vadászok, mint az agyi 

implantátum előtt. Arra gondolt, hogy amíg alaposabban utána 

nem tud járni ennek, és további adatokat nem gyűjt a témában, 

addig ajánlatos ezen a módon kiegészíteni az étrendjüket. 

Az elmúlt hónap során két olyan incidens is történt, amelyek 

megismétlődését nem szeretné látni. A prérifarkas, a Canis 

latrans vérszomjas ragadozó, de nem tartozik azok közé a fajok 

közé, amelyek a saját fajtájukra is vadásznak. Ugyanakkor 

kétszer is előfordult ebben az udvarban, hogy miközben Inga és 

Bertold aludt, hogy az egyik prérifarkas megtámadott, majd 

megölt egy másikat, és részben meg is ette. 

Először azt hitte, egy puma volt a bűnös, ám a biztonsági 

kamerák leleplezték a szörnyű igazságot. 

Shenneck úgy gondolta, a prérifarkasok azért olyan éhesek, 

hogy képesek a saját fajtájukra támadni, mert romlásnak 

indultak a vadászkészségeik. Ugyanakkor egy másik lehetőség is 

felmerült benne. Mivel képes volt nyomon követni az összes 



 

 

implantátummal rendelkező példányt, tudta, hogy tizenketten 

még mindig mozognak és elevenek. Csak az a kettő esett 

áldozatul a saját társainak, amelyek a hátsó udvarában haltak 

meg. 

De miért itt estek egymásnak, és nem a szabadban? 

A jó doktor szinte úgy érezte, mintha ezek a támadások 

rituálészerűek lettek volna, mintha valamiféle deklarációnak szánták 

volna őket. Ez persze nem lehetséges, mivel ilyen alacsony 

intelligenciával rendelkező teremtményekből, mint ezek, a rituálék 

elvégzésére való képesség is hiányzik, és az állásfoglalás igénye is. 

Ugyanakkor… 

Shenneck visszagurította a zsúrkocsit a konyhába, és 

lekapcsolta a kerti lámpákat. A tálcákat ott hagyta, hogy majd 

reggel elmosogassa, és a helyére rakja valamelyik rayshaw, s 

felment lefeküdni. 

Jól és mélyen aludt, de nem álmodott. 

Mélyen hitt abban, hogy az emberek két okból szoktak 

álmodni. 

Először is, az ébrenlétük alatt sok frusztráció és kín éri őket, 

ezért a haragjuk és a szorongásaik rémálmokban 

manifesztálódnak, amikor öntudatlan állapotba kerülnek. 

Másodszor, ha jókat álmodnak, azt egyértelműen azért teszik, 

mert olyan tökéletességre vágynak, amelyet az életben nem 

találhatnak meg – úgyhogy álmodnak róla. 

Shenneck azért álmodott ritkán, mert a világ teljesen az 

irányítása alatt állt, ezért soha nem érzett frusztrációt vagy kínt. 

Ami pedig a tökéletességre való törekvést illeti, azon dolgozott, 

hogy megteremtse azt az utópiát, amelyről az emberiség régóta 

álmodott hiába, és hogy abban a tökéletességben éljen, amelyet ő 

hozott létre. 
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1. 

DR. EMILY JO ROSSMAN, aki korábban törvényszéki 

patológus volt, most állatorvosi asszisztensként dolgozott a 

testvére állatkórházában. 

Jane ott várakozott, miközben az alkalmazottak sorra 

megérkeztek a munkahelyükre szombat reggel hét körül. 

Felismerte dr. Rossmant a Facebookról: szeplős arc, 

vörösesbarna bubifrizura, hosszú frufru. A nő fiatalabbnak tűnt 

a harmincnyolc événél, és szinte fiús benyomást keltett. 

Mogyoróbarna tekintete eleven volt, és a mosolya könnyed, 

nehezen lehetett elképzelni, hogy valaha egy hullaházban 

dolgozott. 

Amikor Jane megmutatta neki az FBI-os igazolványait, Emily 

úgy reagált, mintha még mindig Norman Rockwell korában 

élnének, amikor a kormány még kiérdemelte a bizalmat. 

– A nővérem ma házon kívül van. Menjünk az irodájába! 

Az iroda falain nem állatos képek lógtak, hanem 

Kandinszkij-stílusú – meglehetősen jó – képek, gondosan 

kidolgozott amőbaszerűségek. Jane gyanította, hogy nem lenne 

túl sok közös témája a távol lévő irodavezetővel. 

Emily ahelyett, hogy leült volna az asztal mögé, fogott egy 

széket, és Jane felé fordította. 

– Remélem, jól sejtem, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon 

remélem. 

– Mire tippel, miről van szó? 

– Benedetta Ashcroftról. 



 

 

Jane azt felelte: 

– Aki egy szállodai szobában ölte meg magát tavaly 

júliusban. 

Emily kétszer rácsapott a széke karfájára, és rávágta: 

– Igen. Éppen ideje, hogy valaki komolyan vegye azt az 

ügyet. Átkozottul nem arról volt szó, aminek elsőre tűnt. 

– De nem azt a következtetést vonta le a jelentésében, hogy 

öngyilkosság volt? 

– Masszívan túladagolta magát egy triciklikus 

antidepresszánssal, dezipraminnal. És vodkával. Ami halálos 

kombináció. Több mint negyven száz milligrammos kapszulát 

nyelt le. Ehhez eltökéltség kell. És további harminchat kapszula 

volt az éjjeliszekrényen. 

– Az több mint egy recept. Vagyis gyűjtögette őket? 

– Nem. Az kizárt. – Emily félresimította sűrű frufruját a 

homlokából, de az rögtön visszahullott. – Nem receptre kapta 

őket. A kapszulák nem gyógyszertári üvegben voltak, csak egy 

nejlontasakban az éjjeliszekrényen. 

Jane azt felelte: 

– Utcai beszerzés. 

Emily makacsul rázta a fejét. 

– Benedetta nem tudta volna, hogy szerezzen be az utcán 

bármit. Mormon volt. Nem ivott. Nem drogozott. Huszonhét 

éves volt, szerető férjjel, két gyermekkel. Súlyosan fogyatékos 

gyerekeknek tartott terápiát, és imádta a munkáját. 

Jane-nek eszébe jutott Eileen Root Chicagóból, aki szintén 

fogyatékosoknak segített. Úgy tűnt, Shenneck új, számítógéppel 

modellezett világában nem lesz helyük a kerekesszékeseknek, a 

vakoknak, a siketeknek és semmilyen tartós betegnek. 



 

 

– Dr. Rossman, helytálló az a feltételezésem, hogy 

amennyiben nincs nyoma súlyos sérülésnek a koponyán, és a 

halál oka elég nyilvánvaló, a halottkém nem szokta külön 

megvizsgálni az agyat? 

Emily előrehajolt, és gyorsabban kezdett beszélni, mintha 

meg akarná védeni a szakmai becsületét. 

– Volt egy esetem, amelyben egy fiatalember hat és fél métert 

zuhant egy létráról. Azonnal meghalt. Nem volt 

koponyasérülése, nem voltak zúzódások vagy horzsolások a 

fején. De amikor megvizsgáltam az agyát, diffúz idegsérüléseket 

találtam. Apró perivaszkuláris bevérzéseket az agytörzsben. A 

halált a fej hirtelen felgyorsulása és lelassulása okozta, nem a 

becsapódáskor elszenvedett sérülések. 

– Értem. Viszont abban az esetben semmilyen anatómiai 

nyom nem utalt véletlen sérülésre. Úgyhogy meg kellett 

vizsgálnia az agyat. Benedetta Ashcroftnál viszont egyértelmű 

volt a halál oka. És a szálloda folyosóin található biztonsági 

kamerák tanúsították, hogy senki nem lépett be a szobájába, 

amíg a szobalány másnap meg nem találta a holttestét. 

Emily szája vékony, komor vonallá változott, majd azt 

mondta: 

– A család nem hitte el, hogy megölte magát. Egyszerűen 

képtelenek voltak elhinni. És felmerült bennük, hogy nem 

adhatna-e magyarázatot az öngyilkosságára egy agydaganat. 

– A halottkémi hivatalnak szokása a megköveteltnél 

alaposabb vizsgálatot lefolytatni, amennyiben a család ezt 

szeretné? 

– Régebben az volt. Már nem. – Emily elbizonytalanodott, és 

úgy meredt az ölében tartott kezére, mintha fel sem ismerné 

benne a sajátját. – A hivatalos verzió úgy szól, hogy ráuntam a 



 

 

törvényszéki patológiára, és felmondtam. De ha nem mondtam 

volna fel, kirúgtak volna. 

– Milyen indoklással? 

– Én Benedetta Ashcroft nagynénje vagyok. Nem lett volna 

szabad elvállalnom a vizsgálatát. Ennek ellenére aktívan 

dolgoztam azon, hogy én kapjam, és nem fedtem fel a rokoni 

kapcsolatunkat. 

– Ez szabályszegés. Vagy legalábbis jogos indok az 

elbocsátásra. 

Emily tekintete olyan egyenes és rezzenéstelen volt, mint egy 

lézersugár. 

– A család persze sokkos állapotba került. Tudni akarták. Ez 

a csodálatos, boldog ember, ez az odaadó anya egyszer csak 

bejelentkezik egy szállodába, hogy megölje magát… Az 

agydaganat minderre magyarázatot adott volna. 

– A család magánvizsgálatot is kérhetett volna, miután a 

halottkémi hivatal végzett a holttesttel. 

Emily bólintott, azonban nem fordította el a fejét. 

– Az időbe telt volna. Napokba, hetekbe vagy még több 

időbe. A férje, a húga, az anyja és az apja nagyon elkeseredtek. 

Én megtettem, amit megtettem, és ismét megtenném… de… 

Istenem, azt kívánom, hogy bárcsak ne tettem volna. – Helyben 

voltak. Amennyiben Jane-ben bármi kétség lett volna még afelől, 

hogy valami új és rettenetes dolog került a világba, az, amit dr. 

Rossman látott, amikor felnyitotta az unokahúga koponyáját, 

minden szkepticizmusát eltörölte volna. 

– A jelentésnek ezt a részét nem teljesen értettem – mondta a 

doktornőnek. – És egyébként is, rengeteg szót, sőt egész 

mondatokat töröltek belőle. 

A patológus mély levegőt vett. 



 

 

– Amikor ránéztem az előagyra, a nagyagy két féltekéjére, 

egy pillanatra azt hittem, hogy egy gliomatosis cerebrit látok, a 

rák egy különösen agresszív fajtáját, amely nem lokalizálható 

daganatokat hoz létre, hanem pókhálóként szövi be a nagyagy 

négy lebenyét. 

– De nem erről volt szó. 

Jane állhatatos tekintetéből Emily kiolvasta, hogy már 

mindketten tudják, amit el fog mondani. 

– Istenem, tehát maga is tudja. Tudja… hogy mit találtam. 

– Lehetséges. Meséljen róla! 

– Nem szerves volt. Nem olyan kaotikus, mint a rák. 

Geometrikus, gondosan megtervezett formákat láttam… egy 

rendszert, egy gépezetet. Nem tudom, minek nevezzem. Mind a 

négy lebenyre kiterjedt, behatolt a szürkeállományba a redők 

között. A tömege nem volt túl nagy szinte tündérszerűnek tűnt, 

bár a corpus callosumban komoly koncentrációt képzett. Amikor 

megláttam, úgy éreztem… tudtam, hogy még soha nem láttam 

ilyen gonosz dolgot. Mi volt az? Minek nevezik? 

– Talán irányítómechanizmusnak – felelte Jane. 

Emily lesütötte a szemét, és az ökölbe szorított kezére nézett. 

Megborzongott. 

– Ki? Miért? És az isten szerelmére, hogyan? 

– Maga az egész boncolást rögzítette videóra. 

– Igen. De azt az átkozott izét nem sikerült olyan 

felbontásban felvennem, ahogyan szerettem volna. Nem sokkal 

az után, hogy felnyitottam a koponyát, talán a levegőre reagálva, 

vagy nem tudom, az a valami… az az irányítómechanizmus, 

ahogy maga nevezi… elkezdett szétesni. 

– Hogyan esett szét? 



 

 

Emily felnézett a kezéről. Annyira elsápadt, hogy a szépiái 

jobban ragyogtak, mint valaha. 

– Olyan volt, mintha elpárolgott volna. Nem… Inkább olyan 

volt… mint amikor bizonyos sók kivonják a nedvességet a 

levegőből, és egyszerűen szétmállnak. 

Jane erre egyáltalán nem számított, és megint úgy érezte, 

mintha természetfeletti erőkkel birkózna. 

– Maradt valami utánuk? 

– Igen. Egy vékony, szinte átlátszó üledék. Küldtem belőle 

mintát a laborba. Ha elemezték is, engem nem értesítitek róla. 

– Még ugyanazon a napon elkészítette a jelentését. 

– Igen. 

– És egyedül végezte a vizsgálatot. 

Volt egy asszisztensem. Charlie Weems. Halálra rémült. 

Nagy rajongója a sci-fiknek. Azt hitte, hogy egy földönkívüli 

művét látja. A fenébe is, még én is azt hittem. 

– És ő megerősítette, amit a jelentésében írt? 

– Először igen. Aztán elmondtam neki, hogy Benedetta az 

unokahúgom volt. És elég hamar… alig pár óra múlva már nem 

állt ki mellettem. 

– Mikor kényszerítették ki a felmondását? 

– Másnap. Felmondás végkielégítéssel vagy kirúgás. Nem 

igazán volt választásom. 

– És hol van most Charlie Weems? 

– Előléptették. Megkapta az állásomat. És meg is érdemli. – 

Emily mozgatni kezdte az ujjait, mintha begörcsöltek volna az 

ökölbe szorítástól. – Szóval, az FBI már rajta van az ügyön? 

Tényleg? 



 

 

– Igen, bár nem hivatalosan. Csendben nyomozunk. Meg kell 

kérnem, hogy az itt elhangzottakat tartsa magában. Biztosan 

megérti, hogy miért. 

– Mert az emberek bepánikolnának, és mindenki azt hinné, 

hogy kívülről irányítják, akár így van, akár nem. 

– Pontosan. Beszélt erről Benedetta húgának, férjének, 

apjának, anyjának? 

Emily megrázta a fejét. 

– Nem. Ehhez túl nagy őrültségnek tűnt a dolog, túl… 

szörnyűnek. Először azt mondtam, hogy folyamatban van az 

elemzés. Utána azt, hogy agydaganat. 

– Nem furcsállták, hogy felmondott? 

– Azt mondtam nekik, hogy túl sok időt töltöttem 

halottakkal. Ez egy olyan munka, aminek az elvállalását senki 

nem érti, az abbahagyását viszont mindenki. 

– És most hogy van? Nyolc hónapja ezzel kell együtt élnie. 

– Korábban soha nem szorongtam semmi miatt. Most 

mindenen szorongok. De már nem álmodom róla olyan gyakran, 

mint eleinte. – A Kandinszkij-nyomatokra nézett, az élénk színű, 

energikus, jelentés nélküli formákra. – Mostanában olyan sok 

minden történik, olyan gyorsan működik a világ, hogy az ember 

egyre könnyebben elfogadja azokat a dolgokat, amelyek 

régebben összetörték volna a szívét, vagy megőrjítették volna. 

Olyan, mintha az élet régebben körhinta lett volna, és mostanra 

sebes hullámvasúttá változott volna. – Ismét Jane felé fordította a 

tekintetét. – Együtt élek azzal, amit láttam. Mi mást tehetnék? 

Persze a lelkem mélyén halálra vagyok rémülve. 

– Én is. És mindenki – felelte Jane, mintegy arra célozva, 

hogy ügynökök tucatjai nyomoznak az ügyben, mert nem tudott 

más vigaszt nyújtani, csak ezt a hazugságot. 



 

 

2. 

AZ IDŐZÓNAUGRÁS ELLENÉRE még javában 

délelőtt volt, amikor Nathan Silverman földet ért az austini 

nemzetközi repülőtéren, megkapta az autóját a kölcsönzőből, és 

elindult a városból a U. S. 290-esen. Ahogy az autópálya 

emelkedni kezdett az Edwards-fennsík felé, sokkal több ég lett, 

mint föld, és Texas területe kétoldalt jelentéktelennek tűnt. 

Silverman már számos hétvégét végigdolgozott az FBI-nál. 

De még soha nem szentelte a szombatját olyan nyomozásnak, 

amelyhez még ügyszámot vagy aktát sem rendelt. 

És ez lesz az első alkalom, amikor saját zsebből fizeti a 

repülőjegyét és a többi költségét, a megtérülés minden reménye 

nélkül. 

Azzal sem fáradt, hogy kiderítse, nem indul-e a hivatal 

valamelyik Gulfstream V repülője Texasba, és nincs-e rajta üres 

hely. A Gulfstreameket elsősorban terrorellenes és 

tömegpusztítófegyver-ellenes célokra használták. Lehet, hogy 

szükség lesz rájuk a philadelphiai incidenssel kapcsolatos 

nyomozások során. Egyébként pedig az államügyész az FBI 

felett állt, és az utolsó három, akit kineveztek, gyakran 

személyes utazásokra is felhasználta a Gulfstreameket, akár 

etikus volt ez, akár nem. 

A GPS csendes hangja végül egy magánútra vezette. 

Alacsony kőoszlopok tartottak egy kovácsoltvas ívet, amelynek 

pár cirádája a „HAWK” nevet adta ki. A GPS idáig tudott neki 

utat mutatni. 

A puszta talajra leterített aszfalt kemény volt, és csupa kátyú. 

Körülötte termékeny, füves préri terült el; az út mentén kétoldalt 



 

 

kerítés húzódott, helyenként egy-egy tölgyfával. Baloldalt barna-

fehér foltos tehenek legelésztek. Jobboldalt birkák. 

A kétszintes, fehér deszkaház, amelyet ősöreg tölgyek 

árnyékoltak be, jól elkülönült a tőle délre fekvő hatalmas pajtától 

és az északra lévő istállóktól. Murvás kocsibeállóján egy Ford 

550-es teherautó és egy furgon állt. Silverman leparkolt melléjük, 

felsétált a tornác lépcsőjén, és megnyomta a csengőt. 

Meleg napjuk volt, de még nem forró. A mozdulatlan levegő 

azt a benyomást keltette, hogy nem feltétlenül lesz mindig ilyen 

nyugodt. 

Silverman találkozott már Clare és Ancel Hawkkal, Nicholas 

szüleivel Nick és Jane esküvőjén, Virginiában, majdnem hét 

évvel korábban. De kételkedett abban, hogy bármelyikük 

emlékezne rá. 

A nő nyitott ajtót. Ötvenvalahány éves volt, magas, ápolt és 

csinos. Őszülő haját rövidre vágva viselte, és csizma, farmer meg 

egy fehér póló volt rajta. 

– Mr. Silverman! Hosszú utat tett meg Quanticóból. 

– Mrs. Hawk, meglep, hogy emlékszik rám. 

– Gondoltuk, hogy fel fog hívni minket, vagy ideküld majd 

valakit. Erre személyesen jött el. Én jobban meg vagyok lepődve, 

mint maga. 

– Őszinte részvétem Nick miatt. Nagyon együttérzek…  

Clare felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. 

– Erről nem szoktam beszélgetni. Talán soha nem is fogok. És 

maga amúgy sem azért utazta át a fél világot, hogy együtt 

búslakodjunk. Jöjjön be! – Végigvezette az árnyékos, csendes 

házon egészen a konyháig, ahol az ebédlőasztal legnagyobb 

részét főkönyvek és számlák borították. 



 

 

Az adóbevallásunkat csinálom, amit szívből gyűlölök. Ha 

nem sikerül ma végeznem vele, akkor sikítozni fogok. Jobb 

lenne, ha Ancellel beszélne, de ő az istállóban van, az 

állatorvossal. Lesántult a kedvenc lova. 

– Igazából, Mrs. Hawk, mindkettejükkel szeretnék beszélni. 

A nő elmosolyodott. 

– Annyi szám zsibong a fejemben, hogy nem vagyok most jó 

társalkodópartner. Tegye meg, hogy megvárja Ancelt a hátsó 

teraszon, nem fog sokáig tartani. Hozhatok valami italt? Üdítőt, 

vizet, teát? 

Bármilyen vendégszeretően viselkedett is az asszony, kicsit 

távolságtartónak tűnt. 

Silverman azt felelte: 

– Teát kérnék, ha nem túl nagy gond. 

Clare kivett neki egy palackot a hűtőből, kivezette a teraszra, 

és egy hintaszékben hagyta a teájával meg a gyanúival. 

Tíz perccel később Ancel Hawk is kilépett a konyhából a 

teraszra, és Silverman, miközben felállt, azon gondolkozott, 

miért lepi meg vajon, hogy a férfi cowboykalapot visel. 

Kezet ráztak, és a vendég megkérdezte: 

– Hogy van a ló? 

Miközben leültek, Ancel azt felelte: 

– Pataízületi gyulladás, a bal első lábában. Még idejében 

elkaptuk, nem degenerálódott. Donner egy megbízható vén 

hátas. Elég sok mindent átéltünk együtt. 

Nick apja nagydarab férfi volt, erős, munkához szokott 

kezekkel. Az arcbőrét cserzetté tette a nap és a szél. 

– Nagyon szemrevaló a birtoka – jegyezte meg Silverman. 

– Az bizony – felelte Ancel –, és az egész a miénk. De maga 

nem azért jött, hogy ingatlanokról beszélgessünk. 



 

 

– És nem is hivatalos ügyben jöttem. Bár még arra is sor 

kerülhet. Aggódom Jane-ért, és arra lennék kíváncsi, hogy mit 

csinál éppen. 

Ancel az udvart és a távoli földeket bámulva, csak a profilját 

fordítva Silverman felé, azt felelte: 

– Bármit is csinál, azt teszi, amit tennie kell, és a végére fog 

járni. Maga is tudja, milyen. 

Silverman némi hallgatás után megkérdezte: 

– A fiút itt hagyta? 

– Nem, uram. Ezt bemondásra kell elhinnie nekem, de így 

van. 

– Azt az információt kaptam, hogy mintha félteni kezdte 

volna a gyermekét. 

– Ha így volt, akkor valószínűleg jogosan tette. 

– Miért lenne a fiú veszélyben? Kitől lenne? 

– Mindnyájan veszélyben vagyunk ebben a világban, Mr. 

Silverman. Ez nem túl békés hely. 

– Nem tarthatom érte a hátam, ha törvényt szeg, Mr. Hawk. 

– Ezt ő sem akarná. 

Silverman letette a félig kiürített palackot a széke mellé. 

– Én a barátja vagyok, nem az ellensége. 

– Az lehet. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt 

tudjam. 

– De nem tudok segíteni neki, ha fogalmam sincs, mire van 

szüksége. 

– Biztos vagyok benne, hogy ha segítségre lenne szüksége 

magától, felvenné magával a kapcsolatot. 

– Volt egy incidens Kaliforniában. Mélyen belekeveredett 

valamibe. 



 

 

– Én nem tudom, mi folyik Kaliforniában. Ezen a téren 

előttem jár, Mr. Silverman. Nekem kellene magát faggatnom. 

– Texasiak – morogta Silverman frusztráltan. 

– Volt már dolga velünk, mi? 

– Néhányszor. 

– Akkor biztosan fel van készülve arra, hogy csalódás fogja 

itt érni. 

Silverman felállt a székből. A terasz korlátjához sétált, és 

végignézett az udvaron, majd a füves pusztaságon, egészen a 

látóhatárig, ami olyan messze volt, mintha tenger vette volna 

körül. Ő nagyvárosban született, és nagyvárosban nőtt fel, és az 

ilyen nagy, nyílt terektől kellemetlenül érezte magát. Úgy tűnt 

számára, mintha itt a gravitáció is meggyengült volna, és a ház 

meg minden, ami nem kapaszkodik a földbe, bármelyik 

pillanatban felszállhatna a hatalmas, mindent beborító égbe. 

Továbbra is hátat fordítva Ancel Hawknak, azt mondta: 

– Az anyja halott. Az apjától elidegenedett. Ha nem fordul 

magukhoz, akkor senkije sincs. 

– Elhiheti, hogy ez minket is zavar Clare-rel. Úgy szeretjük 

azt a lányt, mintha a saját gyermekünk lenne – válaszolta a férfi. 

– Szóval? 

– Azért nem fordul hozzánk, mert úgy érzi, hogy azzal 

veszélybe sodorna minket. És talán ugyanezért nem fordul 

magához sem. 

Silverman elfordult a szédítő tájtól, és a házigazda szemébe 

nézett. 

– Ezt úgy érti, hogy nem bízik az FBI-ban? 

Ancel Hawk szeme olyan áttetsző szürke volt, mint az 

esőcsepp egy viharvert cédruson. 

– Nem akar helyet foglalni egy kicsit? 



 

 

Silverman visszaült a hintaszékbe. Egyikük sem hintázott. 

Tücskök ciripeltek a némaságban, más nem hallatszott. 

Valamivel később Silverman megkérdezte: 

– Azt fontolgatja, hogy kooperáljon-e velem, vagy mi? 

– Gondolkozom, Mr. Silverman, úgyhogy hagyjon 

gondolkozni. Jane tiszteli magát. Csak ezért van még mindig itt. 

– Egy raj kék harkály rebbent fel a levegőbe riadtan kiáltozva, 

mintha egy másik világból dobták volna át őket. 

Elrepültek a terasz mellett, majd eltűntek a ház északnyugati 

sarkánál lévő nagy tölgyfa fészkeiben és üregeiben, mintha 

valamilyen időjárás-változás elől menekülnének biztos helyre. A 

házigazda végül azt mondta: – Nick öngyilkossága nem 

öngyilkosság volt. 

– De Jane talált rá, és az orvos szakértő…  

Ancel közbevágott. 

– Az öngyilkosságok aránya tavaly növekedni kezdett, már 

több mint húsz százaléknál tart. 

– Ingadozik, csakúgy, mint a gyilkosságoké. 

– Nem ingadozik. Nincs csökkenés. Minden hónapban egyre 

magasabb. És a többiek is olyanok, mint Nick. Nincs okuk arra, 

hogy megöljék magukat. 

Silverman a homlokát ráncolva azt felelte: 

– Az öngyilkosság az öngyilkosság. 

– Akkor nem, ha valahogy rákényszerítik az embereket. Jane 

elkezdett utánanézni ennek, mélyen beleásta magát, ahogy 

szokta. Azok meg betörtek hozzá, és megfenyegették, hogy 

megerőszakolják és megölik Travist, ha nem állítja le magát. 

Silverman megdöbbent, hogy ilyen paranoid összeesküvés-

elméletet hall egy ennyire józan földbirtokostól. Csupán annyit 

tudott kinyögni: 



 

 

– Azok? Kik? 

– Hát nem ezt kellene Jane-nek kiderítenie? 

– Már megbocsásson, de ha nem akarok öngyilkos lenni, 

akkor senki nem kényszeríthet…  

– Jane nem hazudik, csak a hazugoknak, én pedig nem 

vagyok az. 

– Nem az igazmondását akarom kétségbe vonni. 

– Ne vegye magára, Mr. Silverman, de nem érdekel, mit 

gondol rólam. – A házigazda felállt. – Elmondtam azt a keveset, 

amit tudok. Maga pedig vagy utánanéz, vagy nem. 

Silverman is felállt, és azt válaszolta: 

– Ha tudja, hogyan lehet elérni Jane-t…  

– Nem tudjuk. Az a nyers igazság, hogy senkiben sem bízik a 

maguk ügynökségénél. Talán magának sem kellene. És az sem 

számít, ha megrohamoznak engem és Clare-t az ügynökeikkel, 

ügyvédeikkel vagy a pokol összes angyalával. Itt nem fog ennél 

többet megtudni. És most lekötelezne, ha a házat megkerülve 

távozna, nem rajta keresztül. 

Ezzel Ancel Hawk becsukta az ajtót maga mögött. 

Silverman lesétált a terasz lépcsőjén, megkerülte a házat, és 

közben azon gondolkozott, mi rosszat mondhatott a férfinak, 

amitől azt elhagyta a texasi jólneveltsége és a veleszületett 

jóindulata. Arra jutott, hogy nem személyében sérthette meg a 

vendéglátóját, hanem azzal, hogy megkérdőjelezte a menye 

történetét. „Ha bennem kételkedsz, attól még beszélgethetünk – 

mondta ezzel Ancel de ha Jane-ben kételkedsz, akkor végeztünk.” 

Amikor a ház elejéhez ért, váratlan meleg szélroham csapott 

le a holdvirágkék égből, amely mintha a napsütést is el fújta 

volna mellőle. Ezt az illúziót a tölgyfák villogó árnyéka keltette, 



 

 

és néhány gomolyfelhő odafent, amelyek megcsillantak a 

magasabb áramlatok hátán. 

Silverman végignézett a hatalmas pusztaságon, és azt 

kívánta, bárcsak ne azon a magányos, idegen tájékon lenne, 

hanem otthon, Alexandriában Rishonával, nagyvárosokkal 

körülvéve. 

3. 

JANE A 405-ÖS AUTÓPÁLYÁN igyekezett dél felé, 

hálásan a ritkás forgalomért. Semmije nem volt azon a fél ötletén 

kívül, ami előző éjjel támadt, azon az eszelős és meggondolatlan 

ötleten kívül, amelyet pusztán egy megérzésre alapozott. Ezt 

megpróbálta ugyan jobb színben feltüntetni önmaga előtt azzal, 

hogy győzködni kezdte magát arról, nemcsak a halvány 

intuíciójára hallgat, hanem a legendás emlékezőtehetségére is, 

amelyben a legobskúrusabb tények is megragadtak. De soha 

nem volt tehetsége az önbecsapáshoz. És most sem tagadhatta, 

hogy merő kétségbeesésből száguld San Diego felé. 

Az egyik dolog, ami kiderült számára dr. Emily Jo 

Rossmannél, az a ráébredés volt, hogy nem a Benedetta Ashcroft 

agyában lévő irányítóháló zavarja leginkább, hanem az, hogy 

pillanatok alatt elpárolog, és alig marad belőle bizonyíték 

azonkívül, amit egy kamera rögzíthet. Manapság, amikor a 

digitális képeket könnyedén manipulálhatja bárki, egyre kevésbé 

bíznak az emberek abban, hogy hihetnek a szemüknek. A 

bizonyítékok minden formájával lehet csalni, talán a DNS-en 

kívül. Csak úgy lehetne meggyőzni a közvéleményt, ha egy 



 

 

egész csapat kétkedő jelen lenne egy boncolásnál, amikor 

leemelik a koponyatetőt, és nagyjából egy percen át a saját 

szemükkel láthatnánk Shenneck implantátumát. 

Ráadásul mindez egy bizarr korban történik, amikor 

rengetegen hisznek el minden manipulatív, áltudományos 

marhaságot, és rettegnek az armageddon végtelen formájától, 

miközben még a legalapvetőbb igazságokat is tagadják, amikor 

eléjük tárják őket. Ha milliók láthatnák azt az 

irányítómechanizmust, amely arra késztette Benedetta 

Ashcroftot, hogy megölje magát, a legnagyobb részük talán még 

akkor is elfordítaná a tekintetét az igazságról, a felé a 

megnyugtatóbb félelem felé, hogy a civilizációt egy ismeretlen, 

földön kívüli faj készül elpusztítani. 

Jane egész életében optimista volt, ám az elmúlt huszonnégy 

óra eseményei után attól kezdett tartani, hogv a saját halálába 

rohan, hogy nem várja más San Diegóban, csak a csalódás, egy 

betonfal, amelybe teljes gázzal fog becsapódni. 

San Juan Capistranóban, mielőtt átváltott az 5-ös 

autópályára, talált egy postahivatalt, ahol vásárolt két nagy, 

párnázott borítékot, egy tekercs celluxot és egy fekete filctollat. 

A parkoló egyik kihalt sarkában harmincezer dollárt rakott 

William Overton pénzéből – három köteg százdollárost – az első 

borítékba, és harmincezret a másodikba. A borítékokon 

öntapadó csík is volt, de a biztonság kedvéért celluxszal is 

leragasztotta őket. 

A filctollal ráírta az egyik borítékra, hogy Doris McClane, 

majd a címet. Doris Clare nővére volt, Nick nagynénje, és 

huszonöt kilométerre lakott a Hawk-birtoktól. A másik borítékot 

Gavin és Jessica Washingtonnak címezte meg; ha a gyermekét 

rájuk bízhatta, akkor a pénzét még inkább. 



 

 

Amikor korábban is szerzett egy jelentősebb összeget néhány 

új-mexikói rosszfiútól, akkor is küldött belőle Dorisnak és 

Washingtonéknak egy adaggal, hogy tegyék el neki szükség 

esetére. Akkor sem írt kísérőlevelet a pénz mellé. Onnan fogják 

tudni, hogy ki küldte, hogy a feladó címe mindkét esetben 

egyezett a címzettével, a feladó neve pedig mindkét esetben 

egyszerűen csak Scooter volt, Nick kutyájának a neve, akivel 

elválaszthatatlanok voltak kiskorában. 

Visszament a postahivatalba, és elsőbbségivel feladta 

mindkét borítékot. 

Hatvanezer dollárt megtartott Overton pénzéből a költségei 

fedezésére. Nagyon remélte, hogy hasznát is fogja látni. 

Amikor megállt San Juan Capistranóban, akkor még csak egy 

borítékot szándékozott feladni Doris McClane nek, a másikat 

pedig személyesen akarta átadni Gavinnek és Jessie-nek, akik 

mindössze egyórányira laktak onnan. 

Ám a jelenlegi lelkiállapotában nem merte megkockáztatni 

az utat. Bármilyen optimista volt is régen, mostanra szinte 

teljesen biztosra vette, hogy ez lesz az utolsó lehetősége arra, 

hogy lássa a gyermekét, és elmondja neki, hogy szereti. Szinte 

leküzdhetetlen vágyat érzett arra, hogy meglátogassa. De Travis 

érzékeny fiú, éppen olyan jók a megérzései, mint az anyjának. 

Biztosan megsejtené a félelmét, és tudná, hogy miért látogatta 

meg, utána pedig csak még jobban aggódna érte, mint addig. 

Csupán ült a parkolóban a medált szorongatva, 

hüvelykujjával a faragott képmást simogatva, ahogyan Travis is 

tehette korábban, és a fiára gondolt. Szinte soha nem sírt, de 

most egy időre elhomályosult körülötte a világ. 

Miután felszáradtak a könnyei, zsebre vágta a medált, 

beindította a motort, és elindult a könyvtár felé, ahova a 



 

 

postahivatalban igazították útba. A számítógépnél a Google 

Earth segítségével gyorsan megnézte Shenneck Napa-völgyi 

birtokát azon a címen, amelyet William Overtonból húzott ki, 

különös tekintettel a főkapura és a ház körüli részre. 

A könyvtárból dél felé indult az 5-ös sztrádán, mert dél előtt 

San Diegóba akart érni. Lehetségesnek tartotta, hogy ott sem 

várja semmi, de nem tudott máshova menni. 

4. 

NATHAN SILVERMAN, aki hosszú utat tett meg egy 

rövid beszélgetés kedvéért, órákkal a washingtoni járata 

indulása előtt odaért az austini repülőtérre. Elfoglalt egy széket a 

megfelelő kapunál, és folytatta Erik Larson Fenevadak kertje című 

könyvét, amely egy Hitler hatalomra kerülése idején Berlinben 

élő amerikai család igaz történetéről szólt. Hamarosan teljesen 

elmerült benne. 

Először észre sem vette, hogy hozzá beszélnek. 

– Maga az? Te jó ég, igen! – Azt feltételezte, hogy a kérdést 

valaki másnak szánták. – Nathan? Nathan Silverman? 

Az előtte lévő arc egy pillanatra idegennek tűnt számára. 

Utána felismerte Booth Hendricksont. Booth több mint tíz évig 

dolgozott FBI-ügynökként, és ezalatt jogászdiplomát szerzett, 

majd három-négy évvel ezelőtt átment az igazságügyi 

minisztériumba. 

– Ne, ne, nehogy felálljon! – ült le mellé Booth. – Austin nem 

az isten háta mögött van, de még így is nagyon kicsinek tűnik a 



 

 

világ, amikor két vén quanticói róka egyszer csak összefut a 

magányos csillag államában. 

Booth Hendrickson egy rossz, de lelkes táncos szorgos 

gyakorlásról árulkodó esetlen bájával, floridai gyermekkora 

ellenére egy New England-i patrícius kisugárzásával és egy 

sólyom arcával büszkélkedhetett, bár a szakállával és a 

frizurájával inkább egy oroszlán benyomását próbálta kelteni. 

Ügynök korában szabónál készíttetett öltönyöket és cipőket 

viselt, amelyek annyiba kerültek, mint egy ingatlan jelzálogának 

egyhavi részlete, és erről azóta nem szokott le. 

Bár az útjuk sokszor keresztezte egymást, ritkán dolgoztak 

ugyanazon az ügyön. Silvermannek most eszébe jutott, hogy 

soha nem kedvelte igazán Boothot. 

– Jól néz ki. Biztosan jót tett magának az igazságügy. 

– Az a hely a becsvágyak zuhataga… vagy zuhatag helyett 

inkább szennyvíztárolót kellene mondanom? Mindenesetre elég 

jól úszom benne – nevetett halkan a férfi a saját önlebecsülésén. – 

Persze néha azért jót is teszünk. Ez elkerülhetetlen. 

– És mi szél hozta ide? – kérdezte Nathan. 

– Azon a járaton voltam, amelyik az imént szállt le, és a 

folyosóról idejövet megláttam magát. Meg kell találnom a 

poggyászomat, hacsak nem akadt el valahol a keleti parton. 

Éppen szabadságon vagyok. Innen San Antonióba megyek 

tovább. Hogy van Rishona? Remélem, minden szempontból jól. 

– Nagyon jól, köszönjük. És a maga felesége? – Silverman 

nem tudta felidézni Mrs. Hendrickson keresztnevét. 

– Elváltunk. Ne, nehogy sajnálkozni kezdjen! Én adtam be a 

papírokat. Hála az égnek, nem született gyermekünk. És a maga 

gyermekei hogy vannak, Nathan? Jareb, Lisbeth és Chaya? 



 

 

Silverman csak egy kicsit csodálkozott, hogy Booth 

emlékszik a gyermekei nevére. A fickó mindig is szorgosan 

bemagolt minden ilyen adatot, hogy később hízelegni tudjon 

ezekkel az értékesebb kapcsolatainak, mint Silverman, azt a 

benyomást keltve, hogy érdekesnek és megjegyzésre 

érdemesnek tartja a rokonaikat. 

– Mindnyájan elvégezték az egyetemet. Lisbeth tavaly 

diplomázott. 

– Biztos helyen vannak, egészségesek és a világ megváltásán 

dolgoznak? 

– Biztos helyen vannak, egészségesek, és, ami a legjobb, 

dolgoznak. 

Booth hosszabban nevetett, mint amennyit ez a poén 

megérdemelt volna. 

– Szerencsés ember maga, Nathan. 

– Ezt minden este és minden ébredésemkor elmondom 

magamnak. 

Booth megkocogtatta a kezében lévő Erik Larson-kötetet. 

– Ez egy nagyon jó könyv. Pár évvel ezelőtt én is olvastam. 

Elgondolkoztatja az embert. 

– Az biztos. 

– Elgondolkoztatja – ismételte meg Booth. A karórájára 

pillantott, és felpattant. – Rohannom kell. Egy egész hétnyi 

pihenés vár rám. 

Kinyújtotta a jobbját, kezet ráztak, és a szükségesnél pár 

pillanattal tovább szorongatta Silverman tenyerét. 

– Szerencsés ember – ismételte meg, majd eltűnt. 

Silverman figyelte, ahogy elvegyül a többi utas között a 

mozgójárdán, majd eltűnik a forgatagban. 

Nem folytatta azonnal az olvasást. 



 

 

Egy olyan ember, mint Booth Hendrickson, vajon háromrészes 

öltönyben, nyakkendőben indul nyaralni? 

Három éve nem látta őt. És nem volt biztos benne, hogy 

olyan messziről felismerné, ahogy állítása szerint Booth tette 

vele. 

Hacsak nem olyan a memóriája, mint egy 

szuperszámítógépnek, márpedig ez lehetetlen, akkor 

elgondolkoztató, hogy sikerült felidéznie a gyermekei nevét. 

Rishonával valóban találkozott egyszer-kétszer. De a 

gyerekekkel soha. Jareb, Lisbeth és Chaya. A nevük úgy gördült le 

a nyelvéről, mintha egy órával korábban hallotta volna őket. 

És így utólag úgy tűnt Silvermannek, mintha a férfi élesebb 

és keményebb hangon beszélt volna, amikor a nevüket említette. 

Rejtett nyomatékkal. 

Lehet, hogy túl sok évet töltött el az FBI-nál, azért lett ilyen 

gyanakvó. Vagy Ancel Hawk paranoiája hatott rá. 

Biztos helyen vannak, egészségesek és a világ megváltásán 

dolgoznak? 

Legtöbben azt kérdezték volna, hogy egészségesek és 

boldogak-e. Milyen furcsa kérdés, hogy biztos helyen vannak-e. 

A fejében ismét hallotta Booth hangját: „Elgondolkoztatja az 

embert. Elgondolkoztatja az embert.” 

Silverman lenézett a kezében lévő könyvre. 

Ő megkérdezte Bootht, hogy mi járatban van Austinban, aki 

viszont nem érdeklődött az ő útjának célja felől. Mintha 

pontosan tudta volna, mit keres ott Silverman. 



 

 

5. 

AZ INGYENKONYHA, amit a férfi említett, 

amelynek a Jane-től kapott negyven dollárt szándékozott 

adományozni, alig egysaroknyira volt a San Diegó-i könyvártól, 

ahol a lány öt nappal korábban járt. A könyvtáros adta meg a 

címét. 

A jótékonysági szervezet a valamikori diákszövetség 

épületében üzemelt. A klub nevét már eltávolították a 

kőhomlokzatról, de a szellemisége még ott világított a sötétebb 

vakolaton. 

Egy új, kevésbé díszes felirat azt hirdette, hogy a hely „vörös, 

fehér, kék és ebéd”. És elkerülendő, hogy ezt valaki úgy 

értelmezze, hogy csak ebédet szolgálnak fel, egy magyarázó sor 

napi három étkezést ígért. 

A ház belső elrendezésén láthatóan nem változtattak. A 

bárpultok még mindig ott voltak, csak már nem szolgáltak fel 

mögülük semmit. Az ebédlő teraszos volt. A zenekar emelvénye 

előtt régóta nem használt táncparkett terült el. 

A korábbi kerek asztalokat egykor kétségkívül elegáns, 

kárpitozott székek vették körül. Most összecsukható székek 

álltak a helyükön, szögletes, terítő nélküli asztalokkal. 

Az ebédet 11:30-kor kezdték el kiadni. Most, 11:50-kor már 

harminc-negyven ember evett vagy állt sorba ételért. Többségük 

férfi volt, legnagyobbrészt szürke arcú, reszkető alkoholista. 

Nyolc nő ült az asztalok mellett egyedül vagy párban, és bár 

néhányan bensőséges viszonyban lehettek a szeszes italokkal, a 

többiek csak szomorúnak, kimerültnek és elgyötörtnek tűntek. 



 

 

Az ebéd mexikói stílusú volt. Hagyma, paprika, koriander, 

citrom és meleg kukoricatortilla illata szállt a levegőben. 

Jane beállt a sor végére, de nem vett el tálcát. Amikor odaért 

az első felszolgálóhoz, a névtáblája szerint Charlene-hoz, azt 

mondta: 

– Van egy férfi, aki rendszeresen idejár enni. Arra lennék 

kíváncsi, hogy nem látta-e mostanában. – Kezében egy régi 

újságkivágást tartott, amelyet péntek reggel másolt le a 

Woodland Hills-i könyvtárban. – Dougal Trahernnek hívják. 

Már nem igazán hasonlít erre a képre. 

Charlene lelkesen válaszolt: 

– Istenem, manapság egyáltalán nem így néz ki! Elég sok 

magas szikláról levetette magát az idők során, és ez nyomot 

hagyott rajta. – A mellette álló felszolgálónak is megmutatta a 

képet. – Rosa, ezt nézd meg! 

Rosa döbbenettel vegyes csodálattal csóválta a fejét. 

– Ha az a fickó a képen tévéreklámokban szerepelne, bármit 

el tudna adni egy lánynak a parfümöktől kezdve a 

halrudacskákig. Hány busz után kell hiába futnia valakinek, 

hogy így megváltozzon? 

– Valami dolga van Dougallal? – kérdezte Charlene. 

– Igen. Ha bármilyen segítséget tudna adni ahhoz, hogy 

megtaláljam, nagyon hálás lennék. 

– Számít magára? 

– Egyszer már találkoztunk, futólag. De nem, nem számít 

rám. 

– Az jó. Ha számítana magára, azonnal kirohanna az ajtón, 

amint meglátná. – Charlene lerakta a merőkanalat. 

Jöjjön velem, kedvesem. Elviszem hozzá. 

– Itt van? 



 

 

– Ha mi itt vagyunk, akkor ő is. 

Jane követte Charlene-t a nyüzsgő konyhába, onnan pedig a 

vállalkozás irodájába, ahol egy íróasztal, egy számítógép és 

szakácskönyvek voltak. Az iroda két ablaka valami oknál fogva 

feketére volt festve, amitől az egész helyiség pinceszerűnek tűnt. 

Az íróasztal mögött ott ült a medveszerű pasas a 

könyvtárból. A haja még bozontosabb volt, mint amilyenre Jane 

emlékezett, sötét, szúrós szakállában ott díszelgett a fehér csík. 

Amikor beléptek, Trahern felpillantott a munkájából. Az 

arckifejezése olyan vészjósló volt, mint egy viharfelhő 

közvetlenül az égzengés kezdete előtt. 

– Ennek a finom ifjú hölgynek – mondta Charlene – dolga 

lenne magával. 

– Tűnjenek innen! – mordult fel Trahern, mint egy téli 

álmából felébresztett medve. 

Charlene vagy megsértődött, vagy úgy tett, mintha 

megsértődne. 

– Én szakács vagyok, nem kifutófiú, aki úgy táncol, ahogy 

maga fütyül. Már így is egyszerre főzök és felszolgálok. Ha ki 

akarja rakni a hölgyet, akkor kapja fel, és dobja ki saját kezűleg. 

Miközben kiment a szobából, Jane-re kacsintott. 

Trahern minden bosszankodását a megmaradt forrása ellen 

fordította. 

– Azért jött, hogy visszakérje a negyven dollárját? 

– Mi? Nem. Dehogy! 

– Akkor miért? Sok idő van még hálaadásig. 

Jane értetlenül visszakérdezett: 

– Hálaadásig? 

– Hálaadáskor az összes átkozott politikus és híresség itt 

akar dolgozni, hogy a média lefotózhassa őket. 



 

 

– Én nem vagyok sem politikus, sem híresség. 

– Akkor hogy a fenébe néz ki úgy, mint egy híresség? 

– Eddig nem voltam tisztában vele, hogy úgy nézek ki. – Jane 

a makacs ellenségességtől csüggedten odatette Trahern asztalára 

a szakáll nélküli, megnyírt fotóját. 

– Mi történt ezzel a pasassal? 

A férfi úgy fordította a képet, hogy a fiatalabb énje Jane felé 

nézzen. – Bölcsebb lett. 

– Vagyis most mit csinál? Egy ingyenkonyha menüjét állítja 

össze? 

– És maga mit csinál? Kisbabákat ment égő épületekből? 

– A DDT… a tetoválása. A maga nevének a kezdőbetűi, és a 

beceneve, mert úgy irtotta a rosszfiúkat, mint a DDT a 

szúnyogokat. Pár évvel ezelőtt olvastam magáról. De beletelt 

némi időbe, amíg ez eszembe jutott… – Trahern 

türelmetlenségébe ekkor riadalom keveredett. Az iroda nyitott 

ajtajára pillantott. Jane azzal folytatta: – Maga megkapta a 

kiemelkedő hadi szolgálatért járó érdemkeresztet, ami csak 

eggyel van a kongresszusi becsületerem alatt. És nagy 

kockázatot vállalva megmentett…  

– Halkabban! – morogta a férfi. – Mi a fene ütött magába, 

hogy így rám tör, és ezekről a dolgokról kezd beszélni? 

Jane az ajtóhoz lépett, és becsukta. A látogatókat nem várta 

szék, azonban egy összecsukható darab ott támaszkodott a 

falnak. A lány kinyitotta, leült, és azzal folytatta: 

– Megbánta ezeket a dolgokat? Szégyelli őket? 

Trahern olyannak tűnt, mint az Ószövetség dühös Istene, aki 

éppen a jól megérdemelt büntetéssel akarja sújtani az embereket. 

– Lehet, hogy magának nehezére esik ezt megértenie, 

hölgyem, de az ember a háborúban azt teszi, ami a helyes, 



 

 

kerüljön bármibe, és ha élve megússza, akkor pontosan tudja, 

milyen könnyen elcseszhette volna, és mekkora hiba lenne 

dicsekednie a dologgal. Csak a seggfejek csinálnak ilyesmit. Én 

nem facebookozom. Nem twitterezem. Nem instagramozom. 

Nem szoktam a múltamról beszélni, és felháborít, hogy maga 

értesült arról a régi DDT-s dologról, és megtalálta a fotómat. 

Jane nem válaszolt. Hosszan viszonozta Trahern harcias 

pillantását, majd megkönnyebbülten azt mondta: 

– Lehet, hogy maga mégsem egy seggfej. 

– És azt hiszi, hogy a véleménye bármit is számít nekem? 

Még a nevét sem tudom. Van egyáltalán neve, vagy maga csak 

egy névtelen lidérc, aki bepiruettezik az emberek életébe, hogy 

elrontsa a kedvüket? 

Jane kotorászni kezdett a táskájában, lehúzott egy 

gumiszalagot öt hamisított jogosítványról, és kirakta őket maga 

elé az asztalra. 

– Nagyon sok nevem van, de egyik sem valódi. Az igazi 

nevem Jane Hawk. Szabadságolt FBI-ügynök vagyok, bár az is 

lehet, hogy mostanra már felfüggesztettek vagy elbocsátottak. – 

Az FBI-os igazolványát is az asztalra dobta. 

– A férjem, Nick kitüntetett tengerészgyalogos volt, aki elég 

sok medált kapott, köztük a haditengerészeti érdemkeresztet is. 

Harminckét éves korára az ezredességig vitte. De megölték, és 

megpróbálták öngyilkosságnak feltüntetni a dolgot. Engem 

pedig megfenyegettek, hogy megerőszakolják és megölik az 

ötéves kisfiamat, ha nem állok le. Őt elrejtettem. Ha megtalálnak, 

megölnek. Az egyikükkel már végeztem. És tudom, hol lehet 

megtalálni azt a fickót, amelyik a legnagyobb seggfej mind 

közül, viszont egyedül nem tudom elkapni, és nem kérhetek 

segítséget azoktól, akiket ismerek, mert az ellenfeleim pont erre 



 

 

várnak. Egy olyan emberre lenne szükségem, mint maga, már ha 

megvannak még a képességei. 

Trahern csak nézte, ahogy összeszedi a jogosítványait és az 

FBI-igazolványát, és visszateszi őket a táskájába. Utána azt 

kérdezte: 

– És mit érdekel ez engem? Én a szárazföldieknél voltam, 

nem a tengerészetnél. – Jane megszólalni is képtelen volt, csak 

rámeredt. Trahern hozzátette: – Nyugi! Csak vicceltem. 

– Nem tudtam, hogy még mindig képes viccelődni. 

– Jó ideje ez volt az első alkalom. – A férfi úgy meredt a 

feketére festett ablakokra, mintha valami felkavarót látna 

mögöttük. – Maga vagy nagyon elkeseredett, vagy őrült, hogy 

hozzám fordul. 

– Az elkeseredettséget beismerhetem. 

– Semmit nem tudok tenni magáért. 

– Dehogynem, ha akar. 

– Az én háborúim már nagyon régen véget értek. 

– Az összes háború ugyanaz a háború. És soha nem ér véget. 

– Már nem az vagyok, aki akkor voltam. 

– Aki kiérdemelte a kiemelkedő hadi szolgálatért járó 

érdemkeresztet, valahol mindig ugyanaz az ember marad a lelke 

mélyén. 

Trahern a szemébe nézett. 

– Ez színtiszta baromság. 

– Egy szárazföldi pöcsnek talán az, egy tengerészgyalogos 

özvegyének viszont nem. 

Némi hallgatás után a férfi azt kérdezte: 

– Maga mindig ilyen? 

– Hogyan lehetne másmilyennek lenni? 



 

 

6. 

JANE-T ÉLETE LEGSŰRŰBB és legfeketébb kávéja 

segítette át a következő másfél órán. Dougal Derwent Trahern 

egy egészen picit kevésbé tűnt darázscsípte medvének, mint 

amikor a lány belépett abba a lepukkant irodába. Nyers volt, 

kurtán, sokszor gorombán beszélt, amikor nem morgott, akkor 

motyogott, és a tekintete végig olyan átható maradt, mint az 

orvosi acél; pontosan olyan vallatási technikával társalgott, 

mintha egyenesen Quanticóból jött volna. 

Jegyzeteket is készített, visszatért a már átvett témákra, hogy 

ellenőrizze, nem keveredik-e Jane önellentmondásba – úgy 

megizzasztotta, mintha inkább sorozatgyilkosnak tartaná a 

lányt, semmint e bűnözők üldözőjének. Elolvasta Emily 

Rossman jelentését, és meghallgatta, mit mondott a patológus az 

állatkórházban. 

Jane a válla felett nézte, ahogy Trahern kikeresi Overton 

telefonján a negyvennégy karakterből álló webcímet, és beleveti 

magát a dark webbe, hogy megnézze, milyen üzeneteket küld az 

Aspasia a látogatóinak. Ő még nem ellenőrizte az oldalt, és jeges 

borzongás fogta el, amikor Jimmy Radburn leírása helytállónak 

bizonyult. Amikor Trahern arra az oldalra ért, amelyik gyönyörű 

lányokat ígért, akik képtelenek az engedetlenségre, és akiknek a 

tartós diszkréciója garantált, a férfi ízesen elkáromkodta magát. 

– A világ csupa zombi – tette hozzá. – Lehet, hogy ezek csak 

gusztustalan, perverz véglények, nem élőhalottak, de több van 

belőlük, mint belőlünk. 

Jane visszaült a székére. 

– És most mi lesz? 



 

 

Trahern bekapcsolta Overton okostelefonját. 

– Szerintem menjen ki egy kicsit az ebédlőbe. Beszélnem kell 

pár emberrel. 

– Milyen emberekkel? 

– Sikerült meggyőznie. Nem fogom feldobni. 

– Milyen emberekkel? – ismételte meg a kérdést a lány. – Ha 

csak egy hibát is elkövet, és rossz emberrel beszél, akkor nekem 

végem. Füstté válok. És a fiam is. 

– Lehet, hogy őrültnek tűnök, de nem vagyok az. Vagy bízik 

bennem, vagy nem. Ha nem, akkor tűnjön el, és elfelejtjük 

egymást. 

Jane rámeredt. A férfi farkasszemet nézett vele. 

A lány némi hallgatás után azt mondta: 

– Maga egy keményfejű tulok. 

– Mégis, kire van szüksége? Olyasvalakire, aki fejjel megy a 

falnak, vagy olyasvalakire, aki összetörik? 

Jane felállt, azonban nem indult el az ajtó felé. 

– Lenne egy nagy kérdésem. Maga hétfőn, a könyvtárban 

pornót nézett. 

– Nem élvezetből. Polgárjogi aktivistaként. 

– Maga szerint ez hihetően hangzik? 

– Nézze, én különböző emberi jogi csoportokkal működöm 

együtt a városban. Igyekszünk rendbe szedni a dolgokat, ahol 

csak tudjuk. Beletelt némi időbe, amíg rávettük a könyvtárakat, 

hogy szűrjék a pornóoldalakat, nehogy a gyerekek rájuk 

találjanak. De időnként előfordul, hogy egy-egy könyvtáros úgy 

dönt, ez szembemegy a szólásszabadsággal, és nyit egy rést. 

Szóltak nekem, hogy az a könyvtár gyanús. Ezt ellenőriznem 

kellett. A rés azóta bezárult, a gyerekek biztonságban vannak. 



 

 

Jane felidézte, milyen unottan és értetlenül bámulta a pornót 

a képernyőn, a buja érdeklődés leghalványabb jele nélkül. És 

ahogy utána kutyás videókra váltott. 

– Akkor jó – felelte. – Örülök, hogy rákérdeztem. 

– Arra nem kíváncsi, hogy fürödtem-e ma reggel? 

– Azt tudom. Amikor áthajoltam a válla felett, éreztem a 

samponillatot. 

7. 

A MÁSFÉL ÓRA ALATT, amit Trahern irodájában 

töltött, enyhült a zsúfoltság az ebédlőben. Két férfi, öt nő és 

három gyermek fejezte be éppen az ebédjét a hosszú asztalok 

mellett. Mikor a gyermekek Jane-re néztek, egy pillanatra 

olyannak tűnt az arcuk, mint Travisé. 

Charlene, Rosa és még két nő a kiadópultot takarították. 

Amikor Jane a közelükbe ért, Charlene azt mondta: 

– Te jó ég, nézd csak meg, Rosa! Nincs leperzselve a 

szemöldöke. 

– És úgy látom, az összes foga is megvan – jegyezte meg 

Rosa. 

Jane azt felelte: 

– Amelyik kutya ugat, az nem harap. Mióta dolgozik itt? 

– Mióta megvette az épületet. Mikor is volt az, Rosa? Öt éve? 

– Inkább hat. 

„Mióta megvette az épületet.” E négy szó hallatán Jane sokkal 

tisztábban látta a helyzetet. 



 

 

– Egy olyan lány, mint maga – folytatta Charlene –, biztosan 

nem munkát keres itt. Önkénteskedni akar? 

– Soha nincs elég önkéntesünk – fűzte hozzá Rosa. 

– Igazából – felelte Jane – őt próbálom rávenni egy kis 

önkéntes munkára. 

– Meg fogja csinálni, bármiről legyen szó – biztosította 

Charlene. – A mi jetink nem tud nemet mondani. Mindenbe 

beleártja magát a veteránsegélyezéstől kezdve az altatásmentes 

kutyamenhelyeken át egészen a cipősdoboz-akciókig. 

– Szakkörök gyermekeknek, ösztöndíjak – tette hozzá Rosa. 

– Olyan sok időt tölt a pénze elosztogatásával – jegyezte meg 

Charlene –, hogy azt sem tudom, mikor van módja megkeresni. 

– És még egy dolog – vetett Rosa jelentőségteljes pillantást a 

munkatársnőjére. 

– Ha néha elsápad, verejtékezni kezd, és pár percig mintha 

nem is önmaga lenne, akkor ne kezdjen aggódni – mondta 

Charlene. 

– Beteg? – kérdezte Jane. 

– Ja, nem, nem. Csak valami rossz emlék, talán valamelyik 

háborújából. Mindig gyorsan túlteszi magát rajta. Semmit nem 

jelent, gyermekem. 

Ezzel Charlene és Rosa lezárták a témát, és folytatták a 

munkát. 

8. 

AMIKOR JANE VISSZATÉRT a női mosdóból, 

Charlene odaintette magához a pult mellé. 



 

 

– A főnök azt mondta, hogy: „Küldd ide hozzám azt a fiatal 

hölgyet!” Ha netán elfelejtette volna a nevét, ne vegye a lelkére. 

Nagyon sok minden jár a fejében, és egy idő után mindig eszébe 

jutnak a nevek. Hogy is hívják egyébként? 

– Alice Liddell – válaszolta Jane. 

– Remélem, sokat látjuk még itt, Alice. Emlékszik, merre van 

az iroda? 

– Igen. Köszönöm. 

Trahern irodájában Jane behúzta az ajtót, és végigmérte a 

férfit, aki ott tornyosult az asztala mögött hajléktalanruhában, 

villámcsapta szakállal. Az iránta érzett tiszteletébe gyanakvás 

vegyült. David James Michaelre gondolt, akit széles körben 

önzetlen jótevőnek tartottak, és aki ennek az álcája mögött 

Shennecket és az aspasiás lányok kihasználását támogatta. 

Hirtelen Trahern ruhájában is jelmezt látott, bozontos hajában és 

Mózes-szakállában pedig gondosan kialakított imázst. 

Azt kérdezte: 

– Szóval maga gazdag, mi? 

Trahern megemelte gondozatlan, bajuszra emlékeztető 

szemöldökét. 

– Ez ellenem szólna? 

– Attól függ, miből gazdagodott meg. Tizenkét évet töltött a 

seregnél, ami nem a nagyvonalú fizetéseiről híres. 

Trahern a kávéjából felszálló gőzt nézte. Megfogta a csészét, 

megfújta a kávét, és óvatosan beleivott. Lehet, hogy az 

önuralmát próbálta megőrizni. De az is lehet, hogy csak időt 

akart nyerni egy meggyőző hazugsághoz. 

– Amikor leszereltem – válaszolta –, nagy örökség várt az 

apámtól, aki az azt megelőző évben halt meg. 

– És ő mivel kereste meg a pénzét? 



 

 

Trahern arca hirtelen olyan csomóssá vált, mint egy tölgyfa 

deszka. 

– Aki akkora bajban van, mint maga, annak nem kéne 

segítségkérés után rögtön kövekkel dobálóznia. 

A jogos felháborodás nem volt elégséges válasz. 

– Ha elfelejtette volna – felelte Jane –, nekem most forgatta fel 

az életemet pár gazdag ember, akik azt hiszik, bárkit 

megvásárolhatnak, és mindenkit megölhetnek, akit nem tudnak 

megvásárolni. 

– De valamennyi gazdagot gonosztevőnek beállítani, az 

ostoba előítélet. 

Jane pontosan tudta, hogy az előítéletesség vádja népszerű 

érv a vitapartner szájának a befogására, aki csak annyira 

előítéletes, mint amennyire kék zsiráf, de ettől kételkedni kezd 

magában, és irányt téveszt, miközben a vádlója erkölcsileg 

felsőbbrendűnek érezheti magát. 

Ő nem fogja hagyni, hogy manipulálják, akár jóhiszemű 

Trahern, akár nem. 

– Maga is a többi gazdaggal tölti az idejét? Úgy tűnik, azok 

kizárólag egymással szoktak vegyülni. 

A férfi felállt a székéből, mind a százkilencven centis 

magasságára kihúzta magát, és kidüllesztette hordómellkasát, 

majd, immár a haragtól vörösen, azt felelte: 

– Azokkal a milliomosokkal, koldusokkal, félszentekkel és 

bűnösökkel vegyülök, akikkel csak akarok. És most nem foglalna 

végre helyet? 

– Még mindig a válaszát várom. 

– Milyen választ? 

– Hogy mivel kereste meg az apja azt a vagyont, amit 

magára hagyott. 



 

 

Trahern olyan hangot adott, mint amikor a kutya halálra ráz 

egy kígyót. Utána azt felelte: 

– Apám befektetési tanácsadó volt, méghozzá jó. A vagyona 

nem volt olyan nagy. Pár százezer maradt a hagyatéki eljárás 

után. Én éppen leszereltem a seregből még 2000-ben, az 

ezredforduló idején, amikor maga még csak taknyos kölyök volt. 

Megláttam a lehetőségeket. Fogtam azt a háromszázezer dollárt, 

és sokkal jobb befektetőnek bizonyultam, mint az apám. 

Jane állva maradt. 

– Tényleg? Mibe fektetett be? 

Trahern a levegőbe emelte hatalmas kezeit, és az ég felé 

fordította a tekintetét. 

– Drogokba! Fegyverekbe! Hatalmas, félelmetes késekbe! 

Náci egyenruhákat gyártó cégekbe! – Majd mély levegőt vett, és 

horkantott egyet. Utána mogorván, de amennyire’ fsak telt tőle, 

normál hangon így folytatta: – A 9/11 idején, .miikor azok a 

rohadékok leszedték a World Trade Centert, mindenki 

pánikszerűen piacra dobta a részvényeit, én mindenemet 

befektettem a tőzsdén. 2008-2009-ben, amikor a gazdaságunk 

nagyot hasalt, rengeteg részvényt és ingatlant vettem. Ugye, látja 

a mintázatot? Mindig okos döntés Amerikára fogadni. 

– Abból gazdagodott meg, hogy Amerikára fogadott? 

– És ez még mindig működik. 

Jane odament az összecsukható székhez, és leült. Továbbra 

sem bízott meg teljesen Trahernben, pedig úgy érezte, a férfi 

felháborodása őszinte, nem megjátszott. 

– Elég udvariatlanul sarokba szorítottam, de nem fogok 

mentegetőzni a kérdésem miatt. Itt az én életemről és a fiam 

életéről van szó. Tudnom kell, hogy maga az-e, akinek tűnik. 

Manapság ez nem túl gyakori. 



 

 

A férfi is visszaült az asztalához. 

– Azt hiszem, ez mindkét irányban így működik. Egy olyan 

embert hívtam fel, aki ismerhette a férjét. Nyugodjon már meg! 

Megnyugodna? Adna nekem egy esélyt? Rendben. Szóval, ez 

egy olyan fickó, aki, ha egy lakatlan szigeten találná magát egy 

korccsal, előbb enne a saját karjából, mint a kutyából. Mint 

kiderült, tényleg ismerte Nicket, és nagyjából úgy beszélt róla, 

ahogy a pápa beszélne a kis Jézusról. Magával soha nem 

találkozott, de együtt harcolt Nickkel, és azt mondta, hogy a férje 

soha nem vett volna el egy elmebeteget vagy egy üresfejű libát, 

bármilyen csinos lett volna is. 

9. 

DOUGAL TRAHERN a Google Earth segítségével 

kinyomtatta Shenneck Napa-völgyi birtokának térképét a 

stratégiai pontok különböző nagyításával. Az oldalak kupaca 

több mint egy centi vastag volt, és egy iratcsíptető tartotta őket 

egyben. 

Jane az asztalánál ülve tanulmányozta a képeket, amikor a 

nagydarab férfi egy teljesen megrakott sporttáskával tért vissza, 

amelyet a padlóra helyezett az iroda ajtaja mellett. 

– Igaza volt – mondta a lány. – Az én behatolási ötletem nem 

működne. 

– Az enyém viszont igen. 

– Mi is a maga ötlete? 

– Hogy időt nyerjünk, inkább útközben mondom el. 

– Hova megyünk? 



 

 

– Los Angelesbe. Találkoznunk kell valakivel. 

– Kivel? 

– Döntse már el, hogy bízik-e bennem, vagy sem! 

– Bízom is, és nem is. Mostanra csak nyolc ember maradt a 

Földön, akikben teljesen megbízom… és ezért vagyok még 

életben. 

– Bízik is, és nem is. Lehet, hogy egyelőre ennyi is elég. 

Hamarosan el kell döntenie. Van magánál fegyver? 

Jane félrehúzta a dzsekijét, hogy megmutassa a pisztolyát. 

– Nincs rá engedélyem, amíg szabadságon vagyok. De ha a 

pokolra jutok, az nem azért lesz, mert megszegtem a 

fegyverviselési törvényeket. 

Trahern ismét azt a bő, műszálas öltözéket viselte, amit a 

könyvtárban. A cipzárja nem volt felhúzva, és a férfi 

szétlibbentette a dzseki szárnyait, amelyek alól két pisztoly 

bukkant elő a két oldalán. 

– Akinek jó kapcsolatai vannak, és aki az emberszeretetéről 

híres, az két lőfegyverre is kap engedélyt. 

– Tényleg szüksége van ezekre a cipősdoboz-akcióknál? 

– Általában csak egy van nálam. És ismerek pár lelkészt, 

tanárt és filigrán nyugdíjas hölgyet, akik mindenhova 

felfegyverkezve járnak. 

Közben a feketére festett ablakokra nézett, először az 

egyikre, utána a másikra. 

– Miért színezte be az üveget? – kérdezte Jane. 

– Nem szeretem, ha ablak van a hátam mögött, és bárki 

benézhet hozzám. 

– A függöny nem lett volna jobb? Vagy a redőny? 

– Nem elég. Feketére kell festeni. Csak az a biztos. – Felkapta 

az egyik sporttáskát. – Jobb lesz, ha indulunk. 



 

 

Jane, miközben Trahernt figyelte, aki kinyitotta az ajtót, és 

kiment, azon gondolkozott, hogy amikor ehhez a férfihoz fordult 

segítségért, azzal javította-e annak az esélyét, hogy elkapja 

Shennecket, vagy rontott rajta. 

10. 

MIKÖZBEN JANE beindította a motort, Trahern 

bedobta a táskáját a Ford Escape csomagtartójába. Utána beszállt 

az utasülésre, és a műholdas képeket az ölében lartva becsukta 

az ajtót. 

A szűkös kocsiban nemcsak nagyobbnak tűnt, mint valaha, 

hanem idegenebbnek is fűzős bakancsában, terepszínű 

nadrágjában, fekete pólójában és fényes, műszálas dzsekijében. 

Negyvennyolc éves volt, de a méretei és a kora ellenére időnként 

kifejezetten gyerekesnek tűnt. Néha, amikor nem vette észre, 

hogy Jane figyeli, egyenesen elveszett benyomást keltett. 

– Mit bámul? – mordult fel. 

– Biztos, hogy tudja, mibe ment bele? 

– Birtokháborításba, betörésbe, könnyű vagy súlyos testi 

sértésbe, emberrablásba, emberölésbe. 

– És még alig pár órája ismerjük egymást. 

– De maga nagyon meggyőző. És láttam az Aspasia 

weboldalát. Hiszek magának. 

Jane nem tette sebességbe az autót. 

– És ennyi kell ahhoz, hogy fejest ugorjon ebbe? Az, hogy 

hisz nekem? 



 

 

– Ennél azért többről van szó. Olyan, mintha egész 

életemben erre vártam volna. Megvannak rá az okaim. És ne 

kérdezze, hogy mik azok, mert ezek az én okaim. Ezt nem fogja 

tudni egyedül véghez vinni, nincs kihez fordulnia, és átkozottul 

szerencsés, amiért én igent mondtam. Induljunk! 

11. 

A DÉLELŐTT KÖZEPE ÓTA felhők gyülekeztek 

északon, szürke gályák serege, amelyek felvont vitorláikkal 

eltakarták a reggel még kék égboltot. Délután fél háromra az 

alacsonyan szálló, ólomszínű fal esővel fenyegetett, de még nem 

ígérte biztosra. A felhőket magával sodró szél csak a magasban 

fújt, odalent, a talajszinten mozdulatlan maradt a város, a fái sem 

rezdültek, zászlói és napárnyékolói ernyedten lógtak. Úgy tűnt, 

mintha a település feszülten várna valamire, méghozzá semmi 

jóra. 

Útközben, az 5-ös autópálya felé tartva Trahern azt mondta: 

– Én kibeszélgettem magam. Most hallgassunk egy kicsit! 

– Rendben. 

– Csendre van szükségem. A gondolkodáshoz. 

Jane nem válaszolt. 

A férfi lehunyta a szemét, és csak ült hatalmas termetével, 

furcsa ruházatában, bozontosan és talán kiismerhetetlenül. Jane 

vezetés közben időről időre rápillantott, és azon merengett, hogy 

vajon megnyugtatja-e Trahern jelenléte, vagy felzaklatja. 

A nagy csendben, amelyet csak a motor zúgása és a kerekek 

surrogása tört meg, olyan negyven kilométert tehettek meg az 5-



 

 

ös autópályán, és éppen Oceanside mellett hajtottak el, amikor 

Trahern továbbra is csukott szemmel megszólalt, és azt mondta 

medvés mogorvasággal: 

– Semmilyen romantikus érdeklődést nem táplálok maga 

iránt. 

– Szintúgy – válaszolta Jane azon csodálkozva, hogy a férfi 

ezt felhozta. 

Trahern biztosra akarta venni, hogy megértették. 

– A koromat nézve akár az apja is lehetnék. És egyébként is, 

engem már nem izgat az ilyesmi. 

– Én pedig most özvegyültem meg – emlékeztette a lány. 

Pillanatnyilag engem sem izgat az ilyesmi. 

– Nem mintha nem lenne vonzó. Maga igazán nagyon vonzó 

nő. 

– Értem. 

– Remek. Örülök, hogy ezt tisztáztuk. Most hagyjuk a 

csacsogást egy időre! 

Jane arcára az ég és a tenger szürkesége, a kelet felé elterülő 

kopár hegyek és az eljövendő események komorsága ellenére is 

kis mosoly ült ki. De nem tartott sokáig. 

Valahogy veszélyesnek tűnt számára ebben a pillanatban 

mosolyogni, olyan kihívásnak a sors ellen, amelyet a sors nem 

hagyhat annyiban. 

12. 

NATHAN SILVERMAN lemondta a hazaútját 

Washingtonba, jegyet foglalt egy közvetlen járatra Austinból San 



 

 

Franciscóba, onnan pedig Los Angelesbe. Ha Booth Hendrickson 

valóban egy műveletleállítási parancsot közvetített az 

államügyész vagy valaki más részéről az igazságügyi 

minisztériumból, pont ellentétes hatást ért el vele, mint 

szándékában állt. 

Szombat délután 14:50-kor, a San Franciscó-i nemzetközi 

repülőtéren, miközben a megfelelő kapunál ült a járatát várva, e-

mailt kapott a Los Angeles-i irodából. A parkban készült videók 

feljavítása és egy arcfelismerő program alkalmazása után 

megállapították, hogy a két irattáskát hurcoló férfi, akinek egy 

lufi volt a csuklójára kötve, Robert Frances Branwick, alias 

Jimmy Radburn, aki egy Bakelit nevű lemezboltot vezet, amely 

mögé bújva szervezett internetes bűnözést folytat. Az FBI egy 

ideje már megfigyelés alatt tartotta a vállalkozását, és adatokat 

gyűjtött tőle egy nagyobb letartóztatási hullámhoz. 

Az izmos egyén, akit feltartott a szálloda bejáratánál a lánc és 

a lakat, Norman „Kipp” Gamer volt. Iránta is nagy érdeklődést 

tanúsítottak a hatóságok, mert azzal gyanúsították, hogy 

pénzmosást végez különböző totalitárius rezsimeknek, amelyek 

amerikai bűnszervezetekbe fektetnek be, de még nem gyűlt 

össze elég bizonyíték ellene a vádemeléshez. 

Amikor felhangzott a beszállásra felszólító bejelentés, és 

Silverman felállt, a forrásukra való tekintettel képtelen volt 

elképzelni, hogy azokban a táskákban bármi olyasmi lett volna, 

ami ne lenne terhelő Jane-re. Annak függvényében, hogy mi 

történik Los Angelesben, nem biztos, hogy még sokáig húzhatja 

az időt, mielőtt jelentést ír a felettesének, és megindítja a 

hivatalos nyomozást. 

Ezt csak azért nem tette még meg, mert bízott a lányban, és 

egyébként is, az apósa szerint több meg nem nevezett elkövető is 



 

 

megfenyegette a gyermekét. Ancel Hawk állítása, miszerint a kis 

Travis célponttá vált, csak még hihetőbb lett Booth Hendrickson 

furcsa felbukkanása után. 

13. 

A 405-ÖS ÚTON, LONG BEACH közelében egyik 

dugó a másik után kezdett kialakulni a forgalomban. Még a 

telekocsik sávja is folyamatosan fékezgetett. Jane ahhoz a 

módszerhez folyamodott, amelyet egyébként gyűlölt, és 

váltogatni kezdte a sávokat, hogy megkerülje a lassabb 

konvojokat; folyamatosan cikázott, hogy itt-ott nyerjen száz 

métert. 

Overton hullájának a gondolata hajtotta, aki előző este óta a 

gardróbszobájában feküdt. Eleinte azt mondogatta magának, 

hogy hétfőig úgysem fogják megtalálni. Most már rengeteg 

olyan helyzetet el tudott képzelni, amelyben egy elmulasztott 

hétvégi megbeszélés miatt annyira aggódni kezd a fickó 

valamelyik barátja, hogy ellátogat a házába. Az ügyvéd 

halálhíréről nem feltétlenül fognak azonnal értesülni a 

rosszindulatú üzlettársai, de ha mégis, akkor Shenneck még 

jobban oda fog figyelni a biztonságára. 

Dougal Trahern az elmúlt egy óra során a Gé Zé Ranch fotóit 

tanulmányozta az utasülésben. Időnként motyogott valamit 

magában, de nem beszélt Jane-hez, amíg el nem hagyták 

Inglewoodot. 

– Menjen a tízesen nyugatra a Pacific Coastig, utána északra! 



 

 

Jane nem sokkal később felkanyarodott a Pacific Coast 

autópályára. Ismét elhajtott a Palisades Park mellett, ahol a 

görkorcsolyás Nona szerdán tökön rúgta Jimmy Radburnt, és 

kikapta a kezéből a két táskát, bár ezúttal a park tengerparti 

oldalán haladt, így a Palisades a jobbján terült el. 

– És most? – kérdezte. 

Trahern egy malibui címet mondott be, és végre 

elmagyarázta röviden, hogyan fognak átjutni a Gé Zé Ranch 

védelmén. Bár nem úgy tervezte, hogy ő fogja röptetni a gépet, 

Jane számított a helikopteres részre. A férfi többek között 

helikopterpilóta is volt, részben ezért is esett rá a lány választása. 

A terv másik része viszont kissé túlzásnak tűnt. Jane ezt nem 

mondta ki azonnal. Tartozott annyival a férfinak, hogy alaposan 

átgondolja előtte. De kezdett aggódni, hogy Trahern minden 

katonai hősiessége, befektetői zsenialitása és az ingyenkonyhán 

tapasztalt cégvezetői képességei ellenére is csapnivaló stratéga. 

14. 

 

NATHAN SILVERMAN MEGÁLLT a repülőtéri 

kölcsönautóval a Bakelittől egysaroknyira, elrendezte a 

parkolóautomatát, és a lemezbolthoz sétált. 

A naplemente még majdnem egyórányira volt, de a 

fegyvercsőszürke égbolt olyan hatékonyan fátyolozta el a napot, 

hogy a San Fernando-völgy máris korai alkonyatba burkolózott. 

A Bakelit bejáratánál álló ügynök ellenőrizte Silverman 

iratait, mielőtt beengedte. 

– Uram, a célterület az emeleten van. 



 

 

A falakon lévő bekeretezett régi poszterek és a műanyag 

ládába zsúfolt lemezek a helyükön maradtak. A hátsó 

helyiségben még több volt belőlük. 

Silverman hangokat hallott az emeletről. Amikor felért, egy 

egész erdőnyi ott hagyott bútort talált, és egy asztalt tele 

rágcsálnivalókkal. De egyetlen számítógép, szkenner vagy más 

olyan eszköz sem maradt ott, amelyet korábban illegális célokra 

használtak, még csak egy hosszabbító vagy kábelkötöző sem. 

Jelen volt John Harrow, a Los Angeles-i iroda különleges 

ügynöke, akit Silverman is ismert, és két másik, akiket nem. 

Harrow katonásra nyírt, rövid hajával, egyenes hátával, 

ropogósra vasalt egyenruhájával és éber tekintetével le sem 

tagadhatta, hogy korábban a seregben szolgált. Silverman a 

Kritikus Incidensek Gyorsreagálású Csoportjának vezetőjeként 

többek között az öt viselkedéselemző egység munkáját is 

felügyelte. A 2. egység, amely az internetes bűnözéssel 

foglalkozott, az elmúlt év nagy része során információkkal 

segítette Harrow-t Robert Branwickkel, alias Jimmy Radburnnel 

kapcsolatban. 

– Van egy hamis köztéri kamera – mondta Harrow omi a 

bejáratot figyeli. A telefonos és nem telefonos beszélgetéseket 

automatikusan rögzítjük, hogy később elemezhessük őket. 

Mostanában annyi minden történik, hogy nincs keretünk 

huszonnégy órás éles megfigyelésre, de rendszeresen erre jár 

valaki. Egyáltalán nem tűnt úgy, hogy le akarnának lépni innen 

anélkül, hogy megbeszélnék előre… így még bőven idejében 

értesültünk volna a tervükről a beszélgetések késleltetett 

áttekintése ellenére is. 

Silverman elcsüggedt. 

– Szóval sietve, de diszkréten távoztak. 



 

 

– Igen. Mintha felfedezték volna, hogy bepoloskáztuk az 

irodát, és készen állunk arra, hogy begyűjtsük őket. – Várt egy 

pillanatig, majd megkérdezte: – Valamelyik ügynököd renegát 

lett, Nathan? 

Silverman figyelmét nem kerülte el az egyes szám második 

személy használata a többes szám első helyett. Az FBI ügynökei 

mindig is hűségesen összetartottak – kivéve, amikor nem. 

Ahelyett, hogy a kérdésre válaszolt volna, azt mondta: 

– Branwick egója ugyanannyit nyom, mint az agya. Meg van 

győződve arról, hogy ravaszul sikerült eltitkolnia a valódi 

személyazonosságát, hogy Kipp Garneren kívül senki nem tudja, 

a valódi neve nem is Radburn. 

– Igen. Kivéve, ha… valaki másképp tájékoztatta. 

– Sikerült elkapnotok? 

– Még nem. Egy órája megfigyelés alatt tartjuk a Sherman 

Oaks-i házat. A patkányok nyomába eredünk, mielőtt 

szétszaladhatnának, és egyszerre, nehogy riasztani tudják 

egymást. 

– Kommandósokkal mentek a Branwick-házhoz? 

– Igen. Ott van a fődíj, és ott számíthatunk a legnagyobb 

ellenállásra. A többi számítógépes zseni, aki itt dolgozott, gyáva 

nyuszi. Amint meglátnak egy jelvényt, egymásra fognak licitálni, 

hogy elárulják a többieket. – Harrow az órájára nézett. – 

Sötétedés után kezdjük. Már úton vagyunk odafelé. 

– Én is ott leszek – mondta Silverman. 

– Ha Branwick megtudta, hogy kiderítettük a nevét, ha 

lelépett, akkor valakid renegát lett. 

– Ez nem ilyen egyszerű, John – válaszolta Silverman, és azt 

remélte, hogy nem kell megbánnia ezeket a szavait, legalábbis 

nem alig néhány órával az után, hogy kimondta őket. 



 

 

15. 

A MALIBUI UDVARHÁZ egy egy-két hektáros 

területen állt, de egyáltalán nem tűnt kompakt háznak. Jane 

nehezen tudta volna megsaccolni a méretét a kőkerítése mögül. 

A kapuőr szürke nadrágot és fehér inget viselt, bordó 

blézerrel. A kabátja elég bő volt ahhoz, hogy fegyver 

rejtőzhessen alatta. Mr. Trahernt és a vendégét már várták. 

Miután begurultak a kvarcit kocsifelhajtóra, becsukódott 

mögöttük a nehéz, zöld patinás bronzkapu. 

A birtok kiterjedt volt, és trópusi jellegű, tele főnixpálmákkal, 

királypálmákkal és olyan pálmákkal, amelyeknek Jane a nevét 

sem tudta, továbbá változatos páfrányokkal. 

Mindenütt virágok nőttek. A gyep olyan egyenletes volt, 

mint egy sportpályán. 

Maga az épület egy fehér stukkós üveg-tíkfa csodának tűnt. 

Minden sarka íves volt, drámaian konzolos terasszal. 

Jane leparkolt a kör alakú úton, és megszólalt: 

– Már megint itt tartunk. 

– Járt már itt? – kérdezte Trahern. 

– Nem. De már megint a gazdag emberek. Soha nem fognak 

elfogyni? 

– Ez tetszeni fog magának. San Diegó-i fiú. Minden jó ügyre 

rengeteget költ, amiről mesélek neki…  

– A világ jótevőinek a fele álruhás gonosztevő. 

– Minden jó ügyre rengeteget költ, amiről mesélek neki – 

ismételte meg Trahern –, és ezt soha nem használja fel önmaga 

népszerűsítésére. 



 

 

Jane a bejárati ajtóhoz sétált vele. Egy férfi lépett ki eléjük 

fehér cipőben, fehér nadrágban és ízléses, fehér hawaii ingben, 

amelyet csak halványkék, hímzett pálmakörvonalak díszítettek. 

Jane azt hitte, ő a tulajdonos, de csak egy civilbe öltözött 

komornyik volt. 

– Az úr a garázsban várakozik. Odavezetem magukat. 

– Nem szükséges, Henry – válaszolta Trahern. – Ismerem az 

utat. 

A nagydarab Dougal Trahern még jobban kilógott a 

környezetéből az áramvonalas, modern bútorokkal és távolkeleti 

régiségekkel, képekkel berendezett tágas szobákban, mint 

korábban a szerény kis Ford Escape-ben. De láthatóan otthon 

érezte magát. 

Elmentek egy üvegfal mellett, amely mögül lélegzetelállító 

kilátás nyílt a tengerre. A víz szürke volt a hamuszínű égbolt 

alatt, és fehér tajtéklépcsők masíroztak a felszínén a part felé. 

Egy lift levitte őket a kövezett, föld alatti garázsba, ahol 

nagyjából két tucat autó parkolhatott. 

A tulajdonos is ott volt, és Jane nagyon meglepődött, amikor 

meglátta. A maga idejének egyik leghíresebb filmsztárja állt 

előtte. Magas volt, jóképű és fekete bőrű. Ellenállhatatlan 

mosolya világszerte megolvasztotta a szíveket. 

Trahernnel megölelték egymást, és amikor Jane 

bemutatkozott, a színész mindkét kezét megfogta. 

– Dougal minden barátja… nagyon gyanús nekem! De a 

maga esetében ez nem igaz. Melyik ügynökségnél van? 

Trahern gyorsan közbeszólt: 

– Közvetítői ügynökségre gondolt. – A vendéglátójuknak azt 

mondta: – Jane nem színésznő. Azt mondhatnánk, hogy 

pillanatnyilag magánnyomozói tevékenységet folytat. 



 

 

– Már többször játszottam magánnyomozót – válaszolta a 

sztár –, és párat alkalmaznom is kellett, de egyikük sem volt 

olyan csinos, mint maga, Hawk kisasszony. 

A Gurkha RPV civil változata a garázs közepén parkolt, 

reflektorok alatt. Éppen olyan ijesztőnek tűnt, mint a többi 

taktikai páncélos jármű, golyóálló egyterű és speciális célokra 

készült hatósági autó, amelyeket a Terradyne, a kanadai gyártója 

forgalmazott világszerte. Több mint két és fél méter magas és hat 

méter hosszú volt, talán olyan három és fél méteres 

tengelytávolsággal. Nagy, defektbiztos kerekeken állt. Az volt az 

egyetlen különbség e között és a katonai célú változata között, 

hogy ezen nem voltak lőrések. 

Úgy nézett ki, mintha Transformer lenne, amely éppen hogy 

csak elkezdett átváltozni gépjárműből robottá. 

A színész egy szenvedélyes gyűjtő lelkesedésével 

mosolygott, miközben azt mondta: 

– 6,7 literes, nyolchengeres turbódízel. Háromszáz lóerő. A 

bruttó súlya a kis drágának minden extrával és két teljesen 

feltöltött százötven literes tankkal nagyjából hétezer-hétszáz 

kilogramm, de ügyesen elboldogul vele, rendesen gyorsul, és aki 

benne ül, az teljes biztonságban marad, hacsak nem egy tank 

ellen harcol. 

Trahern átnyújtott egy borítékot a sztárnak. 

– Egy csekk négyszázötvenezer dollárról. Kérem a forgalmit. 

A színész vidáman azt felelte: 

– Dougal, én még mindig nem értem ezt az egészet. 

– Mit akarsz érteni ezen? – mordult fel Trahern. – Nem tudok 

hónapokig várni, amíg a Terradyne leszállít nekem egyet. Te 

pedig több hónapra elutazol arra a két forgatásra… 

megjegyezném, azokkal a filmekkel semmi esélyed nem lesz egy 



 

 

újabb Oscarra. Közben viszont rendelhetsz egy másik Gurkhát, 

és mire hazaérsz, meg is kapod. 

– De kölcsön is kérhetnéd ingyen. 

– Nem megoldás – rázta meg morcosan bozontos fejét 

Trahern. – Előfordulhat, hogy bajba kerülünk, úgyhogy sokkal 

jobb lesz neked, ha megveszem tőled, nem pedig kölcsönkérem. 

A színész nem annyira aggodalommal, mint inkább egy 

született kalandor kíváncsiságával kérdezte meg: 

– Bajba? Miféle bajba? 

– Mindenféle bajba – válaszolta a barátja olyan savanyú 

arckifejezéssel és olyan komoran összevont szemöldökkel, mint 

egy tehetséges jós, aki csupa rossz dolgot lát a jövőben. – És 

ennél többet nem mondhatok. Hihetően kell előadnod, hogy 

nem tudsz semmit. Kivéve, ha meggondolod magad, és úgy 

döntesz, hogy cserben hagyod a régi barátodat. 

A színész „Isten ments!” arckifejezést öltött magára. 

– Inkább maradok vakon. Ne is mondj egy szót se, kapitány! 

Trahern azzal folytatta: 

– Ha sikerül elvégeznünk, amit akarunk, és visszahozzuk a 

Gurkhát, akkor visszavásárolhatod tőlem, az esetleges javítások 

költségét levonva, de ha akarod, megtartom, ahogy neked jobb. 

Most viszont hosszú út áll még előttünk. Bármennyire is 

szeretném meghallgatni valamelyik végeérhetetlen hollywoodi 

történetedet, most szükségem lenne arra az átkozott forgalmira. 

A színész Jane-re vigyorgott. 

– Nem semmi a fickó, mi? 

– Nem semmi – helyeselt a lány. 

– Gondolom, tudja, mibe megy bele vele. 

– Szerintem igen. 



 

 

16. 

AMIKOR A HOSSZÚ, lejtős utca az egyik 

kereszteződéstől a másikig kiürült, az FBI autói keresztbeálltak a 

két sávon, hogy mindkét irányból elállják az utat a Branwick-

rezidencia előtt. 

A Branwickék alatt lévő ház lakói nem voltak otthon. A 

másik oldali szomszédaikat csendben kiterelték a lakóhelyükről 

az éjszaka leple alatt, és biztos távolságba vezették őket az 

eseményektől. 

Silverman és Harrow különleges ügynök valamivel feljebb 

állt a célobjektumtól, és megfigyelői pozíciót vettek fel az utca 

túloldalán, a sötétben, a fák alatt. Egy jelzés nélküli Roto-Rooter 

furgon mögött rejtőztek el, amelyet a kábítószerügyesektől 

kértek kölcsön. A furgon hátsó részében hat SWAT-kommandós 

várakozott szilárd, golyóálló páncélban az indulási parancsra. 

Az éjszaka csendes volt. Lágy szellő támadt nyugat felől, 

amitől a fák összeesküvők módjára susogni kezdtek. 

A célobjektumban a földszint minden ablakából fény 

szűrődött ki, az emeleten viszont csak néhol égett lámpa. A 

függönyök szét voltak húzva, a szobák üresnek tűntek. 

Először két ügynök közelítette meg a házat utcai ruhában, 

könnyű golyóálló mellénnyel az ingük alatt. A fejüket nem védte 

semmi. Az öltözékükről nem üvöltött, hogy a rend őrei. 

Egyikük felsétált a négy lépcsőfokon a kőoroszlánok között, 

majd az ajtó és az ablak között lévő falszakasz elé lépett. A másik 

a ház keleti oldalához ment, beengedte magát egy kovácsoltvas 

kapun, és eltűnt az épület mögött. 



 

 

A bejáratnál álló ügynök egy öt centi átmérőjű 

tapadókorongot nyomott az ablak üvegére, amelynek a közepén 

egy nagyon érzékeny kondenzátormikrofon volt széles 

frekvenciatartománnyal. Az övére erősített, cigarettásdoboz 

méretű analitikus hangprocesszor úgy volt beállítva, hogy 

felismerje és kiszűrje a fürdőszobai ventilátorok, hűtőszekrények 

más elektromos eszközök ritmikus zaját, és ezzel megkönnyítse 

a hangok és az emberi tevékenységek szaggatott jeleinek 

azonosítását. Az ügynökön fülhallgató is volt, úgyhogy mindent 

hallott, amit a processzor fontosnak ítélt meg. 

A mikrofon egy távoli vevőnek is közvetített, ebben az 

esetben Silverman okostelefonjának. 

Ő és Harrow olyan két percig hallgatóztak. A némaság 

annyira megszakítatlan volt, hogy ha tartózkodtak is emberek a 

házban, krioálomba merülhettek. 

Az az ügynök, amelyik korábban a ház mögé indult, most 

ismét megjelent a kovácsoltvas kapunál. Egy sövény mellett 

guggolt, szinte láthatatlanul a fekete öltözékében. 

Pár pillanattal később megszólalt Harrow telefonja. Ő 

belehallgatott, utasítást adott a visszavonulásra, majd 

megszakította a hívást. Silvermannek azt mondta: 

– Az ablakon át egy holttest látszik a konyha padlóján. 

Ezután a furgon hátuljához ment, és parancsot adott a 

kommandósoknak, hogy hatoljanak be a Branwick-házba, és 

kutassák át az összes helyiségét. 

Ez a nap a revelációk napja volt, amelyek mindegyike még 

jelentőségteljesebbnek tűnt, mint az eggyel korábbi, és a súlyuk 

egy olyan próféciává kezdett összeállni, amelyet Nathan 

Silverman nem akart elhinni. Még ha Jane önhibáján kívül került 

is szorult helyzetbe, a fia pedig veszélybe, még ha teljesen tiszták 



 

 

is az indítékai, akkor is egy nagyon sötét hálóba keveredett. Az 

emberek elkeseredésükben olyan dolgokat is tehetnek, 

amelyeket a törvény a körülményekre való tekintettel sem 

bocsáthat meg. Silverman szerette Jane-t, megértette őt, bízott 

benne… ugyanakkor a róla alkotott képe elkezdett egy kicsit 

átalakulni. 
 

17. 

JANE A GURKHA RPV KORMÁNYA mögött ülve 

száguldott észak felé az 5-ös autópályán, a hatsebességes 

automata váltó zökkenőmentesen váltogatott, és a menetzaj a 

hangszigetelő borítás miatt kisebb volt, mint amire számított. A 

Los Padres Nemzeti Park a balján terült el, az Angeles Nemzeti 

Park a jobbján, és egyre magasabbra kanyargott a Gurkhával a 

Tehachapi-hegységben, ahol csak légyköpetnyi városok voltak 

közvetlenül előtte – pár ezer lélek itt, pár ezer ott –, egyébként 

pedig csupán a végtelen sötétség a felhős égbolt alatt, amelyen a 

hold és a csillagok egyáltalán nem látszottak. 

A Ford Escape-je Malibuban várta, a színész garázsában, 

ahonnan egy szép napon majd elhozza, ha megéri. 

Trahern az utasülésben kisebbnek tűnt, mint korábban a 

Fordban. Kevésbé komikus, viszont fenyegetőbb benyomást 

keltett ebben a katonai jellegű járműben. Kifejezetten úgy nézett 

ki, mint egy elszánt forradalmár, akinek eltökélt célja a bankok 

és a tőzsdék porig rombolása. Bár időről időre motyogott 

valamit magában, nem kezdeményezett beszélgetést. 



 

 

Már megtettek pár kilométert a Tejon-hágó után, amikor Jane 

megszólalt: 

– Szóval elfogadta magától a csekket, odaadta a forgalmit, és 

még arra sem volt kíváncsi, hogy mire készül, és nem fogja-e 

valamilyen bajba keverni, vagy tönkretenni a hírnevét? 

– Igen, én is úgy emlékszem, hogy így történt. 

– Ez egy kérdés volt. 

– Mi végett? 

– Miért csinálta ezt? 

– Nagyon régre nyúlik vissza a barátságunk. 

– Hát, ez mindent megmagyaráz. 

– Akkor jó. 

– Ironikusan mondtam. – Trahern kivett egy zsebkendőt a 

zsebéből, felköhögött némi trutyit, és a papírtörlőbe köpte, amit 

visszadugott a zsebébe. Jane azzal folytatta: Nem tudom magát 

hova tenni. 

– Senki sem tud. 

– Miért adta oda a kocsiját kérdés nélkül? 

– Ezt nem fogja annyiban hagyni, ugye? 

– Muszáj megértenem magát. 

– Senki nem tud megérteni senkit – morogta a férfi. 

Dióhéjban, ő tizenhat évesen hazudott a koráról, hogy 

beállhasson katonának. Négy évet lehúzott a seregben, hármat a 

Különleges Erőknél. Elég sok mindenen keresztülmentünk 

együtt. 

– Háborúban? 

– Olyan volt, mint egy háború. De nem annak nevezték. 

– Milyen dolgokon mentek keresztül együtt? Konkrétan. 

– Ezt azonnal el kell felejtenie. 

– Mit kell elfelejtenem? 



 

 

– Ő azt hiszi, hogy megmentettem az életét. 

– Miért hiszi azt? 

– Mert megöltem egy csomó embert, aki meg akarta ölni, és 

pár másik kommandóst is. 

– Mennyit? 

– Tizenkettőt, talán tizennégyet. 

– És ezért kitüntetést kapott. 

– Nem. Azt másért kaptam. És most nem fogná be egy kis 

időre? 

– Befogom – válaszolta Jane. 

Ezerkétszázötven méteren keltek át a Tejon-hágón, majd 

elkezdtek leereszkedni a San Joaquin-völgybe. Ez a több ezer 

négyzetkilométeres terület egykor a világ leggazdagabb 

termőföldje volt. 

Az autópálya mindkét oldalán végtelen síkságok terültek el a 

távoli hegyekig, amelyek a holdfény nélküli éjszakában csak 

félig-meddig tűntek valóságosnak, mintha csupán egy látomás 

vázlatai lennének. Ebben a határtalanságban itt-ott elszigetelt 

farmok magányos fényei világítottak, illetve néhány viliódzó 

lámpacsoport, olyan kistelepüléseket jelezve, mint Pumpkin 

Center, Dustin Acres vagy Buttonwillow. 

Jane elgondolkozott azon, hogy ezen a bukolikus vidéken 

vannak-e olyan emberek, akik békében és az összetartozás 

szellemében élnek, a modern világ többi részét átható stressz és 

szorongások nélkül. És ha léteznek ilyenek… nincsenek 

megszámlálva a napjaik? 



 

 

18. 

RETTENETES ARCSÉRÜLÉSE és a bomlás korai jelei 

ellenére a földön heverő férfi egyértelműen a Jimmy 

Radburnként is ismert Robert Branwick volt. Tárcájában, 

amelyet anélkül bűvészkedtek ki a zsebéből, hogy 

megmozdították volna a holttestét, találtak egy igazolványt, ami 

szintén megerősítette a személyazonosságát. 

A konyhaszekrényekben komoly károkat tettek a lövések. 

Kemény felületekről lepattant sörétek hevertek mindenfelé. 

– Branwicknek nincs puskája – mondta John Harrow. 

– Lehet, hogy volt, és a gyilkosa elvette tőle – találgatott 

Silverman. 

– Nekem nem úgy tűnik. 

A kollégája szerint sem úgy tűnt. 

– Ha Branwicknél sörétes puska volt, és egy pisztolyos ellen 

harcolt volna, akkor még mindig élne, és egy másik hulla 

heverne a padlón. 

Silverman fejében három különböző képsor futott végig: ez a 

halott még életében, amint két táskát cipel végig a parkon… A 

görkorcsolyás nő, amint elveszi tőle a két táskát… A 

görkorcsolyás és Jane, amint kimenekülnek a garázsból, miután 

egy nagy szemeteszsákba ürítették a táskák tartalmát. 

Lehet, hogy Harrow-nak ugyanezek a képek jártak a fejében, 

amikor azt mondta: 

– Közvetlen közelről arcon lőtték, nála nem látok fegyvert. 

Ha a laborosok találnak lőpornyomokat a kezén, akkor 

elismerem, hogy lehetett nála fegyver. De ha az elemzés 

eredménye nem lesz pozitív, akkor gyakorlatilag kivégezték. 



 

 

– Nem feltétlenül. De várjuk meg a laborelemzést! 

A kommandósok időközben távoztak. Egy újabb ügynök 

nézett be a folyosóról. 

– A Los Angeles-i rendőrség és a helyszínelők öt percre 

vannak. 

Miután eltűnt, Harrow azt mondta Silvermannek: 

– Hawk férje megölte magát. 

– Így van. 

– És Hawk most szabadságon van. 

– Így volt. 

– De már nem így van? Ha az én körzetemben dolgozik 

valamin, akkor miért nem figyelmeztettek? 

– Hagyj már békén egy kicsit, John! Holnap megteszem, amit 

meg kell tennem. Vannak olyan részletek, amiket te nem 

ismersz, én meg még nem tudtam teljesen összerakni ezt az 

egészet. 

– Azt viszont tudom, hogy a Bakelit a szemem előtt vált 

füstté, és hogy van egy halottunk, aki korábban a lelke volt. 

– Ezt értem. De ott van nálad a Bakelit ügyfeleinek a listája, 

amit hónapokig gyűjtögettél. Most megtehetjük a megfelelő 

lépéseket a legrosszabbak ellen. 

– Úgy, hogy Branwick nem tud ellenük tanúskodni. 

– Akkor valamelyik másik patkány fog majd tanúskodni. 

– Csak azt mondom, hogy a késlekedésnek megvannak a 

maga következményei. 

– A késlekedésnek megvannak a maga következményei – 

helyeselt Silverman –, és az elsietett reakcióknak is megvannak a 

maguk következményei. Mindennek következménye van. 

A karórájára nézett, amely 21:05-öt mutatott, mert még 

mindig keleti parti idő szerint járt. A szemhéja kezdett leragadni. 



 

 

Lassan kifogyott belőle az üzemanyag. Itt már semmit nem tud 

tenni. Be kell jelentkeznie egy szállodába, ennie kell valamit, és 

át kell gondolnia a nap eseményeit, hogy eldöntse, valóban 

olyan komor dolgokra utalnak-e, ahogyan akkor érezte, amikor 

átélte őket. 

19. 

JANE SZÍVESEN HAJTOTT VOLNA gyorsabban, de 

tartott az autópálya-rendőrségtől. Nagy esély volt rá, hogy a 

páncélozott jármű felkelti a hatóságok figyelmét, Trahern – aki 

úgy nézett ki, mint egy bolsevik gránátdobáló, aki eltévedt az 

időben – távolról sem keltette olyan ember benyomását, aki 

képes majdnem félmilliót kifizetni egy járműért. Ha egy rendőr 

megkérte volna őket, hogy szálljanak ki a kocsiból, akkor nagy 

valószínűséggel felfedezte volna, hogy fegyvert viselnek. És ha 

Jane-t őrizetbe vették volna, akkor nem tehetett volna mást, mint 

hogy megvárja, hogy az ellenségei rátaláljanak. 

Ez a Gurkha egy luxusszedán minden kényelmi 

szolgáltatását biztosította, az első osztályú hangrendszert is 

heleértve. De Jane engedett Trahern óhajának, és nem kapcsolta 

be a zenét. 

Miután több mint háromszáz kilométert megtettek a GPS 

szerint – majdnem nyolcszáz kilométeres útból, letértek egy 

kamionos parkolónál. Trahern bankkártyájával megtöltötték a 

majdnem üres elsődleges üzemanyagtartályt. Jane vásárolt négy 

pulykás-baconös szendvicset és két félliteres kólát. 



 

 

Trahern vette át a kormányt, és egyszerre evett és vezetett. 

Amikor végeztek, kisorolt az út szélére, hogy helyet 

cserélhessenek Jane-nel. A lány azt hitte, hogy szunyókálni akar 

az utasülésben. Trahern azonban ébren maradt, és az autópályát 

bámulta, bár a tekintete üveges volt, olyan, mintha transzban 

lenne. 

Jane ekkorra már nagyon kimerült. Sajgott a háta. Elülte a 

fenekét. Egyetlen végtelen nap alatt elvezetett Los Angelesből 

San Diegóba, utána pedig San Diegóból egészen idáig, vagyis 

majdnem tíz órát töltött úton reggel óta. Még nem volt álmos, de 

a testi kimerültségét mentális fáradtság kísérte. Egy jó kis 

beszélgetés segített volna abban, hogy ébren maradjon, ám 

Trahern nem volt a szavak embere, és nem árasztotta el 

lebilincselő anekdotákkal. 

Százhúsz kilométerre északra a kamionos parkolótól heves 

esőt zúdított rájuk az éjszaka. Az úton átfolyó patakok 

elrántották a kerekeket. Jane nem tudta, hogy a négykerék-

meghajtás segíteni fog-e, ha végleg átmennek hajóba, de azért 

bekapcsolta. 

Trahern társaságában az út minden egyes kilométere bizarr 

volt. Most még bizarrabbá vált, szinte hátborzongatóvá. 

Egymással vetélkedő szélrohamok változtatták a lehulló vizet 

sápadt szárnyú fantomokká az aszfalt felett, és a világ mintha 

elolvadt volna a zápor fala mögött; csak a sötétség maradt, 

mögötte egy rövid útszakasszal, amely a semmivé oszlással 

fenyegetett. 

Trahern megtörte hosszú hallgatását: 

– Maga valószínűleg azt hiszi, hogy a háborútól lettem ilyen, 

de nem. – Jane arra jutott, hogy ha tényleg mondani akar 

valamit, akkor nagyobb valószínűséggel fogja kibökni, ha ő nem 



 

 

szólal meg. A férfi nem annyira hozzá beszélt, mint amennyire 

inkább önmagának gyónt, a szélvédőt bámulva, amelyen az 

ablaktörlők félreseperték a homályt, az út szélén túl lévő, vízben 

úszó világot mégsem tudták visszavarázsolni. – Sőt – tette hozzá 

–, a katonaság volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem. 

Attól értékesnek éreztem magam, olyasvalakinek, aki képes 

hasznos dolgokat is csinálni. Előtte már nagyon régen 

haszontalannak tűntem a saját szememben. – Egy kamion hátsó 

helyzetjelzői egyre közelebb értek hozzájuk, és Jane hozzá 

igazodva lelassított százhúszról kilencvenre. Trahern azzal 

folytatta: 

– Tízéves koromban végig kellett hallgatnom, ahogy 

meggyilkolják a nővéremet. 

20. 

NATHAN SILVERMAN az utolsó pillanatban kezdett 

szállást keresni magának, mielőtt felszállt volna Austinból, és 

nem sok lehetőséget talált. A reptér körül és Los Angeles nyugati 

részében a legtöbb szálloda tele volt. Mivel már csak a 

luxuslakosztályok között válogathatott, egy ilyen mellett döntött 

– nappali, hálószoba, gazdagon márványozott fürdőszoba – egy 

Beverly Hills-i szállodában. 

Most, miután este kilenckor – az ő ideje szerint éjfélkor – 

bejelentkezett, és felvezették a lakosztályához, úgy érezte, hogy a 

csend, a kényelem és az olyan kényeztető kis gesztusok, mint a 

tál friss gyümölcs, minden egyes pennyt megértek. Bár 

eredetileg otthon szándékozott éjszakázni, az FBI- nál töltött évei 



 

 

során rászokott, hogy mindig vigyen magával tisztasági 

csomagot és egy váltás ruhát a biztonság kedvéért. 

A szobaszerviz menüje hosszú volt. Silverman utazás közben 

mindig jobban szeretett a szobájában érkezni, mint egyedül egy 

étteremben. 

Mire lezuhanyozott, magára öltötte a szállodai 

fürdőköpenyt, és kinyitott egy sört a minibárból, a vacsorája is 

megérkezett. A fiatal pincér, aki láthatóan zöldfülű volt a 

szakmában, ügyetlenül rásimított egy fehér terítőt a kerek 

asztalra, amelyre egy kis váza virágot, evőeszközöket és 

asztalkendőket helyezett. Esetlenül feltálalta a vacsorát a 

zsúrkocsiról. Udvarias volt, és nagyon igyekezett, folyamatosan 

mentegetőzött a hibái miatt, és Silverman nagyvonalú borravalót 

adott neki, mintha azt mondaná: „Ne aggódj, a te korodban 

mindenki kezdő volt.” 

A szűzérme és a köretek tökéletesek voltak. Eper és áfonya 

tejszínhabbal. Kiváló kávé egy melegen tartó kannában. 

Silverman aznap reggel négykor kelt, és hosszú, stresszes 

nap állt mögötte. De bármilyen kimerült volt is, nem hitte, hogy 

jól tudna majd aludni. Ahhoz túlzottan aggódott. Túl sok 

megválaszolatlan kérdése volt. 

Miután egy második csészével is töltött a hőtartó kannából, 

de még mielőtt beleivott volna, felriadt, és csak ekkor vette észre, 

hogy a székében ülve elaludt. A kimerültsége mély volt, csontig 

hatoló. A felállás nagy erőfeszítésébe került. A padló megdőlt, 

mintha a szálloda egy tengeri hajó lenne. A hálószoba eleinte 

bujkált előle, de utána rátalált. És az ágyra is. Az álmatlansággal 

kapcsolatos félelmei alaptalanoknak bizonyultak. 

Egy hatalmas, néma texasi síkságról álmodott, amely lapos 

volt a szélrózsa minden irányában. A fű a térdéig ért, és 



 

 

mozdulatlan volt, kivéve, ahol rohanó lábai felkavarták. Az izzó 

napkorong közvetlenül felette trónolt mozdulatlanul, úgyhogy 

egymás után futotta ugyan a kilométereket, mégsem vetett 

árnyékot. Bár sem a sarkában, sem sehol, ameddig ellátott, nem 

lihegtek az üldözői, úgy érezte, mintha kergetnék. Rettegett a 

felhőtlen égbolt végtelenségétől, és attól félt, hogy valami, ami 

minden emberi tapasztalaton túlmegy, mindjárt lecsap, hogy 

felkapja, kasztrálja, és kibelezze. Egyszer csak becsukódott egy 

ajtó. Összetéveszthetetlen volt a hangja. Silverman megállt, 

háromszázhatvan fokban körbefordult, azonban egyetlen 

épületet sem látott azon a végeérhetetlen síkságon, semmit, 

aminek ajtaja lehetett volna. Egy férfi a nevét kezdte mondogatni 

– „Nathan? Hallasz engem, Nathan?” –, mégis egyedül maradt, és 

nagyon magányosnak érezte magát. A nap. Az égbolt. A fű. 

Tovább rohant. 

21. 

AZ ESŐCSEPPEK ÚGY DOBOLTAK a golyóálló 

szélvédőn, mintha sörétek lennének. 

– Justine Carternek hívták – mesélte Dougal Trahern –, mert 

az apja az anyám első férje volt. Justine. A féltestvérem. 

Négyéves volt, amikor megszülettem. Egész életemben 

ismertem, amíg… – Egy percre elnémult, mintha úgy döntött 

volna, hogy mégsem osztja meg a kínjait a lánnyal. Jane 

gyanította, hogy erről hosszú évek óta nem beszélt, sőt, talán 

azóta, hogy megtörtént. A meggyilkolt nővére ügyét nem 

nyomozhatta volna ki róla az interneten, már csak azért sem, 



 

 

mert a féltestvére vezetéknevét nem lehetett összekötni 

Trahernével, és mert még csak tízéves volt, amikor az egész 

megtörtént, egy olyan korban, amikor a gyermekeket szigorúan 

óvták a törvények a média kíváncsiságától. – Justine – folytatta a 

férfi – zseniálisan okos volt, kedves, és nagyon jó humorú. A 

négy év korkülönbség ellenére mindig is közel álltunk 

egymáshoz, amióta csak az eszemet tudom. Ha ikrek lettünk 

volna, akkor sem állhattunk volna közelebb. – Egy új szín jelent 

meg a hangjában. A mogorvaság helyét gyengédség vette át, de 

bánattal terhes gyengédség. Amikor Jane ránézett, látta, hogy az 

arca éppen olyan fehér, mint az a világos csík a szakállában. 

Apró izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán. A tekintetét 

továbbra is az útra szegezte, amely ebben a pillanatban nem a 

jövőbe, hanem a múltba repítette. – Én tízéves voltam. Ő 

tizennégy. Szombat volt. Az apánk… az én apám, az ő 

mostohaapja… valami munkaügy miatt nem volt otthon. 

Anyánk éppen egy beteg barátnőjét látogatta meg. Én és Justine 

otthon voltunk. Megszólalt a csengő. 

Egy átlagosnak tűnő fickó állt az ajtó előtt. Az oldalablakon 

átl láttam. Virágot hozott. Rózsákat. Egy átlagosnak tűnő fickó 

rózsákkal. Tudtuk, hogy nem szabad idegeneknek ajtót 

nyitnunk. Tudtuk. Tudtam. Kinyitottam az ajtót. Ő azt mondta, 

hogy: „Szia, kölyök, ezeket egy Justine nevű lánynak hoztam.” 

Odanyújtotta nekem a rózsákat. Én elvettem tőle, ő pedig a 

csokron keresztül orrba vágott. Bejutott. Becsapta az ajtót. Én a 

földön hevertem, a rózsák szétszóródtak. Letérdelt, ismét 

megütött. Semmi esélyem nem volt figyelmeztetni Justine-t. 

Elájultam. Egy… egy időre elájultam… – Jane, az után, hogy 

látogatást tettek a színész malibui házában, kijelentette, hogy 

muszáj megértenie Trahernt. A férfi erre azt felelte, hogy senki 



 

 

nem érthet meg senkit. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, 

amelyeket jobb nem érteni. – Amikor magamhoz tértem – 

folytatta Trahern lágyabb hangon –, össze voltam kötözve 

szigetelőszalaggal. Mozdulni sem tudtam. Mindenem fájt. Az 

arcom feldagadt. Pár fogam is hiányzott. Csupa vér volt a szám. 

Hangokat hallottam. Eleinte nem értettem őket. Csak 

homályosan láttam. Pislogni kezdtem, hogy kiélesedjen a 

szemem. – Ekkor már verejtékpatakok csorogtak végig 

krétafehér arcán, talán könnyekkel keveredve. Két kezét ökölbe 

szorította a combján, kinyitotta, összeszorította, mintha bele 

akarna kapaszkodni valamibe. – Ott feküdtem a padlón az ő… 

Justine szobájában. Miután megkötözött, odavitt. A szobájába. 

Amikor magamhoz tértem… olyan dolgokat csinált vele… – Az 

arcára kiülő elszörnyedés ellentétben állt csendes, rezignált 

hangjával. – A nővérem könyörgött, hogy hagyja abba. Nem 

hagyta. Justine sírt. Könyörgött. De nem hagyta abba. Észrevette, 

hogy ébren vagyok. Azt mondta, hogy nézzem. Nem. Nem 

voltam hajlandó. Szorosan becsuktam a szemem. Nem tudtam 

megmozdulni, segíteni. A szigetelőszalag… Nem tudtam 

megmozdulni. A kezem mintha lebénult volna. A lábam is. A 

szigetelőszalag… Nem tudtam mozogni, de mindent hallottam. 

Nem tudtam befogni a fülem. Eltartott… egy óráig. Még tovább. 

Émelyegtem a félelemtől és a haragtól… és az öngyűlölettől. – 

Trahern már suttogott. – Meg akartam halni… – Jane rá sem bírt 

nézni, nem tudta volna elviselni a fájdalma mélységét, amelyet 

az idő és a teljesítményei sem enyhítettek. Az utat figyelte, az 

átfolyásokat és a csúszós aszfaltot. Csak az úttal és az esővel volt 

képes foglalkozni. – Meg akartam halni. De ő Justine-t ölte meg 

helyettem. Egy… egy… késsel csinálta. – A nagydarab férfi 

hangja elvékonyodott, suttogásból mormogássá változott, mégis 



 

 

minden egyes szava tiszta maradt. – Beletelt némi időbe. Utána 

azt mondta: „Hé, kölyök, ezt nézd meg!” Nem. Nem néztem 

oda. Azt mondta, „Te leszel a következő. Nézz csak ide!” – Jane 

mégsem bírt az esővel és az úttal sem foglalkozni. Le kellett 

sorolnia az út szélére, és meg kellett állnia. Hátradőlt, lehunyta a 

szemét, az őrületet és a zivatart hallgatta. Trahern a suttogásnál 

alig hangosabban folytatta: – Nem hallottam, mikor ért haza az 

anyánk. És ő sem. Apám dolgozószobájában volt egy pisztoly. 

Anyám belépett a szobába. Rálőtt a gyilkosra. Egyszer. Egyszer 

lőtt rá. Felkapott egy papírnehezéket Justine asztaláról. 

Nekidobta az ablaküvegnek. Sikoltozott. Anyám sikoltozott. A 

gyilkosra fogta a fegyvert, és sikoltozott. Nem csak segítségért. 

Azért, mert nem tudott nem sikoltozni. Addig sikoltozott, amíg 

be nem rekedt, amíg a rendőrség ki nem ért, és még utána is 

sikoltozott. Nem lőtt rá többször. Nem ölte meg. Nem tudom, 

miért nem. Nem tudom, miért nem volt rá képes…  

Trahern kinyitotta a kocsiajtót, és kilépett az éjszakába. Ott 

állt az esőben, és a sötét völgyet bámulta. 

Jane várt. Nem tudott mást tenni, csak várni. 

A férfi végül visszatért, behúzta az ajtót, és ott ült 

csuromvizesen. 

Jane szívesen kifejezte volna az együttérzését, de minden, 

ami eszébe jutott, egyszerre elégtelennek és sértőnek is tűnt az 

elégtelensége miatt. 

Trahern azzal folytatta: 

– Anyánk jólelkű ember volt, kicsit sem kemény. Soha többé 

nem lett a régi. Megtört. Kiüresedett. Öt évvel később, 

negyvenegy éves korában meghalt. Egy vérrög keletkezett benne 

valahol, és az agyába került. Szerintem ezt ő kívánta magának. 

Szerintem ez lehetséges. A gyilkos Emory Wayne Udell volt. 



 

 

Egyszer látta Justine-t hazafelé sétálni az iskolából. Egy hétig 

követte, a házunkat figyelte, várt. Még mindig él. Életfogytiglant 

kapott, de él, és ez nem helyes. És én is. Még mindig élek. 

Jane azt felelte: 

– Én örülök, hogy élsz. 

Trahern azonban nem megerősítést akart kicsikarni belőle. 

Némán üldögélt, amíg Jane sebességbe nem tette az autót, és el 

nem indult az úton. Utána: 

– Miért érzi szükségét annyi ember, hogy irányíthasson 

másokat, megmondhassa nekik, hogy mit tegyenek, kihasználja 

őket, és akiket nem tud kihasználni, azokat elpusztítsa? – Jane 

úgy érezte, hogy ez a kérdés nem költői, hogy a férfit tényleg 

érdekli a válasza. – Hogy lett Hitler, hogy lett Sztálin, hogy lett 

Emory Wayne Udell? Nem tudom. Démoni megszállottság, vagy 

csak rosszul bedrótozott elmék? Számít ez, végső soron? Lehet, 

hogy egyedül az számít, hogy vagyunk páran, akik nem 

romlottunk el, és szembe tudunk szállni az Emory Udellekkel, a 

William Overtonokkal és a Bertold Shenneckekkel, szembe 

tudunk szállni velük, és meg tudjuk akadályozni, hogy mindent 

elpusztítsanak, amit csak akarnak. 

Stocktontól északra alábbhagyott az eső. Három kilométerrel 

később teljesen elállt. 

Bár már egy órája hallgattak, Dougal ekkor megszólalt: 

– Ha nálam lett volna a pisztoly, többször is meglőttem 

volna. Beleürítettem volna a tárat. Megöltem volna. 

Jane azt felelte: 

– Én is. 

Sacramentónál lekanyarodtak az 5-ös sztrádáról a 80-as 

nyugat felé tartó oldalára. Egy órával később, vasárnap hajnali 

l:40-kor megérkeztek Napa széléhez. 



 

 

Egy nagyobb motel neontáblája szabad szobákkal kecsegtette 

őket. 

Jane nem akarta, hogy a motel biztonsági kamerái 

megőrizzék a Gurkha emlékét, ezért odébb parkolt le. Mivel 

Dougal látványa megijeszthette volna az éjszakai recepcióst, ő a 

kocsiban maradt, amíg Jane besétált az épületbe. Készpénzzel 

fizetett, és egy hamis jogosítvánnyal Rachel Harringtonként 

foglalt le két szobát saját maga, a képzeletbeli férje és két 

képzeletbeli gyermekük számára. 

A bejelentkező űrlapon Ford Explorerként regisztrálta a 

járművüket, kitalált rendszámmal. 

Az éjszakai recepciós tonzúrásan kopaszodott. 

– Kisállatok? 

– Nem. Nincsenek. 

– Az északi szárnyba szabad kisállatokat vinni. 

– Volt egy kutyánk, de nemrég elpusztult. 

– Nagyon sajnálom. A gyerekek nehezen szokták feldolgozni 

az ilyesmit. 

– Az apjuk és én is – felelte Jane. 

– Milyen fajta volt? A kutya? 

– Golden retriever. Scootie-nak hívták. 

– A golden retrieverek csodálatos állatok. 

– Azok – helyeselt Jane. – A legjobbak. 

A Gurkhát a szomszédos utcában hagyták, és gyalog vitték el 

a csomagjaikat a motelig. Dougal a sporttáskáját a saját ajtajához 

cipelte, az egyik bőröndöt pedig a lányéhoz. Jane-nél ott volt a 

másik bőrönd és a bőr sporttáska a hatvanezer dollárral. 

Trahern azt mondta: 

– Ami az úton elhangzott…  

– Az az úton marad – nyugtatta meg Jane. 



 

 

– Akkor jó. – A férfi a szobája felé indult, majd ismét felé 

fordult. – Most mondok valamit, de te ne válaszolj. 

– Rendben. 

– Valaki nagyon jól járt, hogy te vagy a lánya. 

Ezzel bement a szobájába, és Jane is a sajátjába. 

A lány később, amikor már az ágyon feküdt a sötétben, 

pisztolyával a szomszédos párna alatt, az apján gondolkozott, és 

azon, hogyan tette őt azzá, aki lett – még ha nem is 

példamutatással. 

Pár órán át mélyen aludt, azonban az álma nem az angyalok 

ártatlan öntudatlansága volt. 

22. 

NATHAN SILVERMAN fejfájással ébredt, és a 

szájában keserű ízt érzett. Pár pillanatig azt sem tudta, hol van. 

Utána eszébe jutott Austin, San Francisco, Los Angeles, Robert 

Branwick, a fejlövés, a szálloda. 

Átmeneti szédülés fogta el, miközben felült, és lelógatta a 

lábát az ágyról. Atlétatrikó és száras alsónadrág volt rajta. A 

pihe-puha szállodai köntös a földön hevert, ő pedig összeráncolt 

homlokkal nézte, mert nem emlékezett, mikor vette le. 

Nathan? Hallasz engem, Nathan? 

Döbbenten körülnézett a szobában, de a hang a fejéből jött, 

felidéződött… valahonnan. 

Az esti szobalány megágyazott, mielőtt Silverman 

bejelentkezett, ám ő már a takarón heverve elaludt, nem bújt be 

alá. 



 

 

Az ébresztőóra reggel 8:16-ot mutatott. Az ablakok mögött 

délelőtti fény derengett. Este, vacsora után, olyan fél tizenegykor 

feküdhetett le. Kilenc és fél óra? Általában örült, ha hét órát 

tudott aludni, de legtöbbször csak hatot bírt. 

A szobában fel voltak kapcsolva a lámpák. Egész éjszakára 

égve hagyta őket. 

Leharcoltnak, tisztátalannak érezte magát, mintha túl sokat 

ivott volna, ami nagyon ritkán fordult elő vele, vagy mintha egy 

prostituálttal töltötte volna az éjszakát, ami soha nem történt 

meg. 

A nappaliban meglátta az üres üveget, amelyben az egyetlen 

megivott söre volt. Az üres vacsorástányért. Egy csészét tele 

kihűlt kávéval. Az asztalkendőjét a padlóra ejtette. 

Az ajtón a helyén találta a reteszt. 

Felmerült benne a kérdés, hogy miért gondolta, hogy nyitva 

lesz. A biztonsági lánc nem volt beakasztva, azonban azt soha 

nem használta, mert gyenge és könnyen legyőzhető eszköz, 

amelyet a szállodák általában csak a lelki megnyugtatás végett 

alkalmaznak, hogy meggyőzzék a vendégeiket arról, duplán 

biztonságban vannak. 

Silverman kivett egy Pepsit a hűtőből, lecsavarta a kupakját, 

és leöblítette a keserű ízt a szájából. 

A fürdőszobában döbbenten konstatálta, hogy a vizelete 

szokatlanul sötét. Elgondolkozott azon, hogy mit ehetett, ami 

ilyen hatást gyakorolt rá. 

A csapnál, kézmosás közben észrevett egy kis piros 

bevérzést a jobb könyökhajlatában. A közepén egy sötétebb 

pötty volt, olyan, mint egy tűszúrás. Közvetlenül a vénája felett. 

Mintha nemrég vért vettek volna tőle, bár nem történt ilyesmi. 

Arra a következtetésre jutott, hogy valami rovar csíphette meg, 



 

 

véletlenül pont a vénája felett. Megvizsgálta magát, hogy nincs-e 

rajta több csípés, de egyet sem talált. 

A neszesszerjében mindig volt aszpirin. Bevett kettőt a 

Pepsivel, és reménykedett, hogy nem migrénje van, mert az 

aszpirin azon soha nem segít. 

Egy hosszú, forró zuhany után jobban érezte magát, mintha 

visszatért volna önmagába. 

Törülközés közben, és mialatt tiszta alsónadrágot vett, azon 

kezdett gondolkozni, hogy haza kellene repülnie Virginiába. 

Megszólalt a telefon. Minden helyiségben volt egy készülék, 

a fürdőszobai a falon. 

– Halló? 

Booth Hendrickson szólt bele: 

– Jó reggelt, Nathan. Azt kívánom, bárcsak másképp reagált 

volna arra, amit az austini reptéren mondtam. 

– Booth? Honnan tudja, hol szálltam meg? 

Booth Hendrickson tett egy szokatlan javaslatot. 

– Jó, rendben – válaszolta Silverman, majd hallgatta még pár 

percig. Utána lerakta a kagylót. 

Erőtlennek érezte magát. Megrázták a hallottak, úgyhogy 

leült a fürdőszoba padlójára, hátát a falnak vetve. A döbbenet 

hamarosan bánatnak adott utat, amelybe felháborodás 

keveredett, amiért Jane ilyen csúfosan visszaélt a bizalmával. És 

szégyellte magát, amiért ennyire tévesen ítélte meg a lányt mind 

ügynökként, mind emberileg. 

Végül felállt. Miközben nedves haját fésülgette a tükör előtt, 

meglátta a túlsó falon, a törülközőtartó mellett lévő telefon 

tükörképét. 



 

 

Megfordult, és csodálkozva meredt rá. Az a nagyon különös 

érzése támadt, hogy a készülék mindjárt megszólal, és Randolph 

Kohl, a belföldi nemzetbiztonság vezetője fogja ismét hívni. 

Várt, de a telefon természetesen nem szólalt meg. Még 

egyetlen előérzete sem vált valóra életében, és most ez sem. 

Kohl pár perccel korábban telefonált, amikor éppen tiszta 

alsót vett, és azon gondolkozott, hogy hazarepül Virginiába. Az 

után a letaglózó információ után, amelyet az igazgató mondott el 

neki Jane-ről, biztosan nem maradt semmi, amivel kiegészíthetné 

a bűnei listáját. 

Miután végzett a fésülködéssel, bekapcsolta a 

villanyborotváját, és a tükörben a saját szemébe nézve 

borotválkozni kezdett. Bánatába fokozatosan harag vegyült, 

némi nehezteléssel, amiért Jane hét éven át bolondot csinált 

belőle. 

Bár vasárnap volt, Silvermannek hirtelen halaszthatatlan 

teendői támadtak. Tennie kellett valamit Jane Hawk ügyében. A 

lány átállt a sötét oldalra. A fenébe is, fejest ugrott a sötét oldalba. 

Jane az FBI szégyenfoltja. Meg kell állítania. 

Miután felöltözött, de még mielőtt kabátot vett volna, 

magára öltötte a fegyvertartó vállhevederét, megigazította, és a 

tokjába dugta tömpe orrú Smith & Wessonját. 

A fiókban egy másik pisztoly is volt. Azt nem ő tette oda. 

Még soha nem látta. Egy Blackhawk márkájú kifordítós 

fegyvertokban volt, amelyet csatokkal lehetett szíjra erősíteni. 

Silverman döbbenten kivette a fiókból a tokot, a tokból pedig 

a pisztolyt. Egy .45 ACP Kimber Raptor II, háromhüvelykes 

csővel, nyolctöltényes tárral. Alig hatszázötven grammos 

súlyával könnyedén magával viheti az ember a kabátja alatt. 



 

 

Bármilyen különös volt is a fegyver puszta létezése, még 

furcsább volt, ahogy Silverman azonnal belátta a 

nélkülözhetetlenségét, a derékszíjára csatolta a tokot, és 

beledugta a pisztolyt. 

Egy gondolat keringett a fejében: Randolph Kohl azt akarja, 

hogy két pisztoly legyen nálam. Kohl nem az FBI-hoz tartozott, nem 

volt Silverman főnöke, és a hivatalosan nem bejegyzett 

lőfegyverek birtoklása sértette az FBI szabályzatát, de valami 

oknál fogva Silverman nem érezte úgy, hogy ezek a dolgok 

számítanának. Egy perccel az után, hogy megtalálta a pisztolyt, 

magához vette, és fikarcnyi aggodalmat vagy kíváncsiságot sem 

érzett vele kapcsolatban. 

Felvette a dzsekijét, megnézte magát a szekrény ajtajának 

belsejében lévő tükörben, és úgy döntött, hogy a fegyver 

egyáltalán nem észrevehető. 
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1. 

JANE NEM SOKKAL hajnali kettő előtt aludt el, és 

6:10-kor már fel is ébredt egy rémálomból. Nem aludt eleget 

ahhoz, hogy kipihent legyen a nap további részében, de semmi 

kedve nem volt még egy percet szunyókálni. 

Lezuhanyozott, felöltözött, és leült a székbe egy tollal, egy 

jegyzetfüzettel és William Overton okostelefonjával. Miután 

péntek este ott hagyta az ügyvédet holtan a gardróbja 

szőnyegén, mind lelkileg, mind testileg túlságosan ki volt 

facsarva ahhoz, hogy átnézze a készüléket a tarzanai motelban, 

és szombat reggel óta úton volt. Most az Overtontól kapott jelszó 

segítségével bekapcsolta, megnyitotta benne a címlistát, és 

kijegyzetelte belőle a neveket meg a telefonszámokat. 

Néhány emberről tudta, hogy kicsodák: a jogi körök, a 

politika, a gazdaság, a szórakoztatóipar és a művészvilág, a 

sport és a divatvilág nagykutyái. Valószínűleg nem voltak mind 

az Aspasia klubtagjai, de néhányan biztosan. David James 

Michael, a szilícium-völgyi milliárdos is közéjük tartozott, 

csakúgy, mint Bertold Shenneck. A nevek és számok listája túl 

rövidnek tűnt egy Overton-kaliberű emberhez képest, ami 

valószínűleg azt jelentette, hogy ezek voltak számára a 

legfontosabbak, a többit pedig egy másik digitális eszközön 

tárolhatta. 

A „Shenneck játszótere” megnevezés alatt a korábban 

megtalált negyvennégy karakteres webcím mellett négy lakcím 

is szerepelt Washingtonban, New Yorkban, San Franciscóban és 



 

 

Los Angelesben. A Los Angeles-i az általa meglátogatott 

Aspasiáé volt. 

Amikor végzett a címjegyzék tartalmának a kimásolásával, 

megnézte Shenneck telefonszámait. Két Palo Altó-i is szerepelt 

köztük: egy vonalas és egy olyan, amely mellett a „Clive 

Carstairs, gondnok” megjegyzés szerepelt. A másodikat hívta 

fel. 

A férfinak, aki felvette, brit akcentusa volt. Biztosan 

megnézte a hívószámkijelzést, mert azzal indított: 

– Jó reggelt, Mr. Overton. 

– Mr. Carstairs? – kérdezte Jane. 

– Az vagyok. 

– Ó, Mr. Carstairs, én Leslie Granger vagyok, Mr. Overton 

személyes asszisztense. Még nem beszéltünk. 

– Jó reggelt, Miss Granger. Örvendek, hogy megismerhetem. 

Remélem, semmi kellemetlen nem történt Miss Nolannel. 

Overton listájának az elején, a gyorshívások között Connie 

Nolan neve is szerepelt. 

– Ó, isten ments, dehogy! Connie jól van. Én az ő segédje 

vagyok, a személyes asszisztens asszisztense. Ha Mr. Overton 

ennél is elfoglaltabb lesz, akkor hamarosan nekem is szükségem 

lesz egy saját asszisztensre. Az lenne a helyzet, hogy Mr. 

Overton azt szeretné, ha feladnék futárral egy csomagot dr. 

Shennecknek. Úgy gondolja, hogy a doktor úr Palo Altóban van, 

de megkért, hogy ezt erősítsem meg. 

– És nagyon jól tette – válaszolta Carstairs. – Dr. és Mrs. 

Shenneck csütörtökig a Napa-völgyi birtokon lesznek. 

– Á! Akkor intézkedem, hogy egyenesen oda menjen. 



 

 

Overton akár hazudhatott volna is. Shenneck hollétének a 

megerősítése bizonyossá tette, hogy a lány és Dougal 

megkísérelhetik aznap az akciót. 

Carstairs megkérdezte: 

– Szóljak dr. Shennecknek, hogy csomagja érkezik? 

– Te jó ég. Nem is tudom. A főnököm éppen incommunicado. 

Hadd gondolkozzak egy kicsit. Hmmm. Tudja, mit? Ez egy elég 

különleges ajándék dr. és Mrs. Shenneck számára. Azt tudom, 

hogy Mr. Overton egy vagyont költött rá. Gyanítom, hogy 

jobban örülne, ha meglepetés lenne. 

– Akkor tartom a számat. 

– Nagyon köszönöm, Mr. Carstairs. Sokat segített. 

Jane kikapcsolta a telefont, majd bevitte a fürdőszobába, 

lerakta a padlóra, és rátaposott. 

8:20-kor, kezében a halott telefonnal kilépett a hidegbe, a 

felhős égbolt alá. A motel látképét barátságosabbá tévő vörös 

kérgű szamócafák lombjai között láthatatlan madarak 

rikácsoltak mérgesen. 

Jane a motel étterme előtt a kupolás tetejű, billenőfedeles 

kukába dobta a készüléket. Bement az étterembe, vett egy fánkot 

és egy nagy kávét, illetve egy The New York Timest. Miután 

visszaért a szobájába, megreggelizett, megitta a kávét, és 

átlapozta a napilapot, hogy ellenőrizze, mennyivel süllyedt 

mélyebbre a világ a káoszba az óta, hogy utoljára, egy héttel 

korábban újságot olvasott. 



 

 

2. 

A HARAG HEVES és ellenséges érzelem. Jelleménél 

fogva Nathan Silverman csak rövid ideig tudott haragot tartani. 

Ebben az esetben is hamar átváltott jogos felháborodásra és sajgó 

csalódottságra. 

Miután felöltözött, a szálloda vonalas telefonjáról felhívta 

John Harrow, a Los Angeles-i FBI iroda vezetője éjjel-nappali 

számát. 

Amikor a kollégája felvette, közölte vele: 

– John, tájékoztatom az igazgatót arról, hogy egy hozzám 

beosztott ügynökből renegát lett, a jelek szerint a maga 

körzetében. Jane Hawk az. 

– Ezt sajnálattal hallom, de úgy gondolom, túlzásba viszi az 

óvatoskodást. Találkoznunk kell, és meg kell beszélnünk, mit 

tegyünk. 

– Ennél gyorsabban kell lépnünk. Ő az én felelősségem, 

úgyhogy remélem, maga együttműködik majd velem a dolgok 

beindításán. 

– Természetesen, Nathan. 

– Szerezze meg azt a hivatalos igazolványképét, amelyen 

még hosszú, szőke haja volt. Vesse össze a Santa Monica-i 

fotóval, amelyen rövidebb és sötét a frizurája. Küldje el az összes 

helyi irodának, egy megfelelően megfogalmazott körözési 

parancs kíséretében. 

– Milyen alapon körözzük? 

– FBI-igazolványok illegális használatáért, azért, mert 

hatósági személynek adta ki magát, kényszerítésért, légi 



 

 

járműben tett károkért, egy szövetségi nyomozó 

megtámadásáért és gyilkosságért. 

– Szent ég, Nathan, milyen információkat kapott tegnap este 

óta? 

– Randolph Kohl felhívott. Vannak bizonyítékai. 

– Kohl, a nemzetbiztonságtól? Nyugtasson meg, hogy azok a 

szerencselovagok nem fognak minden egyes lépésünknél a 

nyakunkban lihegni. 

– Biztosítottak arról, hogy szakmai előzékenységből lehetővé 

teszik, hogy mi magunk intézkedjünk az eltévelyedett 

bárányunk ügyében. 

– De miről van szó? – kérdezte Harrow. – Mibe keveredett, 

ami érdekelheti a nemzetbiztonságiakat? 

– Ez egyelőre szigorúan bizalmas. Majd… majd… – 

Silvermanen egy pillanatra kétség és értetlenség suhant át, ami 

gyorsan el is múlt. – Minden részletet el fogok mesélni, amint 

Booth engedélyt ad rá. 

– Booth? Ki az a Booth? 

Silverman összehúzta a szemöldökét. 

– Kohlra gondoltam. Amint Randolph Kohl engedélyezi, 

mindenről tájékoztatom magukat. 

– Az ilyesmit általában családon belül szoktuk intézni, 

amilyen csendesen csak lehet. 

– Ez most rendhagyó eset. És a Nemzeti Bűnügyi 

Információs Rendszerbe is vigye fel! 

Így Jane neve és arcképe ott lesz minden bűnüldöző és 

hatósági személy előtt, a nagyvárositól a kis falusi 

rendőrségekig. 

– Úgy érti, a körözöttek listájára? – kérdezte Harrow. 

– Igen. 



 

 

– Van körözési parancsunk? 

– Egy bíró nemsokára kiadja. 

3. 

DOUGAL TRAHERN KIVÁRTA a tíz órát, mielőtt 

felhívta Jane motelszobáját. Megkérdezte tőle, hogy átmehet-e a 

szobájába megbeszélni vele valamit. 

– Lehet, hogy ma meghalok – jelentette be odaérve. 

– Bármelyikünk meghalhat. 

– Én nem akarok így meghalni. 

Jane attól tartott, hogy ki akar hátrálni a dologból most, hogy 

idáig eljutottak. 

– Hogyan? 

A férfi hegyiember-szerű tükörképére mutatott a 

szekrényajtón. 

– Így. – Átnyújtott Jane-nek egy bevásárlólistát és egy 

bankkártyát. – Megvennéd nekem ezeket? 

Jane elolvasta a listát, és visszakérdezett. 

– Miért nem jössz velem? 

– Nem tudom. Mióta felébredtem, furán érzem magam…  

– Hogyan? 

Trahern összehúzta a szemöldökét. 

– Szégyenlősen. Ne faggass már! 

– De mit szégyellsz? 

Trahern ismét a tükörképére mutatott. 

– Akkor most megveszed nekem azokat a dolgokat, vagy 

tovább vallatsz, mint egy bűnözőt? 



 

 

– Nyugalom, Jeti úr. 

– A fenébe, ezt biztosan Charlene-től hallottad. 

– Az egy rendes asszony. Adj nekem egy órát! De biztos 

vagy benne? 

– Átkozottul biztos. Elegem van ebből a külsőből. A 

szobámban várlak. 

– Tedd ki a „Ne zavarjanak!” táblát az ajtóra, nehogy halálra 

rémítsd a szobalányt. – Jane visszaadta a bankkártyát. – Van 

nálam készpénz. 

A férfi zavartnak tűnt. 

– Nehogy már te fizesd az én holmijaimat! 

– Te majdnem félmilliót fizettél egy autóért, hogy idáig 

eljussunk. 

Jane, miután visszaért a bevásárlókörútról, Trahern hajával 

indított. Vett egy takarófóliát is, amit leterített a férfi szobájának 

a padlójára. A széket a fóliára állította, ráült, és két törülközőből 

fodrászköpenyt rögtönzött Trahern ruhája fölé. 

Egy fodrászollót és egy acélfésűt is vásárolt. 

– Ez messze nem lesz olyan, mint egy profi frizura. 

– Minden telepesnő maga vágta a családja haját, és túlélték. 

Kezdd már el nyírni! 

Jane először a kifésülhetetlen gubancokat kereste meg. 

Irgalmatlanul eltávolította őket. 

A William Overtontól megszerzett információknak és 

Dougal műholdas képeinek köszönhetően pontosan tudták, 

hogyan fognak behatolni a birtokra és a házba, és miképpen 

jutnak ki onnan élve. Azonban voltak olyan fontos témák, 

amelyekről még nem beszélgettek. 

Hajnyírás közben Trahern azt kérdezte: 



 

 

– Mit tudsz kiszedni Shenneckből, ami megéri majd ezt az 

akciót? 

– A Menlo Park-i laboratóriumokba nem tudunk bemenni. 

Viszont amikor a birtokról dolgozik, a számítógépével el tudja 

érni a kutatási adatait és a többi fájlját a laborban. Azt akarom, 

hogy töltse le nekem a nanoimplantátumok specifikációit, az 

összes iterációét az első pillanattól fogva egészen odáig, amikor 

elértek arra a pontra, hogy be lehessen őket injektálni egy 

szervezetbe, ahol megbízhatóan összeállnak. 

– És ez elég lesz ahhoz, hogy végezzünk vele? 

– Lehetséges. De én nem csak ennyit akarok. Overton azt 

mondta, hogy Shenneck csapdába ejtett és átváltoztatott néhány 

prérifarkast a birtokán, mint azt már meséltem, úgyhogy 

biztosan van a házában is pár fiola beinjektálható oldat. Ezekben 

az irányítómechanizmus több ezer icipici darabkája úszkál egy 

lehűtött folyadékban. Úgy vannak megtervezve, hogy ne 

tudjanak összeállni, amíg legalább harmincöt és fél fokos 

környezetbe nem kerülnek, minimum egy órára. 

Dougal azt felelte: 

– Vagyis egy eleven emlősbe. 

Miközben egy vaskosabb hajtincs hullott le a férfi fejéről, 

Jane így folytatta: 

– Az irányítómechanizmus nanorészecskéi az agy felé 

húznak, konkrétan a hipotalamuszban kiválasztódó 

hormonkoncentrátumok felé. Mire átjutnak a hajszálerekből az 

agyszövetekbe, elég hosszú időt töltenek meleg közegben ahhoz, 

hogy elkezdjenek összeállni. Az összes fiolát elviszem majd, amit 

csak találok. Lehetőleg az összes fajtából… olyanokat, amelyek a 

tudatosság alacsonyabb szintjére kényszeríti a lányokat az 

Aspasiában, olyanokat, amelyek öngyilkosságra és gyilkosságra 



 

 

késztetik az embereket, mindenfélét. Ezeket kell majd 

elemeztetnünk szakemberekkel… már ha találok olyan 

szakembert, akiben megbízom. 

– És mennyi idő kell mindehhez? 

– Miután elkezd együttműködni velünk, nem túl sok. 

– És ha nem teszi? Akkor hogyan fogjuk rákényszeríteni? 

– Ijeszd halálra! – javasolta a lány. 

– És ha nem sikerül? 

– Akkor minden attól függ, mennyi fájdalmat tud elviselni. 

– Most emberkínzásról beszélünk? 

A lány észrevette, hogy Trahern a tükörből figyeli. 

– A szabad akarat jövőjéről beszélünk? – vágott vissza. 

– Nem akarunk véget vetni több millió ember 

rabszolgaságban tartásának, és további milliók halálának? 

Shenneck maga Emory Wayne Udell, csak nagyobb léptékben. 

Dougalt láthatóan rosszul érintette a nővére gyilkosának a 

neve. 

– Nem azt mondom, hogy a kínzás soha nem indokolt. Csak 

azon töprengek… hogy biztosan képes leszel-e rá…  

Jane a szemébe nézett a tükrön át, és azt felelte: 

– Volt idő, amikor nem lettem volna. De azóta jártam az 

Aspasiában. Bármire képes lennék, hogy véget vessek annak a 

borzalomnak. 

4. 

SILVERMAN FELHÍVTA a recepciót a lakosztálya 

nappalijában lévő telefonról, és még egy éjszakára lefoglalta a 



 

 

szállását a hivatali bankkártyájával. A megérzései azt súgták, 

hogy bármi volt is abban a két táskában, bármilyen okból került 

is kapcsolatba Jane a Bakelittel és Robert Branwickkel, a 

küldetése nem ért véget akkor, amikor Branwick holtan terült el 

a konyhája padlóján. És a lány nagy valószínűséggel még mindig 

a San Fernando-völgyben van, vagy legalábbis Los Angeles 

közelében. Silverman helyben akart lenni, amikor megtalálják. 

Éppen el akart indulni egy késői reggelire vagy korai ebédre, 

amikor megszólalt a mobilja. 

John Harrow volt az. 

– Emlékszik még a tegnap estére, amikor Sherman Oaksban, 

abban a konyhában egy toll hevert a padlón és egy jegyzetfüzet 

az asztalon? 

– Csak a füzetet láttam, a tollat nem. 

– A laborban megtalálták pár szó lenyomatát a legfelső 

lapon. Nagy valószínűséggel Branwick kézírásával. Keményen 

megnyomta a tollat, mintha nagy nyomás alatt lenne. 

– Mondjuk, fegyvert fognának a fejéhez. 

– Igen. A lap, amelyre írt, nem került elő, úgyhogy 

valószínűleg elvitte az a személy, akinek ráírt valamit. 

A laborban biztosan súrlófényt alkalmaztak a lenyomat 

láthatóvá tételéhez, utána lefényképezték, és kiélesítették a fotót. 

– Először is – folytatta Harrow –, egy szó vagy név volt rajta: 

Aspasia. – Lebetűzte. – Alatta pedig egy név. William Sterling 

Overtoné. 

– Miért hangzik ez ismerősen? 

– Nagymenő ügyvéd, a tárgyalótermek sztárja, „az 

univerzum ura” típus. Mint kiderült, ő is rajta van azoknak a 

listáján, akik Branwickkel üzleteltek, amikor Branwick még 

Jimmy Radburn volt. Vezettünk róla egy aktát a lebukás előtt. 



 

 

Elég bizonyítékunk van a házkutatási parancshoz, és most, hogy 

a Bakelit-ügy kritikussá vált, meg is fogjuk kapni. A bíró egy 

templomban éppen most írja alá. Értem én, hogy vasárnap van, 

de gondolta volna, hogy a bírók is járnak templomba? 

– Már hallottam ilyen pletykát néhányról. 

– Overton Beverly Hillsben él. Maga eleve ott van, és én is 

indulok. Felvegyem a szállodájánál? 

– Az épület előtt várom – felelte Silverman. 

5. 

MIUTÁN JANE ANNYI KÁRT TETT Dougal hajában, 

amennyit csak tudott, visszavonult a szobájába, s ezalatt a férfi a 

szakállával is elbánt a frissen vásárolt villanyborotva 

segítségével. Várakozás közben a Gé Zé Ranch Google Earth-

fotóit nézegette, és a tervük gyenge pontjait kereste. 

Dougal valamivel később felhívta, hogy figyelmeztesse, 

mindjárt bekopog hozzá, és jobban szeretné, ha nem lőnének rá. 

Amikor belépett a szobába, a férfi haja annak a divatosan 

kócos frizurának egy változata volt, amelyet a Chloe nevű 

szállodai recepciós viselt, amikor Jane péntek reggel megkérte, 

hogy ellenőrizze egy telefonos applikáción, William Overton a 

városban van-e. Senki nem kérte volna el a férfitól a fodrásza 

telefonszámát, de ebben az időszakban, amikor ennyire 

divatosak voltak a művészi hajköltemények, így beleolvadhatott 

a környezetébe. 

A terepmintás nadrág is eltűnt, és egy farmer vette át a 

helyét. A kockás flanelingét pedig kék, kerek nyakú pulóver. A 



 

 

fűzős bakancs megmaradt, és Dougal továbbra is a fekete, fényes 

műszálas dzsekivel takarta el a fegyvereit, azonban megszűnt az 

a feltűnősége, ami arra késztette volna az embereket, hogy 

levideózzák a telefonjukkal, és aztán megosszák a felvételt a 

YouTube-on. 

– Csinos – jegyezte meg Jane. – Mint egy punk stílusú John 

Wayne. 

Igazság szerint Trahern a szakálla nélkül tíz évvel tűnt 

idősebbnek negyvennyolcnál, és az arca gyászos benyomást 

keltett. A lány bókja hallatán elmosolyodott, ám az arca nem kelt 

életre, és maga a mosolya is szomorú volt. A majdnem negyven 

éve tartó gyász és bánat nyomot hagyott a bőrén és a csontjain, 

és egyetlen mosoly nem volt képes leradírozni a beléjük vésődött 

melankóliát. Azt talán tízezer mosoly sem tudta volna 

elfeledtetni. 

– Ne udvarolj nekem! – felelte. – Úgy nézek ki, mint akit egy 

laboratóriumban férceltek össze, hogy villámmal keltsék életre. 

Jelentkezzünk ki, és induljunk el ebédelni! Utána meglátogatunk 

egy helikopteres fickót. 

6. 

NATHAN SILVERMAN, aki a szálloda előtt állt 

Harrow-ra várva, nem értette magát. Folyamatosan arra gondolt, 

amit Ancel Hawk mondott neki Texasban: „Azok meg betörtek 

hozzá, és megfenyegették, hogy megerőszakolják és megölik Travist, ha 

nem állítja le magát.” Ez megerősítette Gladys Chang megérzését, 

hogy Jane gyorsan meg akart szabadulni a háztól, akár áron alul 



 

 

is, mert féltette a fiát. És ott volt az a rejtett fenyegetés is Booth 

Hendrickson szavaiban az austini repülőtéren. Silverman 

egészen a közelmúltig meg volt győződve arról, hogy Jane Hawk 

áldozat, nem pedig áldozatszedő. 

Hogyan tudta Randolph Kohl egyetlen telefonhívása 

hatására elfogadni, hogy Jane egy egész sor bűntényt elkövetett? 

Igen, Kohlnak jó a híre. De ő soha nem szokta megváltoztatni a 

véleményét senkiről pusztán ellenőrizetlen szóbeli hallomások 

alapján. Most mégis azonnal felhívta John Harrow-t, és 

ráállította az FBI könyörtelen gépezetét Jane-re. Miért? 

És az is nyomasztotta, hogy nem emlékezett, milyen 

részletekkel támasztotta alá Kohl a beosztottja elleni vádakat. 

Miközben autók száguldoztak előtte a Wilshire Boulevardon, 

Silvermant elkapta a hányinger. Olyan elveszettnek érezte 

magát, mintha egy másik városra számítva lépett volna ki a 

szállodából, ezer kilométerre Beverly Hills- től. Az egyik kezét 

egy lámpaoszlopra tette, hogy visszanyerje az egyensúlyát. 

Texasban is hasonlóan érezte magát, amikor Hawkék 

házának a teraszán álldogált, és a hatalmas fűmezőt nézte a 

végtelen ég alatt, s úgy tűnt számára, mintha a fel és a le helyet 

cseréltek volna, és ő bármelyik pillanatban lezuhanhatna a 

mennyekbe a földről. 

Abban a helyzetben indokoltak voltak az érzései: az idegen, 

letaglózó látvány ráébresztette, milyen kicsi is ő ebben az 

univerzumban. De ebben az esetben a természetes közegében 

tartózkodott, egy nagyvárosban, a hangos forgalomban. 

Semmilyen külső okot nem talált a rosszullétére. 

A hányinger és az elveszettségérzet hamarosan elmúlt. 

Levette a kezét a lámpaoszlopról. 



 

 

Talán nem lett volna szabad olyan sokat adnia Gladys Chang 

megérzésére, miszerint Jane a fiát féltette. Végtére is, az 

ingatlanközvetítő idegen volt számára. Elbűvölte ugyan őt a nő, 

mégsem volt oka arra, hogy jó emberismerőnek tartsa. 

Ancel Hawk pedig nem pusztán idegennek tűnt számára, 

hanem egyenesen földönkívülinek, a puszták lényének, aki egy 

Washingtontól, Alexandriától és Quanticótól nagyon távoli 

vidékről származott. Egyébként is, Ancel csak annyit tudott, 

amennyit Jane elmondott neki. Nem állt módjában ellenőrizni a 

lány állításait. És Jane a Santa Mo- nica-i szállodaigazgatónak is 

hazudott, amikor azt állította, hogy szolgálatban lévő ügynök, és 

Branwicknek meg a csapatának sem mondott igazat, mert 

azoknak a hazugság és az átverés a valutájuk. És ha ennyi 

embernek hazudik, akkor kinézi belőle, hogy mindenkinek 

hazudik, az apósát és Silvermant is beleértve. 

Ismét felbugyogott benne a korábbi felháborodása, az a sajgó 

csalódottság, ezúttal élesebben és epésebben, és tönkretette a 

kedvét, Jane minden emlékét még sötétebb színbe borította. 

John Harrow ekkor sorolt ki a járdaszegélyhez egy hivatali 

szedánnal. Silverman beszállt, és becsapta az ajtót. 

– Ramos és Hubbert a háznál várnak minket a házkutatási 

paranccsal. 

Silverman ismerte a két ügynököt. 

– Remek. Ha Jane Hawk fegyverrel kényszerítette arra 

Branwicket, hogy mondja meg Overton nevét, akkor jobban 

tesszük, ha felkészülünk a legrosszabbra. 

Harrow meglepettnek tűnt. 

– Biztos benne, hogy ő járt Branwick házában? 

– Remélem, tévedek – válaszolta Silverman. – De kétlem. 



 

 

7. 

SILVERMAN JÁRT MÁR ezen a környéken, nem is 

egyszer, de most másmilyennek tűnt számára. 

Nagy házak, mély kertek. Hatalmas fák a járda mentén. 

Néhány udvarban trombitavirágok bimbói nyíltak, kék 

virágzatuk úgy zuhogott végig az ágakon, mintha megfagyott 

tűzijátékok lennének. Ha sütött volna a nap, lélegzetelállító 

hatásuk lett volna. 

De a szürkeségben még ez a gyönyörű utca is gyászosnak 

tűnt, mintha minden – a kultúrát is beleértve, amely létrehozta – 

lealkonyulóban lett volna, hogy valami új és ijesztő támadjon a 

helyén, és mire végre újra kisüt a nap, minden kihalttá és 

hamuszürkévé váljon. 

Overton háza előtt parkoltak le. Ramos és Hubbert is 

megérkezett pár percen belül a házkutatásival, amelyben az 

szerepelt, hogy ez a művelet elengedhetetlen a közvetlen 

veszélyben forgó ártatlan életek megmentéséhez. 

Nem volt okuk azt feltételezni, hogy egy Overton-féle tisztes 

állampolgár veszélyt jelentene a megjelenő hatóságokra, 

függetlenül attól, hogy milyen illegális és csúnya ügyekbe 

keveredett Robert Branwickkel. Overton egy győzelemhez 

szokott ügyvéd volt, akinek maga a rendszer a fegyvere, amit a 

rendszer ellen használ, soha nem kellett erőszakhoz folyamodnia. 

Úgyhogy ezúttal nem vittek magukkal kommandósokat. 

Miután Harrow ismételten megnyomta a csengőt, de senki 

nem nyitott ajtót, Ramos és Hubbert megkerülték a házat, hogy 

bizonyítékokat keressenek arra, valaki otthon van, ám egyet sem 

találtak. 



 

 

A bejárati ajtó zárjait egy zárfeltörő pisztollyal 

hatástalanították. Amikor Harrow kinyitotta az ajtót, nem szólalt 

meg a riasztó, és ez arra utalt, hogy valaki mégis odabent 

tartózkodik. 

Harrow hangosan bejelentette, hogy az FBI-tól jöttek, és 

házkutatási parancs van náluk. Senki sem válaszolt. 

A házban mindenhol égtek a lámpák. A borús idő indokolttá 

is tett némi megvilágítást, de ennyi fény csak éjszaka szokott 

kelleni. 

A csend szinte kézzelfoghatónak tűnt, olyan súlya volt, hogy 

még az ügynökök által keltett zajokat is elnyomta, miközben 

átfésülték a földszintet, ügyelve arra, nehogy hozzáérjenek 

valamihez. Ramos a lépcső aljában maradt, miközben a többiek 

felmentek rajta. 

Amikor Silverman követte Harrow-t és Hubbertet az 

emeletre, a némaság még sűrűbbé vált. A férfi tapasztalatai és 

megérzései – illetve talán a tudattalanul megérzett rossz szag – 

azt súgták neki, hogy ez a halál csendje, amely egy üvölteni már 

nem képes tátott szájú üvöltő szájából ömlik végig a lenyűgöző 

házon. 

Amikor beléptek a hálószobába, már nem csak tudat alatt 

érezték a rossz szagot. 

Levágott ruhák, egymáshoz rögzített kábelkötözők és 

néhány apró vérfolt a fürdőszoba padlóján – mindez semmi jót 

nem ígért. 

A régóta égő lámpáktól átmelegedett gardróbszobában a 

rossz szag bűzzé változott. A négyzetméterenként legalább 

kétszáz dolláros szőnyegen heverő holttest akár az ügyvédé is 

lehetett, de a személyazonossága megállapításához patológusra 

lett volna szükség. A csak alsóneműt viselő áldozat az 



 

 

állapotából ítélve – zöldes elszíneződés az alhason, enyhébb 

elszíneződés a fejen, a nyakon és a vállakon, puffadt és 

márványos arcbőr – már harminchat óránál hosszabb ideje halott 

lehetett. 

Ha Robert Branwicket csütörtök este ölték meg, mint arra a 

holtteste állapota következtetni engedett, akkor Overtont alig 

huszonnégy órával utána. 

Visszatértek az emeleti folyosóra, ahonnan Harrow felhívta a 

Beverly Hills-i rendőrséget, hogy bejelentse a gyilkosságot. 

Silverman azt mondta: 

– Biztonsági kamerák a folyosókon. 

– Igen. Meg kell találnunk a rögzítőberendezést. 

– Abból tudni fogjuk, hogy ő tette – válaszolta Silverman, 

majd felmerült benne a kérdés, hogy miért is nem azt mondta, 

hogy: Abból tudni fogjuk, hogy ő tette-e. 

A bizonyossága akár megalapozott megérzés is lehetett, bár 

sokkal intenzívebbnek tűnt annál. Olyannak, mint egy 

kegytárgyba vetett hit, mintha Jane bűnössége lenne annak az új 

keletű vallásnak a központi dogmája, amely egy isteni revelációt 

követően töltötte el Silvermant. Egykor szeretettel és 

megbecsüléssel gondolt a beosztottjára. De most sötét aurát 

látott körülötte, amikor maga elé képzelte, és valami olyan 

elvetemültséget az arcán, amilyet korábban soha. Ekkor 

megszólalt benne egy hang, ami nem a sajátja volt, és 

megnevezte helyette a lányt: A hazugságok anyja. 



 

 

8. 

A VALLEY AIR helikoptereket árusított, kölcsönzött 

és tárolt. Cégeket és vagyonos egyéni ügyfeleket is kiszolgált. 

Továbbá helikopteres légi mentőszolgálatot is üzemeltetett a 

napai és Sonoma megyei kórházak megbízásából, és 

gabonaportalanító szolgáltatást is kínált. 

A vállalkozás vezetője, Ronnie Fuentes már várta őket az 

irodában, noha vasárnap volt. A húszas évei végén járó férfi 

olyan magabiztos volt, mintha középkorú lenne, az udvariassága 

pedig korábbi századokat idézett. 

– Őrmester – kiáltott fel, amikor meglátta Dougalt –, maga 

nagyon kimosakodott! Azt tervezi, hogy ismét beáll a seregbe, 

uram? 

– A pokolba is, kölyök, én mindig túl elhanyagolt leszek 

ennek a mostani hadseregnek. 

Amikor Dougal a barátjaként és üzlettársaként mutatta be 

Jane-t, Fuentes vállból meghajolt, és kinyújtotta a kezét. 

– A barátság mindig olyan szentség marad Trahern őrmester 

számára, mint Isten a jó papoknak. Úgyhogy nagy 

megtiszteltetés, hogy megismerhetem. 

A vezetőség nem azoknak a légi járműveknek a fotóival 

dekorálta a falait, amelyekkel kereskedtek, hanem nagy és színes 

katonai képekkel – hadászati helikopterekkel, csapatszállítókkal 

és katonai mentőgépekkel –, amelyek kereszttűz alatt álltak 

kaotikus és felkavaró körülmények között. 

– Szóval apád és anyád egy karibi hajóúton vannak? – 

kérdezte Dougal. 



 

 

– Igen, uram. A harmincötödik házassági évfordulójuk 

alkalmából. Hallotta, hogy anyának sikerült rávennie egy 

tánctanfolyamra apámat az út előtt? 

– Quito Fuentes a parketten… Azt hiszem, mindjárt 

beköszönt a világvége. 

– Most először próbált meg szánalmat kelteni anyámban – 

mesélte Ronnie. – Azt mondta, kegyetlenség táncra kényszeríteni 

egy félkarú embert. De átkozottul ügyesek, uram. Látnia kellene 

őket keringőzni, csacsacsázni, foxtrottozni. – Jane-re vigyorgott. 

– Bár apa soha nem hagyná, hogy a volt őrmestere meglássa, 

amint „selyemfiúzik”, ahogy ő mondja. 

Pár perccel később, amikor áttértek az üzletre, Dougal 

bejelentette: 

– Ha nemet mondasz arra, amit kérek, akkor sem változik 

meg köztünk semmi. Érted? 

– A Valley Air mindig hű marad a szlogenjéhez – dúdolt el 

Ronnie Fuentes egy régi Joe Cocker-dalt kicsit átfogalmazott 

szöveggel. – Felemelünk oda, ahova tartozol. – Dougal úgy tett, 

mintha a kínok kínját élné át. 

Fuentes semmire nem mondott nemet, bár az áron 

alkudoztak egy kicsit. A fiatalember ragaszkodott ahhoz, hogy 

nem számít fel semmit, Dougal viszont kitartott amellett, hogy 

nagy árat fognak fizetni. 

9. 

AZ OVERTON-REZIDENCIÁBAN az FBI-ügynökök 

tanácsokkal látták el és felügyelték a Beverly Hills-i rendőröket, 



 

 

akik csendben végezték a munkájukat. Túljátszott 

magabiztosságuk nem leplezte azt a frusztrációt, amely minden 

egyes nyakat megfeszített a házban. 

A fennhatóság kérdése homályos maradt. Overton után 

nyomozást folytatott az FBI, de egyelőre nem emeltek ellene 

vádat. A Beverly Hills-i rendőrség szemszögéből ez egy 

egyszerű emberölés volt – nem kevesebb és nem több annál. És 

az FBI nem szokott beavatkozni az egyszerű emberölésekbe, 

kivéve, ha a gyanúsított államhatárokat lépett át az elkövetés 

során, vagy egy szövetségi nyomozót gyilkolt meg. 

Silverman úgy érezte, az lesz a legjobb, ha hagyják a helyi 

erőket dolgozni, miközben csendesen szemmel tartják őket, és 

elősegítik a bizonyítékok megtalálását, továbbá nyomokat 

keresnek azt illetően, hogy Jane hova mehetett innen. 

Bár meg volt győződve arról, hogy a lány végzett 

Branwickkel és Overtonnal, még nem sok bizonyíték támasztotta 

alá ezt a benyomását. És Jane motivációit meg a szándékait sem 

ismerte. 

Folyamatosan Randolph Kohl hívása járt a fejében, amelyet 

követően hivatalosan is renegátnak és még rosszabb dolgoknak 

nyilvánította Jane-t. Azt mondta John Harrow- nak, hogy 

nemsokára kiadja ellene a körözési parancsot egy bíró a 

nemzetbiztonságiak kérésére, nemzetvédelmi indoklással. De 

amikor megpróbálta felidézni, hogy mit mondott még neki Kohl, 

a memóriája, amely korábban egy fényesen kivilágított kastélyra 

emlékeztetett, mintha egy apró, sötét lakássá ment volna össze. 

Silverman a ködös emlékezete és a szokatlan szabadon 

lebegő szorongása miatt úgy érezte, valami nincs rendben vele. 

Ám amikor kételkedni kezdett magában, mindig átlendítette 

ezen az önbizalom váratlan hulláma, amely olyan erős volt, hogy 



 

 

szinte vegyi eredetűnek tűnt. Ezek az éles hangulatváltások is 

zavarták. 

Ramos volt az, akinek feltűnt, hogy egyetlen mobiltelefont 

sem találtak. William Overton hivatására és magánéletére való 

tekintettel joggal feltételezték, hogy az ügyvéd éppen olyan 

szoros kapcsolatban lehetett a mobiljával, mint egy meg nem 

született csecsemő az édesanyjával. 

A nyomozók első körben a gardróbot nézték át, ahol a 

holttestre rábukkantak, a fürdőszobát, ahol az áldozatot valaki 

fogva tartotta egy ideig, és a hálószobát. Az összes fiókot 

kihúzták, és megnézték a tartalmukat, de nem bolygatták fel, 

nehogy kárt tegyenek a bizonyítékokban, mielőtt megérkeznek a 

helyszínelők. Egyetlen készülékre sem bukkantak rá. 

– Ha a garázsból jött be a házba – mondta Ramos –, akkor 

talán a konyhában is hagyhatta a telefont. 

– Vagy a kocsijában felejtette – vetette fel Harrow. 

Silverman otthagyta Hubbertet a hálószobában, és 

csatlakozott Harrow-hoz meg Ramoshoz, akik lementek a 

földszintre, de ott sem találták Overton mobilját. 

Végül kimentek a medencére néző hátsó teraszra, és 

végignézték a székeket, illetve asztalokat, hátha Overton ott is 

töltött egy kis időt, miután hazaért. Telefon sehol. 

– Elvitte – tippelt Harrow. – Volt benne valami, ami kellett 

neki. 

– Ha péntek este óta nála van – válaszolta Silverman –, akkor 

mostanra megszerezte, amit akart, és megszabadult a 

készüléktől. 

– Talán nem – felelte Ramos. – Lehet, hogy úgy gondolta, 

hétfőig úgysem találja meg Overtont senki, és van ideje. 

– Reménykedni reménykedhetünk – helyeselt Harrow. 



 

 

– És Branwick aktájában ott van az összes ügyfele neve és 

telefonszáma, Overtont is beleértve. Ha a nemzetbiztonság ad ki 

körözést Jane Hawk ellen, akkor talán Overton telefonjának a 

helyzetmeghatározásában is segítenek. Ha még mindig nála van, 

akkor el fogjuk kapni. 

A biztonsági kamerák felvevőegységét már korábban 

megtalálták a garázsban. Jane eltávolította belőle a lemezt, és 

vele együtt annak minden bizonyítékát is, hogy a házban járt. 

Silverman úgy sejtette, hogy a halott telefonjával is ugyanilyen 

gondosan bánt, de a dolog, tekintve, hogy mennyire szorított az 

idő, megért egy szervek közötti együttműködési kérelmet. 

10. 

MIVEL MÁR KIJELENTKEZTEK a motelból, Jane 

Ronnie Fuentesnél hagyta a bőröndjeit és a halottkémi 

jelentéseket. Továbbá a hatvanezer dollárt tartalmazó sporttáskát 

is. Nem hagyhatták, hogy a csomagjaik lelassítsák őket, és a pénz 

különösen kényes teher lett volna. 

Dougal is Fuentesre bízta a sporttáskáját, miután kivette 

belőle a Mossberget és két doboz lőszert. Ezeket bepakolta a 

Gurkha hátuljába. 

Jane, miután elindultak a Valley Airtől, azt kérdezte: 

– Ronnie apja, Quito… ő alattad szolgált a különleges 

erőknél? 

– Nem. Én szolgáltam őalatta. Amikor hadnagy volt, egy 

darabig a beosztottja voltam. 

– És megmentetted az életét. 



 

 

– Ezt felejtsd el! Nem számít. 

– De így volt. 

– Ne kezelj már hősként! – morogta a férfi. – Quito korábban 

kétszer megmentette az én életemet. Még mindig tartozom neki 

eggyel. 

11. 

SILVERMAN FELHÍVTA a nemzetbiztonsági hivatalt, 

és közben körbesétálta Overton harminc méter hosszú 

úszómedencéjét. A szél skarlátvörös murvafürtszirmokat fújt a 

gyíkbőrzöld vízre, amelyen torz tükörképe minden egyes lépését 

követte. 

A terrorizmussal és a nemzetvédelemmel foglalkozó nem 

katonai szervezetek – a CIA, az NSA, a Belföldi 

Nemzetbiztonsági Hivatal és az FBI – már régóta féltékenyen 

őrizték a területüket, és óvakodtak a túlzásba vitt 

együttműködéstől, nehogy veszítsenek a tekintélyükből. Az 

előző évi rettenetes európai és dél-amerikai terroristatámadások 

és a négyszáz seattle-i halál viszont nagyobb hajlandóságot 

váltott ki ezekből a szervezetekből a kooperációra. 

Silverman Maurice Moomaw-t hívta fel, aki ugyanazt a 

státuszt töltötte be a nemzetbiztonsági hivatalban, mint ő az FBI-

nál, és arra kérte, hogy sürgősen segítsenek neki meghatározni 

William Overton okostelefonjának a helyzetét. A számot is 

megadta. 

– Nem probléma – válaszolta Moomaw. – És nem kérek 

többet cserébe, csak a legjobb HR-esét és hatvanmillió dollárt. 



 

 

Silverman úgy tett, mintha szórakoztatónak találná a 

bürokratikus humort, és azt felelte: 

– Éppen leépítések vannak nálunk, és egyébként is, már csak 

három dollár maradt a költségvetésemből idénre. 

– Az örök hála is jó lesz – felelte Moomaw. – Hamarosan 

jelentkezem, Nate. 

Silverman a medence végénél megállt, és a ház felé nézett. 

Harrow és Ramos kint ültek a kerti székeken. Harrow a borús 

idő ellenére napszemüveget viselt. Ramos cigarettázott. 

Silvermannek valamiért mélyen baljósnak tűnt a látványuk, de 

nem tudta volna megmondani, hogy miért. 

Megmagyarázhatatlan szorongása, amely semmilyen 

kapcsolatban nem állt Jane-nel, felerősödött. Libabőr futott végig 

a tarkóján. 

Maurice Moomaw mindjárt felveszi a kapcsolatot valakivel a 

utah-i adatközpontban, amelynek az építését 2014- ben fejezte be 

a nemzetbiztonsági hivatal. Maga az intézmény több mint 

százezer négyzetmétert foglalt el. Többek között az is az 

adatközpont feladata volt, hogy minden egyes 

telefonbeszélgetést és SMS-t elkapjon a levegőben, továbbá a 

többi digitális adatforgalmat is, és eltárolja ezekét a metaadatok 

elemzése végett. Az NSA nem hallgatta meg a beszélgetéseket, 

és nem olvasta el az üzeneteket, de megvolt a lehetősége arra, 

hogy rákeressen olyan kulcsszavakra, amelyek 

terrorcselekményekre utaltak, és hogy analizálja a külföldi 

eredetű jeleket, illetve megfejtse az ország ellenségeinek a 

szándékait. 

Az autókhoz hasonlóan a mobiltelefonokban is van egy 

helyzetmeghatározó egység, egyedi azonosítóval, amelyet éppen 

olyan könnyedén lehet követni műholdak segítségével, ahogyan 



 

 

a készülék hívásokat tud indítani és fogadni, mind kikapcsolt, 

mind bekapcsolt állapotban. Még ha Jane megszerezte is 

Overton telefonjából, ami kellett neki, és kidobta is a készüléket, 

akkor is számíthat valamit, ha megtudják, hol szabadult meg 

tőle. 

Tizenegy perccel később Maurice Moomaw ismét felhívta 

Silvermant. 

– A telefon egy Napa melletti motel területén van, 

Kaliforniában. – Megadta Silvermannek a pontos címet is. 

12. 

SHENNECK BIRTOKA FELÉ haladtak. Miközben Los 

Angeles őrjítő tömege messze mögöttük maradt, és a Napa 

elegáns rusztikussága is távolodni kezdett, Jane úgy érezte, 

mintha a valóságból is kiautózna – vagyis az általa ismert 

valóságból – egy fantáziavilágba, egy olyan birodalomba, ahol a 

sötétség ministránsai uralkodnak, ahol elborzasztó átkokat 

szórnak, és ahol élőhalottak szolgálnak eleven urakat. 

A kétsávos országút egyre magasabbra emelkedett a hegyek 

közé, balján a híres szőlőkkel. Jobb oldalon kocsányos 

tölgyekből, paratölgyekből és szilvafákból álló erdő terült el, alul 

aranyszínű aljnövényzettel. 

Amikor odaértek egy egysávos földúthoz, Dougal azt 

mondta: 

– Fordulj le balra! 

– Biztos vagy benne? 

A férfi megzörgette az ölében heverő műholdas fotókat. 



 

 

– Memorizáltam őket. Ez az az út. 

Jane lekanyarodott a keskeny földútra. A Gurkha 

gumiabroncsának mély bordái felkapták a kavicsokat, és az 

alvázhoz csapták őket. 

– Egyébként szingularitásnak nevezik – jegyezte meg 

Dougal. 

– Mit? 

– Azt a pontot, amikor az emberi és a számítógépes 

intelligencia majd egybeolvad a nanotechnológia segítségével, 

amikor az emberek és a gépek egyesülése lesz a következő 

evolúciós lépés. Rengeteg könyvet írtak már erről. 

– Szingularitás. Cukin hangzik. 

– Azt mondják, az lesz Utópia. Azt mondják, az emberi 

intelligencia a gépek segítségével ezerszer okosabb lehet. Azt 

mondják, hogy a bennünk lévő több ezer nanogép segítségével, 

amelyek folyamatosan eltakarítják majd a lerakódásokat az 

ereinkből, monitorozzák a szerveink egészségét, és javítják a 

károkat, évszázadokig is elélhetünk, sőt, akár örökké. 

– Ezt kik mondják? 

– Nagyon sok nagyon okos ember. 

– Aha. 

– Nálam okosabbak. Már legalább tizenöt ellenvetést 

körbejártak a nanotechnológiával kapcsolatban, és az összeset 

megcáfolták. Pár kritikus úgy gondolja, hogy ez lehetetlen, merő 

erőforrás-pazarlás. Mások azt mondják, hogy veszélyes, mert a 

nanoegységek szaporodni kezdhetnek, és pár hét alatt 

elpusztíthatják a bolygó teljes biomasszáját. 

Jane azt válaszolta: 

– Shenneck videója, az, amelyikben az egerek vannak, olyan 

nanoegységekről szól, amelyek nem szaporodnak. 



 

 

– Az okos emberek mindig tudnak mit válaszolni a 

kritikusoknak. 

Jane elgondolkodott. 

– Az a tizenöt ellenvetés… szerepel közöttük az emberi 

gonoszság? Azt megválaszolta bárki is, mi a garancia arra, hogy 

ezt a nagy hatású technológiát nem fogják gonosz célokra 

használni? 

– Nem, ez nem szerepel az ellenvetések között. 

– Ajaj. 

– A jelek szerint úgy gondolják, hogy minél intelligensebb 

egy ember, annál kevesebb gonoszságot tesz. 

– Ajaj. 

Az erdő egy időre sűrűbbé vált. A felhők nem engedték át a 

nap sugarait, és a földút mentén álló fák homályt teremtettek az 

árnyék minden haszna nélkül. Ezekben a hegyekben szarvasok 

is éltek, úgyhogy Jane lelassított. Egy nagy sebességgel haladó 

közönséges autót egy szarvas vagy akár egy őz is totálkárosra 

törhet, de a páncélozott Gurkha valószínűleg zökkenőmentesen 

menne át az állaton, jelentős károk nélkül. Jane nem az autó iránt 

érzett aggodalma miatt vett vissza a sebességből. Két ember már 

meghalt, még ha azok kártékony hüllők voltak is, és kétség sem 

férhet hozzá, hogy további halálesetek is következnek, talán a 

sajátját is beleértve. Nem akart kiszállni a kocsiból, hogy 

kegyelemlövést adjon egy haldokló szarvasnak. Furcsamód meg 

volt győződve arról, hogy egy ilyen incidens mindennél 

nagyobb valószínűséggel okozna neki ideg-összeroppanást. 

Dougal azt mondta: 

– Még körülbelül másfél kilométer, és az erdő ritkulni kezd. 

Másfél kilométer után kanyarodj nyugat felé. 



 

 

Jane ránézett. A férfi idősebbnek tűnt a koránál, megviselt 

volt, és űzött, ugyanakkor kemény, éber és nyugodt. 

A lány nem érzett benne félelmet, csak kellemes várakozást, 

amely örömtelen félmosolyt, farkasmosolyt varázsolt pár 

pillanatra a társa arcára. 

– Te tényleg valami ilyesmire vártál. 

Trahern rávetette áttetsző, szürke, vademberi tekintetét, és 

Jane el tudta képzelni, hogy milyen brutális lehetett csatában 

kegyetlenkedés nélkül, hogyan osztogathatta a halált habozás 

nélkül, mivel tudta, mekkora különbség van a gyilkosság és az 

emberölés között. 

– Az ingyenkonyha, az iskola utáni szakkörök, a pornó 

száműzése a könyvtárakból… minderre szükség van, de mindez 

csak tüneti kezelés. És most már nagyon szeretnék a problémák 

gyökerével foglalkozni. 

13. 

 

SILVERMAN, MIUTÁN MEGTUDTA Maurice 

Moomaw-tól, hogy Overton ellopott mobilja egy napai motel 

területén van, telefonon lefoglalt egy magánrepülőgépet egy kis 

légitársaságnál, amely a Van Nuys repülőtéren üzemelt, és 

amelyet egy évvel korábban egy másik ügynél már igénybe vett. 

Lehet, hogy később kérdéseket fognak feltenni neki a számlákkal 

kapcsolatban, főleg, mivel a sürgősségi felárat is ki kell fizetnie, 



 

 

azonban ha elkap egy renegát ügynököt, a pénz nem fog 

számítani. 

John Harrow folyamatosan járatta a megkülönböztető jelzést 

nem viselő autóra felerősített szirénát, miközben Silvermannel és 

Ramosszal együtt a Van Nuysra hajtott a Santa Monica 

sugárúton és a Hollywood autópályán keresztül, nagyjából 

negyven kilométeren át a reménytelen vasárnap délutáni 

forgalomban, és egy három járműves baleset okozta várakozás 

ellenére is harmincegy perc alatt célba ért. 

A Citation Excelt, egy közepes, nyolcüléses gépet pont 

akkorra sikerült felkészíteniük az útra, amikor ők megérkeztek, 

de, bár a másodpilóta már a fedélzeten volt, tizennégy percet 

várniuk kellett, amíg az ügyeletes pilóta odaért. 

Alig egy órával az után, hogy értesültek Overton 

telefonjának hollétéről, már a levegőbe is emelkedtek. 

Az FBI sacramentói irodájának négy ügynöke időközben 

elindult a szálloda felé, hogy megfigyelés alá vegyék. 

Silverman munkája inkább vezetőségi ülésekből és unalmas 

bürokráciából állt, mint akciókból. Szokatlan mértékű energiával 

töltötte fel, hogy kiléphetett az irodából, és belevethette magát a 

dolgok sűrűjébe. 

Ám amikor maguk mögött hagyták a San Fernando-völgyet, 

még jobban felerősödött a szorongása. Noha eddig folyamatosan 

azt tette mindig, amit tennie kellett, és amit tenni akart, úgy 

érezte… úgy érezte, mintha nem lenne teljesen önmaga ura, 

mintha egyre gyorsabban csúszna lefelé egy meredek lejtőn. 

Előző nap, Texasban a hatalmas tér azzal az érzéssel töltötte el, 

hogy mindjárt elnyeli a mindent betöltő égbolt. És ugyanez a 

félelme tért vissza, miközben a repülőgép egyre magasabbra 

emelkedett. Mintha percről percre könnyebbé vált volna. Attól 



 

 

rettegett, hogy a gravitáció mindjárt elengedi őket, hogy a 

repülőgép kirepül a Föld légköréből, és a végtelen felé kezd 

sodródni az űrben, ahol a hajtóművei tehetetlenek lesznek. 

– Jól van? – kérdezte tőle John Harrow a folyosó túloldaláról. 

– Mi? Ja… Igen. Jól vagyok. Csak most döbbentem rá, hogy 

egész délelőtt elfelejtettem felhívni a feleségemet. És tegnap este 

is. 

– Akkor jobb, ha az utat egy bocsánatkérés 

megfogalmazásával tölti – tanácsolta Harrow. – És haza ne 

menjen valami drága ajándék nélkül! 

– Jaj, Rishona nem olyan. Nála megértőbb embert nem 

ismerek. 

– Akkor maga szerencsés fickó, Nathan. 

– Mint azt minden este és minden ébredésemkor elmondom 

magamnak – válaszolta Silverman, bár a szavai a saját fülében is 

üresen csengtek. Kezdte úgy érezni magát, mint egy 

rulettjátékos, aki soha nem találja el a jó színt, akár a vörösre, 

akár a feketére fogad. 

14. 

A FÖLDÚT VÉGET ÉRT, az erdővel együtt, és füves 

dombok között találták magukat, ahogy Dougal ígérte. A 

Gurkha négykerék-meghajtásos üzemmódban falta a métereket, 

és másfél kilométerrel odébb odaértek egy patakhoz, amely 

szintén látszott a Google Earth fotóin. Az év nagy részében 

száraz lehetett, de pillanatnyilag víz csordogált a simára 



 

 

koptatott köveken. Jane nyugat felé fordult, és egy emelkedő 

feléig hajtott, ahol Dougal rászólt, hogy állítsa meg az autót. 

Kiszálltak a kocsiból, és együtt felsétáltak a különböző 

fűfajtákkal és korai liliomokkal ékes domboldalon. A zsenge 

füvet legelő nyuszik elugráltak előlük, vagy a hátsó lábukra 

állva figyelték, ahogy elhaladnak mellettük. Kabócák ciripeltek, 

és narancssárga, fekete mintás szárnyú pillangók rebbentek fel a 

levegőbe. 

A domb tetején már guggolva folytatták az útjukat, nem 

egyenesedtek fel, így kúsztak fel a csúcsra. Száz méterrel alattuk 

állt a Gé Zé Ranch főépülete, amely nagy volt, és kiterjedt, egy 

lenyűgöző, ultramodern üveg és acél remekmű, helyenként sötét 

gránit támfalakkal, amelyek részben simára voltak csiszolva, 

részben érdesen hagyták őket. 

Jane és Dougal elrejtőztek a fűben, és a távolból amúgy is 

elég kicsinek tűnhettek. Mindkettőjüknél volt egy távcső nem 

tükröződő lencsével, hogy ne árulja el őket. Nézni kezdték az 

épületet, amelyből korábban csak a tetőt és a teraszokat látták a 

Google Earth fotóin. 

A főépülettől egy hosszú aszfaltút vezetett délnyugatra, a 

távoli földút felé. A végén ott állt a kapusház, vagyis az eredeti 

épület azelőttről, hogy Shenneckék megvásárolták a birtokot: 

egy kétemeletes viktoriánus épület minimális díszítéssel. 

Overton szerint hat rayshaw élt a házban. Ők végezték a 

takarítást és a gondnoki feladatokat az egész birtokon, de 

elsősorban biztonsági őrként funkcionáltak. Mindnyájan férfiak 

voltak, akiket az Aspasiában látott lányokhoz hasonlóan a 

tudatosság egy alacsonyabb szintjére kényszerítettek, és akiknek 

elnyomták az egóját, hogy megbízhatóan engedelmeskedjenek a 



 

 

gazdáiknak, Bertold Shennecknek és a feleségének. Be voltak 

programozva. 

Ezen a ranchen nem voltak állatok, tehát kerítésre sem volt 

szükség. A hetven hektáron több hő- és mozgásérzékelőt is 

elhelyeztek, amelyek csak akkor szólaltak meg, ha a behatoló 

több mint egy méter magas volt, és a testhőképe legalább 

negyvenkilós súlyra utalt. Ez megakadályozta, hogy a 

prérifarkasok és a többi állat oktalan riadalmat keltsen, bár az 

őzek miatt időről időre bejelzett a rendszer, és az erősen 

felfegyverzett rayshaw-k mindig kimentek ellenőrizni a 

helyzetet. 

Dougal Jane mellett fekve és a birtokot figyelve azt mondta: 

– Szóval annak a regénynek a főhősét Raymond Shawnak 

hívták. 

– A mandzsúriai jelöltét. Igen. A könyvét is, és a filmét is. 

– Nem láttam, és nem olvastam. 

– Shaw hadifogoly volt Koreában. A kommunisták 

agymosást hajtottak végre rajta, utána visszaküldték az Egyesült 

Államokba, hogy politikai szereplőket öljön. Ő nem tud arról, 

ami vele történt. Amikor aktiválják, öl… utána elfelejti, hogy mit 

tett. 

– Vagyis az irányítómechanizmus, ami ezekben a fickókban 

van, megfosztja őket a legtöbb emléküktől, a személyiségük 

legnagyobb részétől, és ölésre készteti őket, mire Shenneck 

rayshaw-ként kezdi emlegetni a gazdatesteket. Ez beteg. Nem 

egyszerűen csak gonosz és kegyetlen. Ez egy seggfej. 

Jane felidézte, mivel védte meg Overton Shennecket, miután 

elmesélte, hogy Gé Zének nevezi a birtokot: 

– „Egyszerűen csak szeret viccelődni, ennyi.” És Overton 

szerint Shennecknek ez volt a kedvenc könyve és filmje 



 

 

tizennégy éves kora óta. Nem azonosult sem a főhőssel, sem 

Raymond Shaw-val. Az agymosók viszont megmozgatták a 

fantáziáját. 

15. 

A CITATION EXCEL egy órát töltött a levegőben, 

utána leereszkedett a felhőkön keresztül a Napa Megyei 

Repülőtér kifutópályájára. 

Silvermant nem töltötte el megkönnyebbülés a landolás után 

sem. Úgy gondolta, a feladat elvégzése után éppen olyan 

üresnek fogja érezni magát, amilyen a halványkék égbolt volt. 

Miközben egyre közelebb értek a zsákmányukhoz, amely szinte 

már csak karnyújtásnyira volt tőlük, diadalt kellett volna éreznie, 

vagy növekvő izgalmat, de nem így lett. Meg kellett találnia Jane 

Hawkot, és meg is fogja találni. Azonban nem fogja örömét lelni 

a letartóztatásában. Tekintetbe véve, hogy az ellene felhozott 

vádak között a gyilkosság is szerepel, lehet, hogy ellen fog állni a 

letartóztatásnak. Egykor elképzelhetetlennek tartotta, hogy a 

lány valaha is fegyvert fogna rá, most viszont már úgy gondolta, 

bármire képes. Rettegett attól, hogy Jane olyan helyzetet teremt, 

amelyben erőszakot kell alkalmaznia ellene, és le kell lőnie ezt a 

lányt, akit más körülmények között úgy szeretett volna, mintha a 

saját gyermeke lenne. 

Miközben kiszállt a gépből, és Harrow meg Ramos 

társaságában elindult a sacramentói FBI-iroda által küldött, rájuk 

várakozó autó és sofőr felé, hideg eltökéltség áradt szét benne; 

egy elhatározás, amely először meglepte, és ellenállást váltott ki 



 

 

belőle. Aztán mire beültek az autóba, és ahhoz a motelhoz 

hajtottak, ahol Overton telefonja volt, belenyugodott, hogy 

amennyiben szükség lesz rá, fegyverrel fog reagálni Jane 

megmozdulásaira. Végtére is, a lány elárulta. Az FBI-t is elárulta. 

A hazáját is elárulta. Amennyiben a végső pillanatban a 

hatóságok általi halált választja, ő hajlandó lesz a kedvére tenni 

minden lelkifurdalás nélkül. Jane már nem az az ember, akinek 

ismerte. Idegenné vált, veszélyessé a társadalomra, veszélyessé 

az ártatlanokra. Ha meg kell húznia a ravaszt, és le kell lőnie, 

habozás nélkül meg fogja tenni. Ez a dolga. Akkor is, ha 

nehezére esik elvégeznie. 

16. 

HA A BOLYGÓNK ELEVEN, ahogy páran hiszik, és 

ha a Föld az emberiség ősanyja, akkor jégszívű anya lehet, mert a 

talaj nagyon hideg volt Jane alatt, miközben ott hevert a 

dombtetőn, amelynek a gleccserváza kiszívta a meleget a 

csontjaiból. A levegő enyhe volt, a tél kezdett átmenni tavaszba, 

de a palaszürke felhők a lelkét is megborzongatták, annyira, 

hogy Shenneck házának látképe délibábként remegett a szeme 

előtt a távcsőben. 

– Látsz valamit? – kérdezte Dougal. 

– Nem. 

Mielőtt támadást indítottak volna, meg kellett győződniük 

arról, hogy Bertold és Inga Shenneck a házban vannak. 

Semmi nem mozdult a birtokon a füvön és a fákon kívül, 

amelyek között enyhe szellő fújt. A táj hosszú percekig 



 

 

civilizáció utáni látképnek tűnt, amelyben az emberiség 

építészeti nyomai még állnak, ám emberek már nincsenek. 

Utána… egy alak egy üvegfal mögött. Először csak 

halványan, mintha szellem lenne. Majd közelebb lépett az 

ablakhoz a nappalinak tűnő helyiségben, és kiderült, hogy egy 

fehér nadrágos, fehér blúzos, magas és vékony nő áll ott olyan 

testtartásban, mint egy mozgásban lévő modell a kifutón. 

– Földszint, balra – szólalt meg Jane. 

– Látom – felelte Dougal. – A pasas hol van? 

A nő eltűnt egy gránitfal mögött… majd a konyhában jelent 

meg. 

– Szerintem nyugodtan feltehetjük, hogy ott van, ahol a 

felesége. 

– De mi lesz, ha berontunk, és még sincs ott? Nem lesz 

második lehetőségünk. 

– Van egy eldobhatós telefonom. Tudom a ház számát. Ha a 

pasas veszi fel, lerakom, és nagyon gyorsan bemegyünk. 

– És ha a nő veszi fel? 

– Akkor Leslie Granger leszek, Mr. Overton személyi 

asszisztensének, Connie-nak az asszisztense, és egy kérdésem 

lesz Mr. Shenneckhez. 

– De ha gyanút fognak, akkor nyernek egy perc előnyt – 

aggódott Dougal. 

17. 

A MOTEL IRODÁJÁBAN több állvánnyi szórólap 

csalogatta a turistákat különböző érdekességekhez, leginkább 



 

 

borospincékbe. Az egyszerű, mégis derűs helyiség mind 

látványra, mind illatra tisztának tűnt, és megfelelően ki volt 

világítva. 

Tío Barrera, a szálloda igazgatója töltötte be éppen a 

recepciós szerepét is ebben a műszakban. Az FBI-igazolványok 

láttán összehúzta a szemöldökét, és a jobb halántékán láthatóan 

dobolni kezdett egy ér. 

Átadta Silvermannek a motel vendégkönyvét, amely szerint 

az elmúlt huszonnégy órában csak egy bejelentkező fizetett 

készpénzzel. Rachel Harringtonnak hívták. A megadott adatai 

szerint az indianai Fort Wayne-ben lakott. Egy indianai 

jogosítvánnyal igazolta magát, és az éjszakai recepciós mind a 

számát, mind a rajta lévő címet ellenőrizte. Két szobát vett ki. 

– Kettőt? – kérdezte John Harrow. – Valaki más is volt vele? 

– Még mindig itt lakik? – kérdezte Silverman, bár a vendég 

csak egy éjszakára fizetett be. 

Barrera ellenőrizte a kulcsos fiókot. 

– Nem. Mindkét szoba kulcsa itt van. 

– Valaki más is volt vele? – ismételte meg Harrow a kérdését. 

Barrera nem tudta. Phil Olney, az éjszakai recepciós a 

közelben lakott. A szállodaigazgató felhívta, hogy menjen oda. 

Olney, a nyugalmazott kórházi dolgozó, aki a nyugdíját 

egészítette ki ezzel az állással, nem egészen öt perc múlva 

megérkezett. Fehér sörénye úgy szétállt a feje körül, mintha 

Barrera telefonhívása áramütésként hatott volna rá. 

Amikor Silverman megmutatta neki Jane rövidebb hajú 

fotóját, Olney azt mondta: 

– Igen, ő volt az. Elbűvölő hölgy. 

– Miért két szobát vett ki? – kérdezte Silverman. 

– A férje és a gyerekei miatt. 



 

 

Harrow azt kérdezte: 

– Maga látta a férjet és a gyerekeket? 

– Nem. Ők a kocsiban maradtak. 

Silverman a vendégkönyvre pillantott, és megállapította: 

– Egy Ford Explorerben. 

– Így van. 

Silverman hangosan felolvasta a megadott rendszámot. Bár 

kétségkívül az is ugyanolyan hamis volt, mint a Fort Wayne-i 

lakcím, Ramos különleges ügynök feljegyezte a kis 

spirálfüzetébe. 

– Az Explorert látta? – kérdezte Harrow Phil Olney-t. 

– Nem, uram. De az a hölgy rendes embernek tűnt, nem 

hazudott volna. Hallani lehetett, ahogy elcsuklik a hangja, 

amikor a golden retrieveréről beszélt. 

– A mijéről? 

– A golden retrieveréről, Scootie-ról. Aki nemrég pusztult el. 

Silverman azt kérdezte Barrerától: 

– Kitakarították már a szobáikat? 

– Igen, persze. Órákkal ezelőtt. 

– Nem talált a szobalány egy mobilt, egy okostelefont 

valamelyik szobában? 

Barrera meglepettnek tűnt. 

– Nem. De ez furcsa… egy másik szobalány egy iPhone-t 

talált az étterem melletti szemetesben. 

– Hol van? 

– A telefon? Össze volt törve. 

– De hol van, Mr. Barrera? 

– Szerintem még mindig nála. A szobalánynál. 



 

 

18. 

INGA SHENNECK a széles ablakon keresztül nézve 

túl légiesnek tűnt feltornyozott szőke hajával és sugárzóan fehér 

öltözékében a házimunkához a konyhában. 

Jane még távcsővel sem tudta megállapítani, mit csinálhat. 

Talán zöldségeket vagy gyümölcsöket mosott. 

– Földszint, balra – mondta Dougal. 

Jane arra fordult. Egy másik alakot látott elhaladni a terasz és 

a nappali közötti üvegfal mögött. Az illető majdnem biztosan 

férfi lehetett. De túl messze volt az üvegtől ahhoz, hogy 

azonosítani tudja. 

Shenneck vagy az egyik rayshaw? 

Az illető eltűnt a gránitfal mögött, majd megjelent a 

konyhában. Hátulról átölelte Ingát, megfogta a mellét, és a 

nyakába temette az arcát. 

A nő hátrahajtotta a fejét, hogy jobban hozzá lehessen férni a 

nyakához. 

A férfi megcsókolta, és felemelte az arcát. Bertold Shenneck 

volt az. 

19. 

A HARMINC KÖRÜLI, csinos és öntudatos Pilar 

Vegát nem tette alázatosabbá a szakmája, a szobalányi 

egyenruhája, sem az, hogy az FBI érdeklődik iránta. Azt 



 

 

feltételezte, hogy azért támadták le, miután kitakarította a 36-os 

szobát, mert illegális bevándorlónak nézték. 

– Én mindig is törvényesen éltem itt – mondta büszkén. – És 

már egy éve állampolgár vagyok. 

– Minket nem a jogi státusza érdekel, Miss Vega – felelte 

Silverman. 

– Ugyanolyan jogaim vannak, mint maguknak. Ezeket nem 

vehetik el tőlem. 

Ha a főnöke, Tío Barrera nem lett volna ott, hogy 

megnyugtassa, akkor Silvermannek és Harrow-nak talán még 

több időre lett volna szüksége ahhoz, hogy eloszlassák a 

szobalány gyanakvását a motivációikkal kapcsolatban. 

– Minket az a telefon érdekel, amelyet ma reggel talált a 

szemetesben – közölte vele Silverman. 

– Nem loptam – sértődött meg Pilar Vega a képzeletbeli 

vádon, és szegte fel a fejét harciasan, miközben a szemében 

kihívás csillant. – Nem szoktam lopni. 

Silverman frusztráltan, de annak tudatában, hogy a türelem 

hamarabb rózsát teremhet, mint a megfélemlítés, azt felelte: 

– Semmi kétségem a becsületessége felől, Miss Vega. A 

leghalványabb mértékben sincs. 

Tío Barrerának ezúttal több időre volt szüksége ahhoz, hogy 

lesimítsa a nő felborzolt tollait, aki a jelek szerint végül elhitte, 

hogy értékes információforrásnak tekintik, nem vádlottnak. 

– Kora reggel érkeztem meg a munkába. Az autómban ültem 

az étterem előtt. Kávét ittam. Az a nő kidobott valamit a 

szemetesbe. Mobiltelefonnak tűnt. Utána bement az étterembe. – 

Silverman megmutatta neki a fotót. – Igen, ő volt az. Egy nagy 

kávéval és egy zacskó valamivel jött ki. Miután elment, 

belenéztem a szemetesbe. Egy telefont dobott ki. 



 

 

– Úgy tudjuk, hogy talán még mindig magánál van az a 

készülék – felelte Silverman. 

– Össze van törve. 

– Igen, de magánál van? 

– Ő kidobta. Most már az enyém. 

– Ha el van törve…  

– Lehet, hogy meg lehet javítani. Ismerek valakit, aki 

telefonokat javít. 

– Vega – jelentette ki Harrow –, az a telefon egy 

bűncselekményhez köthető. 

– Milyen bűncselekményhez? 

– Gyilkossághoz. 

– Kit gyilkoltak meg? 

– Ezt nem árulhatjuk el. Viszont szükségünk lenne arra a 

telefonra. 

– Az a nő, aki kidobta, nem tűnt gyilkosnak. 

– Nem – helyeselt Silverman –, nem tűnik annak. De a 

telefon egy bűnügyi bizonyíték, Miss Vega. 

Pilar Vega vonakodva elővette a készüléket az egyenruhája 

zsebéből, és átnyújtotta. 

A borítása behorpadt, és kicsit eltorzult, viszont a kijelzőnek 

a jelek szerint nem esett baja. Amikor Silverman megpróbálta 

bekapcsolni, halványszürke fény futott végig az aljától a tetejéig, 

azután azonban semmi nem látszott. 

– Az akkumulátora nem merült még le – jegyezte meg 

Harrow. 

– Telefonként már nem használható – felelte Silverman –, de 

a jeladója ezek szerint még közvetít. 

Ekkor megcsörrent a saját mobilja. Overton iPhone-ját 

átnyújtotta Harrow-nak, és fogadta a hívást. 



 

 

– Silverman. 

– Játssz velem mandzsúriait, Nathan! 

– Oké, rendben. 

– Randolph Kohl vagyok a nemzetbiztonságtól. Egyedül van, 

tudunk beszélni? 

A hang Booth Hendricksoné volt az igazságügyi 

minisztériumból, de, noha Silverman tudta, hogy az ő hangja, 

nem Kohlé, mintegy távolról hallotta, amint azt feleli: 

– Adjon egy pillanatot! – Harrow felé fordult. – A 

nemzetbiztonság. Félrevonulok. – Bement fürdőszobába, magára 

csukta az ajtót, és megnyitotta a csapot, hogy a hangja ne 

hallatsszon be a hotelszobába. Azt mondta, hogy „Igenis, Mr. 

Kohl!”, de még mindig nem értette, miért kell ezt a színjátékot 

végigcsinálnia Boothszal. 

– Tájékoztasson a fejleményekről, Nathan! Jane Hawk 

nyomára bukkant már? 

– Közeledünk hozzá. Megölt egy William Overton nevű férfit 

Beverly Hillsben, az otthonában, a jelek szerint péntek este. 

– Overtont? Sterling Overtont, az ügyvédet? 

– Igen. William Sterling Overtont. 

– A fenébe. Hogy találta meg az az ostoba picsa Overtont? 

– Robert Branwicken, alias Jimmy Radburnön keresztül. 

– Nem tudom, ki az – felelte Booth Hendrickson. – Miért 

nem tudom, ki az? 

– Illegális internetes vállalkozása volt. Megfigyelés alatt 

tartottuk, ő nem tudott erről. Overton felbérelte, hogy hackeljen 

meg valakit, csakhogy Branwick őt is meghackelte. Most tényleg 

Mr. Kohl beszél, vagy maga az, Booth? 

Booth némi hallgatás után azt felelte: 

– Játssz velem mandzsúriait, Nathan! 



 

 

– Oké, rendben. 

Randolph Kohl azt kérdezte: 

– Ki vagyok én, Nathan? 

– Hogy ki maga? – kérdezett vissza Nathan, megdöbbenve 

azon, hogy a nemzetbiztonság vezetője ilyen furcsa dolgok felől 

érdeklődik. – Maga Randolph Kohl. 

– Azt mondta, közelednek a nő felé. Hogyan? 

– Megtaláltuk a motelt, ahol tegnap éjjel megszállt. Most itt 

vagyunk. Idehozta Overton telefonját, megszerezte belőle, amit 

akart, és kidobta a kukába. 

Kohl azt kérdezte: 

– Maga szerint Overton megadta neki a jelszavát? 

– Amilyen állapotban volt, szerintem igen. Jane kikészítette. 

– Hol van az a motel? 

– Napa mellett. 

– Szent szar! Ez Shenneckhez indult. 

– Kihez? 

Kohl megadott neki egy vidéki lakcímet. 

– Oda tart. Azonnal menjen oda, Nathan! Ölje meg. Ölje meg! 

Nekem most el kell intéznem egy telefont. 

Booth ezzel lerakta. Kohl. Kohl rakta le. 

Suhogás. Mintha valami Silverman felé lendülne. Nem. Csak 

a víz a csapból. Elzárta. 

De még mindig úgy érezte, mintha valami felé lendült volna. 



 

 

20. 

MIKÖZBEN BERTOLD KITÖLTÖTT két pohár pinot 

grigiót, és a konyhapulthoz vitte őket, megszólalt a fali telefon. 

Pár perccel korábban is csörgött, de neki most nem volt kedve 

foglalkozni vele. Mint az imént, most is hagyta, hogy az 

üzenetrögzítő vegye fel. 

Inga a poharára pillantott, és elmosolyodott, de tovább mosta 

a krumplikat. 

Bertold ott állt, a kezében a borral, és a feleségét nézte. Volt 

valami erotikus abban, ahogy a nő elegáns keze a 

gyökérzöldséget simogatta. 

Általában valamelyik rayshaw szokta elkészíteni Shenneckék 

ebédjét és vacsoráját az ezeregy beprogramozott receptje 

valamelyikének alapján, amikor éppen a birtokon vannak. De 

Ingának nemrég meggyőződésévé vált, hogy a rayshaw-k nem 

ügyelnek a megkövetelt mértékben a személyes higiéniájukra, és 

főleg az, amelyik főzni szokott, nem mossa a kezét olyan 

gyakran, mint kellene, sőt, talán még magához is nyúlkál 

tisztátalan módon a konyhamunka alatt. Ennek 

következményeképpen a nő ragaszkodott ahhoz, hogy ő főzzön, 

amíg Bertold utána nem néz a problémának, és meg nem oldja. 

Bertold nem volt meggyőződve arról, hogy a rayshaw-k, 

Inga szavaival élve, „mocskos kis állatokká kezdenek válni”. A 

nő két vagy három kis aberrációt figyelt csak meg a 

viselkedésükben, amelyekből katasztrofális következményeket 

extrapolált. 

De idegesítően ragaszkodott ahhoz, hogy helyesek a 

megérzései, és a nyafogása kezdett bosszantóvá válni. 



 

 

Ismét megszólalt a fali telefon. Bár a kijelzett szám nem tűnt 

ismerősnek, az utóbbi időben rengeteg direkt marketinges hívást 

kaptak mindenféle témában a nyaralási jogtól kezdve egészen a 

biohúsig. 

Bertold ismét az üzenetrögzítőre bízta a munkát. 

A történelem ismerőjeként tudta, hogy egy olyan férfinak, 

aki a hatalom csúcsára törekszik, nagy valószínűséggel sikerülni 

is fog elérnie a célját, amennyiben egy megfelelően ambiciózus 

és kegyetlen feleséget tudhat az oldalán. Bármilyen zseniális is 

az adott férfi, egy olyan társ, aki vele együtt halad a céljai felé, 

sokat segíthet a női megérzésével és ravaszságával, amelyeket 

nem szabad lebecsülni. 

És az csak a ráadás, hogy Inga, aki kielégíthetetlenül éhezik a még 

több pénzre és hatalomra, ilyen végtelenül szexi. 

Az ilyen feleségeknek természetesen az a hátrányuk, hogy 

ragaszkodnak a saját élvezeteikhez – ami Bertoldtól időt és 

energiát követel meg –, továbbá ahhoz, hogy osztozzanak a 

megszerzett hatalomban. Voltak pillanatok, amikor a férfiban 

felmerült, hogy egy aspasiai lányt is be lehetne programozni 

ugyanilyen fáradhatatlanra és kegyetlenre, aki utána segítene a 

férjének feljutni az Olümposzra, ugyanakkor 

megkérdőjelezhetetlenül alávetné magát neki minden téren, és 

aki nem venne a fejébe ilyen időrabló ostobaságokat, mint hogy 

a rayshaw-k nem mosnak kezet elég gyakran. 

Miközben figyelte, ahogy Inga meghámozza a krumplikat, 

ami valami oknál fogva nem volt olyan erotikus, mint amikor 

mosta őket, hangos zajt hallott, és az égre pillantott az ablakon 

át. Először úgy tűnt, mintha csak egy alacsonyan repülő 

magánhelikopter lenne az, amely más gazdagokat szállít a 

Szílicium-völgyből erre a rózsás borvidékre. 



 

 

A vonalas telefon csak csörgött és csörgött. Bertold 

türelmetlenül lekapta a falról. 

– Ajánlom, hogy ne marketinghívásról legyen szó! 

– Feléd tart – mondta Booth Hendrickson, jóbarátjuk az 

igazságügyi minisztériumból. 

A szavai eleinte rejtélyesnek tűntek, de utána értelmet 

nyertek, amikor Bertold ráébredt, hogy a kinti zajt nem egy 

propeller ritmikus forgása okozza. 

– A Hawk ribanc – magyarázta Booth – feléd tart. Most. 

– Mi a fene ez? – kérdezte Inga. 

Bertold figyelme az égről a földre terelődött, valami 

mozgásra a házuk mögötti hosszú, lejtős réten. A vad füveken és 

a felrebbenő pillangók között olyasmi száguldott feléjük, ami 

félig autónak látszott, félig tanknak. 

Bertold eldobta a telefont, Inga pedig a krumplit és a 

hámozót, mert úgy tűnt, hogy a páncélozott jármű mindjárt 

beront a falon és az ablakon át, rájuk löki a mosogatót és a 

konyhaszekrényeket, és maga alá gyűri őket a konyhaszigetnél. 

Shenneckék számára idegen volt az egyenlő ellenfelek harca, és a 

pánik karmai egy kritikus pillanatra minden józan eszüktől 

megfosztották őket. Bertold jobbra lépett, miközben Inga balra, 

és egymásnak ütköztek, kibillentették a másikat az 

egyensúlyából, mert úgy nézett ki, hogy bármerre menekülnek 

is, egyenesen a közeledő katasztrófába szaladnak ahelyett, hogy 

elkerülnék. A támadás bizarrsága és váratlansága megbénította 

őket; a feléjük száguldó jármű nem is annyira autónak tűnt, mint 

inkább az isteni igazságszolgáltatás égből lebocsátott 

eszközének, amelynek az ítélete elől nincs menekvés. 

Egy pillanattal később a jármű elkanyarodott a konyhától, 

leugratott a gyep és a terasz közötti lépcsőfokokon, átrobbant 



 

 

egy díszkerítésen, és az egész házat remegésre késztette, amikor 

csillámló üvegcserepek záporában betört a nappaliba, mintha 

valamiféle Leviatán bukkanna fel a tenger mélyéről tajtékok 

közepette, bár ez a gép nem terült el utána tehetetlenül. A 

páncélos behemót valószínűleg lezuhant volna a padlón át a 

pincébe, ha lett volna padló, de a ház palára épült. Úgyhogy a 

kocsi előrelendült, félrelökte az összes bútort, amit még nem 

törtek össze strapabíró kerekei, majd a reggelizősarok és a 

konyha felé kanyarodott. Az alsó szint tág tereiben szinte 

ugyanolyan kényelmesen tudott közlekedni, mint egy 

autópályán. 

A házban egy pánikszoba is volt, rejtett ajtókkal és 

acélfalakkal, saját szellőzéssel és áramellátással, ahol Bertold és 

Inga biztonságban kivárhatták volna az ostrom végét, ám oda 

csak két bejárat vezetett: az egyik a nappaliból, a másik pedig a 

hálószobájukból. Egyiket sem tudták megközelíteni, miközben a 

jármű berontott a reggelizősarokba, szilánkokra tört két Palecek-

széket, aztán megállt, és a motorja olyan hangot adott üresben, 

mint valamelyik kongói legenda párducistenének zihálása. 

Kitárult az utasülés melletti ajtó, és egy magas férfi lépett ki 

rajta, kezében pisztolymarkolatú puskával. Noir filmekbe illő 

arca volt, amelyet sötét tapasztalatok keményítettek meg, a 

tekintete pedig úgy villant Shenneckékre, hogy azok olyan 

szorosan kapaszkodnak egymásba, mint még soha. 

De a volán mögül előbukkanó nő volt az, akinek a láttán 

Shenneck, mióta csak az eszét tudta, először gondolkozott el 

komolyabban a halandóságon. Egy pillanatra azt hitte, hogy az 

Aspasia valamelyik lakója, akinek az irányítómechanizmus 

hibájából visszatért az intellektusa és a személyisége, mert kék 

szemében éppen olyan eleven volt a szenvedés emléke, mint a 



 

 

bosszú tüze. De utána felidézte Booth szavait, amelyekre a 

káoszban nem tudott teljesen odafigyelni – „A Hawk ribanc feléd 

tart!” –, és tudta, hogy az a megállíthatatlan erő áll előtte, amely 

két hónapon át bujkált a kutatói egyre növekvő serege elől, ő, 

akinek a férje posztkatonai politikai karriert futhatott volna be, 

ha a számítógép nem szúrta volna ki mint problémás egyént, ő, 

aki olyan sikeresen rejtette el a gyermekét az ellenséges légiók 

elől. 

Két kézre fogva tartotta a pisztolyát, a karját egyenesen 

kinyújtotta, miközben Bertold felé lépett, és nagyon úgy tűnt, 

hogy a férfi még az előtt meg fog halni, hogy a rayshaw-k 

odaérnének a kapufülkéből. 

Jane azt mondta: 

– Ha még nem rakott fel a Hamlet-listájára, akkor nagy hibát 

követett el. Mert maga átkozottul előkelő helyen van az 

enyémen. 

21. 

A SÖTÉT, TERHES ÉGBOLT alatt két szedán 

száguldott kelet felé a mellékúton, olyan vidéken, ahol kevesen 

és elszórtan élnek csak emberek. Csikorogva lekanyarodtak a 

magánútra, és hirtelen lefékeztek a díszes vaskapu előtt, amely 

hét centi vastag csövekből készült. Silverman, Harrow és Ramos 

szálltak ki az elsőből, a sofőrjüket, egy sacramentói ügynököt a 

volán mögött hagyva. A második szedánban további három 

ember ült a sacramentói FBI-irodából. 



 

 

A birtokon, a dombtetőn, a lavinaszerű viharfelhők alatt egy 

hatalmas, ultramodern, teraszos ház nézett le a völgybe, mint 

egy fantasztikus üveghajó, amelyet a dagály mosott partra. 

A kapu mellett egy szerény viktoriánus ház állt. 

Mielőtt Silverman megnyomhatta volna a kaputelefon 

gombját, kinyílt a ház bejárati ajtaja, és két férfi lépett ki a 

tornácára. Egyforma típusúak voltak: magasak, vállasak, 

borotváltak, kifejezéstelen arcúak, olyan éber tekintetűek, mint 

az őrzésre-védésre idomított dobermannok; azoknak a gyanús 

izomembereknek a csoportjába tartoztak, akiket néhány, a 

váratlan sikertől és hírnévtől elkábult szórakoztatóipari 

celebritás körül lehet látni. 

Az egyik férfi lesétált az ösvényen a kapuig, míg a másik a 

tornácon maradt. 

Silverman felvillantotta az FBI-igazolványát. 

– Azonnal látnunk kell dr. Shennecket. 

– Nincsenek rajta a vendéglistán. 

– Ki maga? – kérdezte Harrow. 

A férfi a neve helyett azt válaszolta: 

– Biztonsági őr. 

A tekintete egyenes volt, sőt bátor, Silverman mégsem látott 

benne semmilyen kivehető érzelmet, ahogy az arcán sem volt 

ilyesmi; sem az a gyanakvás, amit a szakmája megkövetelt volna, 

sem az a látens ellenségesség, amely erre a pályára hajt bizonyos 

embereket, akiknek a munkájuk csak ürügyként szolgál az 

erőszakosságuk kiéléséhez. 

– Hívja fel a főnökét! – mondta Harrow. – Most azonnal 

látnunk kell. Élet-halál kérdése. Az ő élete és halála múlik rajta. 

Valahonnan a főépület mögül autómotor zúgása hallatszott. 

Mindkét őr a ház felé nézett. 



 

 

Egy mennydörgés és a visszhangja kicsit elnyomta a kocsi 

hangját, de utána elhalkult, és ismét hallhatóvá vált a láthatatlan 

jármű dübörgése. 

A méretükön és a modorukon túlmenően az őrök valamilyen 

nehezen megfogható tulajdonsága is felkeltette Silverman 

figyelmét. Ijesztő megjelenésük és közvetlen stílusuk mintha 

csak álca lett volna, egy biztonságiőr-szerep, nem pedig az 

igazság. 

A távolban felhangosodott a motor zúgása, és egy harmadik 

férfi lépett ki az ajtón, aki ugyanúgy nézett ki, mint a másik 

kettő. Felnézett a főépület felé, majd Harrow-ra és Silvermanre 

pillantott, kicsit úgy, mint egy gép. 

Silverman hirtelen úgy kezdte érezni, hogy a biztonsági őrök 

álarca nem annyira fátyol, mint inkább maszk, amely mögött 

nem egy másik ember van, hanem csak az üresség. Ezt onnan 

tudta, hogy önmagát látta bennük, azt az embert, akivé ő is 

átváltozott aznap néhányszor, mint például a Beverly Hills-i 

szállodában, ahol zavartan ébredt, és akkor, amikor megtalálta a 

második fegyvert – a . 45-ös Kimber Raptor II-t – az 

éjjeliszekrénye fiókjában, amikor hányingert és szédületet érzett 

John Harrow-ra várva a szálloda előtt, amikor egy belső hang „a 

hazugságok anyjának” nevezte benne Jane-t, vagy amikor a 

repülőgépe felszállt a Van Nuys repülőtérről, és úgy tűnt 

számára, mintha cserben akarná hagyni a gravitáció. Ezen a 

furcsa napon többször is előfordult vele, hogy elveszettnek 

érezte magát, és a biztonsági őrök úgy néztek ki, ahogy ő érezte 

magát, elveszettnek tűntek a kötelességtudó aggodalom és a 

kompetencia álarca mögött. Eszébe jutott az a szúrásnyom a 

könyökhajlatában, amelyet rovarcsípésnek nézett, az, hogy 

Randolph Kohl Booth Hendrickson hangján beszélt, az, hogy 



 

 

kétszer is elfelejtette felhívni Rishonát, akivel egy ritmusra vert a 

szívük. Egy váratlan reveláció azt súgta neki, hogy bármilyen 

lehetetlen is, ezek az őrök üres emberek, forma nélküli alakok, 

színtelen árnyalatok, és hogy ő kezd bizonyos mértékig olyanná 

válni, mint ők. Ha őt ki lehet üríteni, ha olyan emberré lehet 

változtatni, amilyen soha nem volt, akkor bármi megtörténhet. 

Sőt, a lehetetlen fog megtörténni itt is, és a jövőben is. Ez a 

felismerés arra késztette, hogy hátrébb lépjen a kapu és az őrök 

elől. 

Ramos azt kérdezte: 

– Mi a gond? 

– Nathan? – érdeklődött John Harrow is. 

Miközben Silverman tovább hátrált az autó és a kapu között, 

a főépület felől hallatszó motorzúgás egy hatalmas csattanással 

véget ért, mintha óriási üvegtáblák törtek volna össze. 

Egy villám fénye lüktetett a felhők felett, mintha egy nagy 

csillaghajó haladna át az égen. John Harrow átlépte az alacsony 

kaput, és odakiabált a hozzá legközelebb lévő biztonsági őrnek, 

hogy engedje be az autókat. De miközben a villámot utolérte a 

mennydörgés, s Harrow futva a főépület felé indult, a kapunál 

álló két biztonsági őr elővette a pisztolyát a kabátjából, és hátba 

lőtték. 

22. 

JANE TALÁN A MÚLTJA ELŐL menekülve, talán a 

jóvátételben reménykedve merészkedett a történelem 

legsötétebb időszakainál is sötétebb jövőbe Dougallal. Hallotta a 



 

 

szíve dörömbölését, azonban figyelmen kívül hagyta, érezte a 

szájában a gyomorsav ízét, de visszanyelte. 

Bertold Shenneck, akit csikorgó üvegcserepeken és törött 

széklábzörgés kíséretében tereltek fel az emeletre fegyverrel, 

erőtlen lábakon és reszketve járt, mint egy kitinpáncéljától 

megfosztott ganajtúró bogár. Amikor eltökélte, hogy akár a 

tömeggyilkosság és a rabszolgatartás eszközét is felhasználva 

változtatja meg a világot, hogy uralkodhasson rajta, még 

bátornak tűnt, ahogy hatalmas személyes kockázatvállalással 

szegte meg a törvényeket, és vetett sutba több ezer évnyi 

filozófiai konszenzust az emberi életek egyenlőségével 

kapcsolatban. Ám ez a látszólagos bátorság most a józan ész 

hiányának és mély önteltségnek bizonyult, a saját zsenialitásába 

és felsőbbrendűségébe vetett túlzott bizalomnak – egyáltalán 

nem bátorságnak, hanem egy közönséges, a saját kudarcát 

elképzelni sem tudó nárcisztikus személyiség elsietett 

cselekedeteinek. Ahhoz, hogy oroszlánkirályból reszkető 

egérkévé váljon, elég volt lerohanni a házát, és ráfogni egy 

pisztolyt. 

Az üvegcserepeken masírozó, lépcsőmászó Inga 

Shennecknek viszont, akit a jelek szerint egyáltalán nem 

érdekelt, hogy esetleg hátba lövik, láthatóan minimális 

megrázkódtatást sem okozott az események ilyetén alakulása, 

mert az akadályok csak megerősítették az önmagába vetett hitét. 

– Maguk nem tudják, mivel állnak szemben, mekkora 

kárhozatot hoznak a saját fejükre. Még egy lépés, és egy mély 

veremben végzik, a fájdalom birodalmában, ahol porcikáról 

porcikára fogják magukat szétcincálni. Ez ostobaság, ez 

esztelenség, ezért megfizetnek, és könyörögni fognak a megváltó 

halálért. A történelem keresztüldübörög az ilyen senkiken. Mi 



 

 

vagyunk a jövő, mi fogjuk újraírni a történelmet, és maguk 

nyomtalanul elmúlnak, ahogy az ilyen emberi hulladékok 

szoktak…  

Az emeleti folyosón Dougal eltorlaszolta a lépcső tetejét egy 

asztallal, és beállt mögé. A rayshaw-knak már meg kellett volna 

érkezniük. 

Jane a fegyverével Bertold dolgozószobája felé terelte 

Shenneckéket. Ott ráparancsolt a férfira, hogy üljön le az 

asztalához, és kapcsolja be a számítógépét. Utána egy székre 

mutatott, és azt mondta Ingának: 

– Vigye abba a sarokba! Arccal a fal felé, a szobának háttal 

üljön le rá! 

A nő szája elfintorodott a kelletlenségtől és a színtiszta 

gyűlölettől, ami ellentétben állt a fehér ruhája által sugallt 

angyali kisugárzásával. Amikor megragadta a szék támláját, 

olyan egyértelmű volt a szándéka, mintha bejelentette volna. 

– Meg kellene lendítenie ahhoz, hogy eldobja – 

figyelmeztette Jane –, úgyhogy a pokolra kerül, mielőtt elhagyná 

a kezét. 

– Miután meghalsz – ígérte Inga –, hosszasan fogok 

könnyíteni magamon a hulládon. 

Jane megvetően elmosolyodott. 

– Milyen mocskos a szád! Nyomás a sarokba, rossz Barbie! 

Amikor Inga leült a székre, háttal a szobának, ismét 

mennydörgés rengette meg a házat, amelyen lövések hangja 

szivárgott át a távolból. A rayshaw-k lövöldöztek… de kire? 



 

 

23. 

HARROW MELLKASÁBÓL esés közben is spriccelt a 

vér, a közeli fákról felrebbenő varjak átkokat rikácsoltak azokra, 

akik megzavarták a békéjüket, fekete szárnyuk mintát rajzolt a 

szürke égboltra. Ramos és a hozzá legközelebbi biztonsági őr 

egyszerre húzta elő a fegyverét. Ramos bizonyult gyorsabbnak 

és pontosabbnak, és egy sorozatot eresztett az érzelemmentes 

orgyilkos próbababaarcába, miközben az ellenfele golyója 

elsüvített a füle mellett. 

Silverman az első autó mögül nézte, ahogy Harrow gyilkosai 

leugrálnak a tornácról, és a főépület felé kezdenek rohanni, 

miközben még két biztonsági őr jelent meg, egyikük egy 

vadászpuskával, a másik egy Uzival. 

Silverman a földre vetette magát, hogy fedezékben legyen a 

kocsi mögött, s ezalatt a sofőr, aki ekkor ébredt rá önnön 

sebezhetőségére, hátramenetbe rakta az autót, talán azért, mert 

megfeledkezett a mögötte álló járműről, vagy csak mert azt hitte, 

a másik sofőr is sebesen visszatolat majd az úton. Lökhárítók 

csattantak, reflektorok és féklámpák törtek. Silverman hason 

feküdt az első szedán mögött, amikor az Uzi és a puska tüzelni 

kezdett. Szélvédők törtek ripityára. Fémlemezek sikoltottak a 

golyóktól. Biztonsági üveg repedezett. Abroncsok pukkantak ki. 

Emberek üvöltöttek fel a fájdalomtól, de csak egy pillanatra. 

Silverman a kocsi alatt találta magát, bár nem emlékezett, 

hogy mikor bújt be alá. Arcát a ház felé fordította. Meglátta 

Ramost, akinek a feje egy része eltűnt, és aki hófehér szemekkel 

kukucskált be Silverman fedezékébe, mint egy ősi, primitív 

szellem. 



 

 

Bár valahol a lelke mélyén még megmaradt az az ember, aki 

korábban volt, Silverman nem szállt be a tűzharcba. Egykor 

nagyon erős kötelességérzete már nem ösztökélte arra, hogy a 

lelkiismerete szavát kövesse, és pillanatnyilag abban sem volt 

biztos, hogy kinek tartozik lojalitással. Önmagát látta a birtokra 

vigyázó kiüresedett férfiakban. Az ürességük először 

megijesztette, utána viszont sötéten vonzónak tűnt, egy 

spirituális szakadéknak, ugyanakkor a döntés nyomásától való 

megszabadulásnak is; már nem kellett azon szorongania, hogy 

mi a helyes. Miközben a puskatűz eszelősen felugatott, majd 

elhallgatott, ő a kocsi alatt maradt. Egy vékony kis hang még 

mindig azt suttogta a lelke mélyén, hogy csak egy dolgot kell 

elvégeznie, le kell számolnia azzal a valakivel, aki elárulta a 

hazáját, elárulta a hivatalt, és elárulta őt is. Szó sincs semmiféle 

erkölcsi dilemmáról. Nem kell összetett szempontokból 

mérlegelnie a helyzetet. Egyetlen feladattal kell csak végeznie, 

utána pedig megpihenhet, megszabadulhat a kétségektől, attól 

az élethossziglan tartó rettegéstől, amelyet kételynek neveznek, 

és a bűntudattól. Egyetlen feladata van. Öld meg. Öld meg. Öld 

meg. 

A halk csepegés és az erős benzinszag kicsalta a kocsi alól, 

mielőtt kigyulladt a tűz. A véres események nyomában támadt 

csend olyan végtelennek tűnt, mintha a birtok egy műanyag 

élőkép lenne üvegbúrában. Ha korábban fújt is a szellő, a varjak 

magukkal vitték. 

Ekkor egy villám kalapácsa hasított a levegőbe, és szakította 

fel a felhők gyomrát. 

Az első autó sofőrje holtan borult a kormányra, csakúgy, 

mint a másodiké. A másik két sacramentói ügynök, akik a hátsó 

kocsiban ültek, még élve szálltak ki onnan, és elég gyorsan 



 

 

ahhoz, hogy kárt tegyenek Shenneck biztonsági embereiben, 

mielőtt velük is végeztek. A puskás és az uzis báboknak már 

csak a hullája várta a madarak visszatérését, és azé is, akivel még 

Ramos végzett. A Gé Zé Ranchre érkező hat ügynök közül csak 

Silverman maradt életben. 

A vérontás nem bőszítette fel, és fel sem zaklatta annyira, 

mint egykor tette volna. Egyszerűen tudomásul vette a 

történteket. Semmi értelmét nem látta annak, hogy 

szomorkodjon miatta. 

Csak állt az esőben, és várta, hogy eszébe jusson, mit kell 

tennie. 

Ötven-hatvan méterrel a kapu mögött egy biztonsági őr 

rohant a főépület felé, észre sem véve, hogy valaki életben 

maradt mögötte. Mintha nála is egy Uzi lett volna. 

Miközben Silverman azt figyelte, ahogy az őr eltűnik az 

esőben, megszólalt a telefonja. Fogadta a hívást, egy darabig 

csak hallgatott, majd azt mondta: 

– Oké, rendben. 

24. 

A FENTI FOLYOSÓ egy része nyitott galéria volt, és a 

földszintre nézett. A két szintet összekötő lebegő lépcsőfokok 

mindkét oldalán korlát futott, így Dougal Trahern tisztán 

láthatta, mi folyik odalent. 

A lépcső tetejét elzáró kisasztal mögött Dougalnál két 

pisztoly volt, és egy puska háromtöltényes tárral. Úgy gondolta, 

hogy jó pozíciót vett fel, és eléggé fel van fegyverezve, de a 



 

 

kapusház felől hallatszó géppuskaropogás aggasztotta. A zivatar 

időközben szinte fülsiketítővé vált, olyanná, mintha több ezren 

suttognának hangosan egyszerre, és ettől nem hallotta a 

közeledő rayshaw-k zaját. 

A fény még ezen a felhős délutánon is megtalálta az utat a 

sokablakos házba, így a konyhán kívül nem égtek a lámpák a 

földszinten. Mostanra a vihar gyöngyfüggönyt borított a világra, 

és a helyiségeket elárasztó félhomály nemcsak eltakarta a 

dolgokat, de el is torzította őket. Dougal számára a nappaliban, 

az egyik szék mögött álló lámpa egy pillanatra sisakos férfinak 

tűnt. Ahogy a sarkok beárnyékolódtak, nem esett nehezére úgy 

érezni, mintha baljós alakok kuporognának bennük arra várva, 

hogy megrohamozhassák a lépcsőt. 

A rayshaw-knak valójában nem kellett lehengerlő 

létszámfölényben lenniük egy hatékony támadáshoz, mert csak 

annyi félelmet éreztek, mint egy sereg halhatatlan és 

fájdalomérzékelésre képtelen robot. Dougal még nem értette, 

hogy ugyanúgy képesek lennének feláldozni a saját életüket, 

mint az öngyilkos szamurájok. 

Akkor kezdődött, amikor egy villám végighasított a felhők 

agytekervényein, és a földszinti szobába, illetve a lépcső felett 

lévő tetőablakon át is bevillogott. A sápadt, lüktető fényben egy 

rayshaw jelent meg az előtérben, mintha egy pentagrammában 

öltött volna testet: egy nagydarab férfi lőfegyverrel. Minden 

félelem nélkül indult a lépcső lába felé, mintha kifejezetten várná 

a golyót, és Dougal a merészsége láttán habozni kezdett: nem 

akart elhamarkodottan magasabbra emelkedni, hogy célponttá 

váljon egy esetleges második fegyveres számára. 



 

 

25. 

BERTOLD SHENNECK LETÉVEDT a hatalom útjáról 

egy mellékösvényre, az utópiáját kiragadták a markából, és 

olyan pozícióba került, ahol a zsenialitás már nem számít, ahol 

sem a pénz, sem a kapcsolatok nem érnek semmit, ahol nem 

engedheti meg magának a büszkeséget. A pisztoly fél méterre 

volt a fejétől, a nő ujjával a ravaszon, aki azt mondta, hogy ha 

nem teheti tönkre, és nem hozhat a fejére nyilvános 

megszégyenítést meg börtönbüntetést, akkor úgy fogja megölni, 

hogy maximalizálja a szenvedését. Shenneck nem kételkedett az 

őszinteségében. Még soha nem látott olyan embert, mint ez a nő, 

aki annyira érthetetlen lett volna számára, mintha egy másik 

galaxisból származna, de egy dolgot teljes mértékben felfogott 

belőle: azt, hogy nála van a halál rémisztő hatalma, és hogy 

készen áll ezt habozás nélkül felhasználni ellene. 

A rémület, ami eltöltötte, újszerű érzés volt. Olyanná vált 

tőle, mint egy állat, amelyet csak egy dolog hajt – a túlélés 

ösztöne. Amikor a nő felsorolta neki, mit kell megszereznie a 

fájljai közül, és kimásolnia egy adathordozóra, miközben ő 

rettegve számolgatta, hogy mennyi időre lesz ehhez szüksége 

úgy, hogy közben a pisztoly végig a fejére mered, nem volt 

mersze eltitkolni előle, hogy ezek a fájlok már le vannak töltve 

biztonsági okokból néhány adathordozóra, amelyeket az 

otthonában tart, egy széfben. A rayshaw-k bármelyik pillanatban 

megérkezhettek, és amikor a nő ráébred, hogy meg fogják 

akadályozni abban, hogy megszerezze, amit akar, minden 

bizonnyal megöli Bertoldot. 



 

 

– Ez az életművem – magyarázta a férfi a sajátjánál sokkal 

vékonyabb és reszketegebb hangon –, úgyhogy nemcsak itt 

vannak mentéseim, hanem más biztos helyeken is. 

Miközben ezt elárulta, Inga megpróbálta elhallgattatni a 

sarokban álló székéből azzal, hogy bolondnak és még rosszabb 

dolgoknak nevezte. 

Ha Inga egyszer felbosszantotta magát valamin, akkor nem 

volt, aki versenyre kelhetett volna a szenvedélyes 

szitokzuhatagaival. 

De a Hawk özvegy csak ingerültté vált a vitriolos 

győzködéstől, és azt mondta: 

– Fogd már be, te picsa! Rád nincs akkora szükségem, mint 

rá. Inkább kiloccsantom az agyad, mint hogy még egy szót 

halljak tőled. 

Előfordult, hogy Bertold is szívesebben mondott volna 

valami ilyesmit a hitvesének, és ettől csak az esetleges 

következmények térítették el. Minden rettegése ellenére most 

némi kárörömöt érzett annak láttán, hogy bár Inga úgy vergődik, 

mint egy csapdába esett csörgőkígyó, nem meri újra kinyitni a 

száját. 

A Hawk özvegy kérdéseket tett fel a különböző 

irányítómechanizmusokat tartalmazó ampullákról. Ha a fájlokat 

úgyis megkapja, akár a kész termék mintáit is átadhatja neki. 

Shenneck így szólt: 

– Az egyik konyhai mélyhűtőben vannak, a felső polcon. – A 

két méter magas és padlótól a plafonig érő könyvespolcok mögé 

rejtett széfek hangfelismerő rendszere két utasításnak 

engedelmeskedett. Miközben egy újabb villám árnyékokat 

villantott fel a helyiségben, Bertold azt mondta: 



 

 

– „A dolgok úgy vannak, ahogy én gondolom… –, mire a 

könyvespolcok széttárultak, és a férfi azzal folytatta: 

– …és eljátszom kék gitáromon” –, amitől a fal a 

mennyezetbe csúszott. 

26. 

AZ EGYENESEN LEFELÉ HULLÓ cseppek mintegy 

temetési indulóként doboltak a tetőn és a tetőablakokon, 

miközben a rayshaw gyorsan felsurrant, balról jobbra lendülve, 

mert ennél jobban nem tudott cikázni a lépcsőn. Az orgyilkos 

nem is tudott volna pontosan célozni eközben; de azért furcsa 

volt, hogy meg sem próbál lőni, mintha egyáltalán nem a 

győzelem reményével, hanem halálvággyal telve közeledett 

volna. 

Dougal felemelkedett a kisasztal mögül, elsütötte a fegyvert, 

amelynek a visszarúgása egymáshoz ütötte a vállcsontjait. 

A rayshaw a mellkasába és a hasába kapta a lövést. Egyetlen 

hang nélkül ejtette el a pisztolyát, és rogyott térdre, nem úgy, 

mintha eltalálták volna, hanem mintha bűnbánat kényszerítené 

arra váratlanul, hogy letérdeljen, és imádkozzon. Egyszer, szinte 

a lehetetlennel határos módon, még fel is állt, és erőtlenül bár, de 

folytatta az útját a lépcső belső korlátjába kapaszkodva. Lehet, 

hogy könnyű golyóálló mellényt viselt a ruhája alatt, amely 

elegendő volt ahhoz, hogy megkímélje egy komolyabb 

sérüléstől, de az is lehet, hogy sem félelmet, sem fájdalmat nem 

érzett. 



 

 

Dougal a kisasztal fölé emelkedve ismét leadott egy lövést, 

mire a támadó feje eltűnt, a teste hátratántorodott, és úgy gurult 

le a lépcsőn, akár egy madárijesztő szalmával kitömött alakja, 

amelyet a szél lefújt a póznájáról. 

Az első rohamozó fedezéke mögött egy második is 

megindult felfelé, aki meg sem próbált cikázni. A lépcső külső 

íve mellett haladva, hogy a halottat kikerülje, le is adhatott volna 

néhány lövést menet közben, hogy fedezze magát, de nem tette. 

Dougal még jobban felegyenesedett, és a tripla töltényes tár 

harmadik golyója olyan csúnya kárt tett a támadójában, hogy 

ezúttal szó sem lehetett feltérdelésről és felállásról, csak a végső 

zuhanásról. 

A puskatűzre egy automata fegyver ropogása válaszolt. A 

harmadik férfi testesült meg a félhomályban, akiről az első kettő 

Dougal figyelmét volt elhivatott elterelni, kezében egy Uzival, 

amelyből golyózápor zuhogott a lépcsőkorlátra és a rögtönzött 

barikádra, továbbá Dougalra is, aki vakítóan fehér kínban 

zuhant a padlóra, és aki, mielőtt minden elhomályosult előtte, 

még meghallotta a saját hangját, amint rég elveszett nővérét 

szólítja: 

– Justine? 

27. 

SHENNECKÉK JANE UTASÍTÁSAINAK 

engedelmeskedve a székükben maradtak, miközben a lány 

kinyitotta a széfet, és megtalálta az átlátszó műanyag dobozt, 

amelyben a hat adattároló volt hat felcímkézett rekeszben. 



 

 

Jane elhitte, hogy ez az, amire szüksége van, mert nagyon 

nem tűnt valószínűnek, hogy a tudós átverésből címkézné fel 

hamisan az adattárolóit arra az esetre, ha betörnének az 

otthonába. 

És egyébként is, ez az önjelölt világmegváltó, aki csupa kő és 

acél volt, miközben ezrek halálát tervezgette, vajgerincűnek 

bizonyult, amikor minden kötél szakadt. 

A széfben készpénz is volt, ahogy Overtonéban is Beverly 

Hillsben, azonkívül pedig érmedobozok egyunciás 

aranyérmékkel, több százzal, illetve az a lemez, amely a 

biztonsági kamerák felvételeit rögzítette. Jane ügyet sem vetett a 

pénzre és az érmékre, a lemezt viszont kivette a felvevőből. 

Úgy gondolta, hogy azok a szavak, amelyeket Shenneck a 

széf kinyitására használt, egy versből származhatnak, de még azt 

a kis örömöt sem lett volna hajlandó megadni a szemétládának, 

hogy rákérdezzen. A férfi egyszerre volt hidegvérű 

tömeggyilkos és örök kamasz, aki imádja a saját kis vicceit és 

játékait, és Jane meg volt győződve arról, hogy büszkén 

magyarázná neki, miért pont azt a verset és azt a költőt 

választotta. 

Miközben berakta az adattárolókat és a lemezt a zsebébe, egy 

puskalövés törte meg az eső dobolását, majd még egy, és egy 

harmadik, amelyet egy automata fegyver kerepelése követett. 

Shenneck riadtan felkiáltott, a felesége pedig lecsusszant a 

székről, hogy bebújjon mögé a sarokban. 

Jane a nyitott ajtóhoz sietett. Amikor a fegyverropogás 

abbamaradt, leguggolt, és jobbra pillantva meglátta, hogy 

Dougal úgy hever a lépcső tetején, mint akinek már csak egy 

koporsóra van szüksége. 



 

 

A lány a gyászt bizonyos korlátok között megengedhette 

magának, de a dühöt még nem. Visszavonult a dolgozószobába, 

a nyitott ajtó mögé lépett, és hátát a falnak vetette. Kihalászott 

egy eldobható telefont a dzsekije egyik belső zsebéből. 

Bepötyögött egy számot emlékezetből. Megnyomta a 

„hívásindítás” gombot. 

Ronnie Fuentes vette fel a Valley Airnél. 

– Én vagyok az. 

Jane halkan beszélt. 

– Rossz az idő. 

Egy újabb lövés, ezúttal csak egy. 

– Nincs szél. Még menni fog – válaszolta Ronnie. 

– Leszedték. 

– Teljesen? 

– Nem tudom. 

– Maximum hat perc. 

Bontották a vonalat. 

Jane-ben felmerült, hogy az utolsó dördülés vajon 

kegyelemlövés volt-e, amit a rayshaw adott le Dougalra. 

Zsebre vágta a telefont. 

Továbbra is háttal a falnak, két kézre fogta a telefont, a csövét 

a mennyezet felé tartva, és várta, hogy mi történik. 

Bertold Shenneck elkerekedett szemekkel figyelte. 

Inga Shenneck, aki megfejtette Jane szavait, felállt a 

sarokban. 

– Szóval egyedül maradtál. 

– Tedd le a seggedet a székbe! – suttogta Jane hevesen. 

Inga engedelmeskedett, de a szoba felé nézve a sarok helyett, 

és olyan mosollyal, mint egy szablya ívelt pengéje. 



 

 

28. 

NATHAN SILVERMAN AZ ESŐTŐL csuromvizesen 

s éppen olyan üveges tekintettel és komoran, mint egy vízbe 

fojtott hulla, amely kimászott a hullámsírjából, és most 

természetfeletti bosszúra készül, elővette lenyomozhatatlan .45-

ös Kimberjét az övéből. Megállt a férfi mögött, az üres férfi 

mögött, akinél az Uzi volt, amely éppen kiköpte utolsó 

töltényeit. 

Az üres férfi leeresztette fegyverét, kipattintotta belőle a 

kifogyott tárat, majd a lépcső tetejét nézve elővett egy másikat a 

kabátjából. Felpattintotta az Uzira, és csőre töltötte a 

géppisztolyt. 

Silverman tarkón lőtte. Utána kikerülte a biztonsági őrt, az 

Uzit ott hagyta a földön. Hét tölténye maradt elvégezni azt a 

feladatot, amellyel Booth Kohl – Randolph Hendrickson, Booth 

Hendrickson, Randolph Kohl – bízta meg pár perccel korábban, 

amikor felhívta, miközben ő ott állt a halottak között a kapunál. 

Az eső szüntelen dobolását leszámítva mindenre némaság 

borult. A ház olyannak tűnt, mintha víz alá merült volna, és 

nagy nyomás alatt lenne, mintha tengeralattjáróvá változott 

volna, amely elérte az általa kibírható legnagyobb mélységet. A 

fény vizenyősen és szürkén szivárgott be az ablakokon, az 

árnyékok pedig mintha hínárként hullámoztak volna lusta 

áramlatokban. Miközben Silverman felsétált a lépcsőn, a levegő 

minden egyes lélegzetvételénél egyre sűrűbbnek tűnt számára. 



 

 

29. 

JANE TOVÁBBRA IS OTT ÁLLT Shenneck 

dolgozószobájának ajtajától jobbra, háttal a falnak. A zseni az 

asztalánál ült, arcát a tenyerébe temetve, mint egy kisgyermek, 

aki szentül hiszi, hogy a szekrényből kimászó szörnyeteg addig 

nem fogja bántani, amíg ő rá nem néz. Inga mohó, szinte állatias 

kíváncsisággal figyelt a sarokból, aranyszőke haja olyanná tette, 

mint egy félig ember, félig oroszlán istennő egy kőtemplomban. 

A villám elmúlt, utána a mennydörgés is. Jane 

szívdobogásán kívül nem hallatszott más, csak a milliólábú eső 

kopogása a tetőn. 

Egy hang szólalt meg a folyosón. 

– FBI. FBI. Vége van. Jane? Jane Hawk? Ott vagy? Jól vagy? 

Jane ötezer kilométerre Quanticótól és négy hónapnyira attól 

az élettől, amelytől megfosztották, meghallotta Nathan 

Silverman hangját, amitől egy pillanat alatt megkönnyebbült, és 

odébb lépett a faltól. Utána figyelmeztette magát, hogy amikor 

gyors döntésekre van szükség, az észszerűségnek kell 

uralkodnia az érzelmek felett, és visszalépett, hogy ismét a 

falhoz simuljon. 

Nathan jelent meg az ajtóban. Ránézett. Jane még soha nem 

látta komorabbnak; a férfi arca szürke volt, ajka megfeszült. 

– Mind meghaltak – mondta a lánynak. – Az összes 

biztonsági őr és a velem lévő ügynökök is. Mind meghaltak. Te 

jól vagy? 

Nem a megszokott szolgálati fegyvere volt nála, hanem egy 

idegen pisztoly, amelyet lelógatott maga mellett, a padlóra 

célozva vele. Beljebb ment a szobába. 



 

 

– Bertold Shenneck? Inga Shenneck? 

A tudós megfordult a székében, és elkövette azt a hibát, hogy 

leengedte a kezét az arca elől. Nathan egyetlen lövéssel megölte. 

Inga felugrott, és félrerúgta a széket, amely elállta az útját a 

sarokban. Nathannek kétszer is rá kellett lőnie ahhoz, hogy 

végezzen vele. 

A hivatalnak a helyzet kritikusságára való tekintet nélkül 

sem volt olyan protokollja, amely engedélyezte volna ártatlan 

gyanúsítottak lelövését. 

Miközben Jane felemelte a Heckler & Kochját, Nathan felé 

fordult a két kézre fogott pisztolyával együtt, és ott álltak 

egymással szemben, alig két méter távolságra. A hétévnyi 

tisztelet és csodálat, a hosszú barátságuk megbénította Jane ujját 

a ravaszon, bár csak egyiküknek maradt esélye a túlélésre: 

annak, aki először lő. 

Az eső továbbra is zuhogott, a ház rezonált tőle, teltek a 

másodpercek, utána eltelt fél perc, és a férfi lassan 

elviselhetetlenül furcsának kezdett tűnni. 

Azt mondta: 

– Már nem volt rájuk szükség. 

Jane várta a további magyarázatot. 

Némi hallgatás után Nathan azzal folytatta: 

– Shenneck munkáját mások is tudják folytatni. Olyanok, 

akik kevésbé szeszélyesek, és megbízhatóbbak. 

A férfi kétségkívül Nathan Silverman volt, Jane 

részlegvezetője, az eredeti példány, nem egy olcsó másolat. 

Rishona férje, egy fiú és két leánygyermek édesapja, ahogy azt 

Jane éppen olyan jól tudta, mint bárki más a világon. De most 

kénytelen volt arra a következtetésre jutni, hogy eladta a lelkét, 



 

 

átállt a sötét oldalra… kivéve, ha még ennél is rosszabb történt 

vele. 

– Hogy van Jareb? – érdeklődött Nathan fia után. – A férfi 

arca kifejezéstelen maradt, és nem válaszolt. – Hogy van Chaya? 

Még mindig szereti a tájépítészetet? Annyira tehetséges benne! – 

Nathan szeme éppen olyan sötét volt, mint a pisztolya torkolata. 

És nem csak kihívás tükröződött benne, miközben farkasszemet 

nézett Jane-nel. – Lisbeth? – kérdezte a lány. – Kitűzték már az 

esküvő időpontját Paullal? 

Nathan szája megmozdult, megpróbálta a gondolatai köré 

formálni magát, csakhogy nem jött ki belőle hang. Úgy tűnt, 

mintha tudná, hogy egy olyan szakaszba ért, ahol a szavak már 

nem tehetik jóvá a múltját, és nem változtathatnak a jövőjén. 

Ennek ellenére még mindig kereste Jane tekintetét, mintha 

olyasvalami után kutatna benne, amit elveszített. 

– A fiam… a fiunk Nickkel, a mi fiunk már ötéves – 

igyekezett Jane magabiztos hangon beszélni, de nem járt sikerrel. 

– Emlékszel Travisre… Egy pónit szeretne. Az én kis cowboyom. 

Nathan fegyverének a csöve lassan elfordult. Jane nemcsak a 

lövés csattanását hallotta meg, hanem a golyó suhogását is pár 

centire a füle mellett, az átlőtt gipszkarton reccsenését, és ekkor 

majdnem lelőtte a férfit, csupán az tartotta vissza, hogy az 

elhibázás minden kétséget kizáróan szándékos volt. Nathan 

ismét lőtt, ismét csak pár centire kerülve ki a célt, ezúttal felfelé, 

de utána a pisztoly csöve lefelé indult, Jane felé, amíg az a szem, 

a fegyver torkolata rá nem szegeződött a halál kacsintására 

készen. 

Bármivé vált is, az ő kontrollmechanizmusa különbözött 

attól, amely öngyilkosságba hajtotta Nicket. Ez a lehetőség meg 

volt tagadva Nathan Silvermantől. Merev arcán végül érzelmek 



 

 

jelentek meg, kínszenvedés, két szeme a nyomorúság két tavává 

vált, és végül talált egy szót, amelyet kimondhatott, egy nevet, 

azt, hogy: Rishona. 

Valami eltört Jane-ben, amikor megtette, amit meg kellett 

tennie, amit a férfi kért tőle, aki nem tudta végrehajtani. Ha egy 

ilyen gyűlöletes dolog képes egyáltalán szeretetteljes gesztus 

lenni, akkor a szeretet gesztusa volt Jane részéről, hogy 

megszabadítja Nathant a rabszolgaság poklától, attól, hogy 

olyan emberek használják ki aljas céljaikra, akik a lábujjáig sem 

érnek fel. A mozdulat és a tett közötti pillanatban látta a Nathan 

arcán megjelenő felismerést és a megkönnyebbülést, hogy 

megadatik neki, amit kért. Rettenetes nagy árat kellett fizetnie 

érte, de kétszer belelőtt a volt főnökébe, és miután a férfi a földre 

zuhant, harmadszor is meglőtte, hogy biztos lehessen benne: az 

agyában kiépült háló, és az, aki a hálót szőtte, egy pillanatig sem 

tud tovább uralkodni felette. 

30. 

DOUGAL TRAHERN OTT FEKÜDT a lépcső tetején, 

a golyó lyuggatta bútorlap mögött. Vérzett és eszméletlen volt, a 

pulzusa túl gyorsan és túl erőtlenül vert, de még élt. 

Jane félrelökte az útból a kisasztalt, és a lépcső felé vetette 

magát a sörétnyomos hullák között. Még azt sem engedélyezte 

magának, hogy belegondoljon, min is tapos éppen sietségében. 

Kinyitotta a bejárati zárat, kilökte az ajtót, és kilépett. Az 

alacsonyan szálló helikopter már közeledett délnyugat felől, 

légcsavarja az esőt kaszálta, ablaktörlői zuhatagokat sepertek le a 



 

 

műszerfala előtti vastag üvegről. A kétmotoros, közepes méretű 

légi járműbe akár kilenc utas is befért volna, ha nem alakítják át 

mentőhelikopterré, hogy kiszolgálja a Valley Airrel szerződött 

kórházakat. 

Ha az eső heves széllel járt volna, a helikopter akár le is 

zuhanhatott volna, bár maga Ronnie Fuentes vezette, aki bármit 

megtett volna apja kedvenc őrmesteréért. Ha sem Jane, sem 

Dougal nem sebesültek volna meg súlyosabban az akció során, 

nem hívták volna a helikoptert a birtokra. Most, amikor leszállt, 

nemcsak Ronnie volt a fedélzetén, hanem a nővére is, Nora, aki 

maga is pilóta volt, és egykori katonai felcser, a Valley Air 

társtulajdonosa. 

Dougal nagydarab fickó volt. A stabilizálásában és a 

kicipelésében Jane-nek is segítenie kellett Norának és Ronnie-

nak. A Fuentes testvérek semmi jelét nem adták annak, hogy 

megrázták volna őket a házban végbemenő mészárlás nyomai, 

és úgy kerülgették a halottakat, mintha azok egyszerű 

bútordarabok volnának. 

Miután Dougalt a fedélzetre segítették, Nora megkezdte az 

ellátását, és kinézett a nyitott ajtón az esőben ácsorgó Jane-re. 

– Minden elszaródott? 

– Nem. Elvégeztük azt, amiért idejöttünk. 

– Lehet, hogy nem akarom tudni, mi is volt ez az egész. 

– Szerintem biztos. 

– Jól vagy, kislány? 

– Jól leszek. És nagyon remélem, hogy Dougal is. 

A két motor egymás után felzúgott, a propeller forogni 

kezdett, és Nóra becsukta az ajtót. 

Jane hátrálva nézte, ahogy a helikopter a levegőbe 

emelkedik. 



 

 

Kórházba nem vihették Dougalt, mert ott előbb-utóbb 

összekapcsolták volna a férfit a Gé Zé Ranchen végbement 

mészárlással, és még az is előfordulhatott volna, hogy vádat 

emelnek ellene gyilkosságért. Vagy, ami még rosszabb, 

felkeltette volna David James Michael figyelmét, a milliárdosét, 

aki Shennecket pénzelte, és talán másokét is, akik ugyanezen a 

küldetésen dolgoztak. 

A Valley Air Nora házához szállította Dougalt abban a 

reményben, hogy sikerül stabilan tartani az állapotát, amíg a 

legközelebbi diszkrét és megbízható orvos, Porter Walkins oda 

nem ér autóval a majdnem nyolcvan kilométerre lévő Santa 

Rosából. Walkins, aki a hadseregben szolgált orvosként, amíg le 

nem szerelt, hogy civilben folytassa a hivatását, mind Jane, mind 

Dougal vércsoportját megkapta; akár rövid időn belül is elég 

vért tudott szerezni különösebb feltűnés nélkül egy komolyabb 

vérátömlesztéshez. 

Jane ott állt az esőben, miközben a mentőhelikopter felszállt 

az ég felé, és azon gondolkozott, hogyan süllyedhetett a világ 

ilyen gyászos állapotba, ráadásul ennyire mélyre, hogy az olyan 

emberek, mint Fuentes és Porter Walkins – akik korábban 

tisztelték a törvényt, és még mindig reménykednek abban, hogy 

ismét helyreáll a rend –, képesek a baljós körülményeket 

felismerve akár ilyen törvényen kívüli üzelmekben is részt 

venni, ha szükség van rá. 

Miközben a helikopter elsuhant délnyugat felé, Jane 

visszasietett a házba. 



 

 

31. 

A NAPPALIBAN FELKAPTA az Uzit. Ellenőrizte a 

benne lévő tárat, ami teljesen meg volt töltve. Az Uzi radikális 

fegyver, de Jane úgy érezte, radikális helyzetbe került. Bár 

reménykedett abban, hogy soha nem lesz rá szüksége, elrakta a 

géppuskát. 

Felvett egy díszpárnát az egyik kanapéról, és lehámozta a 

huzatát. Felment az emeletre, vissza a halott zseni 

dolgozószobájába, bár legszívesebben egyenesen a Gurkhához 

rohant volna, hogy elhúzzon vele a birtokról ugyanazon az úton, 

amelyen odament. De ebben a világban az ember nagy ritkán 

teheti azt, amit szeretne, ahelyett, amit tennie kell. 

Rá sem nézett a három holttestre, hanem egyenesen a nyitott 

széfhez ment, ahol teletömte az üres párnahuzatot 

százdollárosok kötegeivel. Néhány aranyérmét is bedobott 

rögtönzött táskájába. Háborúban állt, és a háborúk átkozottul 

sokba tudnak kerülni. 

A földszinten belépett a konyhába, és észrevette, hogy a 

helyiséget időközben megszállták a prérifarkasok. 

32. 

A FARKASOKNAK ezek az unokatestvérei a 

vadonban gyönyörűek lettek volna; éppen hogy csak annyira 

voltak kutyaszerűek, hogy elbűvöljék az embert. De ott, ahogy a 

konyhában bóklásztak, óvatosan lépkedve az üvegcserepek 



 

 

között, soványnak és megviseltnek tűntek eső áztatta 

bundájukban, szemük meg-megcsillant a vihar félhomályában, 

és úgy mérték fel a készleteket remegő orrcimpáikkal és 

kinyújtogatott nyelvükkel, mint a pokol küldöttei az 

armageddon előtt. Amikor megérezték Jane szagát, fekete ínyük 

hátrahúzódott csontrepesztő agyaraikról, és olyan hangon 

köszöntötték a lányt, ami félig fenyegető morgás volt, félig pedig 

dorombolás abbéli reményükben, hogy nemsokára 

csillapíthatják az éhségüket. 

Jane eldobta a díszpárnahuzatot, két kézre fogta az Uzit, és a 

Gurkhára gondosan ügyelve rálőtt az egyik állatra azzal a 

szándékkal, hogy alaposan ráijesszen a prérifarkasokra, hátha 

ettől felismerik, hogy erősebb náluk, és eléggé megijednek 

ahhoz, hogy elmeneküljenek. És valóban egymás hegyén-hátán 

taposva – öten, hatan, heten – menekültek ki a nappaliba, onnan 

pedig a szabadba az üvegfal helyén maradt lyukon. 

Amikor Dougallal kiszálltak a kocsiból, hogy kiszedjék 

Shenneckékből, amit akartak, nyitva hagyták az ajtókat. Jane 

bedobta a megrakott párnahuzatot az utasülésre, és becsukta az 

ajtót. 

Az udvarból olyan hangok szűrődtek be, mintha az állatok 

heves összetűzésbe keveredtek volna valamivel, és Jane a fali 

résen tartotta gyanakvó pillantását, miközben a Gurkha 

volánjához sétált. Amikor kinyitotta a hátsó ajtót, hogy bedobja 

az Uzit, szemtől szemben találta magát egy prérifarkassal, amely 

korábban mászott be a kocsiba. 

Jane meglendítette a fegyvert, nem lövési szándékkal, hanem 

azért, hogy ütőként használja, de amikor az állat kiugrott, nem 

megtámadni akarta, hanem riadtan kislisszolni mellette. Jane a 

becsapódás erejétől hátratántorodott, és hallotta, hogy a 



 

 

prérifarkas állkapcsa ráharap az Uzi markolatára, érezte a 

karmait a kabátján, mocskos bundájának, ivarmirigyeinek és 

vérmocskos leheletének a bűzét, ám utána az állat leugrott róla, 

és kimenekült. 

Jane reszketve és levegőért kapkodva gondolkozott azon, 

hogy nem valamiféle természetfeletti igazságszolgáltatásról van-

e szó, hogy nem a Gé Zé Ranch lesz-e a sírhelye. Legszívesebben 

azonnal eltűnt volna onnan. 

De meg kellett találnia az irányítómechanizmusokat 

tartalmazó ampullákat. A második mélyhűtőben voltak, a 

legfelső polcon, pont ahogyan Shenneck mondta. Tizenhat nagy 

ampulla sorakozott egy habszivacsból készült tartóban, 

gondosan felcímkézve. 

Hidegen kellett tartania őket. 

A hátsó kertben folytatódott a vad csata. Jane már kezdte 

úgy képzelni, hogy a prérifarkasok egy grizzly medvével 

hadakoznak, noha Kaliforniában nem is éltek már grizzlyk. 

Hogyan tarthatja hidegen az ampullákat? 

Shennecknek is hidegen kellett tartania őket, amikor 

odaszállította ezt a készletet Menlo Parkból. Mondjuk, egy 

polisztiroldobozban, egy hűtőtáskában vagy valami ilyesmiben. 

Fél szemmel azt figyelve, hogy nem tévednek-e be a 

prérifarkasok, vagy az, amivel odakint harcolnak, megkereste a 

hűtőtáskát a kamrában, megtöltötte jéggel, és belepakolta az 

ampullákat. A táskát és az Uzit a Gurkha hátuljába rakta, 

becsapta az ajtót, beugrott a volán mögé, és kitolatott a 

konyhából. A tankszerű járművel keresztülhajtott az összetört 

bútorokon, ki a házból, először a teraszra, utána az udvarra. 

Nem látott grizzly medvéket. A prérifarkasok egymással 



 

 

verekedtek az esőben. Ketten már egy halott társukból 

falatoztak. 

Még ha nem is őrült meg az egész világ, ez a darabkája, ez a 

hétvégi menedék, amelyet pihenésre szántak, mindenképpen 

eszelős volt: egymást pusztító ragadozók, az egykor itt élt 

emberek által megszentségtelenített természet. 

Jane lehajtott a gyepről a vadvirágok közé, és felfelé indult a 

hosszú lejtőn oda, ahonnan korábban megfigyelték a házat 

Dougallal távcsövön keresztül. Utána lefékezett, és visszanézett. 

A prérifarkasok nem követték; folytatták a „mindenki mindenki 

ellen” háborújukat. 

Jane észrevette, hogy a jobb keze véres. Észre sem vette, 

mikor karmolták meg, most viszont már sajgott a sebe: öt centi 

hosszú volt, felszínes, és valószínűleg a prérifarkas okozhatta 

véletlenül. 

Hosszú pillanatokig bámulta a sérülést. Egyelőre semmit 

nem tudott vele kezdeni. 

Nem volt mély. Alig vérzett. Nem volt komoly seb. 

Jane ismét felhívta Ronnie Fuentest az eldobható telefonjáról. 

A helikopter már leszállt. Ronnie Nora Range Roverjében 

volt Dougallal együtt, éppen akkor hajtottak be a garázsba. 

– Hívd fel dr. Walkinst – mondta Jane. – Ha még nem indult 

el Santa Rosából, ha még mindig vért gyűjt Dougalnak, akkor 

kérd meg, hogy hozzon egy teljes készlet harapás utáni tetanusz 

és veszettség elleni oltást is. 

– Az őrmestert megharapták? Micsoda? 

– Nem Dougalt. Engem. És csak egy karmolásról van szó. 

Miután Jane kitalált az aszfaltútig, kiszállt, és visszarakta a 

rendszámot, amelyet Dougallal levettek, mielőtt behajtottak a 



 

 

birtokra. Az eső elállt, mire végzett a feladattal, s közben lassan 

be is alkonyodott a kifacsart felhők alatt. 

Az országúton, miközben felkapcsolta a fényszórót, mintha 

hangos sivitást hallott volna. Amikor lehúzta az ablakot, 

szirénaszó hasított a tisztára mosott levegőbe, amiről Jane úgy 

érezte, tudja, merre tart. És nem aggódott, mert ő egy másik úton 

haladt. 

33. 

A VALLEY AIR HANGÁRJAI és leszállóterületei 

kihaltabbak voltak vasárnap, mint más napokon, kihaltabbak az 

esős vasárnapokon, mint a többi napon, és ezen a nedves és sötét 

éjszakán olyan csendesen várakoztak, mint egy mauzóleum. 

Ronnie Fuentes irodájának mosdójában dr. Porter Walkins 

végignézte, ahogy Jane óvatosan, de alaposan lemossa a kezén 

lévő karmolást. Bár már korábban is megtisztította, az orvos 

ragaszkodott ahhoz, hogy ismét tegye meg, először szappanos 

vízzel, utána pedig jóddal. 

Walkins a tweedkabátjában, a könyökvédőivel, hajszálcsíkos 

ingében, a kézzel megkötött csokornyakkendőjével és a 

nadrágtartójával nem is annyira orvosnak tűnt, miközben letolta 

az orrán félhold alakú szemüveglencséit, hogy átnézhessen 

felettük, mint inkább egy 1960-as évekbeli 

irodalomprofesszornak. 

– Dougal mellett kellene lennie – mondta a lány. 

– Stabil az állapota. Magánál van. Túléli. Igen, veszített némi 

vért. De egyetlen szerve sem sérült. Nora is elboldogul vele, 



 

 

amíg vissza nem érek. Oké. Most már elég tiszta. Törölgesse 

meg! 

Egy hipodermiás tűvel beadta a veszettség elleni oltást több 

különböző ponton át Jane sebe körül, a megmaradt mennyiséget 

pedig a felkarján lévő izomba nyomta. 

– Lesz még egy injekció. Humán diploidsejt-vakcina. Ez a 

másik karjába megy. 

Az oltóanyag szinte érezhetően terjedt szét a deltaizomban. 

– Az oltást meg kell ismételni. Ez nagyon fontos. Még 

háromszor. Szerdán. Utána jövő vasárnap. És a következő 

vasárnapon is. Az lenne a legjobb, ha én adhatnám be őket. 

– Ez lehetetlen, doktor úr. Túl sok tennivalóm van, és túl 

kevés időm arra, hogy elvégezzem. Magamnak fogom beadni. 

– Annak nem örülnék. 

– Meg tudom csinálni. 

– Már elindultam Santa Rosából. Akkor hívott fel Ronnie 

emiatt. Ezt az oltássorozatot egy itteni orvostól kaptam. A 

vakcina szavatossági ideje hamarosan lejár. 

– De az enyém még nem. 

– Mindnyájunké, Mrs. Hawk. Jöjjön el szerdán! A friss 

oltásért. 

– Velem nem lehet beszélni, dr. Walkins. Értékelem az értünk 

vállalt kockázatait. De én makacs egy nőszemély vagyok. 

Magamnak fogom beadni azt, amit kell. 

Az orvos átnyújtott neki egy műanyag tasakot, benne három 

ampullával, és három steril csomagolású hipodermiás injekciós 

tűvel. 

Miközben gézzel leragasztotta Jane sebét, azt kérdezte: 

– Ismeri a veszettség tüneteit? 

– Lefogadom, hogy összeírta nekem őket. 



 

 

– Van egy lista a vakcina mellett. 

– Lehet, hogy meg sem fertőződtem. 

– Az nem számít. Csak adja be magának az oltásokat! – Az 

orvos megfogta a táskáját. – Azt mondták nekem, Mr. Trahern 

barátaival nem hibázhatok. 

– Remélem, hogy az én esetemben nem is fog. És 

megkérdezhetném…  

– Mit? 

– Miért vállal ekkora kockázatot a nem hivatalos ellátással? 

– Én is nézem a híreket, Mrs. Hawk. 

– Ezt a választ el tudom fogadni – felelte Jane. 

Miután Walkins elment, Jane felkapta a dzsekijét, és 

csatlakozott Ronnie-hoz az irodában, amelynek a falán még 

mindig ott repültek a katonai helikopterek. 

A férfi átnyújtott neki egy üveg sört. Jane ivott egy hosszú, 

hűvös kortyot. 

– Dougalnak az volt az első dolga, miután magához tért, 

hogy megkérdezze, hogy vagy. 

– Egyszer azt mondta nekem, hogy valaki nagyon jól járt, 

hogy én vagyok a lánya. Üzenem neki, hogy átkozottul büszke 

lennék, ha az övé lehetnék. 

Ronnie segített neki kicipelni a bőröndjeit, a halottkémi 

jelentéseket és a sporttáskát a hatvanezer dollárral. Mindent 

bepakoltak a Gurkhába. 

Jane a visszapillantóból figyelte, miközben elhajtott. Ronnie 

addig bámult utána, amíg oda nem ért a Valley Airhez vezető út 

kanyarulatához, és el nem tűnt a szeme elől. 



 

 

34. 

AZ 5-ÖS AUTÓPÁLYA első kamionos pihenőjénél 

megtankolt, és vett egy pulykás-sajtos szendvicset meg egy 

csavaros kupakú kólát. A Gurkhában ülve szétszedte a .45-ös 

Heckler & Kochot, amellyel megölte Robert Branwicket, William 

Overtont és azt a drága lelket, aki egykor Nathan Silverman volt. 

Megtöltötte a .45-ös Coltot, amelyet Overton széfjéből vett ki 

péntek este. Mostantól ez lesz a szolgálati fegyvere. Keresnie kell 

majd egy biztonságos helyet, ahol lőhet pár százat, hogy 

ráérezzen a pisztoly lelkére. 

Dél felé indult a hatalmas és kihalt San Joaquin-völgyben, és 

felidézte Dougal vallomás előtti hallgatását, amikor nem egészen 

huszonnégy órával korábban ugyanerre jöttek észak felé. Jane 

akkor hallotta először a férfi nővére, Justine nevét. 

Nagyjából nyolcvan kilométerenként megállt az út mellett, és 

amikor nem látott senkit, eldobta a szétszedett pisztoly soron 

következő alkatrészét a mezőn, illetve az egyiket egy tóba 

hajította. Az utolsó megállónál észrevette, hogy maga mögött 

hagyta a felhőket. A széles völgy felett csupa csillag volt az ég, és 

a lenyugvó hold a másnapi fény ígéretével ragyogott. 

Kristálytiszta éjszakai levegő ülte meg a kis tanyákat és az 

apróbb közösségeket, amelyeknek az életét a nagyvárosiak 

fáradalmasnak, ha nem egyenesen nyomorúságosnak tartották 

volna. Mindez sokkal nagyszabásúbb volt, mint azt Jane 

szavakba tudta volna önteni, csupa csoda és potenciál, olyasmi, 

amiért akár meghalni is érdemes lett volna. 

Éjfél után, nem messze Buttonwillow-tól, letért az 

autópályáról egy újabb kamionos pihenőbe, ahol friss jeget vett a 



 

 

hűtőtáskába, utána pedig a hátsó ülésen álomba szenderült, a 

színezett ablakok biztonságában. Alvás közben a kezében 

tartotta a medált, amely még akkor is ott volt, amikor hajnalban 

felébredt. Nem tudta, hogy a kámea varázsa védte-e meg, de 

annak ellenére, hogy több ezer rémálomra rászolgált, semmi 

nem zavarta meg a pihenését. 

35. 

A HATALMAS MALIBUI GARÁZSBAN a színész 

segített neki átpakolni az összes holmiját a Gurkhából a Ford 

Escape-be. 

Jane azt mondta: 

– Azt hittük, lőni fognak rá, de egyetlen golyót sem kapott. 

Ennek ellenére azért örültünk a golyóálló ablakoknak. 

Amennyiben a férfi furcsábbnak vagy érdekesebbnek találta 

az Uzit a bőröndöknél, ennek semmi jelét nem adta. Örömmel 

nyugtázta, hogy a volt őrmestere él és virul, és ő nagy 

valószínűséggel képes lesz visszavásárolni tőle a páncélozott 

terepjárót, de azt nem kérdezte meg, hogy milyen életveszélyes 

sebesülésből lábadozik éppen Dougal. 

Amikor aztán Jane készen állt az indulásra, a híresség azt 

mondta: 

– Előtte muszáj megmutatnom valamit, és bemutatnom 

valakit. 

– Sűrű a napirendem – válaszolta a lány. 

– Tegyen a kedvemre, Mrs. Hawk! Tartozik nekem egy kis 

engedékenységgel. 



 

 

Ezzel a kijelentéssel Jane nem tudott vitába szállni, és 

elkísérte a férfit a házi mozitermébe, ahol huszonnégy szék állt 

egy art deco stílusú mozgóképcsarnok pontos másolatában. Nem 

ült ugyan le, de ott állt a félhomályban, miközben a színész 

lejátszott neki egy részletet a reggeli hírműsorból széles vásznon. 

Jane önmagát látta hosszú, szőke hajjal, utána pedig úgy, ahogy 

abban a pillanatban nézett ki, majd végighallgathatta, amint 

renegát FBI-ügynöknek nevezik, egy rettenetes 

bűncselekményekre vetemedett kegyetlen törvényen kívülinek, 

akit két gyilkossággal gyanúsítanak. 

Amikor Nathan Silverman besétált Shenneck 

dolgozószobájába a Napa-völgyben, Jane sejtette, hogy valami 

ilyesmire számíthat. Mostanra azt is végiggondolta, milyen 

erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy életben maradjon, amíg 

meg nem találja David James Michaelt is. 

A hallottak egyáltalán nem lepték meg, azt leszámítva, hogy 

említés sem történt a Napa-völgyi mészárlásról. Lehet, hogy úgy 

gondolták, amennyiben összekötik az ő személyét Bertold 

Shenneck halálával, az életre keltené az álmos médiát, és 

felhívná a figyelmet Shenneck és a Far Horizons, illetve a Far 

Horizons és a milliárdos David James kapcsolatára, amíg valaki 

meg nem találja a menetelő egerekről szóló ártatlan kis videót, és 

baljósabb gondolatokat nem lát bele az állattenyésztést segítő 

agyi implantátumoknál. 

Amikor a hír véget ért, és a teremben kigyúltak a fények, 

Jane azt mondta a színésznek: 

– Igen, ezt tényleg látnom kellett. És most kérem, mondja azt, 

hogy akit be akar mutatni, az nem fog engem letartóztatni. 



 

 

A színész ugyanolyan komor ünnepélyességgel mérte végig, 

mint egy államügyész, bölcs tanácsadó vagy szuperhős 

szerepében tette volna. 

– Bármin dolgozik is, még nem fejezte be, ugye? 

– Nem. 

– És nem Mexikóba tart. 

– Nem. 

– Mintha az egész világ magát kergetné, de az üldözői nem a 

jófiúk, igaz? 

– Igaz. 

– Van bármilyen fogalma arról, mennyi az esélye a sikerre? 

– Nulla közeli. 

A férfi farkasszemet nézett vele, és Jane állta a pillantását. 

Végül a színész törte meg a csendet: 

– Be akarom mutatni a nővéremnek. 

36. 

A FILMSZTÁR NŐVÉRÉNEK, Cressidának jól menő 

kozmetikumbolt-lánca volt, de, mint azt nevetve közölte Jane-

nel, a hatóságok terén semmilyen tapasztalattal nem 

rendelkezett, azt leszámítva, hogy ifjabb korában néhányszor 

összetűzésbe került velük. 

A vendégfürdőszobában egy készlet vegyi anyag és általa 

„professzionális minőségű eszköznek” nevezett dolog 

segítségével eltávolította Jane hajáról a barna színt, szőke tincseit 

vörösre festette, és pont annyi göndörséget vitt a frizurájába, 

hogy a lány egy másik embernek tűnjön. 



 

 

Később, a garázsban, a Ford Escape mellett a színész adott 

egy csontkeretes szemüveget Jane-nek. 

– Tökéletes a látásom – tájékoztatta a lány. 

– És az is marad akkor is, ha felveszi. Ez forgatási kellék, 

átlátszó üveggel. Vásároljon különböző kalapokat, és hordja is 

őket! Ne mindig farmerben és dzsekiben mászkáljon, variálja a 

ruhatárát! Gondolkozzon különböző szerepekben, amelyeket 

eljátszhat, és mindegyikhez öltözzön hozzá! Ehhez apróságok is 

elegendőek, mint például a szemüveg, nehogy az emberek 

belelássák magába Clyde Bonnie-jának azt a változatát, 

amilyennek a tévében állították be. – Egy kártyát is adott Jane-

nek a telefonszámával. 

– Ezenfelül csak frivol tanácsokkal szolgálhatok. Játszottam 

már renegát FBI-ügynököt, de még soha nem voltam az. Pénze 

van? 

– Igen. 

– Elég? 

– Több mint elég. 

– Ugye, tudja, hogy ide bármikor visszajöhet? 

Jane pontosan tudta, hogy az emberek nem mindig vannak 

tisztában azzal, miért csinálják azt, amit csinálnak, és még akkor 

is gyakran hazudnak maguknak, amikor ismerik a valódi 

motivációjukat. Ennek ellenére muszáj volt megkérdeznie: 

– Miért csinálja ezt? Magának olyan sok vesztenivalója van, 

miért kockáztat? 

– A volt őrmesteremért. 

– Tényleg csak ennyiről lenne szó? 

– Nem. Egyáltalán nem. 

– Akkor hát? 



 

 

– Ha az ember elég sok filmben játssza el a jófiút, aki pont a 

megfelelő pillanatban jelenik meg, eljön az a pont az életében, 

amikor vagy összhangba kell hoznia a való életét a játékkal… 

vagy be kell ismernie, hogy ő az egyik legnagyobb képmutató, 

aki valaha élt. 

A mondat végén felvillantotta lehengerlő mosolyát, 

amelyben Jane ezúttal némi halvány szomorúságot is látott. 

Ráébredt, hogy a színésznek ezért sikerült milliókat 

meghódítania – de ezért is törte össze szívek millióit. 

37. 

EGY SANTA MONICA-I SZUPERMARKET 

parkolójában állt meg, ahol az egyik eldobható telefonról felhívta 

az apja titkos számát. 

Az üzenetrögzítő fogadta a hívását, mint arra számított is. 

Már nagyon régen nem beszélt az apjával, és most egy olyan 

üzenetet hagyott neki, amelyet érzése szerint nagyon gyorsan 

meg fog osztani a hatóságokkal. 

– Sajnálom, ha ez az egész rossz hatással van az aktuális 

turnéd jegyeladásaira. De ez legyen a legkisebb problémád… 

Mindketten tudjuk az igazat azzal kapcsolatban, ami évekkel 

ezelőtt történt, és azt is, hogy abban a rövid időben, ami még jut 

nekem, semmire nem vágyom jobban, mint arra, hogy keményen 

szembesítselek annak az éjszakának a következményeivel. 

Az ember néha úgy tudja a legjobban megnyugtatni a valódi 

célpontját azzal kapcsolatban, hogy az illető biztonságban van, 

ha egy kicsit mellébeszél. 



 

 

Jane bedobta a készüléket egy csatornafedél rácsai közé. 

38. 

ÚTKÖZBEN EGY MÁSIK eldobható telefonról 

felhívta Gavin és Jess Washingtont, hogy szóljon nekik, benéz 

hozzájuk, s egyúttal figyelmeztesse őket arra, hogy nem tud 

maradni. Az élete egy ezer kilométeres tobogánpályává 

változott, olyan veszedelmes és csúszós lejtővé, amelyet még az 

olimpiai bajnokok sem mernének megkockáztatni. Nem akart 

csalódást okozni Travisnek egy alig egyórás látogatással, 

amellyel csak még fájdalmasabbá tenné a vágyakozását arra, 

hogy ismét vele élhessen. 

Jóval az éj leszállta után leparkolt a kocsifelhajtójuk végén, 

kívül a ház látóterén, a kaliforniai kocsányos tölgyek sora alatt. 

Gavin 21:40-kor sétált ki a kocsijához, és azt mondta neki, hogy a 

kisfia mélyen alszik. Együtt tértek vissza a lakóépülethez: Jess a 

tornácon várta őket egy hintaszékben, lába előtt a kutyákkal. 

Jane egyedül ment be a házba. 

Travis most is lámpafénynél aludt. Mennyi ártatlanság egy 

ilyen romlott korban! Milyen kicsi, milyen sebezhető ebben a 

világban, ahol az agresszió uralkodik! 

Amikor áldott állapotban volt vele, el sem tudta volna 

képzelni, hogy mire betölti az ötöt, ilyen sötétté válik az a világ, 

amelyre megszülte. Most viszont úgy tűnt számára, mintha 

minden pislákoló fénysugár mellett ott állt volna valaki, hogy 

kioltsa. 



 

 

Azt mondják, ha valaki egy gyermeknek árt, jobban teszi, ha 

a nyakába köt egy malomkövet, és beveti magát a legmélyebb 

tengerbe. Jane, annak ellenére, hogy mennyire megkeményedett 

a kihívástól, amelyet elé állított az élet, még mindig képes volt 

gyengédségre, és arra, hogy raktárnyi szeretetet zúdítson a 

gyermekére, valahányszor csak lehetőséget kapott rá. Élt benne 

az anyák óvó-védelmező ösztöne, nem csupán a sajátja, hanem 

minden gyermek iránt. Az, hogy el kellett válnia Travistől, 

mélyen elkeserítette. Minden gyász és halál ellenére az összes 

olyan nap, amely annak a lehetőségével ért véget, hogy ismét 

látni fogja még ezt a fiút, jó nap volt. Csak abban reménykedett, 

hogy nem ez volt az utolsó jó nap. De bármi várja is, szembe fog 

nézni vele, mert – még ha akaratán kívül is – neki jutott a feladat, 

hogy az elkárhozottak nyakába kösse azt a bizonyos 

malomkövet. 
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