Harlan Coben
Az ördög játszótere

Steven Z. Miller emlékére
Azon szerencséseknek ajánlom ezt a könyvet, akik a barátai lehettek Megpróbálunk hálásak lenni a vele töltött időért, De olyan átkozottul nehéz És
Steve családjának, különösen Jesse-nek, Maya T-nek és Nicónak - Ha majd elég
erősek leszünk, leülünk, és beszélgetünk apátokról Mert ő volt a legjobb ember,
akivel valaha találkoztam.
Prológus
Soha nem akartad megölni. A neved Matt Hunter. Húszéves vagy. New
Jersey egyik felső-középosztálybeli környékén nőttél fel, nem messze
Manhattantől. A város szegényebbik felén laksz, de ez egy nagyon gazdag város. A
szüleid keményen dolgoznak, és feltétel nélkül szeretnek. Középső gyerek vagy.
Van egy bátyád, akit bálványozol, és egy húgod, akit tolerálsz.
A környékbeli gyerekekhez hasonlóan neked is az a legfőbb gondod, hogy
milyen egyetemre sikerül majd bejutnod. Szorgalmasan tanulsz, és jó, sőt kiváló
jegyeket szerzel. Az átlagod mindig 4,5 felett van. A legjobb tíz százalékba ugyan
nem kerülsz be, de nem vagy messze tőle. A tanórákon kívül is aktív vagy, többek
között te vagy az iskola kincstárnoka. Tagja vagy mind a futball, mind a kosárlabda
csapatnak - ahhoz elég jól játszol, hogy beférj a harmadik vonalba, de egy
sportösztöndíjhoz már nem. Kissé okostojás vagy, de természettől fogva van
benned valami elbűvölő. Népszerűség tekintetében alig maradsz el az első
vonalbeliektől. A felvételi vizsgán olyan magas pontszámot érsz el, hogy még a
mentorodat is megleped vele. Az Ivy League{1}-et veszed célba, de egy hajszállal
lemaradsz róla. A Harvard és a Yale azonnal visszautasít, a Penn és a Columbia
várólistára tesz. Végül a Bowdoinban kötsz ki, egy kis elitegyetemen a maine-i
Brunswickban. Imádsz ott lenni. A csoportok létszáma alacsony. Barátokat szerzel.
Nincs állandó barátnőd, de valószínűleg nem is akarsz. Másodéves korodban
bekerülsz az egyetemi futballcsapatba védőként. A kosárcsapatba azonnal
beválogatnak, és mivel az irányító épp akkor végzett, jó esélyed van rá, hogy
értékes perceket kapsz az egyetemi bajnokságban.
Ekkor történik, vissza a kollégium felé, harmadéves korodban, hogy megölsz
valakit.
Remekül érzed magad otthon a téli szünetben, de kezdődnek a kosáredzések,
és vissza kell menned. Megcsókolod anyádat, elköszönsz apádtól, és elindulsz
vissza a kollégiumba a szobatársaddal és legjobb barátoddal, Duff-fal. Duff
Westchesterből jött. Zömök, vastaglábú srác. Kezdő a futballcsapatban, és kosárban

is ott ül a padon. Ő a legnagyobb ivó a koleszban - senki nem tudta még asztal alá
inni. Te vezetsz.
Duff azt akarja, hogy odafelé álljatok meg Massachusettsben, az amhursti
UMassnél. Egy középiskolás cimborája az ottani diákegylet tagja. Óriási bulit
rendeznek.
Nem vagy túl lelkes, de semmi jónak nem akarsz az elrontója lenni. Jobban
szereted a kisebb összejöveteleket, ahol mindenkit ismersz. A Bowdoinnak
nagyjából 1600 hallgatója van. Az UMassnek mintegy 40 000. Január eleje van, és
kegyetlen hideg. Hó fehérlik az utakon. Látszik a leheleted, ahogy mentek a
diákegylet épülete felé.
Duff és te rádobjátok a kabátotokat egy kupac tetejére. Hányszor eszedbe jut
majd ez a mozdulat az elkövetkezendő évek során, ahogy odadobjátok őket a többi
kabátra. Ha akkor magatokon hagyjátok, vagy a kocsiban, ha bárhova máshová
teszitek... De nem így történt.
A parti rendben van. Vad, de úgy érzed, mintha lenne benne valami erőltetett
vadság. Duff barátja azt akarja, hogy mindketten aludjatok az ő szobájában.
Beleegyezel. Elég rendesen beiszol - végül is ez egy egyetemi buli - de
annyit persze nem iszol, mint Duff. A parti kezd leülni. Egy ponton elindultok a
kabátotokért.
Duff kezében ott a söre. Felkapja a kabátját, és a vállára veti.
Ekkor löttyen ki a söre.
Nem nagyon. Épp csak egy kicsit. De ez is elég.
Az a néhány csepp sör egy piros széldzsekin landol. Erre tisztán emlékszel.
Kutya hideg volt odakint, és volt valaki, aki csak egy széldzsekiben jött. A
másik, amit sosem fogsz elfelejteni, hogy a széldzseki vízálló. Az a kis sör nem
tesz kárt benne.
Nem hagyna rajta foltot. Könnyen le lehetne törölni.
De valaki felkiált: - Hé!
Õ az, a piros széldzseki gazdája. Nagydarab srác, de nem hatalmas.
Duff vállat von. Nem kér elnézést. A fickó, Mr. Piros Széldzseki, belemászik
Duff képébe. Ez hiba. Tudod, hogy Duff nagy bunyós, és nem nehéz bepöccenteni.
Minden sulinak megvan a maga Duffja - a fickó, akiről senki nem tudja elképzelni,
hogy valaha is megverjék. Épp ez a probléma. Minden sulinak megvan a maga
Duffja. És egyszer a ti Duffotok belefut az ő Duffjukba.
Megpróbálsz közbelépni, viccel elütni a dolgot, de két komolyan betintázott,
vörösödő fejű és összeszoruló öklű harcos áll előtted. Az egyikük, azt mondja,
menjenek ki. Már nem emlékszel, melyikük. Mindannyian kiléptek a fagyos
éjszakába, és rájössz, hogy jó nagy bajban vagy. A piros széldzsekis srácnak ott
vannak a haverjai.
Nyolcan vagy kilencen. Te és Duff egyedül vagytok. Duff középiskolás

barátját keresed a tekinteteddel - valami Mark vagy Mike - de nem látod sehol. A
harc gyorsan elkezdődik.
Duff leszegett fejjel nekiront Piros Széldzsekinek. Piros Széldzseki oldalra
lép és a könyékhajlatába kapja Duff fejét. Ónba vágja Duffot. Nem engedi el a
fejét, és újra orrba vágja. Aztán megint. És megint.
Duffnak annyi. Vadul vonaglik, de eredmény nélkül. Valahol a hetedik vagy
a nyolcadik ütés után abbahagyja a vonaglást. Piros Széldzseki haverjai elkezdenek
éljenezni. Duff karjai ernyedten lógnak a teste mellett.
Véget akarsz vetni ennek az egésznek, de nem igazán tudod, hogy hogyan.
Piros Széldzseki módszeresen üti tovább Duffot. Széles karmozdulatokkal csépeli
az arcát. A haverjai most már folyamatosan éljeneznek. Óóóznak minden ütése
után. Félsz.
A barátodat a szemed láttára verik agyon, de te mégis magad miatt aggódsz.
Ez szégyenérzettel tölt el. Tenni akarsz valamit, de félsz, komolyan félsz. Képtelen
vagy megmozdulni. A lábaid mintha gumiból volnának. A karod elzsibbadt. És
utálod magad érte.
Piros Széldzseki ismét Duff arcába sújt. Elengedi a fejét. Duff úgy zuhan a
földre, mint egy zsák szennyes ruha. Piros Széldzseki elkezdi rugdosni a bordáit.
Te vagy a leghitványabb barát a világon. Túlságosan be vagy rezeivé ahhoz, hogy
segíts. Soha nem felejted el ezt az érzést. A gyávaságodat. Rosszabb, mintha téged
vernének, gondolod. A hallgatásodat. A szégyent.
Újabb rúgás. Duff felnyög, és a hátára gördül. Az arca véres. Később
megtudod, hogy a sérülései elhanyagolhatóak. Duff megússza két monoklival és
néhány zúzódással. Ennyi az egész. De most szörnyen fest. Tudod, hogy soha nem
állna ott és nézné, ahogy téged így elvernek. Nem bírod tovább. Kilépsz a
tömegből. Minden fej feléd fordul. Egy pillanatig senki nem mozdul. Piros
Széldzseki zihálva veszi a levegőt. Látod a leheletét a hidegben. Remegsz.
Megpróbálsz ésszerűnek tűnni. Hé, mondod, kapott már eleget. Széttárod a karod.
Bedobsz egy lefegyverző mosolyt. Vesztett, mondod. Vége. Te nyertél, mondod
Piros Széldzsekinek. Valaki a hátad mögé lép. A hónod alá nyúl, és a tarkódon
összekulcsolja a kezét. Csapdába estél.
Piros Széldzseki elindul feléd. A szíved úgy ver, mint egy kalickába zárt
kismadár. Hátracsapod a fejed. A koponyád betöri valakinek az orrát. Piros
Széldzseki egyre közelebb ér. Kitérsz előle. Még valaki kilép a tömegből. Szőke
haja van, pirospozsgás arca. Rájössz, hogy ő is Piros Széldzseki barátai közé
tartozik. A neve Stephen McGrath.
Utánad nyúl, de te ellenállsz. Még többen jönnek rád. Pánikba esel. Stephen
McGrath megragadja a vállad. Megpróbálsz kiszabadulni. Kétségbeesetten
vergődsz.
Ekkor nyújtod ki a kezed, és ragadod meg a nyakát.

Nekimentél? Ő húzott téged vagy te toltad őt? Nem tudod. Egyikőtök lelépett
a járdáról? Vagy a jég volt az oka? Számtalan alkalommal visszajátszod majd ezt a
pillanatot, de a válasz sosem lesz egyértelmű.
Így vagy úgy, de mindketten elestek.
Két kézzel fogod a nyakát. A torkát. Nem engeded el.
Tompa puffanással értek földet. Stephen McGrath koponyája nekicsapódik a
járdaszegélynek. Szörnyű, pokolbéli reccsenés hallatszik, nedves, tompa hang,
amilyet még soha nem hallottál azelőtt.
Ez a hang egy élet végét jelenti, tudod jól.
Soha nem fogod elfelejteni. Azt a szörnyű hangot. Soha nem fog magadra
hagyni.
Minden megáll. Lefelé bámulsz. Stephen McGrath szeme tágra van nyitva.
De te már tudod. Érezted, ahogy a teste egyszerre elernyedt. Hallottad azt a
szörnyű, pokolbéli hangot.
Az emberek szétrebbennek. Te nem mozdulsz. Jó hosszú ideig nem
mozdulsz. Aztán felgyorsulnak az események. Megérkeznek a biztonságiak. Aztán
a rendőrség. Elmondod nekik, mi történt. A szüleid felfogadnak egy nagymenő
New York-i ügyvédet. Azt mondja, hivatkozz önvédelemre. Úgy teszel. És közben
egyfolytában hallod azt a szörnyű hangot.
Az ügyész gúnyolódik rajtad.
Tisztelt esküdtszék, mondja, a védekező véletlenül elcsúszott, miközben
mindkét kezével fogta Stephen McGrath nyakát? Tényleg azt akarja, hogy ezt
elhiggyük?
A tárgyalás nem megy túl jól.
Semmi nem számít már. Volt idő, hogy a jegyeid miatt aggódtál. Milyen
szánalmas. Barátok, nők, viccelődés, bulik, előrejutás, és a többi maszlag. Köddé
váltak. És nem maradt helyettük semmi, csak az a szörnyű hang, ahogy a
koponyája nekicsapódik a kőnek.
A tárgyalás során hallod, ahogy sírnak a szüleid, igen, de Sonya és Clark
McGrathnak, az áldozat szüleinek az arca az, ami örökké kísérteni fog. Sonya
McGrath az egész procedúra során téged bámul. Azt akarja, hogy nézz a szemébe.
Nem tudsz.
Megpróbálsz odafigyelni, mikor az esküdtszék kihirdeti az ítéletet, de azok a
hangok elnyomják a szavaikat. A hangok nem hallgatnak el, nem csendesednek,
még akkor sem, mikor a bíró mereven rád néz, és elítél. A sajtó ugrásra készen
figyel. Nem valami puha, fehér fiúknak fenntartott javítóintézetbe küldenek. Nem
most. Nem egy választási évben.
Anyád elájul. Apád megpróbál erős lenni. A húgod kirohan a
tárgyalóteremből. A bátyád, Bernie, jéggé dermedve áll.
Megbilincselnek, és elvezetnek. A neveltetésed nem nagyon készített fel

arra, ami rád vár. Néztél tévét, és hallottál történeteket a börtönbeli
megerőszakolásokról.
Ez nem történik meg - semmiféle szexuális zaklatás - de az első héten
megvernek.
Elköveted azt a hibát, hogy felismered a tettest. Még kétszer megvernek, és
három hetet töltesz a gyengélkedőben.
Még évekkel később is véreset vizelsz néha, egy vesére mért ütés
következményeként.
Állandó félelemben élsz. Mikor visszaengednek a többi elítélt közé, rájössz,
hogy a túlélés egyetlen módja az, ha csatlakozol az Árja Nemzet nevű bizarr
csoportosuláshoz. Nincsenek nagy terveik vagy grandiózus elképzeléseik Amerika
jövőjéről. Egyszerűen csak imádnak gyűlölni. Hat hónappal a bebörtönzésed után
apád meghal szívrohamban. Tudod, hogy a te hibád. Sírni akarsz, de nem tudsz.
Négy évet töltesz börtönben. Négy évet - ugyanannyit, amennyit a legtöbb
diák az egyetemen. Kicsit tartasz a huszonötödik születésnapodtól. Azt mondják,
megváltoztál, de nem vagy biztos benne.
Mikor kilépsz a börtönből, bizonytalanok a lépteid. Mintha a föld a talpad
alatt nem volna biztos. Mintha bármikor beomolhatna alattad a talaj. Bizonyos
szempontból ezután mindig így fogsz járni.
A bátyád, Bernié, ott vár a kapunál. Bernié most nősült meg. A felesége,
Marsha, az első gyerekükkel várandós. A bátyád megölel. Szinte érzed, ahogy
lehull rólad az elmúlt négy év.
A bátyád elsüt egy viccet.
Nevetsz, hosszú idő óta először, tiszta szívből nevetsz.
Tévedtél - az életed nem ért véget azon a hideg éjszakán Amherst-ben. A
bátyád segíteni fog, hogy normális életet élhess. Találkozol majd egy gyönyörű
nővel. A neve Olivia. Elképesztően boldoggá fog tenni. El fogod venni feleségül.
Egy napon - kilenc évvel azután, hogy kiléptél azon a kapun - megtudod
majd, hogy gyönyörű feleséged terhes. Úgy döntesz, hogy veszel két fényképezős
telefont, hogy állandó kapcsolatban lehessetek. Miközben dolgozol, a telefonod
megcsörren. A neved Matt Hunter. A telefon másodszor is megcsörren.
És akkor felveszed.
Kilenc évvel később
Első fejezet
Reno, Nevada Április 18.

Az ajtócsengő darabokra zúzta Kimmy Dale álmát. Összerezzent, felnyögött,
és megnézte az ébresztőórát az ágya mellett. 11.47
Annak ellenére, hogy a nap magasan fent járt, a lakókocsiban éjszakai
sötétség honolt. Kimmy így szerette. Éjjel dolgozott, és nappal aludt. Még vegasi
tartózkodása idején évekig tesztelte a különböző függönyöket, redőnyöket,
sötétítőket és szemkötőket, mire rátalált arra a kombinációra, ami képes távol
tartani a tüzes vasként sütő nevadai napot az álmától. A renói napsugarak ugyan
nem voltak olyan könyörtelenek, de azok is megkeserítették az ember életét, ha utat
találtak egy lakásba.
Kimmy felült a franciaágyon. A tévé, egy no-name modell, amit használtan
vett, mikor egy helyi motel kiselejtezte, még mindig be volt kapcsolva, csak a
hangját vette le elalvás előtt. A képek néma szellemekként váltogatták egymást
valami távoli világban. Most éppen egyedül aludt, de ez az állapot állandóan
változott. Volt idő, mikor minden egyes vendég, minden potenciális élettárs
reményt hozott az ágyába is, de ez a fajta talán-ő-lesz-az-igazi optimizmus utólag
mindig csak még mélyebb csalódással töltötte el. Már nem reménykedett
semmiben.
Lassan felkelt. A duzzanat a mellkasán, egy plasztikai sebészeti
beavatkozásnak köszönhetően még mindig fájt. Ez már a harmadik ilyen műtéte
volt azon a területen, és már nem volt gyerek. Nem akarta megcsináltatni, de
Chally, aki szakértőnek gondolta magát a témában, ragaszkodott hozzá. Egyre
kevesebb borravalót kapott, a népszerűsége pedig hanyatlóban volt, így hát
beleegyezett. A bőre azonban túlságosan feszes lett a műtéttől. Ha a hátára feküdt,
az a két nyavalyás duzzanat oldalra fittyedt, és úgy nézett ki, mint két halszem.
Újra megszólalt a csengő.
Kimmy lepillantott ébenfekete lábaira. Harmincöt múlt, nem hordott ki
gyereket, mégis akkora visszerei voltak, mint egy-egy jól megtermett giliszta. Túl
sok éve volt talpon. Chally azt akarta, hogy műttesse meg azokat is. Még mindig jó
formában volt, az alakja remek, a segge tökéletes, de hé, harmincöt akkor sem
tizennyolc. A derekán narancsbőr. Meg azok a visszerek. Mint egy nyavalyás
domborzati térkép. Berakott egy cigarettát a szájába. A gyufásdobozon a jelenlegi
munkahelyének a neve, egy Buzgómócsing nevű sztriptízbár. Egyszer vezetőtáncos
volt Vegasban, Fekete Varázs művésznéven. De az nem tartott sokáig. Az igazat
megvallva, mindössze egyetlen napig.
Kimmy Dale magára kapott egy köntöst, és kinyitotta a hálószobája ajtaját.
Az előszobát semmi nem védte a napfénytől. A fényözön bántotta a szemét. Az
arca elé emelte a kezét, és hunyorgott. Kimmynek nem sok látogatója akadt otthon soha nem produkálta magát - ezért úgy gondolta, nyilván egy Jehova Tanúja
az. Valószínűleg egyedül volt vele a szabad világban, de nem bánta periodikusan

ismétlődő látogatásaikat. Mindig beinvitálta ezeket a vallási elhivatottakat az
otthonába, és figyelmesen meghallgatta őket, irigykedve, amiért ők találtak
maguknak valamit, és abban reménykedve, hátha őt is meg tudják győzni. Csakúgy,
mint a férfiakkal, itt is mindig azt remélte, hogy ez majd más lesz, ez majd el tudja
hitetni vele, és képes lesz megvenni, amit mond. Kérdezés nélkül kinyitotta az
ajtót. - Maga Kimmy Dale?
Az ajtóban álló lány fiatal volt. Tizennyolc, húsz, vagy valami olyasmi. Ez
nem Jehova Tanúja. Hiányzik a kincstári mosoly. Egy pillanatra eltűnődött, hogy
vajon Chally valamelyik új szerzeménye áll-e előtte, de aztán elvetette az ötletet. A
lány nem volt csúnya, de nem az a fajta, aki Challynek kell.
Chally a fényt és a csillogást szerette.
- Ki maga? - kérdezte Kimmy.
- Az nem fontos.
- Tessék?
A lány lesütötte a szemét, és beharapta az alsó ajkát. Kimmynek mintha
távolról ismerős lett volna a gesztus, és kis szorítást érzett a mellében.
- Maga ismerte az anyámat - mondta a lány.
Kimmy a cigijével babrált.
- Sok anyát ismerek.
- Az anyám Candace Potter volt.
Kimmy összerezzent a név hallatán. Volt vagy negyven fok, hirtelen mégis
összébb kellett húznia magán a köntöst.
- Bejöhetek?
Kimmy igent mondott? Nem tudta volna megmondani. Oldalt lépett, a lány
pedig félretolta az útból.
- Nem értem - mondta Kimmy.
- Candace Potter az anyám volt. Örökbe adott a születésem napján. Kimmy
próbálta megőrizni a hidegvérét.
Becsukta a lakókocsi ajtaját.
- Kér egy italt?
- Nem, köszönöm.
A két nő végigmérte egymást. Kimmy összefonta a mellén a karját.
- Még mindig nem teljesen értem, mit akar tőlem - mondta.
A lány úgy kezdett el beszélni, mintha előre begyakorolta volna.
- Két éve tudtam meg, hogy örökbe fogadtak. Szeretem a családomat, ne
gondoljon semmi rosszra. Van két nővérem, a szüleim pedig csodálatosak. Nagyon
jók hozzám. Ez nem róluk szól. Egyszerűen csak… ha az ember megtud valami
ilyesmit, muszáj utánajárnia.
Kimmy bólintott, bár nem igazán tudta, miért.
- így hát elkezdtem információkat gyűjteni. Nem volt könnyű. De van

néhány szervezet, akik segítenek az adoptált gyerekeknek megtalálni a szüleiket.
Kimmy kivette a cigarettát a szájából. A keze remegett.
- De tudja, hogy Candi - úgy értem, az anyja - Candace.
-… halott. Igen, tudom. Megölték. A múlt héten tudtam meg. Kimmy érezte,
hogy a lába mindjárt összecsuklik. Leült.
Emlékek rohanták meg.
Candace Potter. Mindenki csak Cuki Candiként ismerte a klubban.
- Mit akar tőlem? - kérdezte Kimmy.
- Beszéltem a rendőrtiszttel, aki a nyomozást vezette. A neve Max Darrow.
Emlékszik rá?
Oh, igen, hogyne emlékezett volna a jó öreg Maxre. Ismerte már a
gyilkosság előtt is. Max Darrow nyomozó eleinte alig akart foglalkozni az üggyel.
Más, nagyobb prioritású esetekről beszélt.
Halott sztriptíztáncosnő, család nélkül.
Egy újabb hervadó kaktusz a sivatagban, ennyit jelentett neki Candi.
Kimmy nem hagyta annyiban, szívességgel fizetett a szívességért. Így
működik a világ.
- Igen - felelte Kimmy. - Emlékszem rá.
- Most már nyugdíjas. Mármint Max Darrow. Azt mondja, tudják, ki ölte
meg, de azt nem, hogy hol van.
Kimmy érezte, hogy megtelik a szeme könnyel.
- Sok idő eltelt már azóta.
- Maga és az anyám barátnők voltak?
Kimmy nagy nehezen bólintott. Mindenre emlékezett. Hogy is felejthette
volna el? Candi több volt neki, mint egy barátnő. Az életben nem sokan vannak,
akire igazán számíthatunk. Candi azok közé tartozott - Kimmy életében talán ő volt
az egyetlen azóta, hogy az anyját tizenkét éves korában elvesztette.
Elválaszthatatlanok voltak, Kimmy és a fehér tyúk, néha úgy hívták magukat,
legalábbis hivatalosan, hogy Pic és Sayers, a Brian éneke című film nyomán. És
aztán, akárcsak a filmben, a fehér meghalt.
- Prostituált volt? - kérdezte a lány.
Kimmy megrázta a fejét, és azt hazudta, amit igaznak érzett: - Soha.
- De vetkőzött. Kimmy nem szólt semmit.
- Nem ítélem el érte.
- Akkor mégis mit akar?
- Meg akarom tudni, hogy milyen volt az anyám.
- Most már úgyis mindegy.
- Nekem nem az.
Kimmynek eszébe jutott az este, mikor hallotta először a hírt. Épp színpadon
volt valahol Tahoe környékén, az emberiség történetének legtöbb lúzert

felvonultató csoportjának adott elő egy lassú számot. Koszos cipőjű, lyukas szívű
férfiaknak, akikben csak tovább nőtt az üresség azzal, hogy meztelen nőket
bámultak. Három napja nem találkozott Candivel. Ott a színpadon hallotta először a
pletykát. Tudta, hogy valami szörnyű dolog történt. Csak azért imádkozott, hogy ne
legyen köze Candihez. De volt.
- Anyádnak nehéz élete volt - mondta Kimmy. A lány figyelmesen hallgatta.
- Tudod, Candi úgy gondolta, hogy meg fogjuk találni a kiutat. Eleinte
azokban a fickókban reménykedett, akik odajártak a klubba, hogy majd ránk
találnak és elvisznek minket, de aztán rájött, hogy ez hülyeség. Néhány lány
megpróbálkozik vele. Soha nem működik. A fickó csak egy kis vadságot akar, nem
téged. Anyád nagyon gyorsan rájött erre. Álmodozó volt, de voltak tervei.
Kimmy megállt, lenézett.
- És? - unszolta a lány.
- És aztán az a rohadék eltaposta, mint egy férget. A lány fészkelődni kezdett
a székben.
- Darrow nyomozó azt mondta, hogy a neve Clyde Rangor. Kimmy bólintott.
- És említett még egy Emma Lemay nevű nőt is. A társa volt?
- Néhány dologban igen. De nem ismerem a részleteket. Kimmy nem sírt,
mikor először meghallotta. Sokkal nagyobb volt annál a fájdalma. De jelentkezett a
rendőrségen. Mindent kockára tett azzal, hogy elmondta annak a nyavalyás
Darrownak, amit tudott. Az igazság az, hogy az ember nem sokszor mondhatja el
magáról ebben a szakmában, hogy nyugta van. De nem akarta elárulni Candit, még
akkor sem, mikor már túl késő volt ahhoz, hogy segítsen rajta. Mert mikor ő
meghalt, Kimmy legjobb részét is magával vitte.
Tehát elment a zsarukhoz, és elmondott nekik, főleg Max Darrownak,
mindent. Bárki is tette - és Kimmy biztos volt benne, hogy Clyde és Emma volt - az
őt is bánthatta, de nem hátrált meg.
Clyde és Emma végül nem mutatkozott nála. Inkább felszívódtak. Ennek már
tíz éve.
- Maga tudott rólam? - kérdezte a lány. Kimmy lassan bólintott.
- Anyád említette - de csak egyszer. Túlságosan fájt neki ahhoz, hogy
beszélni tudjon róla. Meg kell értened. Candi fiatal volt, mikor ez történt. Tizenöt
vagy tizenhat éves. Azonnal elvettek tőle, ahogy megszülettél. Azt se tudta, fiú
vagy-e vagy lány. Nehéz csönd ereszkedett közéjük. Kimmy azt kívánta, bár
elmenne a lány.
- Mit gondol, mi történt vele? Mármint Clyde Rangorral.
- Feltehetően meghalt - mondta Kimmy, de ő maga sem hitte el. Az ilyen
csúszómászók, mint Clyde, nem halnak meg. Csak beássák magukat valahová, és
várják az alkalmat, mikor árthatnak valakinek.
- Meg akarom találni - mondta a lány. Kimmy rápillantott.

- Meg akarom találni anyám gyilkosát, és azt akarom, hogy megbűnhődjön
azért, amit tett. Nem vagyok gazdag, de van egy kis pénzem.
Néhány pillanatig egyikük sem szólt semmit. A levegő nehéz és ragadós volt.
Kimmy nem tudta, hogy kezdjen hozzá.
- Mondhatok valamit? - kérdezte végül.
- Természetesen.
- Anyád megpróbált kitartani, minden körülmények között.
- Igen?
Kimmy folytatta.
- A legtöbb lány feladja. Érted? Anyád soha nem adta fel.
Nem tört meg. Álmai voltak. De soha nem nyerhetett.
- Nem értem.
- Boldog vagy?
- Igen.
- Tanulsz még?
- Most kezdem a főiskolát.
- Főiskola - mondta Kimmy ábrándozó hangon. Aztán: - Te vagy az.
- Mi van velem?
- Te vagy az ő győzelme.
A lány nem szólt egy szót sem.
- Candi - az anyád - nem akarná, hogy belekeveredj ebbe. Érted, amit
mondok?
- Azt hiszem, igen.
- Várj egy percet - mondta Kimmy, és kihúzta az egyik fiókot. Ott volt,
természetesen. Ki már nem tette, de a kép rögtön a kupac tetején volt, ő és Candi
együtt mosolyogtak a világra. Pic és Sayers. Kimmy jobban megnézte saját magát,
és egy vadidegen fekete lány pillantott vissza rá a képről, akit egykor Fekete
Varázs néven ismertek, és akinek a testét Clyde Rangor ugyanúgy a feledésbe
ütlegelhette volna.
- Tessék, legyen a tiéd - mondta.
A lány úgy nyúlt a képért, mintha porcelánból lett volna.
- Gyönyörű volt - suttogta.
- Nagyon.
- Boldognak látszik.
- Nem volt az. De ma az lenne.
A lány felemelte a fejét. - Nem vagyok biztos benne, hogy távol tudom
tartani magam ettől.
Akkor jobban hasonlítasz anyádra, mint hinnéd, gondolta Kimmy.
Megölelték egymást, és megígérték, hogy tartani fogják a kapcsolatot. Miután a
lány elment, Kimmy felöltözött. Elhajtott a virágoshoz, és kért egy tucat tulipánt. A

tulipán volt Candi kedvence. Négyórányi autóútra volt Candi sírja. Senki nem volt
a temetőben, mikor odaért. Letérdelt barátnője sírja mellé. Letörölte a kicsiny
sírkövet. Ő fizette ki a parcellát és a követ, nagyobbra nem volt pénze.
- A lányod eljött ma hozzám - mondta hangosan. Enyhe szellő kerekedett.
Kimmy behunyta a szemét, és fülelt. Tisztán hallotta Candi hangját, amint azt kéri
tőle, vigyázzon a lányára.
És Kimmy, bőrén az égető nevadai nappal, megígérte, hogy teljesíti a
kívánságát.
Második fejezet
Irvington, New Jersey Június 20.
- Egy fényképezős telefon - motyogta Matt Hunter a fejét rázva. Felnézett az
égre egy kis isteni útbaigazításért, de csak egy hatalmas sörösüveg nézett vissza rá.
Ismerős látvány volt, Matt minden áldott nap ezt az üveget pillantotta meg, amint
kilépett a málló vakolatú ikerházból. A hatvanöt méter magas, híres üveg a környék
minden pontjáról látható volt. A Pabst Blue Ribbonnek volt itt egy sörfőzdéje, de
1985-ben bezárt. Évekkel ezelőtt az üveg egy káprázatos víztorony volt rézzel
bevont acéllemezekkel és arany kupakkal, ami csillogott a lakktól. Éjszaka az autók
fényszórói megvilágították, hogy mérföldekről is látható volt.
De ennek vége. A színe most már egy sörösüveg barnáját idézte, de ez csak a
rozsda volt. A címke régóta eltűnt róla. Az egykor oly jómódú környék pedig
követte szimbóluma sorsát, nem hullott darabokra, de szép lassan kezdett
tönkremenni. A sörfőzdében húsz éve nem dolgozott senki. A romok állapota
azonban azt sugallta, mintha sokkal régebb óta lakatlan volna.
Matt megtorpant a lépcső tetején. Olivia, élete szerelme, nem.
A kocsikulcsok ott himbálództak a kezében.
- Szerintem mégsem kellene - mondta. Olivia nem állt meg.
- Ugyan már. Jó móka lesz.
- A telefon az legyen telefon - mondta Matt. - A kamera meg legyen kamera.
- Micsoda mély gondolat.
- Egy gizmo csinálja mind a kettőt... micsoda perverzió.
- Ez a szakterületed - mondta Olivia.
- Ha, ha. Tényleg nem látod a veszélyét?
- Öö, nem.
- Egy kamera és egy telefon egyben - Matt megállt, kereste a szavakat,
hogyan is folytassa - nem is tudom, mint mikor azokban a B-filmekben
kitenyésztenek valami köztes állatfajtát, ami aztán kiszabadul az ellenőrzésük alól,

és elpusztít mindent, ami az útjába kerül. Olivia rábámult.
- Néha olyan furcsa tudsz lenni.
- Egyszerűen csak nem vagyok biztos benne, hogy meg kéne vennünk azokat
a kamerás telefonokat, ennyi az egész. Olivia megnyomta a távirányítót, és
kikapcsolta a riasztót a kocsiban.
Az ajtó után nyúlt. Matt habozott. Olivia ránézett.
- Mi van? - kérdezte a férfi.
- Ha mindkettőnknek lesz fényképezős telefonja, - mondta Olivia, küldhetek neked meztelen képeket, miközben dolgozol.
Matt kinyitotta az ajtót.
- Verizon vagy Sprint?
Olivia rávillantotta azt a mosolyát, amitől mindig megdobbant a szíve.
- Tudod, hogy szeretlek.
- Én is szeretlek.
Mindketten beültek az autóba. Olivia felé fordult. Matt látta a szemében az
aggódást, és majdnem elfordította a fejét.
- Minden rendben lesz - mondta a nő. - Ugye tudod? Bólintott, és kipréselt
magából egy hamis mosolyt. Olivia nem dőlt be neki, de értékelte az erőfeszítést.
- Olivia?
- Igen?
- Mesélj még a meztelen képekről. A nő belebokszolt a karjába.
De Matt rossz előérzete visszatért, mikor belépett a Sprint boltba, és
meghallotta a kétéves hűségszerződést. Az eladó mosolyában volt valami sátáni,
mint azokban a filmekben, mikor a naiv fiú eladja a lelkét az ördögnek. Mikor az
eladó kiterített egy Amerika térképet - a „lefedetlen" területek pirossal voltak
jelölve rajta - Matt elkezdett visszakozni.
Olivia izgatottsága eddig sem volt kérdéses, de lelkesedése, mióta beléptek a
boltba, csak tovább nőtt. Azon ritka emberek közé tarozott, akik kis és nagy
dolgokban egyaránt örömüket tudták lelni, és ez a jellemvonása arra is jó példa
volt, legalábbis az ő esetükben, hogy az ellentétek tényleg vonzzák egymást.
Az eladó folytatta a szövegelést. Matt kikapcsolta az agyát, de Olivia figyelt
minden szavára. Formalitásból feltett néhány kérdést, de az eladón látszott, hogy
tudja, ez a hal nemcsak, hogy bekapta a horgot, és partra került, de már meg is
sütötték, és le is nyelték.
- Egy perc és hozom a papírokat - mondta Hádész, és eltűnt egy ajtó mögött.
Olivia megragadta Matt karját, az arca ragyogott az örömtől.
- Hát nem vicces? Matt vágott egy pofát.
- Mi az?
- Tényleg küldesz nekem meztelen képeket? A felesége felnevetett, és
nekidőlt a vallanak.

Olivia szédült viselkedésének és állandó vigyorgásának persze más oka is
volt, nemcsak az, hogy mobilszolgáltatót váltanak.
A fényképezős telefonok megvásárlása inkább egy jelkép volt, szimbóluma
annak, ami jönni fog. Egy gyerek.
Két nappal korábban Olivia vett egy terhességi tesztet, és Matt furcsa módon
valami vallásos jelentőséget tulajdonított a fehér felületen megjelenő vörös
keresztnek. Nem tudott megszólalni. Majd egy éve próbálkoztak már gyakorlatilag azóta, hogy összeházasodtak. A folyamatos kudarc okozta stressz
miatt az inkább spontán, ha nem egyenesen varázslatos élményt felváltotta a
hőmérőzős, naptárazós, önmegtartóztatós, koncentrált hevesség.
Ezt most már maguk mögött tudhatták. Az elején figyelmeztette. Ne siessük
el a dolgokat. De Olivia kisugárzásával nem lehetett vitatkozni. Az ő pozitív
hozzáállása olyan volt, mint egy vihar, egy áradás. Mattnek nem volt esélye ellene.
Ezért voltak most itt.
A kamerás telefon segítségével, hangsúlyozta Olivia, olyanná alakíthatják
eljövendő három személyes életüket, amilyenről a szüleik nemzedéke soha nem is
álmodhatott. Ezeknek a telefonoknak köszönhetően egyikük sem fog lemaradni
gyermekük életének kulcsfontosságú pillanatairól - az első lépésről, az első
szavakról, a szokásos játékokról. Legalábbis ez volt a terv.
Egy órával később, mikor visszaértek az ikerház rájuk eső részébe, Olivia
gyorsan szájon csókolta, majd elindult felfelé a lépcsőn.
- Hé, - szólt utána Matt kezében az új telefonjával, és felhúzta a szemöldökét.
- Nem próbáljuk ki a videofunkciót?
- Csak tizenöt másodpercet tud felvenni.
- Tizenöt másodperc - mondta elgondolkodva, majd megvonta a vállát, és azt
mondta: - Akkor hosszabb előjátékra lesz szükségünk.
Olivia hallhatóan felnyögött.
Meglehetősen lepukkant környéken éltek, az irvingtoni óriás sörösüveg
furcsán megnyugtató árnyékában. Mikor kiszabadult, Matt úgy érezte, nem érdemel
ennél jobbat (ami nagyjából igaz is volt, mert alig valamivel jobbat engedhetett
volna csak meg magának), és családja minden erőfeszítése ellenére itt bérelt lakást
kilenc évvel ezelőtt. Irvington fáradt város, a lakosság több mint nyolcvan
százaléka afroamerikai. Néhányan egyből levonták a következtetést, hogy
hozzászokott már a börtönben, de Matt tudta, hogy a dolgok soha nem ilyen
egyszerűek. Egy valamiben azonban biztos volt, úgy érezte, képtelen még arra,
hogy visszatérjen a kertvárosba. Túl éles lett volna a váltás. Így hát ez a környék - a
Shell-kút, a vaskereskedés, a közért a sarkon, a részegek a repedezett járdán, a
bekötőutak a Newark reptér felé, az egykori sörfőzde melletti kisvendéglő - lett az
otthona.
Mikor Olivia elköltözött Virginiából, biztosan jobb környéket képzelt el

magának, gondolta Matt. Tudta, hogy ha nem is feltétlenül jobbhoz, de egészen
máshoz volt szokva. Olivia egy Northways nevű isten háta mögötti kisvárosban
nőtt fel. Olivia még csecsemő volt, mikor az anyja elhagyta őket. Az apja egyedül
nevelte fel. Idősödő apja - ötvenegy éves volt, mikor Olivia született - Joshua
Murray keményen dolgozott, hogy otthont tudjon teremteni maga és a lánya
számára. Joshua volt Northways doktora - a körzeti orvos, aki a hatéves Mary Kate
Johnson torokgyulladásától kezdve az öreg Riteman köszvényéig mindennel
foglalkozott. Joshua, Olivia elmondása szerint, kedves ember volt, szelíd és
csodálatos apa, aki majomszeretettel csüngött egyetlen gyermekén. Csak ketten
voltak, apa és lánya. Egy kőházban éltek nem messze a főutcától. Az apja rendelője
a ház mellett volt egy melléképületben. Olivia minden nap rohant haza az
iskolából, hogy segítsen neki a betegek körül. Felvidította a rémült kisgyerekeket,
vagy egyszerűen csak fecsegett Cassie-vel, apja asszisztensnőjével. Cassie egyfajta
anyapótlék volt neki. Ha az apjának túl sok dolga akadt, Cassie főzött vacsorát, és ő
segített neki a házi feladatban is. Olivia bálványozta az apját. Az volt az álma most már tudta, milyen reménytelenül naiv elképzelés volt ez - hogy orvos lesz
belőle, és együtt dolgozik vele. De mikor utolsó éves volt a főiskolán, minden
megváltozott. Az apja, Olivia egyetlen rokona, meghalt tüdőrákban. A hír kihúzta a
talajt Olivia lába alól. Az ambíció az orvosi egyetemről - az apja nyomdokain
haladva - meghalt vele együtt. Felbontotta az eljegyzését főiskolai szívszerelmével,
egy Doug nevű orvostanhallgatóval, és visszaköltözött a northwaysi házba. Az apja
nélkül azonban túl fájdalmas volt ott élnie. Végül eladta a házat, és elköltözött
Charlottesville-be. Egy számítógépes szoftvereket forgalmazó cégnél vállalt állást,
ami sok utazással járt, és részben ez volt az, ami újraélesztette korábbi túl rövid
kapcsolatát Matt-tel.
A New Jersey-i Irvington messze volt Virginiától, de Olivia meglepte. Azt
mondta, maradjanak ott, nem baj, hogy szegényes környék, így legalább tudnak
spórolni az álomházra.
Három nappal az után, hogy megvették a telefonokat, Olivia hazajött, és
azonnal felszaladt a lépcsőn. Matt töltött magának egy pohár citromos szódát, és
felmarkolt néhány cigaretta alakú sósrudat. Öt perccel később követte Oliviát az
emeletre. A hálószobában nem találta. Megnézte az irodában. A számítógép előtt
ült.
Háttal az ajtónak.
- Olivia?
Megfordult, és rámosolygott.
Matt mindig is utálta azt a régi közhelyt az egész szobát beragyogó
mosolyról, de Olivia mégis meg tudta tölteni tartalommal - ha ő elmosolyodott, az
tényleg fénybe borította az egész helyiséget. A mosolya fertőző volt. Színt és
értelmet adott Matt életének, és megváltoztatott mindent a szobában.

- Mire gondolsz? - kérdezte Olivia.
- Hogy őrülten kívánlak.
- Még terhesen is?
- Főleg terhesen.
Olivia megnyomott egy gombot, és a képernyő elsötétült. Felállt, és
gyengéden megcsókolta Mattét.
- Csomagolnom kell. Bostonba ment üzleti ügyben.
- Mikor indul a géped? - kérdezte Matt.
- Azt hiszem, inkább kocsival megyek.
- Miért?
- Egy barátnőm elvetélt egy repülőút után. Nem akarok kockáztatni. És
holnap reggel be kell ugranom Dr. Haddonhoz, mielőtt megyek. Meg akar
vizsgálni, hogy minden rendben van-e.
- Akarod, hogy veled menjek? Megrázta a fejét.
- Dolgoznod kell. Inkább legközelebb, mikor az ultrahangot csinálják.
- Oké.
Olivia ismét megcsókolta.
- Hé - suttogta. - Boldog vagy?
Először el akart sütni egy viccet. De aztán mégsem tette. Egyenesen
belenézett a szemébe: - Nagyon.
Olivia hátralépett, és még mindig mosolyogva azt mondta: - Jobb lesz, ha
csomagolok.
Matt figyelte, ahogy kisétál a szobából. Még ott maradt egy pillanatig az
ajtóban. Könnyű nyomást érzett a mellkasában. Kétségtelenül boldog volt, és ez
félelemmel töltötte el. A jó törékeny. Ezt megtanulja az ember, ha meggyilkol
valakit. Ezt megtanulja, ha négy évet tölt egy fegyházban.
A jó olyan vékony és áttetsző, hogy egy gyenge fuvallat is megsemmisítheti.
Vagy egy telefoncsörgés.
Matt a munkahelyén volt, mikor a fényképezős telefon elkezdett rezegni.
Rápillantott a kijelzőre, és látta, hogy Olivia az. Matt még mindig egy olyan
régimódi kétszemélyes íróasztalnál ült, annál a fajtánál, mikor az ember egész nap
a kollégáját nézi, noha a szemközti hely már három éve üres volt. A bátyja, Bernié
vette ezt az asztalt, mikor Matt kiszabadult. Mielőtt a család által eufemisztikusan
csak „a baleseteként aposztrofált dolog megtörtént volna, Bernie-nek nagy tervei
voltak kettőjükkel, a Hunter Fivérekkel. És ezekről nem mondott le később sem.
Matt túl volt azokon az éveken. A baleset csak egy koccanás volt az úton, semmi
több, és a Hunter Fivérek újra a helyes vágányon voltak.
Bernié olyan meggyőző volt, hogy Matt majdnem elkezdett hinni neki.
Hat évig dolgoztak annál az asztalnál. Jogi ügyekkel foglalkoztak ebben a
szobában - Bernié a jövedelmező, nagy hasznot hajtó részét csinálta, Matt pedig,

mivel a priusza miatt nem lehetett belőle valódi jogász, a maradékot. Ezt Bernié
üzlettársai kissé különösnek találták ugyan, de nekik soha nem voltak titkaik
egymás előtt. Egész gyermekkorukban egy szobában aludtak. Bernié a fölső ágyon,
egy hang a sötétből. Újra átélték azokat az éveket - vagy legalábbis Matt. Soha nem
érezte jól magát egyedül. Csak akkor, ha Bernié is ott volt. Hat évig.
Matt mindkét tenyerét ráfektette a mahagóni asztalra. Meg kellett volna már
szabadulnia tőle. Három éve nem ült senki Bernié oldalán, de Matt néha még
mindig felpillantott arra számítva, hogy meglátja. A telefonja tovább rezgett.
Bernie-nek az egyik pillanatban még megvolt mindene - csodálatos feleség,
két remek fiú, egy nagy ház, társtulajdonos egy jól menő cégnél, egészséges,
mindenki szereti - a következő pillanatban pedig a családja rögöket dobál a
koporsójára, és próbálja felfogni, mi is történt. Agyi aneurizma, mondta az orvos.
Évekig elél vele az ember, aztán egyszer csak, bumm, és vége az életének.
A telefon rezgő-csörgő üzemmódban volt. A rezgés befejeződött, és
megszólalt a régi Batman nóta a tévésorozatból, azzal a fantáziadús szöveggel,
hogy nah-nahnah, majd azt kiáltják, hogy „Batman!". Matt kihúzta a telefont az
övéből.
Az ujja megállt a válaszgomb felett. Igazán különös. Oliviának, annak
ellenére, hogy számítógépekkel foglalkozott, semmi érzéke nem volt a technikai
dolgokhoz. Alig telefonált, és ha mégis, most tudta, hogy Matt az irodában van. A
vonalason hívta volna.
Matt megnyomta a gombot, de egy üzenet jelent meg a képernyőn, ami azt
mondta, hogy fényképe érkezik. Ezt még furcsábbnak találta. Kezdeti lelkesedése
ellenére ugyanis Olivia még mindig nem tanulta meg kezelni a kameráját. Ebben a
pillanatban megszólalt a belső telefon az asztalán. Rolanda - Matt azt is mondhatta
volna, hogy a titkárnője vagy az asszisztense, de azzal megbántotta volna - szólt
bele: - Matt?
- Igen.
- Marsha van a kettesen.
Még mindig a telefonja képernyőjét nézve, Matt felvette a telefont, hogy
beszéljen a sógornőjével, Bernié özvegyével.
- Hello - mondta.
- Hello - üdvözölte Marsha. - Olivia még Bostonban van?
- Igen. És épp most küld nekem egy képet az új mobilunkra.
- Oh - rövid szünet. - Ma is kijössz?
A családalapítás újabb fázisaként Matt és Olivia lefoglalóztak egy házat nem
messze Marshától és a fiúktól. A ház Livingstonban volt, ott, ahol Matt és Bernié
felnőttek.
Mattnek voltak kétségei afelől, hogy okos döntés-e ez. Az embereknek jó a
memóriája. Nem számít, hány év telt el, mindig suttogások és rosszindulatú

megjegyzések célpontja lesz. Matt ugyan már rég túltette magát az effajta kicsinyes
dolgokon, másfelől viszont aggódott Oliviáért és útban lévő gyermekükért. Az apa
átka átszáll a fiára, és így tovább.
De Olivia tudta, hogy mi forog kockán. És ő így akarta.
És ami ennél is fontosabb, a némiképp gyenge idegzetű Marshának - milyen
eufémizmust is használjon ide - voltak problémái. Volt egy rövid összeomlása egy
évvel Bernié halála után. Marsha elment „pihenni" - újabb eufémizmus - két hétre,
és arra az időre Matt költözött oda, hogy gondját viselje a gyerekeknek. Marsha
most már jól volt - mindenki ezt mondta - de Matt azért jobb szeretett volna a
közelében lenni. Ma volt esedékes az új ház állapotának felmérése.
- Egy rövid időre mindenképp oda kellene mennem. Miért, mi van?
- Be tudnál ugrani?
- Hozzátok? - Igen.
- Persze.
- De ha nem jó.
- Ugyan már, miért ne lenne jó.
Marsha gyönyörű nő volt, de ovális arcára néha kiült a szomorúság, és volt
egy ideges pillantása, ami elárulta, hogy nincs minden rendben.
- Minden oké? - kérdezte Matt.
- Igen, jól vagyok. Nem nagy ügy. Csak... Tudnál vigyázni a gyerekekre
néhány órát? El kell intéznem valamit az iskolában, és Kyra nem ér rá ma este.
- Elvigyem őket vacsorázni?
- Az nagyszerű lenne. De semmi McDonald's, jó?
- Kínai?
- Tökéletes.
- Rendben, akkor majd megyek.
- Köszi.
A telefon elkezdte letölteni a képet. Elköszöntek egymástól, és Matt letette a
kagylót.
Ismét a saját mobiljának szentelte minden figyelmét. Hunyorogva nézte a
képernyőt. Apró volt. Talán egy hüvelyk átmérőjű, de biztosan nem nagyobb
kettőnél. A nap besütött az ablakon. A függöny el volt húzva. A csillogás miatt
nehezebben látott. Tenyerével leárnyékolta a kicsiny képernyőt, és a telefon fölé
görnyedve próbálta kivenni, mi látható rajta. Ez használt valamit. Egy férfi jelent
meg rajta.
A részleteket nehéz volt kivenni. A harmincas évei közepe felé járhatott akárcsak Matt - és nagyon sötét, szinte már kék haja volt. Piros inget viselt. A keze
fent volt, mintha integetne. Egy fehér falú szobában állt, egy égszürke ablak előtt.
Önelégült vigyor ült az arcán - amolyan jobb-vagyok-mint-te vigyor. Matt
megbabonázva bámulta. A tekintetük találkozott, és Matt esküdni mert volna rá,

hogy volt valami gúnyos a pillantásában.
Matt soha nem látta még ezt a férfit.
Fogalma sem volt, hogy a felesége miért küldte el a képét.
A képernyő elsötétült. Matt nem mozdult. A kagylózúgás ott maradt a
fülében.
Hallott más hangokat is - egy távoli faxot, emberek hangját, a kinti forgalom
zaját - de mindez mintha ernyőszűrőn át jutott volna el hozzá.
- Matt?
Rolanda Garfield volt az, az úgynevezett asszisztense/titkárnője. A cég nem
volt elájulva az ötlettől, mikor Matt alkalmazta. Rolanda túlságosan „utcai" volt a
Carter Sturgis drága öltönyös vezetőinek. De Matt ragaszkodott hozzá. Rolanda az
egyik első ügyfele volt, egyike fájdalmasan kevés sikeres ügyének.
A börtönben töltött idő alatt Mattnek sikerült megcsinálnia főiskolás vizsgáit.
A szabadulása után nem sokkal pedig megszerezte a jogi végzettséget. Bernié, a
nagymenő newarki ügyvédi iroda, a Carter Sturgis egyik legjobb jogászaként azt
gondolta, meg tudja majd győzni üzlettársait arról, hogy ezúttal tegyenek kivételt,
és vegyék be ex-fegyenc öccsét is az üzletbe. Tévedett. De Bernié nem adta fel
egykönnyen. Rábeszélte őket, hogy alkalmazzák Mattét „jogi asszisztensként", ez a
gyönyörű, mindenre alkalmazható terminus
többnyire azt jelentette, hogy „aljamunka".
A Caiter Sturgisnél eleinte egyáltalán nem rajongtak az ötletért. Nem
meglepő. Egy ex-fegyenc az ő fehérgalléros irodájukban? Ez egyszerűen
elképzelhetetlen. De Bernié megpróbált hatni az emberségükre: Matt remek reklám
lesz a cégnek. Megmutathatja, hogy nekik van szívük, és hisznek a második
esélyben, legalábbis elméleti síkon. Bernie-nek volt esze. Ráadásul Mattnek
megvolt az az előnye, hogy rá lehetett bízni az ún. pro bono, vagyis jótékonysági
alapon elvégzett eseteket, mentesítve így az üzlettársakat attól, hogy más
társadalmi osztályba tartozókkal kelljen érintkezniük.
Végül két tényező döntött: Matt olcsón dolgozott - volt más választása? És
Bernié bátyó, a nagypályás játékos hátat fordít nekik, ha nem egyeznek bele. Az
üzlettársak megfontolták a szituációt: Tegyünk jót és járjunk jól vele? Ezen a
logikán alapul minden jótékonyság.
Matt még mindig a telefon üres kijelzőjét bámulta. A pulzusa felgyorsult. Ki
a fene lehet ez a kék-fekete hajú fickó? Rolanda csípőre tette a kezét.
- Föld hívja Mattét - mondta.
- Tessék? - tért magához Matt. - Jól vagy?
- Én? Igen, remekül.
Rolanda furcsa pillantást vetett rá.
A telefon ismét rezegni kezdett. Rolanda karba tett kézzel állt. Matt ránézett
a nőre. Az nem vette a lapot. Általában nem vette. A telefon rezgett még egyet,

aztán elkezdte játszani a Batman melódiát.
- Nem veszed fel? - kérdezte Rolanda.
Matt ránézett a telefonra. A kijelzőn ismét a felesége telefonszáma jelent
meg.
- Hahó, Batman.
- Jól van, rajta vagyok - mondta.
A hüvelykujjával megérintette a zöld gombot, egy pillanatig várt, majd
lenyomta. A képernyő ismét kivilágosodott. Ezúttal egy videó érkezett. A
technológia még fejlődött, de jobb minőségű filmeket volt képes közvetíteni, mint
az első videokamerák. Az első másodpercben Matt próbálta kivenni, mit is lát a
filmen. Tudta, hogy nem fog sokáig tartani. Maximum tizenöt másodperc. Egy
szobát látott. A kamera először egy szekrény vagy egy tévékészülék tetejét mutatta.
A falon egy festmény - Matt nem ismerte fel - de az egész kép azt a benyomást
keltette benne, mintha egy szállodai szobát látna. A kamerát a fürdőszoba ajtajára
irányították.
Aztán megjelent egy nő.
A haja platinaszőke volt.
Sötét napszemüveget és feszes kék ruhát viselt. Matt megdermedt.
Mi a franc ez?
A nő egy pillanatra megállt. Mattnek az volt az érzése, hogy nem tudja, hogy
filmezik. A kamera követte a mozgását. Fény villant, az ablakon besütő nap, majd
újra éles lett minden
Mikor a nő odament az ágyhoz, Mattnek elakadt a lélegzete. Felismerte a
járását.
Felismerte, ahogy leült az ágyra, ahogy elmosolyodott, ahogy felvetette az
állát, és ahogy keresztbe tette a lábát. Mozdulatlanul ült.
Az iroda másik végéből hallotta Rolanda hangját: - Matt?
Nem törődött vele. A kamerát most letették, feltehetően egy asztalra. Még
mindig az ágyra volt irányítva. Egy férfi indult el a szőkeség felé. Matt csak a hátát
látta. Piros ing volt rajta, a haja kék-fekete. Teljesen eltakarta a nőt. És az ágyat.
Matt tekintete elfelhősödött. Megdörzsölte a szemét, de mire újra a kijelzőre
pillantott, a kép már eltűnt. Matt csak ült, miközben Rolanda kíváncsian bámult rá,
nézte a képeket a bátyja asztalán, de nem látta őket, és biztos volt benne - igen,
egészen biztos, noha a képernyő csak egy vagy két hüvelyk volt, de akkor is hogy
az a nő abban a hotelszobában, az a nő abban a testre simuló kék ruhában a
platinaszőke parókával nem más, mint az ő barna hajú felesége, Olivia.
Harmadik fejezet

Newark, New Jersey Június 22.
Loren Muse, Essex megye gyilkossági nyomozója a főnöke irodájában ült.
- Várjunk csak egy pillanatot - mondta. - Azt akarod mondani, hogy az
apácának szilikonmelle volt?
Ed Steinberg, az Essex megyei ügyész az asztal másik oldalán megvakarta
bowling-golyó méretű hasát. Olyan alkat volt, hogy hátulról az ember nem
gondolta volna kövérnek, legfeljebb nagy-seggűnek. Hátradőlt, és a két kezét
összekulcsolta a tarkóján. Az inge sárga volt a hónaljánál.
- Hát, nagyon úgy fest.
- Természetes halállal halt meg? - mondta Loren.
- Mostanáig úgy gondoltuk.
- És most már nem gondoljuk úgy?
- Most már nem gondolunk semmit - mondta Steinberg.
- Nekem ez magas, főnök.
- Ne add fel - zihálta Steinberg, és feltette az olvasószemüvegét.
- Mary Rose nővért, a tizedik évfolyam társadalomismeret tanárát holtan
találták kolostorbeli szobájában. Erőszaknak semmi nyoma, sérülés nincs,
hatvankét éves volt. Szimpla haláleset - szívroham, agyvérzés, vagy valami
ilyesmi. Semmi gyanús körülmény.
- De? - tette hozzá Loren.
- De van egy új fejlemény.
- Azt hiszem a helyes szó az „implantátum".
- Elég már, kifekszek a humorodtól.
Loren bocsánatkérően felemelte a kezét. - Még mindig nem értem, hogy
miért vagyok itt.
- Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy te vagy a legjobb nyomozó az
egész nyavalyás megyében.
Loren elhúzta a száját.
- Jól van, gondoltam, hogy ez nem fog bejönni. Ez az apáca - tette fel újra a
szemüvegét Steinberg - a Szent Margit Középiskolában tanított.
Jelentőségteljesen Lorenre nézett.
- És?...
- Te is oda jártál, nem? - És?
- A Főnökasszony személyesen kért téged.
- Katherine Anya?
Steinberg belepillantott a papírjaiba. - Igen, így hívják.
- Most viccelsz, ugye?
- Nem. Kért egy szívességet. Név szerint téged. Loren megrázta a fejét.
- Ismered, nem?

- Katherine Anyát?
Csak azért, mert állandóan felküldtek az irodájába.
- Hé, azt akarod mondani, hogy nehéz gyerek voltál?
- Steinberg a szívére tette a kezét. - Esküszöm, megleptél.
- Még mindig nem értem, miért akar engem.
- Talán, mert azt gondolja, hogy számíthat a diszkréciódra.
- Gyűlöltem azt a helyet.
- Miért?
- Nem jártál katolikus iskolába, ugye?
Steinberg felemelte az asztalról a névtábláját, és egyenként rámutatott a
betűkre.
- Steinberg - betűzte. - Stein és Berg.
Sokszor találkoztál ezekkel a nevekkel a templomban?
Loren bólintott.
- Akkor ez olyan, mintha egy süketnek magyaráznám a zenét. Kinek
tartozom majd jelentéssel?
- Nekem.
Ez meglepte Lorent. - Közvetlenül?
- Közvetlenül és kizárólag. Senki másnak, megértetted?
- Meg - bólintott.
- Akkor készen állsz?
- Készen mire?
- Katherine Anyára.
- Mi van vele?
Steinberg felállt, és megkerülte az asztalt.
- Itt vár a másik szobádban. Négyszemközt akar veled beszélni.
Mikor Loren Muse a Szent Margit Középiskola növendéke volt, Katherine
Anya négy méter magas volt, és nagyjából százéves.
Az évek során kicsit összement, és az öregedési folyamat is visszafordult - de
nem sokkal. Annak idején Katherine Anya mindig teljes harci díszben volt. Az
öltözéke most is egyértelműen vallási jellegű volt, mégis egy kicsit hétköznapibb.
Íme a klérus válasza a Benetton-ra, gondolta Loren.
- Magatokra hagylak - mondta Steinberg.
Katherine Anya összekulcsolt kézzel állt. Az ajtó becsukódott, egyikük sem
szólt semmit. Loren ismerte ezt a technikát. Ő nem fog először megszólalni.
Másodikos volt a Livingston Középiskolában, mikor ráaggatták a „problémás
gyerek" címkét, és átküldték a Szent Margitba. Loren alacsony termetű volt
akkoriban, alig százötven centi, és a rákövetkező években sem nőtt sokat. A többi
nyomozó mind férfi volt, és a sok nagyokos csak Huginak hívta. Nyomozók. Az
ember egyszer szóba áll velük, aztán legközelebb arra eszmél, hogy darabokra

tépik.
De Loren nem volt mindig úgynevezett problémás gyerek. Általános
iskolában ő volt az a fiús lányka, aki a legjobban focizott, és inkább meghalt volna,
minthogy felvegyen egy rózsaszín ruhadarabot. Az apja kétkezi munkákat végzett,
többnyire fuvarozással egybekötve. Jólelkű, csendes ember volt, de elkövette azt a
hibát, hogy egy olyan nőbe szeretett bele, aki túl szép volt hozzá.
A Muse család Livingston Coventry nevű részén élt, egy előkelő
kertvárosban, ami messze meghaladta szociális és anyagi lehetőségeiket. Loren
anyja, az elragadó és követelődző Mrs. Muse azonban ragaszkodott hozzá, elvégre
is, megérdemelte.
Carmen Muse-t senki - de senki - nem fogja lenézni.
Folyvást unszolta Loren apját, hogy dolgozzon többet, vegyen föl több
kölcsönt, találjon ki valamit, míg egy szép napon - pontosan két nappal Loren
tizennegyedik születésnapja után - Apa fejbe lőtte magát a garázsukban.
Visszatekintve, az apja valószínűleg nagyon labilis személyiség volt. Most már
megértette. Valami nem volt egyensúlyban az agyában. Ha egy ember megöli
magát, nem tisztességes másokat hibáztatni érte. Loren mégis megtette. Az anyját
hibáztatta. Arra gondolt, mennyivel másképp alakult volna az ő jólelkű, csendes
apjának az élete, ha valaki olyat vesz el feleségül, akinek olcsóbb a fenntartása,
mint Carmen Valós de Bayonne-nek.
A fiatal Loren az egyetlen lehetséges módon reagált a történtekre: fellázadt
minden ellen. Ivott, cigizett, rossz társaságba járt, kimaradt otthonról. Loren mindig
is nagyfokú igazságtalanságnak érezte, hogy egy fiúnak dicsőség, ha sok szexuális
partnere van, egy lányt viszont mindenki rohadt kurvának tart ugyanezért. De az
igazság az volt - és Loren utálta ezt elismerni - hogy mindenféle feminista duma
ellenére, szerelmi életének megítélése nagyban kihatott az önértékelésére. És ha az
önbecsülés a béka segge alatt van, nő a nemtörődömség faktor. Úgy tűnt, a
férfiaknak nem kell végigszenvedniük ugyanezt, vagy ha igen, jobban titkolták.
Katherine Anya megtörte a csendet. - Jó, hogy újra látlak, Loren.
- Részemről ugyanaz - felelte Loren tétova hangon, ami nem volt jellemző
rá. Uramisten, mi következik még? Megint elkezdi rágni a körmét félelmében? Steinberg ügyész úr azt mondta, beszélni akar velem.
- Leülhetnénk?
Loren megvonta a vállát. Mindketten leültek. Loren összefonta a karját a
mellkasa előtt, és hátradőlt a székben. Keresztbe tette a lábát. Akkor jött rá, hogy
rágózik. Katherine Anya arcán rosszalló kifejezés jelent meg. Loren, hogy ne
tűnjön meghunyászkodónak, tovább rágta ugyan, de lassabb ütemben, így
leginkább egy kérődző szarvasmarhához vált hasonlóvá.
- Elmondja nekem, hogy mi folyik itt?
- A helyzet nagyon kényes - kezdte Katherine Anya.

- A legfontosabb a... - felnézett, mintha onnét várt volna segítséget.
- Tapintat? - segítette ki Loren.
- Igen. A tapintat.
- Oké - mondta Loren, szinte köpve a szót. - Szóval akkor a műcickós
apácáról van szó, ugye?
Katherine Anya behunyta a szemét, majd ismét kinyitotta.
- Igen. De azt hiszem, figyelmen kívül hagytad a lényeget.
- Vagyis?
- Hogy elveszítettünk egy csodálatos tanárt.
- Ő lenne Mary Rose nővér - mondta.
Mianyánk, ki vagy a dekoltázsban, gondolta.
- Igen…?
- Maga szerint természetes halállal halt meg? - kérdezte Loren.
- Igen.
- Akkor?
- Nehéz erről beszélni.
- Segíteni szeretnék.
- Mindig jó lány voltál, Loren.
- Nem, kibírhatatlan kis geci voltam.
Katherine Anya kipréselt magából egy mosolyt. - Igen, ez is igaz. Loren
visszamosolygott rá.
- Különböző fajta bajkeverők vannak - mondta Katherine Anya.
- Lázadó voltál, az igaz, de a szíved mélyén mindig jó maradtál. Soha nem
voltál kegyetlen másokhoz. Nekem mindig ez a legfontosabb. Gyakran azért
kerültél bajba, mert valamelyik gyengébb társad helyett magadra vállaltad a
büntetést.
Loren előrehajolt, és önmagát is meglepte azzal, amit tett: megfogta az apáca
kezét. Katherine Anyát szemmel láthatóan meghökkentette a gesztus. Kék szemét
Lorenre szegezte.
- Ígérd meg, hogy amit elmondok, azt nem adod tovább senkinek - mondta
Katherine Anya. - Nagyon fontos. Különösen ezen a vidéken. A botránynak még az
árnyéka sem vetülhet.
- Senkinek sem fogok beszélni róla.
- Még akkor se, ha én kérnélek rá - mondta kenetteljes hangon.
- Meg kell tudnunk az igazságot. Komolyan fontolóra vettem az ötletet, hogy
egyszerűen - intett a kezével - felejtsük el a dolgot. Mary Rose nővért csendben
eltemetjük, és ezzel vége.
Loren továbbra is ott tartotta a kezét az apácáén. Az idősebb nő keze sötét
volt, mintha fából faragták volna. - Megteszem, ami tőlem telik.
- Meg kell értened. Mary Rose nővér az egyik legjobb tanárunk volt.

- Társadalomismeretet tanított?
- Igen.
- Nem emlékszem rá - kutatott Loren az emlékei között.
- Azután csatlakozott hozzánk, hogy te leérettségiztél.
- Mióta tanított a Szent Margitban?
- Hét éve. És hadd mondjak valamit. Ez a nő egy szent volt. Tudom, hogy ez
közhely, de nem ismerek más szót, amivel jellemezhetném. Mary Rose nővér soha
nem akart dicsőséget magának.
Nem volt egója.
Egyszerűen csak azt akarta tenni, amit jónak gondolt.
Katherine Anya visszahúzta a kezét. Loren újra hanyatt dőlt a székben, és
keresztbe tette a lábát. - Folytassa.
- Mikor reggel megtaláltuk - én és két nővérünk - Mary Rose nővér
hálóingben volt. Mint sokan közülünk, ő is nagyon szerény nő volt.
Loren bátorítóan bólintott.
- Feldúltak voltunk, természetesen. Nem lélegzett. Megpróbáltuk szájon át
lélegeztetni és szívmasszázst alkalmazni. Egy helyi rendőr nemrég tartott előadást
az életmentő technikákról. Szóval megpróbáltuk. Én csináltam a szívmasszázst,
és... - elcsuklott a hangja.
- …És akkor vette észre, hogy Mary Rose nővérnek szilikonmellei vannak?
Katherine Anya bólintott.
- Említette ezt a többi nővérnek?
- Oh, nem. Természetesen nem.
Loren vállat vont. - Nem igazán értem, mi a probléma - mondta.
- Tényleg nem?
- Mary Rose nővérnek nyilván volt egy másik élete, mielőtt apácának állt
volna. Ki tudja, milyen volt az?
- Éppen ez az - mondta Katherine anya. - Nem volt.
- Nem egészen értem.
- Mary Rose nővér egy nagyon konzervatív oregoni egyházközösségből
érkezett hozzánk. Korán árvaságra jutott, és tizenöt évesen csatlakozott a rendhez.
Lorennek ezt meg kellett fontolnia. - Szóval fogalma sincs...? - a kezével két
félgömböt formázott a saját mellkasa előtt.
- A leghalványabb fogalmam sincs.
- Akkor ezt hogyan magyarázza?
- Azt hiszem - Katherine Anya beharapta az ajkát - azt hiszem, Mary Rose
nővér csalárd szándékkal érkezett hozzánk.
- Miféle csalárd szándékkal?
- Nem tudom - Katherine Anya reménykedve felemelte a tekintetét.
- És itt jövök én a képbe?

- Igen.
- Azt akarja, hogy derítsem ki, mi volt a célja?
- Igen.
- Diszkréten.
- Ebben reménykedünk, Loren. De meg kell tudnunk az igazságot.
- Még ha csúnya lesz, akkor is?
- Különösen akkor - állt fel Katherine Anya.
- Ezt kell tenni a világ csúnya dolgaival. Isten fénye elé kell vonni őket.
- Igen - mondta Loren. - Isten fénye elé.
- Nem vagy már hívő, ugye, Loren?
- Soha nem is voltam.
- Oh, ezt nem tudtam.
Loren felállt, de Katherine Anya még így is fölé tornyosult. Ja, négy méter,
jutott eszébe.
- Segítesz nekem?
- Úgyis tudja, hogy igen.
Negyedik fejezet
Eltelt néhány másodperc. Legalábbis Matt Hunter úgy gondolta, hogy csak
néhány másodperc. Némán meredt a telefonra, és várt. Nem történt semmi. Az agya
teljesen leblokkolt. Aztán mikor újra elkezdett járni, azt kívánta, bár ne tenné. A
telefon. Megfordította, és tanulmányozni kezdte, mintha még sosem látta volna. A
képernyő kicsi volt, emlékeztette magát. A képek akadoztak. Az árnyalatok és a
színek halványak voltak. És a szobában túl erős volt a fény. Bólintott magának.
Gyerünk, tovább. Olivia nem volt platinaszőke. Jól van. Ne hagyd abba.
Ismerte. Szerette. Tudta, hogy ő maga nem volt valami jó parti. Egy
ex-fegyenc nem túl fényes kilátásokkal. Hajlamos elrejteni az érzelmeit. Nem
könnyen bízott meg vagy szeretett bele valakibe. Ezzel szemben Oliviának megvolt
mindene. Gyönyörű volt. Okos. Summa cum laude diplomázott a Virginiai
Egyetemen. Még valamennyi pénze is volt, amit az apja hagyott rá. Ez nem segített.
Igen. Igen, ez nem segít, mert mindezek ellenére Olivia őt választotta - a
jövő nélküli, börtönviselt, rossz partit. Ő volt az első nő, akinek beszélt a múltjáról.
Korábban eggyel sem volt együtt olyan hosszú ideig, hogy szóba hozza. Mi volt a
reakciója?
Nos, azért nem volt egy fáklyásmenet. Olivia mosolya - az a híres, amivel
azonnal levette a lábáról - elhalványult egy pillanatra. Matt azonnal abba akarta
hagyni. El akart menni, mert tudta, képtelen elviselni, hogy az a mosoly miatta
halványuljon el, még ha csak egy pillanatra is. De a ragyogás hamarosan visszatért

teljes intenzitással. Matt megkönnyebbülten harapta be az ajkát. Olivia átnyúlt az
asztalon, megfogta a kezét, és, bizonyos értelemben, soha többé nem engedte el. De
most, ahogy ott ült, eszébe jutottak az első bizonytalan lépések, amiket a börtönből
kiszabadulva megtett, amikor óvatosan, az erős fénytől hunyorogva, kilépett a
kapun, és eszébe jutott az érzés - az érzés, amitől azóta sem sikerült teljesen
megszabadulnia - mintha vékony jégen járna, ami bármikor beszakadhat alatta, és
elnyelheti a jeges mélység. Hogyan magyarázza meg azt, amit látott?
Matt ismerte az emberi természetet. És ismerte az ösztönök világát is. Látta,
ahogy a Sors megátkozta a családját, és tudta, hogy mindent meg lehet magyarázni,
és mindennek az ellenkezőjét is: egy szóval, nincs magyarázat.
A világ se nem kegyetlen, se nem vidám. Véletlenek sorozata, tele kavargó
részecskékkel és egymással reakcióba lépő vegyi anyagokkal. Nincsen valódi
rendszer. Nincs eleve elrendelt gonosz és védelmező jó tündér.
Káosz, bébi. Tökéletes káosz.
És ebben a káoszban neki csak egyetlen biztos fogódzója volt - Olivia.
De ahogy ült az irodájában, szemét még mindig a telefonjára szegezve, nem
tudott szabadulni a látottaktól. Most, ebben a szent pillanatban... mit csinál most
Olivia abban a hotelszobában?
Behunyta a szemét, és megpróbált másra gondolni.
Talán nem ő volt az.
A képernyő kicsi, ismétlem kicsi. A film homályos és akadozó. Matt újra
végigpörgette ugyanazt a gondolatmenetet, hátha ezúttal sikerül meggyőznie
magát. Nem sikerült.
Szorítást érzett a mellkasában.
Képek úsztak be a szeme elé. Próbált megszabadulni tőlük, de nem ment. A
kékfekete hajú fickó. Az az átkozott, mindentudó mosoly. Látta maga előtt Oliviát,
ahogy hanyatt fekszik, miközben szeretkeznek, beharapja az alsó ajkát, a szeme
félig csukva, a nyakán megfeszülnek az izmok. Elképzelte a hangokat is. Először a
kisebb nyögéseket, aztán az eksztatikus kiáltásokat. Elég legyen.
Felnézett, és a tekintete találkozott Rolandáéval.
- Akartál tőlem valamit? - kérdezte.
- Igen. - És?
- Olyan régóta állok itt, hogy elfelejtettem - mondta, azzal vállat vont, és
kiment az irodából. Az ajtót nem csukta be maga után.
Matt felállt, és odalépett az ablakhoz. Ránézett egy képre a falon, ami Bernié
fiairól készült teljes futballfelszerelésben. Bernié és Marsha ezt a fotót küldték
karácsonyi üdvözlőkártyaként három évvel ezelőtt. Egy olyan hamis bronz
keretben volt, amilyet ingyen adnak az embernek, ha vásárol valamilyen terméket a
drogériában.
Bernié fiai, Paul és Ethan, három- illetve ötévesek voltak akkor, és

mosolyogtak. Azóta megváltozott a mosolyuk. Rendes, jól nevelt gyerekek voltak,
de bujkált bennük valami mélyen gyökerező szomorúság. Ha az ember közelről
megvizsgálta azt a mosolyt, látta, hogy most már óvatosabb, és ott ül a szemükben
a félelem, hogy mit vesznek el tőlük legközelebb. Szóval mi tévő legyen most?
Cselekedjük azt, ami a legegyértelműbb, határozta el magát. Hívjuk fel
Oliviát. Derüljön ki, mi a helyzet.
Egyfelől logikusnak tűnt, másfelől azonban nevetséges volt. Ugyan mire
számít? Zihálva beleszól a felesége, miközben a háttérben egy férfi nevet? Vagy ha
Olivia a szokásos vidám hangján köszönti, akkor ő mit tesz? Megkérdi, mi a
helyzet a motelban? Gondolatban már nem hotelszobának látta azt a helyet, hanem
egy kétes hírű motel egyik lyukának, egészen új jelentést tulajdonítva a b betű m-re
cserélésének. „És hogy van a szőke parókád meg a fekete-kék hajú pasi?" Ez nem
hangzott jól.
Hagyta, hogy elragadja a fantáziája. Mindenre volt logikus magyarázat.
Eddig ugyan még nem talált rá, de az nem jelentette azt, hogy nem is volt. Mattnek
eszébe jutott egy tévéműsor a bűvészek trükkjeiről. Az ember figyeli a trükköt, és
nem jön rá, hol verik át, aztán mikor megmutatják neki, akkor már csak azt nem
érti, hogyan lehetett olyan hülye, hogy nem jött rá magától. Ez is ilyen volt.
Ilyennek kellett lennie. Nem látván más lehetőséget, Matt úgy döntött, hogy
felhívja. Olivia telefonszáma az egyes szám alatt volt betáplálva a gyorshívó
memóriába. Lenyomta a gombot, és nyomva tartotta néhány másodpercig. A
telefon elkezdte hívni Olivia számát. Kibámult az ablakon, és Newark városát látta.
Mindig is vegyes érzelmeket váltott ki belőle ez a város. Megvolt benne a
lehetőség, a vibrálás, legtöbbször mégis csak a romlás volt szembeötlő. Valamiért
eszébe jutott az, amikor Duff meglátogatta a börtönben. Duff elkezdett vele
kiabálni, kivörösödött arca olyan volt, mint egy gyereké. Matt némán nézte. Nem
volt mit mondani. A telefon hatszor csengett, mielőtt bekapcsolt Olivia
hangpostája. A felesége hangja olyan ismerős volt... belefájdult a szíve, ahogy
hallgatta. Türelmesen megvárta, míg vége a szövegnek. Megszólalt a síp.
- Szia, én vagyok az - mondta. A hangja természetellenesen csengett, pedig
igyekezett leküzdeni. - Fel tudnál hívni, ha van egy perced?
- Megállt. Általában egy gépies „szeretlek"-kel szokott elköszönni, most
azonban nem mondott semmit, csak lenyomta a piros gombot.
Nem jött el az ablaktól. Ami a börtönben igazán megdöbbentette, az nem a
brutalitás vagy a saját undora volt. Épp ellenkezőleg. Az, hogy egy idő után ezek a
dolgok váltak normálissá. Matt megkedvelte a testvéreit az Árja Nemzetben kimondottan élvezte a társaságukat. Egyfajta perverz változata volt ez a
Stockholmszindrómának.
A lényeg a túlélés. Az agy megváltozik a túlélés érdekében. Bármit elfogad
normálisnak. Ez késztette Mattét megállásra.

Olivia nevetésére gondolt. Hogy mennyire el tudta varázsolni. Azon
tűnődött, hogy az a nevetés valódi-e, vagy ez is csak egy újabb kegyetlen bűbáj,
ami gúnyt űz belőle.
És akkor Matt csinált valami igazán furcsát.
Maga elé tartotta a kamerát, és kartávolságból készített magáról egy képet.
Nem mosolygott. Csak belenézett a lencsébe. A fotó megjelent a kicsiny
képernyőn. Ránézett a saját arcára, de nem tudta volna biztosan megmondani, hogy
mit lát.
Beütötte Olivia számát, és elküldte neki a képet.
Ötödik fejezet
Két óra telt el. Olivia nem hívta vissza.
Matt azt a két órát Ike Kierrel töltötte, egy jó karban lévő idősebb partnerrel,
aki túl hosszúra hagyta nőni hátrafésült, őszes haját. Gazdag családból származott.
Jó kapcsolatai voltak, és azon kívül szinte semmi, de néha ennyi is elegendő. Egy
Viper és két Harley Davidson boldog tulajdonosának mondhatta magát. Az
irodában csak Klímának hívták a Férfi Klimax rövidítéseként.
Klíma elég okos volt ahhoz, hogy tudja, nem annyira okos. Ezért sokat
használta Mattét. Tudta, hogy Matt hajlandó elvégezni a munkák nehezét és a
színfalak mögött maradni. Így Klímának jutott elég ideje arra, hogy ápolja a
kapcsolatokat az ügyfelekkel a nagy részvénytársaságokból, és jó formában tartsa
magát. Szerinte Matt nem törődött eléggé saját magával.
A fehérgalléros bűnözők nem tettek jót Amerikának, de átkozottul sok
hasznot hajtottak a Carter-Sturgis ügyvédi iroda fehérgalléros, fehércipős
jogászainak. Most épp Mike Sterman ügyéről beszéltek, egy Pentacol nevű nagy
gyógyszergyártó vezérigazgatójáéról, akit, többek között, azzal vádoltak, hogy
meghamisította a főkönyveket, mert így akarta manipulálni a részvények árát.
- Mindent egybevetve - mondta Klíma fel-alá járkálva az irodában, legjobb
tisztelt-esküdtszék hanghordozásával.
- Mindent egybevetve, mire is épül a védelem...? - nézett kérdően Mattre.
- Kenjük a másik fickóra - mondta Matt.
- Melyik másik fickóra?
- Igen. - Mi?
- Bármelyik másikra - mondta Matt. - A helyettesére, Sterman sógorára és
korábbi legjobb barátjára, a könyvelőirodára, a bankokra, a minisztériumra, a
beosztottakra. Azt állítjuk, hogy néhányan rosszindulatúan tönkre akarták tenni,
mások pedig jóhiszeműen hibákat követtek el, amik aztán maguk alá temették őket.
- Nem túl ellentmondásos ez így? - kérdezte Klíma összekulcsolva a kezét és

a szemöldökét ráncolva. - Egyszerre rosszindulatúan és jóhiszeműen? - megállt, és
Mattre pillantott, aztán elmosolyodott, majd biccentett. Rosszindulatúan és
jóhiszeműen. Ez tetszett neki.
- Össze kell zavarnunk őket - mondta Matt. - Ha elég embert belekeverünk,
akkor elvesztik a nyomot. Az esküdtszék végül már csak annyit fog tudni, hogy
valami nem stimmel, de azt már nem, hogy hol. Adatokkal és alakokkal fogjuk
bombázni őket. Minden lehetséges hibát felszínre hozunk, felkutatjuk az összes át
nem húzott és pont nélkül hagyott i-t. Úgy teszünk, mintha minden mindennek
ellentmondana, akkor is, ha nem úgy van.
Mindent megkérdőjelezünk. Mindent szkeptikusan fogadunk.
- És mi a helyzet a bár micvóval?
Sterman szervezett egy kétmillió dolláros bár micvót a fiának a Bermudákra,
ahol Beyoncé és Ja Rule is fellépett.
A videofelvételt - ami valójában egy DVD - le fogják vetíteni az
esküdtszéknek.
- Szabályos üzleti kiadás.
- Micsoda?
- Nézzük meg, kik is voltak ott. Nagy gyógyszer-értékesítő vállalatok
vezetői. A legfőbb vásárlók. Fejesek a minisztériumból, akik a támogatásokról és a
gyógyszerek engedélyeztetéséről döntenek. Orvosok, kutatók, miegymás. Az
ügyfelünk egyszerűen csak meghívta őket vacsorára - bevett üzleti gyakorlat a
bostoni teadélután óta. Mindent a cég érdekében tett.
- És az a tény, hogy a partit történetesen a fia bár micvójára adta? Matt vállat
vont. - Ezt is a javára tudjuk fordítani. Zseniális húzás. Klíma értetlen képet vágott.
- Gondold végig. Ha Sterman azt mondta volna, hogy „adok egy nagy partit,
hátha ott meg tudok nyerni néhány újabb ügyfelet", az nem sokat segített volna
rajta. Így hát Sterman, ez a furfangos zseni, előállt valami kevésbé átlátszóval.
Meghívta az üzletfeleit a fia bár micvójára. Ezzel elaltatta a gyanakvásukat. Az a
kedves fickó egy családi eseményre hívta meg őket, nem pedig valami szigorú
üzleti tárgyalásra. Sterman igazán briliáns és kreatív vezérigazgató volt.
Klíma homloka kisimult, és lassan bólintott. - Nem rossz, ez tetszik.
Mattnek ennyit sikerült kisütnie. Megnézte a telefonját, nem merült-e le. De
nem. Megnézte, nem kapott-e üzenetet vagy nem volt-e nem fogadott hívása. Nem
és ismét csak nem.
Klíma felállt. - Holnap beszélünk még róla?
- Persze - felelte Matt.
Klíma elment. Rolanda dugta be a fejét az ajtón. Elnézett abba az irányba,
amerre Klíma eltűnt, majd elhúzta az ujját a torka előtt. Matt megnézte, mennyi az
idő. Ideje volt indulnia.
Kisietett a cég parkolójába. Távolba révedő tekintete egyszerre fókuszált

mindenre és semmire. Tommy, a parkolóőr intett neki. Matt, még mindig szédülve,
visszaintett. Tommy őrhelye hátul volt, a csöpögő csapok alatt. A világot a
társadalmi rangsor határozza meg, még a parkolókban is.
Valaki épp az egyik alapító tag zöld Jaguárját mosta. Matt megfordult. Klíma
egyik Harleyja ott állt letakarva egy átlátszó ponyvával. Látott egy megcsonkított
bevásárlókocsit is. Valaki letörte három kerekét.
Mihez kezd valaki három bevásárlókocsikerékkel?
Matt végigfuttatta a tekintetét az utcán álló autókon, és megakadt a szeme
egy szürke Ford Tauruson, mert a rendszáma MLH-472 volt, Matt monogramja
pedig MKH. Majdnem ugyanaz. Az ilyen véletlen egybeesések mindig
megzavarták. De ahogy ült a kocsijában - végre egyedül maradva gondolataival eszébe jutott valami teljesen új.
Oké, mondta magának, próbáljunk racionálisan gondolkodni. Tételezzük fel
a legrosszabbat - amit a kamerás telefonján látott, az egy találka kezdete volt. Miért
küldte el neki ezt Olivia?
Mi volt vele a célja? Le akarta buktatni magát? Vagy egyfajta segélykiáltás
volt? Ennek nem sok értelme volt.
Aztán rájött valamire: Olivia nem küldött neki semmit.
Az ő telefonjáról jött, az igaz, de - feltéve, hogy ő volt az a szőke parókás nő
- Olivia nem tudta, hogy a kamera rá van irányítva. Emlékezett rá, hogy ez volt az
első gondolata. Őt filmezték, nem ő filmezett.
De akkor ki küldte? Mr. Kék-Fekete Haj?
Ha igen, akkor ki készítette az első képet, amin Kék-Fekete Haj integet? Ő
készítette volna saját magáról?
A válasz: nem. Látta Kék-Fekete tenyerét, és emlékezett rá, hogy az ujján
egy gyűrűt viselt. Vagy legalábbis úgy rémlett neki - de arra nem érezte Késznek
magát, hogy újra megnézze. Milyen gyűrű lehetett az? Jegygyűrű? Nem, a jobb
kezén viselte. Akkor viszont ki fényképezte le?
Olivia?
Miért küldte volna el neki? Vagy véletlenül történt?
Rossz telefonszámot ütött be? Ez valószínűtlen volt.
Volt még egy harmadik személy is a szobában?
Matt nem látta. Még egyszer átgondolta, de sehogy sem akart összeállni a
kép. Mindkét üzenet a felesége telefonjáról érkezett. Ennyi bizonyos. De ha
viszonya volt valakivel, miért akarta volna a tudomására hozni? Olivia biztos, hogy
nem tenne ilyet. De akkor ki?
Mattnek ismét eszébe jutott a Kék-Fekete arcán szétterülő vigyor.
Összerándult a gyomra. Fiatal korában túlságosan is a szívére vett mindent. Nehéz
volt ezt most elhinni róla, de akkoriban túlérzékeny volt. Képes volt sírni egy-egy
elveszített kosárlabda meccs után, akkor is, ha az csak egy felhozó mérkőzés volt.

A legkisebb dolog is hetekig vele maradt. Mindez megváltozott Stephen McGrath
halálának éjszakáján. Ha van valami, amire megtanít a börtön, az az, hogyan takard
el magad. Semmit nem szabad megmutatnod. Soha semmit, egyetlen érzést sem,
mert vagy tönkreteszik, vagy ellopják tőled. Matt most is ezzel próbálkozott.
Megpróbálta elrejteni, eltemetni magában azt a gyomrából kiinduló kellemetlen
remegést. Nem sikerült.
A képek újra megrohanták, szörnyű emlékek keveredtek csodálatosakkal, és
azok fájtak a legjobban. Eszébe jutott egy hétvége, amit Oliviával egy panzióban
töltöttek a massachusettsi Lenoxban. Emlékezett rá, ahogy párnákat és takarókat
terítettek a kandalló elé, majd kinyitottak egy üveg bort. Látta maga előtt Olivia
kezét, ahogy tartja a poharat, a tekintetét, ahogy ránéz, zöld szemét, amibe
belenézve képes volt elfeledni bizonytalan, remegő lépteit - és most ezt egy másik
férfival teszi.
Hirtelen új gondolat hasított belé - egy olyan szörnyű, olyan elviselhetetlenül
rettenetes gondolat, hogy majdnem elveszítette az uralmát a kocsi fölött: Olivia
terhes volt.
A lámpa pirosra váltott. Matt majdnem áthajtott rajta. Az utolsó pillanatban
taposott a fékbe. Egy gyalogos, aki már lelépett az útról, hátraugrott, majd az öklét
rázta felé. Matt mozdulatlanul ült a kormány mögött. Oliviának sok időbe tellett
teherbe esnie.
Mindketten a harmincas éveikben jártak, és Oliviának igencsak ketyegett a
biológiai órája. Nagyon szeretett volna már családot alapítani. Hosszú ideig nem
koronázta siker a próbálkozásaikat. Matt azon kezdett morfondírozni, nem vele
van-e a hiba. Kapott jó néhány nagy verést a sitten. Három hete volt bent, mikor
egyszer négyen lefogták, az ötödik pedig a lágyékát rugdosta tiszta erőből.
Majdnem belehalt a fájdalomba.
Most pedig Olivia hirtelen teherbe esett.
Ki akarta kapcsolni a gondolatait, de nem tudta. A düh kezdte elborítani az
agyát. Még ez is jobb, mint a fájdalom, gondolta, jobb, mint az a gyomorszorító
érzés, mikor az embertől elragadnak valami számára kedveset. Meg kell találnia
Oliviát.
Azonnal meg kell találnia.
Olivia Bostonban volt, ötórányi autóútra tőle. Szarj a házra!
Hajts oda, és tisztázd vele a dolgokat! Hol szállt meg?
Gondolkodni kezdett. Megmondta egyáltalán? Nem emlékezett rá. Ez a
másik gond a mobiltelefonokkal. Az ember nem törődik az ilyen apróságokkal. Mit
számít, hogy a Marriottban vagy Hiltonban szállt-e meg? Üzleti úton volt. Egyik
megbeszélésről ki, a másik vacsorára be, alig van ilyenkor a szobájában.
Az a legegyszerűbb, ha felhívjuk mobilon. Szóval mitévő legyen most?
Fogalma sem volt róla, hogy hol szállt meg. De, még ha tudta volna, akkor

is, nem az volna a logikus, hogy előbb felhívja? Amit látott, az feltehetően nem is
az ő szobája volt. Sokkal inkább Kék-Fekete Hajé. És, még ha meg is találja a
szállodát, mire számít? Hogy elkezd dörömbölni az ajtón, erre Olivia kinyitja
pongyolában, mögötte pedig ott áll Kék-Fekete egy derekára csavart törülközővel?
És akkor mit csinál majd? Leüti azt a rohadékot? Vagy rámutat, és felkiált, hogy
„Aha!"?
Újra megpróbálta felhívni a mobilon. Még mindig semmi válasz. Ezúttal
nem küldött üzenetet.
Miért nem mondta meg neki Olivia, hogy hol fog megszállni? Matt, öregfiú,
hát nem egyértelmű? Vörös köd ereszkedett az agyára. Ebből elég.
Megpróbálta az irodai számát, de az át volt irányítva a hangpostájára: „Hello,
Olivia Hunter vagyok. Péntekig nem leszek bent az irodában. Ha fontos, hívja az
asszisztensemet, Jamie Suh-t a hatnegyvennégyes melléken..." Matt pontosan ezt
tette.
Jamie a harmadik csengés után felvette.
- Olivia Hunter telefonja.
- Hello, Jamie, itt Matt.
- Hello, Matt.
A keze a volánon volt, egy kihangosító segítségével beszélt, amit
mindig is abszurdnak tartott, olyan, mintha valami képzeletbeli baráttal
beszélgetne. Ha telefonon beszél az ember, az a normális, hogy legyen egy a
kezében. - Csak egy gyors kérdés.
- Hajrá.
- Nem tudod, hogy Olivia melyik hotelben szállt meg? Nem érkezett válasz.
- Jamie?
- Itt vagyok - felelte. - Ha tartod egy kicsit, utánanézhetek. De miért nem
hívod fel a mobilján? Azt a számot hagyta meg vészhelyzet esetére.
Matt nem tudta, mit mondjon, hogy ne tűnjön kétségbeesettnek. Ha
elmondaná neki, hogy ezt már megtette, és hagyott neki üzenetet, Jamie Suh
nyilván elcsodálkozna, hogy miért nem várja meg egyszerűen, hogy visszahívja.
Pánikszerűen igyekezett kitalálni valami elfogadható magyarázatot.
- Igen, tudom - mondta. - De szeretnék neki küldeni egy csokor virágot.
Meglepetés.
- Oh, értem - felelte Jamie lelkesen. - Valami különleges alkalom?
- Nem. - Majd idétlenül hozzátette: - De hát a mézeshetek még mindig
tartanak.
- Nevetgélt egy kicsit saját szánalmas poénján, de Jamie, nem meglepő
módon, nem tartott vele.
Hosszú csend következett.
- Ott vagy még? - kérdezte Matt.

- Igen.
- Akkor megmondanád, hogy hol szállt meg?
- Épp most keresem.
- Matt hallotta, ahogy az ujjai járnak a billentyűzeten. Majd:
- Matt?
- Igen.
- Csörög a másik telefon.
Jó az úgy, ha visszahívlak, mikor megtaláltam?
- Persze - mondta kelletlenül. Megadta neki a mobilja számát, majd letette.
Mi a fene folyik itt?
A telefonja ismét rezegni kezdett. Megnézte a számot. Az iroda. Rolanda
nem vesződött a köszönéssel.
- Gond van - mondta. - Hol vagy?
- Épp most éltem a Hetvennyolcadikra.
- Fordulj meg. Washington Street. Évát ki akarják lakoltatni. Elfojtott egy
káromkodást. - Kicsoda?
- Jill lelkész azzal a két izompacsirta fiával. Megfenyegették Évát.
Jill lelkész. Egy nő, aki az Interneten szerzett vallási végzettséget, és
„menhelyeket" állított fel a fiatalok számára, akik addig maradhattak ott vele, amíg
elegendő kajajegyet tudtak felköhögni neki. A módszereik enyhén szólva is
kifogásolhatóak voltak.
Matt beletaposott a fékbe, és megfordult.
- Azonnal ott vagyok - mondta.
Tíz perccel később megállt egy parkolóban a Washington Streeten. A
környék nem volt messze a Branch Brook Parktól. Gyerekként Matt odajárt
teniszezni. Egy ideig versenyszerűen űzte, a szülei minden második hétvégén
elvitték Port Washingtonba egy-egy tornára. Még ranglistás helyezése is volt a
tizennégy év alatti korosztályban. A családja azonban egy idő titán nem járt már a
Branch Brook felé. Matt soha nem értette meg teljesen, mi történt Newarkkal.
Virágzó, csodálatos városrész volt.
A tehetősebbek természetesen továbbálltak valamilyen kertvárosba az
ötvenes-hatvanas évek nagy költözködési lázában. Ez természetes volt. Mindenhol
így történt. De Newark teljesen elnéptelenedett. Azok, akik elköltöztek - még ha
csak néhány mérföldre is - soha többé nem néztek vissza. Részben a hatvanas évek
vége felé kitört zavargások miatt. Részben egyszerű fajgyűlöletből. De nem csak
erről volt szó, volt itt valami rosszabb, és Matt nem tudta, mi az.
Kiszállt az autóból. A környéket jórészt afrikai-amerikaiak lakták. A legtöbb
ügyfelük is közülük került ki. Matt eltűnődött ezen. Amíg odabent volt, azt az
n-betűs szót hallotta a leggyakrabban. Ő maga is mondta, be kellett illeszkednie, és
egy idő után már nem is tartotta olyan visszataszítónak, és természetesen ez volt a

legvisszataszítóbb az egészben.
Végül be kellett látnia, hogy a liberális, kertvárosi szlogen, miszerint a
bőrszín nem számít, hazugság. A börtönben semmi más nem számított, csak a
bőrszín. És idekint, ebben a teljesen más világban, legalább olyan fontos volt.
Gyorsan körbepillantott. A tekintete megakadt egy érdekes graffitin. Egy
kőház falára valaki méteres betűkkel a következő szöveget írta:
A KURVÁK HAZUDNAK!
Normális körülmények között Matt nem szentelt volna különösebb figyelmet
egy ilyen feliratnak. De ma igen. A betűk pirossal voltak odafestve, és jobbra
dőltek. Ha az ember nem tudja elolvasni, akkor is érzi a belőle sütő haragot. Matt
azon gondolkodott, vajon mi inspirálhatta a szerzőt. Ezzel a vandál tettel vajon
sikerült levezetnie a haragját - vagy ez csak az első lépés volt valami nagyobb
pusztítás
felé?
Elindult Eva háza felé. Jill lelkész kocsija, egy dugig tömött Mercedes
560-as, ott állt a ház előtt. Az egyik fia karba tett kézzel őrködött, arcán komor
kifejezés. Matt ismét körülnézett. A szomszédok kint bámészkodtak az utcán. Egy
kiszuperált, régi fűnyírón két kisebb gyerek ült. Az anyjuk babakocsiként használta.
A nő magában motyogott. Az emberek megbámulták Mattét - egy fehér férfi nem
volt szokatlan errefelé, de azért felkeltette a kíváncsiságukat.
Jill lelkész fiai némán figyelték, ahogy közeledik.
Az utca elcsendesedett, mint egy westernben. Az emberek várták a
produkciót. Matt odaköszönt. - Hogy s mint?
A fiúk valószínűleg ikrek voltak. Az egyik tovább bámulta Mattét. A másik
elkezdte bepakolni Eva holmiját a kocsi csomagtartójába. Matt nem torpant meg.
Folyamatosan mosolyogva közeledett hozzájuk.
- Szeretném, hogyha ezt azonnal abbahagynák.
Karbatett-Kéz megszólalt. - Kicsoda maga?
Kijött Jill lelkész. Végigmérte Mattét, és ő is felvette a komor arcát.
- Nem dobhatják ki innét - mondta Matt.
- Ez az én házam - felelte Jill lelkész kioktató hangon.
- Nem, ez a ház az államé. Maga csak karitatív célokra kapta meg.
- Eva nem tartotta be a szabályokat. Szigorú erkölcsi szabályzat szerint
élünk. Eva megszegte őket.
- Hogyan?
Jill lelkész elmosolyodott. - Nem hinném, hogy ez magára tartozna.
Megkérdezhetem a nevét?
A két fiú összenézett. Az egyikük letette Eva holmiját.
Felé fordultak. Matt Jill lelkész Mercedesére mutatott.
- Szép járgány.

A két fiú összevonta a szemöldökét, és elindult felé. Az egyikük
megroppantotta a nyakát. A másik kinyitotta, majd újra összeszorította az öklét.
Matt érezte, hogy a vér az agyába tolul. Furcsamód Stephen McGrath halála - a
„baleset" - nem rettentette el örökre az erőszaktól. Sőt lehet, hogy csak
agresszívabbá vált azon az éjszakán... de ez most nem számított. Egy leckét nagyon
jól megtanult a fizikai konfrontációkról: Lehetetlen megjósolni, hogy mi fog
történni. Aki az első ütést beviszi, az feltehetően nyer. Az erősebb általában nyer.
De ha egyszer elkezdődik, ha a vörös tornádó elragadja a küzdő feleket, akkor
bármi megtörténhet. Nyakropogtató megszólalt. - Kicsoda maga? - ismételte. Matt
nem akarta megkockáztatni. Felsóhajtott, és elővette a kamerás telefonját.
- A nevem Bob Smiley, a Channel Nine Newstól. Ez megállította őket. Rájuk
irányította a telefont, és úgy tett, mint aki bekapcsolja.
- Ha nem bánják, felveszem, amit csinálnak. A közvetítő kocsi pár percen
belül itt lesz, hogy még jobb felvételeket tudjunk készíteni.
Az ikrek az anyjukra néztek. Jill lelkész arca üdvözült de hamis mosolyra
húzódott.
- Segítünk Évának átköltözni - mondta. - Egy jobb helyre.
- Uh huh.
- De persze, ha szeretne inkább itt maradni.
- Szeretne - mondta Matt.
- Milo, vidd vissza a holmiját a házba.
Milo, a Nyakropogtató szúrós pillantást vetett Mattre. Matt feltartotta a
kamerát. - Maradj így, Milo. - Milo és Ökölnyitogató elkezdték kipakolni a cuccot
a kocsiból. Jill lelkész a Mercedeshez sietett, és ott várt. Eva kinézett a ház ablakán,
és elsuttogott egy néma köszönömöt. Matt bólintott, és elfordult.
És akkor, amikor elfordult, akkor vette észre a szürke Ford Taunust. Az autó
mintegy harminc méterrel mögötte parkolt. Matt megdermedt. Szürke Ford
Taurusokkal tele volt a város, mondhatni az volt az ország legnépszerűbb
autómárkája. Nincs abban semmi rendkívüli, ha egy nap valaki kettővel találkozik.
Ebben az utcában is valószínűleg van még egy Ford Taurus. Vagy kettő, esetleg
három. És nem volna benne semmi meglepő, ha az egyik szürke volna. De vajon a
rendszáma annak is MHL-lel kezdődik, ami annyira hasonlít az ő monogramjára, az
MKH-ra?
Rámeredt a kocsi rendszámtáblájára. MLH-472. Ugyanaz az autó, amit az
iroda előtt látott.
Matt próbálta megőrizni a nyugalmát. Tudta, hogy lehetne ez akár véletlen
egybeesés is. Valaki látja egy nap kétszer ugyanazt az autót. Alig fél mérföldre volt
az irodától. Ez egy meglehetősen sűrűn lakott környék. Nincs itt semmi szenzáció.
Egy átlagos napon - vagy inkább: bármely más napon - hitt volna ennek a
logikának.

De nem ma. Egy pillanatig habozott, de csak egy pillanatig. Aztán elindult az
autó felé.
- Hé - kiáltotta Milo. - Hová megy?
- Nyugi, nagy ember.
Öt lépést sem tett meg, mikor látta, hogy a Ford Taurus első kerekei
elfordulnak. Matt meggyorsította a lépteit.
A Taurus hirtelen, figyelmeztetés nélkül, keresztbe fordult az utcán. Majd
kigyulladtak a tolatólámpái, és elkezdett hátrafelé menni. Matt rájött, hogy a vezető
meg akar fordulni. A sofőr beletaposott a fékbe, és vadul elkezdte tekerni a
kormányt. Matt alig pár méterre volt a hátsó szélvédőjétől.
- Várjon! - kiáltotta, és rohanni kezdett. A kocsi elé ugrott. Ez hiba volt. A
Taurus csikorgó kerekekkel kilőtt felé.
Nem lassított, nem tétovázott. Matt oldalra ugrott.
A Taurus gyorsított. Matt elvetődött. Az autó lökhárítója elkapta a bokáját.
Éles fájdalom hasított belé. Matt megpördült a levegőben, és arccal előre a földre
esett. Gördült még egyet a talajon, és végül a hátán állapodott meg.
Néhány pillanatig Matt csak pislogott a napba. Emberek gyűltek köré. - Jól
van?
- kérdezte valaki. Bólintott, és felült. Megtapogatta a bokáját. Alaposan
bedagadt, de nem tört el. Valaki talpra segítette.
Az egész - attól a pillanattól kezdve, hogy meglátta az autót - nem tartott
tovább öt másodpercnél. Maximum tíz, annál biztosan nem volt több. Matt
körülnézett. Valaki követte.
A zsebéhez nyúlt. A telefonja még ott volt. Bicegve elindult vissza Eva
lakása felé. Jill lelkész és a fiai eltűntek. Ellenőrizte, hogy Évával minden rendben
van-e, aztán beszállt az autójába, és vett egy mély lélegzetet. Végiggondolta, mit
csináljon, és az első lépés egészen egyértelmű volt.
A privát vonalát hívta. Mikor Cingle felvette, csak annyit kérdezett:
- Az irodában vagy?
- Ja.
- Öt perc múlva ott leszek.
Hatodik fejezet
Loren Muse gyilkossági nyomozó kinyitotta a lakása ajtaját, és azonnal
megcsapta a cigarettaszag. Megállt, és mélyen beszívta.
Kertes lakása a Morris Avenue-n volt, New Jersey Union nevű részén. Soha
nem értette, miért hívják „kertes"-nek. Az, amit kertnek neveztek, egy akna volt –
téglából épült, személytelen, és sehol semmi zöld benne. Ez volt a purgatórium

New Jerseymódra, egy állomás, ahol a társadalmi ranglétrán fel- vagy lefelé
igyekvők hosszabbrövidebb ideig meghúzzák magukat. Fiatal párok éltek itt, akik
nem tudtak még házat venni, vagy szerencsétlen nyugdíjasok, akiknek a gyerekeik
kitették a szűrét. És persze szingli nők, a vénlánnyá válás szélén, akik túl sokat
dolgoztak, és túl keveset szórakoztak - ők is itt végezték. Loren harmincnégy éves
volt, rendszeresen randevúzott, és hogy pöfékelő anyját idézze, aki jelen
pillanatban épp a kanapén hevert, „még nem zárta le az akciót". A rendőr-image
ilyen hatással volt a férfiakra. Eleinte vonzónak tartották, aztán épp ez késztette
őket menekülésre, mikor a bevezető randik véget értek. Mostanában egy Pete nevű
fickóval találkozgatott, akire az anyja ráaggatta az „örök vesztes" címkét, és Loren
nehezen tudott volna vitába szállni vele.
Két macskáját, Oscart és Felixet, sehol sem látta, de ez volt a normális.
Anyja, az elbűvölő Cannen Valós Muse Brewster Akárki a kanapén terpeszkedett,
és a Jeopardy!{2} legújabb adását bámulta. Minden áldott nap végignézte, de soha
egyetlen kérdésre sem tudta még a helyes választ.
- Hey - köszönt be Loren.
- Ez a lakás egy pöcegödör - mondta az anyja.
- Akkor takarítsd ki. Vagy inkább költözz el.
Carmen nemrég szakított a Negyedik Férjjel. Még mindig jól nézett ki sokkal jobban, mint a lánya, aki öngyilkos apjára ütött.
Még mindig szexi volt, bár most épp nem volt a legjobb formában. Kezdett
már ugyan hervadni, de sokkal jobb pasikat fogott magának, mint Loren. A férfiak
szerették Carmen Valós Muse Satöbbit.
Carmen visszafordult a tévé felé, és szívott egy újabb mély slukkot a
cigarettából.
Loren megszólalt.
- Százszor megkértelek már, hogy ne cigizz idebent.
- De hát te is dohányzol.
- Nem, Anya, leszoktam.
Carmen ismét felé fordította nagy barna szemeit, és közben csábosán
rezegtette a szempilláit. - Leszoktál? - Igen.
- Ugyan már. Két hónap? Az még nem leszokás.
- Öt hónap.
- Ugyanaz. Te annak idején nem dohányoztál idebent? - Mert?
- Mert akkor nem értem a problémát. Nekem ne mondd azt, hogy nem megy
ki innét a füst, vagy hogy ez is amolyan puccos nemdohányzó szálloda. Oké?
Ismerte már az anyjának ezt a tekintetét, ahogy végigmérte, és megállapította, hogy
semmiben sem hasonlít rá. Loren már várta az elmaradhatatlan „segítő" tanácsokat:
csináltatnod kéne valami normális frizurát; miért nem viselsz testhezállóbb
ruhákat?; úgy nézel ki, mint egy fiú; nem láttad azt az új push-upos melltartót a

Victoria Streeten?; belehalnál, ha egyszer kisminkelnéd magad?; alacsony nőknek
soha nem szabadna magas sarkú nélkül kilépniük az utcára. Carmen szája már
nyílt, mikor megcsörrent a telefon.
- Nehogy elfelejtsd, mit akartál - mondta Loren. Felvette a kagylót.
- Hé, Hugi, je moi.
„Mot" Eldon Teak volt. Egy hatvankét éves kaukázusi nagypapa, aki
kizárólag rap zenét hallgatott. Mellesleg pedig ő volt Essex megye igazságügyi
orvosszakértője.
- Mi az ábra, Eldon?
- Tiéd a Nagymellű Apáca?
- Így hívod?
- Amíg ki nem találok valami viccesebbet. Nekem tetszett a Miasszonyunk a
Völggyel vagy a Szent Hegyek Nővér, de másnak nem.
Loren megdörgölte a szemét a mutatóujjával.
- Van valamid a számomra?
- Igen.
- Úgymint?
- A halála nem véletlen volt.
- Megölték?
- Aha. Párna az arcra.
- Hogy a fenébe nem vették ezt észre?
- Kik hogy a fenébe nem vették észre?
- Nem azt mondták, hogy természetes halállal halt meg?
- De igen.
- Eldon, ezt értem az alatt, mikor azt kérdem, hogy a fenébe nem vették
észre.
- Én meg azt kérdeztem, kire gondoltál.
- Bárkire, aki eredetileg megvizsgálta.
- Senki nem vizsgálta meg. Éppen erről beszélek.
- Miért nem?
- Viccelsz, ugye?
- Nem. Úgy értem, nem kellett volna ennek azonnal kiderülnie?
- Túl sokat nézel tévét. Százezrek halnak meg naponta. A feleség holtan
találja a férjét a konyhában. Gondolod, hogy felboncoljuk? Gondolod, hogy
megvizsgáljuk, gyilkosság áldozata lett-e? A legtöbb esetben a zsaruk ki se jönnek.
Apám meghalt, mikor is, (íz évvel ezelőtt. Anyám felhívta a temetkezési vállalatot,
egy orvos megállapította a haláll beálltát, és már vitték is. Ez a normális menete a
dolgoknak. Meghal egy apáca, és mindenki azt hiszi, természetes halállal, mert nem
tudják, mit keressenek. Soha nem derítettem volna ki, ha a Főnökasszony nem

szólal meg.
- Biztos vagy benne, hogy párna volt?
- Aha. Egy párna a szobájából. Tele van fonalrosttal a torka.
- És a körme alatt találtál valamit?
- Tiszták.
- Ez nem szokatlan?
- Az attól függ.
Loren megrázta a fejét, próbálta összerakni a képet. - Nálad van a
személyije?
- Kinek?
- Az áldozatnak.
- Nincs, azt hittem, ő Szilikon Nővér vagy valami ilyesmi. Minek nekünk a
személyije?
Loren ránézett az órájára. - Meddig vagy még bent?
- Két órát - felelte Eldon Teak. - Indulok.
Hetedik fejezet
Így találsz rá.
Elsőéves vagy a főiskolán, tavaszi szünet van. A legtöbb barátod Baytona
Beachen sütteti a hasát, de a középiskolás haverodnak, Ricknek az anyja egy
utazási irodában dolgozik. Szerez nektek egy szuper olcsó utat Vegasba, így hát a
barátoddal elmentek öt éjszakára a Flamingó Hotelba.
Az utolsó este felkeresel egy nightclubot, a Caesars Palace-t, mert azt
hallottad, hogy tele van vakációzó diáklányokkal. Olyan, amilyenre számítottál,
zajos és zsúfolt. Túl sok a neon. Nem a te világod. A barátaiddal vagy, próbálod
megérteni, mit mondanak, de a zaj elnyomja a hangjukat. Körülnézel. Ekkor
pillantod meg először Oliviát.
Nem, a zene nem hallgat el, és nem vált át az angyalok karára. De valami
történik veled. Ránézel, és érzed a mellkasodban, mintha megpendült volna ott egy
húr, és látod, hogy ő is ugyanazt érzi.
Általában szégyenlős vagy, nincs jó dumád, de ma este nem tudsz hibázni.
Átverekszed magad a termen, és bemutatkozol. Mindannyiunkkal megesik ez
egyszer az életben, gondolod. Egy bulin meglátsz egy gyönyörű lányt, rád néz,
elkezdtek beszélgetni, és egyik pillanatról a másikra már nem egyéjszakás
kalandokban, hanem családban és gyerekekben gondolkodsz. Beszélgettek. Órákig
beszélgettek. Úgy néz rád, mintha te lennél az egyetlen ember a világon. Elmentek
valami csendesebb helyre. Megcsókolod. Visszacsókol. Egész éjjel csókolóztok, és
igazából nem is akarsz többet. A karodban tartod. Beszélgettek. Szereted, ahogy

nevet. Szereted az arcát. Mindent szeretsz, ami vele kapcsolatos.
Egymás karjaiban alszotok el, teljesen felöltözve, és közben azon tűnődsz,
leszel-e még valaha ilyen boldog. A hajának orgonaillata van. Soha nem fogod
elfelejteni azt az illatot.
Bármit megtennél, hogy ez így maradjon, de tudod, hogy nem fog. Az efféle
kapcsolatok soha nem tartósak. Neked megvan a saját életed, neki van otthon egy
„komoly" barátja, egy vőlegénye.
Ez nem erről szól. Ez csak kettőtökről szól, a ti saját világotokról, csak túl
rövid az idő. Egy egész életet belezsúfoltok ebbe a néhány órába udvarlással,
együttéléssel és szakítással együtt.
A végén visszatérsz a saját életedbe, és ő is a magáéba.
Nem vesződtök azzal, hogy telefonszámot cseréljetek - egyikőtök sem akar
színlelni - de kikísér a reptérre, és szenvedélyesen megcsókol. A szeme nedves,
mikor kibontod magad az öleléséből. Visszatérsz az iskolába.
Folytatod az életedet, de soha nem felejted el azt az éjszakát, ahogy csókolt
és a hajának az illatát. Ott marad veled. Gondolsz rá. Nem mindennap, még csak
nem is minden héten. De ott van. Mindig előveszed ezt az emléket, ha egyedül
érzed magad, és nem tudod eldönteni, hogy jobb lesz-e tőle vagy rosszabb.
Néha szeretnéd tudni, hogy vajon ő is így van-e vele.
Eltelik tizenegy év. Nem találkozol vele ez alatt az idő alatt.
Már nem ugyanaz az ember vagy.
Stephen McGrath halála vakvágányra juttatott.
Börtönben ültél. De most újra szabad vagy. Visszakaptad az életed. A Carter
Sturgis nevű ügyvédi irodánál dolgozol.
Egy napon beütöd a nevét a Google keresőjébe.
Tudod, hogy ostoba és gyerekes dolog. Nyilván hozzáment a vőlegényéhez,
és van már három vagy négy gyereke, talán a férje nevét is felvette. De ezzel nem
ártasz senkinek. Nem akarsz kutakodni utána. Egyszerűen csak kíváncsi vagy. Sok
Olivia Murray van.
Szűkíted a keresést, és találsz egyet, amelyik talán ő. Ez az Olivia Murray
értékesítési igazgató a DataBetter nevű cégnél, ami számítógépes rendszereket
tervez kis- és középméretű cégek számára. A DataBetter honlapján megtalálod az
alkalmazottak életrajzát. Az övé meglehetősen rövid, de annyi benne van, hogy
Virginiában végzett.
A te Olivia Murrayd is odajárt, mikor találkoztatok. Megpróbálod kiverni a
fejedből. Nem tartozol azok közé, akik hisznek a sorsban és a végzetben - épp
ellenkezőleg - de hat hónappal később a Carter Sturgis vezetői úgy döntenek, hogy
itt az ideje korszerűsíteni a cég számítógépes rendszerét. Klíma tudja, hogy tanultál
programozást a börtönben. Azt javasolja, hogy te is legyél benne az új irodai
hálózat kialakítására létesített bizottságban. Indítványozod, hogy hívjatok oda

néhány céget, és tegyenek árajánlatot. Az egyik cég ezek közül a DataBetter.
Két ember érkezik a DataBettertől a Carter Sturgis irodájába.
Pánikba esel.
Végül, úgy teszel, mintha közbejött volna valami sürgős elintéznivaló, és
nem jelensz meg a prezentáción. Az már túl sok volna így felbukkanni. Hagyod,
hogy a bizottság másik három tagja intézzen mindent. Az irodádban ülsz. Remeg a
lábad. A körmödet rágod. Úgy érzed magad, mint egy idióta.
Délben valaki kopogtat az ajtódon.
Kinyitod, és Olivia áll előtted.
Azonnal felismered. Úgy hat rád, mintha gyomorszájba rúgtak volna. Ismét
megpendül benned az a húr. Alig tudsz megszólalni. A bal kezére nézel. A
gyűrűsujjára. Nincs ott semmi.
Olivia mosolyog, és elmondja, hogy épp itt, a Carter Sturgisnél csinál egy
prezentációt. Megpróbálsz bólintani. A cége épp árajánlatot készül tenni a
számítógépes rendszer korszerűsítésére, mondja. Meglátta a neved azoknak a
listáján, akik ott lesznek majd a prezentáción, és azon gondolkodott, hogy vajon
ugyanaz a Matt Hunter vagy-e, mint akivel annyi évvel ezelőtt találkozott. Még
mindig sokkos állapotban meghívod egy kávéra. Habozik, de aztán igent mond.
Mikor felállsz, és elindultok az ajtóhoz, megérzed a hajának az illatát. Még mindig
olyan, mint az orgona, és majdnem elsírod magad.
Egyikőtök sem fárasztja magát hamis bevezető-ismerkedő szöveggel. Az
évek során ő is gondolt rád, jössz rá. A vőlegényével régen szakított. Soha nem
ment férjhez.
A szíved nem bír magával, hiába rázod meg néha a fejed. Tudod, hogy ez az
egész túl lehetetlen. Egyikőtök sem hisz abban, hogy létezik szerelem első látásra.
De mégis itt vagytok.
Az elkövetkező hetekben megismered az igazi szerelmet. Ő tanít meg rá.
Elmondod neki az igazságot a múltadról. Túlteszi magát rajta. Összeházasodtok.
Teherbe esik. Boldogok vagytok. Azzal ünneplitek meg a jó hírt, hogy vesztek
magatoknak egy-egy fényképezős telefont.
És aztán, egy napon, kapsz egy üzenetet, és látod a nőt, akivel abban
a régen volt tavaszi szünetben találkoztál - az egyetlen nőt, akit igazán
szerettél - egy szállodai szobában egy másik férfival.
Mi a francért követné őt bárki is? Matt két kézzel fogta a kormányt,
miközben az agyában keringtek a különböző válaszlehetőségek. Megvizsgálta őket.
Egyik sem volt elég jó.
Segítségre volt szüksége, méghozzá azonnal. És ez azt jelentette, hogy fel
kell keresnie Cingle-t.
El fog késni a ház bejárásáról. Nem nagyon érdekelte. A jövő, amit
mostanáig álmodott magának - ház, sövénykerítés, a mindig gyönyörű Olivia, a 2 -

4 gyerek, az aranyszőrű vizsla - rémisztően irreálisnak tűnt. Egy börtönbüntetésre
ítélt gyilkos visszatér a kertvárosba, ahol egykor felnőtt, és ideális családapa lesz ez egyszerre úgy hangzott, mint valami rossz szappanopera.
Felhívta Marshát, a sógornőjét, hogy megmondja neki, késni fog, de csak az
automata kapcsolt be. Hagyott neki egy üzenetet, és leparkolta az autót. Egy
csillogó, üvegfalú irodaházban székelt a HNY - Hatékony Nyomozás, egy nagy
magánnyomozó cég, akiknek a Carter Sturgis néha igénybe vette a szolgáltatásait.
Mindent egybevetve Matt nem volt túl jó véleménnyel a magánkopókról. A
filmekben és a regényekben általában nagyon tuti csávók. A valóságban azonban a
legjobb esetben fáradt, nyugdíjas zsaruk, a legrosszabb verzió szerint pedig olyan
fickók, akik zsaruk szerettek volna lenni, de valamiért nem sikerült nekik. Matt
nem eggyel találkozott az utóbbi fajtából a börtönőrök között. A kudarc és a
tesztoszteron-túltengés néha rémisztő kombinációkat hozott létre. Matt egy olyan
magánnyomozó irodájában ült, aki az egyik kivétel volt a fentiek alól - a gyönyörű
és ellentmondásos Ms. Cingle Shaker. Matt nem hitte, hogy ez volna az igazi neve,
de ezt használta hivatalosan. Cingle hat láb magas volt, kékszemű, a haja színe,
mint a méz. Az arca vonzó volt, a teste pedig olyan, amitől megállt a férfiak
szívverése - az ilyenre mondják, hogy leáll tőle a forgalom. Még Olivia is csak
füttyentett, mikor találkozott vele. Azt beszélték, hogy egy ideig táncosnőként
dolgozott a Radio City Music Hallban, de a többi lány kitúrta mondván, hogy
tönkreteszi a „szimmetriát". Matt minden további nélkül el tudta ezt hinni. Cingle
lába fent volt az asztalon. Cowboy csizma volt rajta, ami hozzátett még két
hüvelyket a magasságához, és fekete, feszülős farmer. Felül egy fekete garbót
viselt, ami más nőkön hivalkodásnak tűnhet, az ő esetében azonban egyenértékű
volt a közszemérem-sértéssel.
- New Jersey-i rendszám volt - mondta Matt harmadszor is.
- MLH-472. Cingle nem mozdult.
Az állát a hüvelyk és a mutatóujja alkotta L-ben nyugtatta.
Rábámult Mattre.
- Mi van? - kérdezte a férfi.
- Milyen ügyfél nevére állítsam ki a számlát?
- Nincs ügyfél - mondta Matt. - Az én nevemre.
- Szóval neked.
- Igen.
- Hmm - dünnyögte Cingle, azzal lerakta a lábát a padlóra, és elmosolyodott.
- Szóval személyes ügy?
- Ezt nevezem - mondta Matt. - Megmondom, hogy az én nevemre írd a
számlát, mert ez az én ügyem, és ebből azonnal kitalálod, hogy személyes ügy.
- A sok éves gyakorlat, Hunter. Ettől még nem kell a lábaim elé borulnod.
Matt kipréselt magából egy mosolyt.

A nő nem vette le róla a szemét. - Akarod hallani az egyik szabályt Cingle
Shaker Nyomozói Tízparancsolatából?
- Nem, nem igazán.
- Hatodik Szabály: Ha egy férfi megkér, hogy nézz utána egy rendszámnak,
az csak két dolgot jelenthet. Egy - Cingle felemelte az ujját - azt hiszi, hogy a
felesége megcsalja, és tudni akarja, hogy kivel.
- És a kettő?
- Nincsen kettő. Hazudtam. Csak ez az egy van.
- Nem erről van szó. Cingle megrázta a fejét.
- Mi van?
- A sittesek jobban szoktak hazudni. Erre nem válaszolt.
- Oké, mondjuk azt, hogy hiszek neked.
Miért akarod, hogy utánanézzek?
- Személyes ügy. Emlékszel? Nekem, az én nevemre, személyes! Cingle
felállt, csípőre tette a kezét, és onnan nézett le Mattre.
Oliviával ellentétben Matt nem füttyentett, csak gondolatban.
- Gondolj rám úgy, mint a gyóntatódra - mondta.
- Könnyíts a lelkeden.
- Ja - mondta Matt. - Gyóntató. Pont ez jutott eszembe. - Felült a székben. Megtennéd ezt nekem?
- Okézsoké - mondta, de egy pillanatig még nem mozdult. Matt meg se
rezdült. Cingle visszaült, és a lábát újra felrakta az asztalra.
- A csípőre tett kéz általában elgyengíti a férfiakat.
- Én kőkemény vagyok.
- Tudom, ezt is belekalkuláltam.
- Ha, ha.
Ismét rávetette kérdő tekintetét. - Te szerelmes vagy Olíviába, ugye?
- Ezt nem veled fogom megvitatni, Cingle.
- Nem kell válaszolnod. Láttam, hogyan nézel rá. És ő hogyan néz rád.
- Akkor tudod.
Felsóhajtott. - Mondd még egyszer azt a rendszámot. Matt elmondta újra, és
figyelte, ahogy Cingle leírja.
- Egy órán belül meglesz. Majd hívlak a mobilodon.
- Köszi. - Elindult az ajtó felé.
- Matt? Visszafordult.
- Van némi tapasztalatom az ilyen ügyekben.
- Ebben nem kételkedem.
- Ha kinyitod ezt az ajtót - mondta Cingle, és felemelte a papírlapot a
rendszámmal. - Az olyan, mintha belemennél egy ökölharcba. Ha elkezded, nem
tudhatod, mi fog történni.

- Oh, Cingle, ez igazán kedves volt.
Széttárta a karját. - A kedvesség még kamasz koromban kiveszett belőlem.
- Csak annyit kérek, hogy nézz utána.
- Utána fogok nézni.
- Köszönöm.
- De - emelte fel a mutatóujját - ha úgy érzed majd, hogy tovább akarsz
menni, ígérd meg, hogy nem hántod el a segítségemet.
- Nem fogok továbbmenni - mondta, és ahogy ránézett Cingle arcára,
pontosan látta rajta, hogy a nő egy szavát sem hiszi el.
Matt épp beért szülővárosába, Livingstonba, mikor ismét megszólalt a
mobiltelefonja.
Jamie Suh, Olivia asszisztense csörgött végre vissza.
- Sajnálom, Matt, de nem találom a szálloda elérhetőségét.
- Hogy lehet az? - csattant fel gondolkodás nélkül. Túl hosszú csend a vonal
túlsó végén.
Megpróbált visszakozni.
- Úgy értem, nem szokta meghagyni? Vészhelyzet esetére.
- Nála van a mobilja.
Erre nem tudta, mit feleljen.
- És az esetek többségében - folytatta Jamie - én intézem a szállodafoglalását.
- És ezúttal nem?
- Nem.
- Aztán sietve hozzátette: - De ebben nincsen semmi szokatlan. Néha Olivia
maga csinálja.
Matt nem tudta eldönteni, hogy ez jó hír-e vagy sem.
- Beszéltél ma vele?
- Reggel betelefonált.
- Nem mondta, hol lesz?
Ismét csend. Matt tudta, hogy a viselkedése túlmutat a normális házastársi
kíváncsiságon, de úgy döntött, megéri a kockázatot.
- Csak annyit mondott, hogy lesz néhány megbeszélése. Semmi rendkívüli.
- Oké, ha újra telefonálna...
- Megmondom, hogy kerested. Azzal Jamie letette.
Újabb emlékkép ugrott be. Eszébe jutott egy veszekedésük, az a fajta
értelmetlen csetepaté, mikor az ember tudja, hogy nincs igaza, de képtelen
abbahagyni. Olivia könnyekben tört ki, és nem hívta fel két napig. Két teljes napig.
Matt hiába telefonált, nem vette fel. Mindenhol kereste, de nem találta meg. Úgy
érezte magát, mint akinek lyukat ütöttek a szívébe. Ez jutott most eszébe. A
gondolat, hogy talán soha többé nem látja, olyan fájdalmas volt, hogy alig kapott
levegőt. Épp akkor fejezték be a ház bejárását, mikor Matt megérkezett. Kilenc

évvel ezelőtt szabadult a börtönből, miután négy évet ült emberölésért. Most pedig,
bármilyen hihetetlennek is tűnik, egy hajszál választotta el attól, hogy vegyen egy
házat, megossza a nővel, akit szeret, és gyerekeket neveljen.
Megrázta a fejét.
A ház egy 1965-ben épült kertvárosban volt. Livingston túlnyomó részéhez
hasonlóan ez is farm volt korábban. Az összes ház szinte ugyanolyan volt, de ha ez
zavarta is Olíviát, jól titkolta. Mikor először megpillantotta, szinte vallásos
elragadtatottsággal bámulta, és azt suttogta: „Tökéletes." Lelkesedése Matt minden
kétségét félresöpörte.
Megállt a ház előtt, ahol nemsokára az udvara lesz, és megpróbálta
elképzelni, hogy itt él. Furcsa érzés volt. Ő már nem tartozott ide. Tudta ezt jól
addig, hát igen, addig, amíg nem találkozott Olíviával. És most mégis visszatért.
A háta mögött egy járőrautó állt meg. Két férfi szállt ki belőle. Az egyik
egyenruhában volt. Fiatal, izmos rendőr.
Zsarumódra rákacsintott. A másik egy nyomozó.
- Hello, Matt - szólította meg a barnaöltönyös. - Ezer éve nem láttuk
egymást. Tényleg sok idő eltelt már azóta, hogy egy iskolába jártak, de Matt így is
azonnal felismerte Lance Bannert.
- Hello, Lance.
A két férfi egyszerre csapta be az ajtót, mintha egy koreográfia része
lett volna.
Az egyenruhás keresztbefonta a karját a mellén, és nem szólt egy szót sem.
Lance elindult Matt felé.
- Tudod - mondta Lance, - itt lakom ebben az utcában.
- Ebben?
- Igen.
Matt hallgatott.
- Nyomozó vagyok a rendőrségnél.
- Gratulálok.
- Kösz.
Mióta is ismerte Lance Bannert? Legalább másodikos koruk óta. Soha nem
voltak barátok, de ellenségek sem. Három évig játszottak ugyanabban a csapatban.
Volt egy közös tornaórájuk nyolcadikban, aztán egy tanulószobán voltak
középiskolában. A Livingston Középiskola nagy volt - hatszáz diák
évfolyamonként. Egyszerűen más körökben mozogtak.
- Hogy megy a sorod?
- Remekül.
Az ellenőr végzett a ház bejárásával, és kezében egy jegyzettömbbel, kilépett
a bejárati ajtón. Lance odaszólt neki: - Milyen a ház, Harold?
Harold felnézett a jegyzettömbből, és bólintott. - Egészen korrekt, Lance.

- Biztos vagy benne?
Volt valami a hangjában, amitől Harold akaratlanul is tett egy lépést
hátrafelé. Lance újra Mattre pillantott. - Jó környék ez itt.
- Mi is ezért választottuk.
- Tényleg azt gondolod, hogy ez jó ötlet, Matt?
- Micsoda, Lance?
- Visszaköltözni.
- Majd elválik.
- És gondolod, hogy ezzel vége? Matt erre nem válaszolt.
- Az a fiú, akit megöltél. Ő még mindig halott, nem?
- Lance?
- A nevem Banner nyomozó - mondta.
- Banner nyomozó, én most bemegyek.
- Mindent elolvastam az ügyedről. Még néhány havert is felhívtam, hogy
teljesen képben legyek.
Matt ránézett. A férfi szemét szürke pöttyök tarkították. Felszedett néhány
kilót. Mattnek viszketni kezdett a tenyere, nem tetszett neki, ahogy Banner
nyomozó rámosolygott. Lance Banner ősei farmerek voltak ezen a földön. A
nagyapja vagy talán a dédapja bagóért adta el a területet. A Bannerek még mindig
úgy viselkedtek, mintha Livingston az övéké volna. Az apja túl sokat ivott.
Akárcsak Lance két ostoba bátyja. Lance viszont mindig meglepte Mattét azzal,
hogy milyen gyorsan vágott az esze.
- Akkor te is tudod, hogy baleset volt - mondta Matt.
Lance Banner lassan bólintott. - Talán az volt.
- Akkor miért ez az egész, Lance?
- Mert börtönben voltál.
- Azt gondolod, jogosan kerültem börtönbe?
- Nehéz kérdés - vakarta meg az állát. - De azt hallottam, kemény helyre
kerültél.
- Vagyis?
- Vagyis a lényeg az, hogy bent voltál.
- Még mindig nem értem.
- A társadalom el akarja adni ezt a rehabilitációs rizsát az embereknek, oké,
nincs vele bajom. De én - és magára mutatott - jobban tudom. És te - azzal az ujját
Matt felé fordította - te is jobban tudod. Matt nem szólt semmit.
- Lehet, hogy ártatlanul kerültél be oda. De azt akarod nekem bemesélni,
hogy semmit sem változtál odabent?
Matt tudta, hogy erre a kérdésre nincs jó válasz. Megfordult, és elindult a
bejárati ajtó felé.
Lance még utána szólt: - Lehet, hogy mégis talál valamit az ellenőr.

Bármikor meggondolhatod magad.
Matt bement, és megnézte, mit talált. Volt néhány dolog - egykét hibás
vezeték, egy túlterhelt biztosíték - de semmi komoly. Matt végzett Harolddal, aztán
elindult Marsha háza felé.
Rákanyarodott a fákkal szegélyezett utcára, ahol az unokaöccsei és a
sógornője - vajon még akkor is a sógornője, ha a bátyja már meghalt? Az „ex"
persze nem hangzott volna túl jól - lakott. A fiúk, Paul és Ethan, a ház előtti gyepen
henteregtek. Kyra, a babysitter ott ült velük. Kyra Walsh elsőéves volt a William
Patterson Egyetemen. Egy szobát bérelt Marsha garázsa felett. Kyrát nagyon
melegen ajánlotta valaki Marshának a gyülekezetből, ahová járt, és Mattnek ugyan
eleinte nem nagyon tetszett az ötlet, hogy a babysitter a házban lakjon (főleg, hogy
egy egyetemistáról volt szó), de úgy tűnt, hogy a dolog működik. Kyráról kiderült,
hogy remek, pirospozsgás arcú lány valamelyik I-betűs államból, de Matt már nem
emlékezett, hogy melyikből.
Kiszállt az autóból. Kyra a szeme elé tette a kezét napellenzőnek,
majd intett neki. Úgy mosolygott, ahogy csak a fiatalok tudnak.
- Hi, Matt.
- Hey, Kyra.
A fiúk meghallották a hangját, és felkapták a fejüket, mint a kutyák, mikor a
gazdájuk matatni kezd a tányérjuk körül. Kiabálva rohantak felé. - Matt bácsi! Matt
bácsi!
Matt meghatottan nézte őket, a szája sarkában egy mosoly bujkált. Ethan
megragadta Matt jobb lábát. Paul elindult a középvonal felé.
- McNabb hátrapasszolja - mondta Matt elővéve legjobb Greg
Gumbel-hangját. - Vigyázat! Strahan áttör a falon, és fél lábbal már.
Paul megállt. - Én akarok lenni Strahan! - kiáltotta. Ethan ezt nem hagyhatta
szó nélkül. - Nem, én akarok lenni Strahan!
- Hé, mindketten lehettek Strahan - mondta Matt.
A két fiú úgy nézett a nagybátyjára, mint a hátsó padban ülő hülyegyerekekre
szokás.
- Michael Strahanből csak egy van - mondta Paul.
- Bizony - nyomatékosította a bátyja.
Aztán leszegett fejjel ismét nekirohantak. Matt Oscar-díjas alakítást nyújtva
eljátszotta a megfogott irányítót. Tétován hátralépett, kétségbeesetten keresve, hogy
kinek is dobja a labdát, aztán a képzeletbeli játékszert gyengén továbbpasszolta
valakinek, végül pedig, mint egy lassított felvételen, lehanyatlott a földre.
- Woo-hoo! - ugráltak fölötte a srácok, egymásnak ütögetve a mellkasukat.
Matt ülő helyzetbe tápászkodott. Kyra elnyomott egy mosolyt.
Paul és Ethan még mindig a győzelmi táncot járták, mikor Marsha megjelent
az ajtóban. Nagyon csinos, gondolta Matt.

Ki volt sminkelve.
A haján látszott, hogy nemrég járhatott fodrásznál.
A kocsikulcs már a kezében volt.
Mikor Bernié meghalt, Matt és Marsha olyan kisemmizettnek és
kétségbeesettnek érezte magát, hogy megpróbálkoztak összerakni valamit közösen,
ahol Matt átvehetné a bátyja szerepét, mint férj és apa. Katasztrófa volt.
Matt és Marsha vártak egy jó ideig - hat hónapig - aztán egy este, anélkül,
hogy megbeszélték volna, mégis tudva, mi fog történni, mindketten lerészegedtek.
Marsha tette meg az első lépést. Megcsókolta Mattét, hosszan, keményen, aztán
elkezdett sírni. És ezzel véget is ért.
A „baleset" előtt Matt családja furcsán szerencsés volt, de az is lehet, hogy
csak naiv.
Mattnek húszévesen még mind a négy nagyszülője élt, és jó egészségnek
örvendett - ketten Miamiban, ketten Scottsdale-ben. A tragédiák más családokkal
történtek, a Huntereket elkerülték. A „baleset" mindent megváltoztatott. Mintha
csak fel akarta volna készíteni őket arra, ami az után következett. A tragédia
valahogy így működik: Ha egyszer felbukkan, előbb legyőzi az ellenállást, majd
szép lassan felemészt mindent.
Matt négy nagyszülője közül három meghalt, amíg börtönben volt. Az apja
belehalt, az anyja megtört, majd elköltözött Floridába. A húga Seattle-be ment.
Bernie-nek meg jött az aneurizma.
Így vagy úgy, de mindannyian eltűntek.
Matt felállt. Intett Marshának. A nő visszaintett.
- Nem baj, ha elmegyek? - kérdezte Kyra. Marsha megrázta a fejét.
- Kösz, Kyra.
- Nincs mit - felelte, és magára kapta a hátizsákját. - Viszlát, Matt.
- Viszlát, kölyök.
Megszólalt Matt mobilja. A kijelző szerint Cingle Shaker volt az. Mutatta
Marshának, hogy ezt fel kell vennie. Marsha intett, hogy ne zavartassa magát. Matt
elindult a járdaszegély felé, és felvette.
- Hello.
- Van némi info a rendszámról - mondta Cingle.
- Halljuk.
- Bérelt autó. Avis, Newark reptér.
- Akkor ezzel vége?
- A legtöbb magánnyomozó számára feltehetően igen. De te épp a szakma
egyik majdnem legendás alakjával beszélsz.
- Majdnem?
- Csak próbáltam szerénynek tűnni.
- Nem áll jól neked, Cingle.

- Igaz, de azért értékelhetnéd az erőfeszítést. Felhívtam valakit a reptéren.
Lefuttatta nekem. Az autót egy Charles Talley nevű figura bérelte ki. Ismered?
- Nem.
- Azt hittem, a neve mond majd neked valamit.
- Sose hallottam még.
- Akarod, hogy utánanézzek ennek a Talleynek?
- Igen.
- Majd hívlak.
Letette. Matt leeresztette a kezét a füle mellől, mikor észrevette, hogy
ugyanaz a járőrautó kanyarodik be a sarkon, mint amelyikkel az imént találkozott.
Lelassított, ahogy elhaladt Marsha háza előtt. Az egyenruhás rendőr, aki Lance-szel
volt, őt nézte. Matt állta a tekintetét, de érezte, hogy közben elvörösödik.
Paul és Ethan mellette álltak, és a rendőrautót figyelték. Matt visszafordult
Marsha felé. Ő is látta. Matt megpróbált mosolyogni, de Marsha nem viszonozta.
És akkor újra megszólalt a telefonja.
Még mindig Marshát nézve Matt a füléhez emelte a telefont anélkül, hogy
ránézett volna a kijelzőre.
- Halló - mondta.
- Szia, drágám, hogy telt a napod? Olivia volt az.
Nyolcadik fejezet
A tévéműsorok elhitették az emberekkel, hogy a zsaruk rendszeresen
találkoznak az orvos szakértőkkel a boncteremben egynémely áldozat holtteste
felett. A valóságban azonban ez gyakorlatilag soha nem történik meg. Loren hálás
volt ezért. Nem volt különösebben finnyás vagy valami ilyesmi, de a halált komoly,
nem mindennapi dolognak tartotta. Soha nem sütött el vicceket a bűntények
helyszínén. Ezen kívül azonban más védekező mechanizmust nem használt. Loren
számára egy boncterem túl hétköznapi, túl prózai volt a halálhoz képest. Loren épp
odaért Eldon irodájának ajtajához, mikor egyik nyomozó kollégája, Trevor Wine
lépett ki rajta. Trevor túlsúlyos volt és régimódi. Úgy tekintett Lorenre, mint valami
kedves kis háziállatra, ami néha odacsinál a szőnyegre.
- Hello, Hugi - szólt oda neki.
- Gyilkosság?
- Ja - mondta, azzal felhúzta az övét. Az a fajta kellemetlen kövérsége volt,
amikor az ember sosem tudja megállítani a nadrágot a derekán. - Lövöldözés. Két
bumm a fejbe, közelről.
- Rablás, banda, micsoda?
- Rablás, de nem banda, az biztos. Az áldozat egy nyugdíjas fehér tag.

- Hol találtátok a holttestet?
- A zsidó temető mellett a Tizennegyedik Sugárúton. Feltehetően egy turista.
- Turista azon a környéken? - hitetlenkedett Loren.
- Ugyan miféle látnivaló van arra?
Trevor erőltetetten felnevetett, és rátette húsos kezét Loren vállára.
- Ha kiderült, majd elmondom. - Épp csak, hogy hozzá nem tette, „kis
hölgy". - Majd látjuk egymást, Hugi.
- Ja, majd látjuk egymást.
Trevor elment, Loren pedig kinyitotta az ajtót.
Eldon az íróasztalánál ült. Tiszta műtősruha volt rajta. Eldon mindig
műtősruhát viselt. Az irodájában nem volt semmi személyes, de még színek is alig.
Mikor Eldon elvállalta ezt a munkát, változtatni akart ezen, de rájött, hogy az
emberek azért jönnek hozzá, hogy egy haláleset részleteit hallják, és nem akarják,
hogy bármi is elvonja a figyelmüket. Így hát Eldon minden berendezési tárgyat
átfestetett semleges színűre.
- Hé - mondta Eldon köszönés helyett - kapd el.
Odadobott neki valamit. Loren ösztönösen elkapta. Egy műanyag tasak volt,
sárga és áttetsző. Valami zselé volt benne. Eldon kezében egy ugyanolyan tasakot
látott.
- Ez a…?
Eldon bólintott. - Egy használt és ezért rendesen beszennyeződött
mellimplantátum.
- Magnóra mondhatom azt, hogy „Fúúj"?
- Csak tessék.
Loren a fény felé tartotta a tasakot, és összeráncolta a homlokát.
- Azt hittem, hogy ezek tisztábbak.
- Általában azok is - legalábbis azok, amikben sóoldat van.
- Miért ez nem az?
- Nem. Ez szilikon. És legalább tíz évig egy mellben pácolódott.
Loren próbált nem fintorogni. Volt benne valami zselé.
Eldon összevonta a szemöldökét, és elkezdte masszírozni az implantátumot.
- Vágd fel.
A férfi vállat vont. - Egyébként ezek a Szeplőtelen Dudájú Nővér melléből
valók.
- És azért mutatod meg nekem, mert...?
- Mert rávilágít egy-két dologra.
- Csupa fül vagyok.
- Először is, szilikonból vannak.
- Ezt már mondtad.
- Emlékszel az öt-tíz évvel ezelőtti nagy rákpánikra?

- Eresztettek az implantátumok.
- Pontosan. Ezért a cégeket kötelezték arra, hogy térjenek át a sóoldatra.
- De nem épp mostanában kezdtek el újra szilikont használni?
- De igen, a lényegen azonban ez nem változtat.
Ezek az implantátumok régiek. Nagyon régiek. Több mint tízévesek.
Loren bólintott. - Oké, kezdetnek nem rossz.
- És van itt még más is. - Eldon elővett egy nagyítós szemüveget. Befogta elé
az egyik tasakot. - Látod ezt?
Loren belenézett a szemüvegbe. - Ez egy címke.
- Látod az alján a számot?
- Igen.
- Az a sorozatszám. Ez mindenféle sebészeti implantátumra igaz - legyen az
térd, csípő, mell, pacemaker, bármi. Rendelkeznie kell sorozatszámmal. Loren
ismét bólintott.
- A gyártónak pedig egy nyilvántartással.
- Pontosan.
- Tehát ha felhívjuk a gyártót, és bediktáljuk a sorozatszámot.
- Akkor megtudjuk a Mellanya igazi nevét.
- Kösz - pillantott rá Loren hálásan.
- De van egy kis gond. Loren visszaült a székre.
- A cég, amelyik ezeket csinálta, egy SurgiCo nevű banda, nyolc éve csődbe
ment.
- És a nyilvántartásuk?
Eldon megrántotta a vállát. - Megpróbáljuk felkutatni. Nézd, későre jár. Ma
már úgysem derül ki semmi. Holnap remélem, ki tudom deríteni, mi történt a
nyilvántartással.
- Oké, még valami?
- Kérdezted, miért nem volt semmi a körme alatt. - És?
- A toxikológiai vizsgálat eredményeit még nem kaptam meg. Lehetséges,
hogy el volt kábítva, de ha engem kérdezel, nem azért.
- Másra gyanakszol?
- Igen.
- Mire?
Eldon hátradőlt a széken, és keresztbe tette a lábát. Oldalra fordította a fejét,
és a falat bámulva mondta: - Mindkét bicepszén volt egy kisebb zúzódás. Loren
szeme elkeskenyedett. - Nem értem.
- Ha egy férfi elég erős, és - hm - ügyes, meg tud lepni egy alvó nőt - kezdte
szinte monoton hangon, mintha egy gyerekhez beszélne. - A hátára tudja fordítani de az is lehet, hogy már eleve úgy alszik. Ráül a mellkasára, a két térdével pedig
leszorítja a karját ami, ha elég óvatosan és profin csinálja, alig hagy nyomot -

azután megfojtja egy párnával.
A szobában hirtelen tíz fokkal hidegebb lett. Loren hangja alig volt erősebb a
suttogásnál. - Gondolod, hogy ez történt?
- Meg kell várnunk előbb a toxikológiai vizsgálat eredményét - mondta
Eldon, és elfordulva a faltól újra ránézett. - De igen. Azt gondolom, hogy ez történt.
Loren nem szólt semmit.
- Van még valami, ami alátámasztja az elméletemet.
Ez talán segíthet. – Eldon egy fényképet tett az asztalra. Egy közeli kép a
nővér arcáról. A szeme csukva volt, mintha arcpakolásra várna. A hatvanas éveiben
járt, de a halál kisimította a ráncait.
- Tudsz valamit a bőrön hagyott ujjlenyomatokról?
- Csak annyit, hogy nehéz levenni őket.
- Szinte lehetetlen, ha az ember nem fér oda rögtön a hullához. Minden
fontosabb tanulmány azt mondja, hogy próbáld levenni az ujjlenyomatokat még a
helyszínen. A helyszínelőknek ajánlatos elvégezniük a ciánakrilátos füstölést,
mielőtt bezsákolnák a testet.
A helyszínelők munkájának ilyen szintű ismerete nem volt Loren erőssége. Uh huh.
- Szóval ezt itt már késő lett volna elvégezni a mi Siralmas Nővérünkön. Felnézett. - Vetted? Siralmas Nővér Irgalmas helyett.
- Ja, jól nyomod. Folytasd.
- Szóval kipróbálok valami újat. Szerencsére a test nem került hűtőbe. A
páralecsapódás lemossa az egészet a bőrről. Így hát arra gondoltam, hogy
megpróbálkozom a polietilén terephthalate félmerev szerkezetű anyagával. Ennek a
használata azon az elven alapul, hogy a sztatikus elektromosság vonzza a
porszemcséket...
- Állj. - Emelte fel Loren a tenyerét. - Nem Miami helyszínelők
szereplőválogatásán vagyunk. Sikerült ujjlenyomatokat levenned a testről vagy
sem?
- Igen is meg nem is. Találtam foltokat mindkét halántékán, az egyik egy
hüvelykujjnak látszik, a másik talán egy gyűrűsujj.
- A halántékán?
Eldon bólintott. Levette a szemüvegét, megtörölte a lencséket, visszarakta az
orrára, majd feltolta a szeméig. - Szerintem az a mocsok egy kézzel ragadta meg az
arcát. Mint egy kosárlabdát - a keze sarkával fogta be az orrát. - Jézusom.
- Igen. Szerintem lenyomta a fejét, amíg ráült.
- És az ujjlenyomatok? Ki tudod deríteni, hogy kié?
- Necces. Legjobb esetben is csak egy részük lesz meg. Annyi nem, hogy a
bíróságnak elég legyen, de itt ez az új szoftver, ami, nem is tudom, kitölti a hiányzó
részeket. Ha találsz valakit, arra elég lesz, hogy megerősítsem vagy megcáfoljam.

- Ez még sokat segíthet.
A férfi felállt. - Hozzákezdek. Egy nap, esetleg kettő. Ha találok valamit,
szólok.
- Oké - mondta Loren. - Más nincs? A férfi arca elsötétült.
- Eldon?
- De igen - mondta. - Van még valami más is.
- Nem tetszik, ahogy ezt mondod.
- Nekem se tetszik, amit mondani fogok, hidd el. De azt hiszem, hogy aki ezt
tette, az nem csak egyszerűen megfojtotta.
- Hogy érted ezt?
- Tudsz valamit az elektromos sokkolókról?
- Valamit.
- Azt hiszem egy olyat használt. - Nyelt egyet. - Benne.
- Mikor azt mondod, „benne", úgy érted...?
- Pontosan úgy - szakította félbe.
- Hé, én is katolikus iskolába jártam.
- Égési sebeket találtál?
- Halványakat. De ha az ember tudja, mit csinál - különösen egy olyan
érzékeny felületen - lehetetlen nem észrevenni. Ez egy egy-villás sokkoló volt, ha
ez mond valamit. A legtöbbnek, mint például a rendőrök használta sokkolóknak,
két villája van.
Még el kell végeznem néhány vizsgálatot, de azt hiszem, szörnyen fájdalmas
halála volt.
Loren lehunyta a szemét.
- Hé, Hugi?
- Tessék?
- Tegyél meg nekem egy szívességet - mondta Eldon. - Kapd el azt a
patkányt.
Kilencedik fejezet
- Szia, drágám, hogy telt a napod? - kérdezte Olivia. Matt csak fogta a
telefont.
- Matt?
- Itt vagyok - mondta.
A járőrautó elment. Matt hátrafordult. Marsha csípőre tett kézzel állt a
lépcsőn. Paul és Ethan visítozva kergették egymást.
- Hol vagy? - kérdezte Olivia, mintha ez is csak egy átlagos nap lett volna.
- Marshánál.

- Minden oké?
- Csak elviszem a fiúkat vacsorázni.
- De ne McDonald'sba. Olyan egészségtelen.
- Rendben. Tétova lépések. A föld megnyílik. Matt csak fogta a telefont és
közben azt gondolta: Nem ugrasz fel, és nem kiáltasz rá: Most megvagy!
- És mi a helyzet? - kérdezte Olivia.
- Nem sok - felelte. Kyra beszállt a kocsijába. Szélesen rámosolygott Mattre,
és integetett neki. Matt visszaintett. - Már hívtalak - mondta olyan közömbös
hangon, ahogy csak bírta.
- Tényleg?
- Igen.
- Mikor?
- Dél körül.
- Igazán?
- Nem, csak viccelek. Persze, hogy igazán.
- Hmm, különös.
- Miért?
- Nem hallottam, hogy csörgött volna.
- Lehet, hogy nem volt térerőd - próbálkozott.
- Lehet - mondta Olivia lassan.
- Hagytam üzenetet.
- Várj egy kicsit. - Szünet.
- Tényleg, azt mondja „három nem fogadott hívás".
- Az én leszek.
- Ne haragudj, édes. Tudom, hogy röhejesen hangzik, de még mindig nem
tanultam meg, hogyan tudom megnézni az üzeneteimet. A régi telefonomnak
hathetvenhat és csillag volt a kódja, de nem hiszem, hogy ezen is működik.
- Nem is - mondta Matt. - Az új kódod a telefonszámod utolsó négy
számjegye.
- Oh, igazad van. Általában csak a nem fogadott hívásokat szoktam
ellenőrizni. Matt lehunyta a szemét. Olyan hihetetlenül ostobának és
közönségesnek érezte ezt az egészet.
- Hol voltál? - kérdezte.
- Tessék?
- Mikor hívtalak. Hol voltál? - Ja, akkor? Egy szemináriumon. - Hol?
- Hogy érted azt, hogy hol? Bostonban vagyok.
- Miről szólt?
- Egy újfajta eszközről, amivel szemmel lehetne tartani azokat az
alkalmazottakat, akik személyes célokra használják a netet. El se hinnéd, hány
munkaóra megy veszendőbe az Interneten.

- Ühüm.
- Nézd, rohannom kell. Együtt vacsorázom néhány emberrel.
- Valaki, akit ismerek?
- Senki - sóhajtotta Olivia kissé túl készségesen is. - Vagy inkább: Senki
olyan, akivel meg akarnál ismerkedni.
- Unalmas?
- Nagyon.
- Melyik szállodában laksz?
- Nem mondtam?
- Nem.
- A Ritzben. De alig vagyok ott. Jobb, ha inkább a mobilon hívsz.
- Olivia?
- Oh - mondta. - Várj egy percet.
Hosszú szünet következett. Marsha eközben lejött a lépcsőről, és elindult
felé. A kocsijára mutatott, azt kérdezve, hogy nem gond-e, ha elmegy. Matt intett
neki, hogy menjen nyugodtan. Ethan és Paul, elfáradva a
körbe-körbeszaladgálástól, most őt vették célba. Ethan a jobb lábát kapta el, Paul a
balt. Matt vágott egy grimaszt, és a telefonjára mutatott, hátha megértik, hogy most
mással van elfoglalva. Nem értették meg.
Ismét meghallotta Olivia hangját. - Kaptam valakitől egy képet. Melyik
gombot nyomjam meg?
- A jobb oldalit.
- Tartsd még egy kicsit. Mindjárt itt van. - Aztán: - Hé, ez te vagy. Uh,
hozzámentem egy jóképű ördöghöz.
Matt önkéntelenül is elmosolyodott - és ettől csak még jobban fájt.
Szerelmes volt Olíviába. Próbálta valahogy tompítani a csapást, de kitérni nem
tudott előle. - Hiba lenne vitába szállnom veled - mondta.
- Nem ez a legvonzóbb mosolyod. Vagyis, egyáltalán nem is mosolyogsz.
Legközelebb vedd le a pólódat.
- Te is - vágta rá.
Olivia elnevette magát, de a nevetése ezúttal nem volt olyan önfeledt, mint
általában.
- Vagy inkább - tette hozzá Matt, és maga sem tudta, hogy a következő
szavakat előre eltervezte-e vagy sem - vagy inkább tegyél föl egy platinaszőke
parókát. Csend.
Ezúttal ő törte meg. - Olivia?
- Itt vagyok.
- Az előbb. Mikor hívtalak.
- Igen?
- Igazából visszahívtalak.

A fiúk, mintha csak megérezték volna benne a feszültséget, elengedték a
lábát, és egymással kezdtek birkózni.
- De én nem hívtalak - mondta Olivia.
- De igen. Úgy éltem, kaptam egy hívást a telefonodról.
- Mikor?
- Közvetlenül az előtt, hogy visszahívtalak.
- Nem értem.
- Kaptam egy képet. Egy sötét hajú férfi képét.
Aztán meg egy videót.
- Egy videót?
- Egy szobában voltál. Vagy legalábbis úgy nézett ki, mintha te lettél volna.
Eltekintve attól, hogy egy platinaszőke parókát viseltél.
Még hosszabb csend. Aztán: - Nem tudom, miről beszélsz. Képes volt hinni
neki? Pedig annyira szeretett volna, annyira szerette volna elfelejteni ezt a...
- Ma délelőtt - mondta - közvetlenül az előtt, hogy hívtalak, kaptam egy
hívást a telefonodról. Egy kamerás hívást.
- Ezt értem, de.
- De mi?
- Oh, várj csak - mondta Olivia. - Ez talán megmagyarázza.
Paul és Ethan ismét elkezdtek kergetőzni. Egyre közelebb kerültek az
úttesthez. Matt befogta a telefon mikrofonját a kezével, és visszahívta őket.
- Mit magyaráz meg? - kérdezte.
- Azt hiszem. nos, igazából nem értem, hogy lehet az, hogy nem hallottam
meg a hívásodat. Van térerőm. Most néztem meg a nem fogadott hívásaimat, és
tudod, mit találtam? Jamie is keresett. Azt sem hallottam.
- Vagyis?
- Vagyis gondolkodom. A srácok a szemináriumon.
Nagy mókamesterek. Lehet, hogy ez az ő csínytevésük.
- Csínytevés?
- Jól van, na. Elaludtam a szemináriumon. Halálosan unalmas volt. Mikor
felébredtem, a táskám nem ugyanott volt, mint ahová letettem. Nem sokkal odébb,
de most, ahogy végiggondolom, egyértelműen elmozdította valaki. Akkor nem
tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget.
- És most arra gondolsz, hogy...?
- Hogy elvették, csináltak vele valamit, aztán visszarakták. Tudom, hogy ez
őrültségnek hangzik, de más nem jut eszembe.
Matt nem tudta, hogy higgyen-e neki, de Olivia hangja nem csengett
őszintén. - Mikor jössz haza?
- Pénteken.
Áttette a telefont a másik kezébe. - Odamegyek.

- Nincs munkád?
- Olyan nincs, ami ne várhatna.
- De - kérdezte Olivia, és a hangja mintha megremegett volna - holnap nem
múzeumos csütörtök van?
Erről majdnem megfeledkezett.
- Azt nem hagyhatod ki.
Három éve egyszer sem tette. Hosszú ideig senkinek nem beszélt a múzeumi
randevúkról minden második csütörtökön. Az emberek úgysem értenék meg. A
szükségszerűség és a titoktartás kötötte össze őket. Nehéz lett volna erről többet
mondani. Azok a találkozók egyszerűen túl fontosak voltak számára.
Mégis azt mondta: - Lemondom.
- Nem lenne szabad, Matt. Te is tudod.
- Még este odarepülök.
- Semmi szükség rá. Holnapután otthon leszek.
- Nem akarok várni.
- Őrült sok dolgom van itt. Nézd, mennem kell. Majd megbeszéljük később,
oké?
- Olivia?
- Péntek - mondta. - Szeretlek. Azzal lerakta.
Tizedik fejezet
- Matt bácsi?
Paul és Ethan biztonságosan elrejtve ültek a kocsi hátuljában. Mattnek jó
esetben is tizenöt percébe tellett, mire a gyereküléseket be tudta szerelni a helyére.
Ki a franc tervezte ezeket - a NASA?
- Mi a helyzet, kisöreg?
- Tudod, mit adnak most a McDonald'sban?
- Már megmondtam. Nem megyünk McDonald'sba.
- Tudom. Csak kérdeztem.
- Ühüm.
- Tudod, mit adnak most a McDonald'sban?
- Nem - felelte Matt.
- Láttad a Shrek-et?
- Igen.
- Shrekbábukat adnak - mondta Paul.
- A McDonald'sban - kotyogott közbe Ethan.
- Ez biztos?
- És ingyen.

- Nem ingyen - mondta Matt.
- De igen. A Happy Meal menüben vannak.
- Amik felárasak.
- Fel micsoda?
- Nem megyünk McDonald'sba.
- Oh, tudjuk.
- Csak úgy mondtuk.
- Ingyen játékokat adnak, csak ennyit mondtunk.
- Az új Shrekből.
- Emlékszel, mikor láttuk az első Shrek filmet, Matt bácsi?
- Emlékszem.
- Nekem Szamár a kedvencem - mondta Ethan.
- Nekem is - helyeselt Matt.
- Ezen a héten Szamár bábut adnak.
- Nem megyünk McDonald'sba.
- Csak úgy mondtam.
- A Kínai is nagyon jó.
- Csak ott nem adnak játékokat.
- Szeretem a sertésbordát.
- És az édes-savanyú szószt.
- Anya szereti a zöldbabot.
Fúj. Matt bácsi, te szereted a zöldbabot?
- Nagyon egészséges - felelte Matt.
- Ez azt jelenti, hogy nem szereti - mondta Ethan az öccsének. Matt
elmosolyodott, próbálta kiverni a fejéből a mai nap történéseit. Paul és Ethan
tökéletes társaság voltak ehhez.
A Cathaybe mentek, egy régimódi kínai étterembe, ahol olyan klasszikus
kínai kajákat árultak, mint zelleres babcsírás húsragu, nyolc kincs mártás vagy sült
banán, a pult mögül pedig egy marcona öregasszony bámulta őket árgus szemekkel,
mintha attól félne, hogy magukkal viszik az evőeszközöket. A kaja zsíros volt, de
tudták, hogy mire számíthatnak.
A fiúk hatalmas mennyiséget elpusztítottak.
A McDonald'sban mindig csak csipegettek.
Fejenként egy fél hamburger meg némi sült krumpli. Itt tisztára nyalták a
tányérokat. Micsoda forgalma lenne ennek az étteremnek, ha ők is adnának bábukat
az ételekhez! Ethan, mint mindig, most is élénk volt. Paul egy kicsit
visszafogottabb. Ugyanabban a szellemben nevelték őket, ugyanabból a
génállományból örököltek, és mégis, ennél jobban már nem is különbözhettek
volna egymástól. Ethan nyughatatlan volt. Képtelen volt egy helyben ülni.
Rendetlen volt, energikus és elrejtette az érzéseit. Paul, ha hazudott is, mindig

megmaradt bizonyos határok között. Zavarta, ha hibát követett el valamiben.
Körültekintő volt, jó sportoló, és szerette, ha megölelik.
Egy-null a vele született adottságoknak a neveltetéssel szemben. Hazafelé
megálltak a Dairy Queennél. Ethannek végül sikerült több vaníliafagylaltot magára
kennie, mint amennyit megevett. Mikor bekanyarodott a ház elé, Matt meglepetten
látta, hogy Marsha nem ért még haza. Bevitte a fiúkat - volt saját kulcsa - és
megfürdette őket. Nyolc óra múlt.
Matt megnézte a The Fairly OddParents egyik epizódját, ami elég
szórakoztató volt, majd a munkája során elsajátított alkudozó technika segítségével
rávette a srácokat, hogy menjenek lefeküdni. Ethan félt a sötétben, ezért Matt
felkapcsolta neki az éjjeli lámpát. Megnézte az óráját. Fél kilenc. Nem sietett
sehová, de kezdett kicsit aggódni. Kiment a konyhába. Paul és Ethan legfrissebb
rajzai néztek vissza rá a hűtő ajtajáról. Volt ott néhány fénykép is, amik már
kezdtek kicsúszni a keretből. Matt óvatosan visszatolta őket a helyükre.
A hűtőajtó tetejére, ahol a gyerekek már nem érték el (vagy már nem is
látták?), Bernié két képét erősítette Marsha. Matt megállt, és a bátyjára bámult.
Majd egy idő után megfordult, és a konyhai telefon után nyúlt. Marsha mobilját
hívta. Marsha felvette. - Matt? Épp most akartalak hívni.
- Hello.
- A házban vagytok?
- Igen. A fiúk már az ágyban.
- Óh, ez igen.
- Köszönöm.
- Nem, én köszönöm.
Egy ideig egyikük sem szólalt meg.
- Akarod, hogy maradjak még? - kérdezte Matt.
- Ha nem probléma.
- Dehogy. Olivia még mindig Bostonban van.
- Köszönöm - mondta, de hallatszott a hangján, hogy akar még valamit
mondani.
Matt áttette a kagylót a másik kezébe.
- És szerinted kábé mikor jössz.
- Matt?
- Igen?
- Hazudtam neked. Matt nem szólt semmit.
- Nem az iskolában voltam. Még mindig várt.
- Randevúm van valakivel.
Nem igazán tudva, mit mondjon erre, Matt a mindenre jó „Oh"-val felelt.
- El kellett volna mondanom neked. - Lehalkította a hangját.
- Nem ez az első alkalom.

Matt a bátyja képét nézte a hűtőszekrényen. - Ühüm.
- Találkozgatunk egy ideje. Már majdnem két hónapja. A fiúk persze nem
tudnak róla.
- Nekem nem kell magyarázkodnod.
- De igen, Matt. Kell. Csönd.
- Matt?
- Itt vagyok.
- Ott maradnál éjszakára? Becsukta a szemét. - Persze - mondta.
- Mire felébrednek, otthon leszek. - Oké.
Hallotta, hogy Marsha szipog. Aztán, hogy sír. - Jól van, Marsha.
- Igazán?
- Igen - mondta. - Reggel találkozunk.
- Szeretlek, Matt.
- Én is szeretlek.
Lerakta a telefont. Az jó, ha Marsha randizni jár. Nagyon jó dolog. De aztán
a tekintete ismét visszatért a bátyja fényképére. Nem volt tisztességes, hogy ezt
gondolta, de nem tehetett róla. Úgy érezte, most temették el a bátyját igazán.
Tizenegyedik fejezet
Szinte mindenkinek volt már olyan álma, mikor hirtelen azon kapja magát,
hogy vizsgáznia kell egy tantárgyból, amiről még soha életében nem hallott.
Mattnek soha. i inkább arról álmodott néha, hogy újra börtönbe került. Nem tudta,
mit követett el, amiért újra lecsukták. Nem voltak emlékei sem arról, hogy mit tett,
sem a tárgyalásról, csak az érzés, hogy nagyon elszúrta, és ezúttal már nem fogják
kiengedni.
Ilyenkor összerándulva ébredt fel. Úszott az izzadtságban.
A szeméből könnyek csorogtak. Egész testében remegett.
Olivia szép lassan hozzászokott. Átölelte, és azt suttogta a fülébe, hogy
minden rendben, senki nem bánthatja többé. Neki magának, az ő gyönyörű
feleségének is megvoltak a maga visszatérő rémálmai, de Olivia soha nem akarta
vele megosztani őket.
A kanapén aludt, a tévé előtt. Az emeleti vendégszobában volt egy kihúzható
franciaágy, de azt valahogy túl nagynak érezte ahhoz, hogy egyedül aludjon rajta.
Most, ahogy ott bámult a sötétbe, magányosabbnak érezte magát, mint bármikor
azóta, hogy Olivia bekopogott az irodája ajtaján. Félt újra elaludni. Akkor is nyitva
volt még a szeme, mikor hajnali négykor Marsha autója megállt a ház előtt. Mikor
meghallotta a kulcs zörgését a zárban, behunyta a szemét, és úgy tett, mintha
aludna. Marsha lábujjhegyen odalopakodott hozzá, és megcsókolta a homlokát.

Sampon és szappan illata csapta meg. Lezuhanyozott, bárhol is volt. Vajon egyedül
zuhanyozott, tűnődött. Majd rögtön utána az jutott eszébe, hogy miért is érdekli ez
őt.
Marsha kiment a konyhába. Matt, még mindig alvást színlelve, kinyitotta az
egyik szemét. Marsha ebédet készített a fiúknak. Gyakorlott mozdulatokkal
dolgozott. Az arcán könnyek csillogtak. Matt nem mozdult. Hagyta, hogy
nyugodtan befejezze, és akkor sem szólalt meg, mikor Marsha felment a lépcsőn
lefeküdni.
Reggel 7-kor Cingle hívta a mobilján.
- Otthon már hívtalak - mondta, - de nem vetted fel.
- A sógornőmnél vagyok. - Oh.
- Vigyázok az unokaöccseimre.
- Kérdeztem egy szóval is?
Matt megdörgölte az arcát. - Nos, van valami?
- Bemész ma az irodába?
- Igen, egy kicsit később. Miért?
- Megtaláltam Charles Talleyt. Azonnal felült. - Hol?
- Inkább személyesen, jó?
- Miért?
- Utána kell még néznem valaminek.
- Mivel kapcsolatban?
- Charles Talleyvel kapcsolatban. Délben az irodádban, oké? Ma volt a
csütörtöki találkozója a múzeumban is. - Jó, oké.
- És Matt?
- Igen?
- Azt mondtad, személyes ügy, ugye? Bármi köze is van Talley-hez?
- Igen.
- Akkor nagy kakában vagy.
Matt be volt iratkozva a Newark Múzeumba. Felvillantotta a tagsági
kártyáját, de nem volt rá szükség. Az őrök az ajtónál már ismerték. Biccentett, és
belépett. Alig néhány ember lézengett a múzeumban ezen a kora délelőtti órán.
Matt a nyugati szárny felé vette az irányt. Elhaladt a múzeum legújabb
szerzeménye, Wosene Worke Kosrof színes festménye mellett, és elindult felfelé a
második emeletre. A nő egyedül volt.
Látta, ahogy áll a folyosó végén. Ott volt, ahol mindig lenni szokott Edward Hopper festménye előtt. A fejét enyhén balra billentette. Hatvanhoz
közeledve is rendkívül vonzó nő volt, széles pofacsontok, majd hat láb magas
termet, és az a fajta szőke haj, ami csak a gazdagoknak van. Mindig okos volt,
csinos és ápolt. A neve Sonya McGrath. Az anyja Stephen McGrathnak, a fiúnak,
akit Matt megölt.

Sonya mindig a Hoppernél várta. A festmény a Sheridan Theater címet
viselte, és egy filmszínházat ábrázolva sikerült megjelenítenie a teljes
vigasztalanságot és kétségbeesést. Lenyűgöző volt. Voltak más híres képek,
amelyeken a háború pusztítását, a halál után maradó sivárságot festették meg, de
volt valami ezen az első ránézésre egyszerű Hopper képen, ezen a szinte üres
erkélyen, ami mindkettőjüknek többet mondott bármelyik másik festménynél.
Sonya McGrath hallotta, hogy közeledik, de nem fordult el a képtől. Matt elhaladt
Stan, a biztonsági őr mellett, csütörtök délelőttönként mindig ezen az emeleten
teljesített szolgálatot. Összenéztek, és biccentettek egymásnak. Matt eltűnődött
azon, hogy Stan vajon mit gondol ezekről a csendes légyottokról egy ilyen vonzó,
idős nővel.
Odaállt mellé, és ő is elkezdte nézni a képet. Olyan volt, mint valami bizarr
tükör. Két magányosan álló figura - a jegyszedő és az egyetlen vendég. Hosszú
ideig egyikük sem szólalt meg. Matt rápillantott Sonya McGrath arcélére. Egyszer
látott róla egy fényképet a New York Times vasárnapi mellékletében. Sonya
McGrath egyfajta társasági előkelőség volt. A képen a mosolya ragyogott. Soha
nem látta ezt a mosolyt élőben - és mostanra már erős kételyei voltak azzal
kapcsolatban, hogy létezik-e egyáltalán máshol, mint képen.
- Nem nézel ki túl jól - mondta Sonya.
Nem nézett Mattre - sőt azóta, hogy megérkezett, még rá sem pillantott - de
Matt azért bólintott. Sonya felé fordult.
Kapcsolatuk - már amennyire kapcsolatnak lehetett ezt nevezni - néhány
évvel azután kezdődött, hogy Matt kiszabadult a börtönből. Valaki rendszeresen
felhívta telefonon, de mikor Matt felvette, senki nem szólt bele. Nem tette le. De
nem adott ki egy árva hangot sem. Matt néha mintha hallotta volna valakinek a
légzését, de többnyire csend volt.
Matt valahogy mégis tudta, hogy ki van a vonal másik végén.
Az ötödik alkalommal Matt vett néhány mély lélegzetet, majd összeszedte
minden bátorságát, és azt mondta: - Sajnálom.
Hosszú csend. Majd Sonya azt felelte: - Mondd el, mi történt igazából.
- A bíróságon már elmondtam.
- Mondd el újra. Az egészet.
Megpróbálta. Sokáig tartott. A nő ezalatt végig csendben volt.
Mikor Matt befejezte, letette a kagylót. Másnap újra telefonált.
- Mesélni akarok neked a fiamról - mondta minden bevezetés nélkül. És úgy
is tett.
Matt sokkal többet megtudott Stephen McGrathról, mint amennyit szeretett
volna. Most már nem csak az a srác volt, aki beavatkozott a verekedésbe, akinek a
feje nekicsapódott a járdaszegélynek vakvágányra juttatva ezzel Matt Hunter életét.
McGrathnak volt két húga, akik bálványozták. Imádott gitározni. Egy kicsit

hippiszerű volt - ezt, mondta Sonya egy örömtelen nevetés kíséretében, éntőlem
örökölte. Remek hallgatóság volt, mindig ezt mondták rá a barátai. Ha valami
gondjuk volt, Stephenhez mentek vele. Soha nem akart a középpontba kerülni. Jól
érezte magát a megfigyelő szerepében. Nevetett mások viccein. Egyszer került csak
bajba életében
- néhány haverjával együtt elkapták, ahogy ittak a középiskola mögött - de
soha nem verekedett, még gyerekként sem, irtózott a fizikai erőszaktól.
A végén Sonya megkérdezte Matt-tői: - És azt tudtad, hogy Stephen még
csak nem is ismerte azokat, akik verekedtek?
- Igen.
Sonya akkor elkezdett sírni.
- Akkor miért avatkozott bele?
- Nem tudom.
Személyesen három évvel ezelőtt találkoztak először, itt, a Newark
Múzeumban. Ittak egy kávét, de beszélni nem sokat beszéltek. Néhány hónappal
később együtt ebédeltek. Állandóvá váltak a találkáik, minden második csütörtökön
a Hopper előtt. Soha egyikük sem mulasztott el eljönni.
Eleinte nem szóltak róla senkinek. Sonya férje és lányai soha nem értették
volna meg. Igazából ők maguk sem értették. Matt képtelen lett volna elmagyarázni,
hogy ezek a találkozók miért jelentettek olyan sokat neki. A legtöbben azt
gondolták volna, hogy egyszerű bűntudatból, hogy így próbál jóvátenni valamit,
vagy valami ilyesmi. De nem csak erről volt szó.
Két órán keresztül - ennyi ideig voltak együtt ilyenkor - Matt furcsamód
szabadnak érezte magát, megrohanták az érzések és a fájdalom. Nem tudta, hogy a
nőből mit váltott ki, de feltételezte, hogy valami hasonlót. Beszélgettek arról az
éjszakáról. Beszélgettek az életükről. Beszélgettek a tétova lépésekről, és a talajról,
ami bármikor megnyílhat alattuk. Sonya soha egy szóval sem mondta neki, hogy
megbocsát. Soha nem mondta neki, hogy nem az ő hibája volt, hogy csak egy
baleset volt, és megbűnhődött érte. Sonya elindult a folyosón. Matt nézte a képet
még néhány másodpercig, majd követte. Lementek a lépcsőn a múzeum
előcsarnokába. Vettek egy kávét, és leültek a szokásos asztalukhoz.
- Nos - mondta. - Mi a probléma?
Nem volt ebben a mondatban semmi udvarias vagy kedves. Nem amolyan
hogyvagy-kösz-jól kérdés volt. Matt mindent elmondott neki. Olyan dolgokat is,
amiket senki másnak. Soha nem hazudott vagy halandzsázott neki, nem akarta
kozmetikázni a történteket.
Mikor befejezte, Sonya megkérdezte:
- Azt gondolod, hogy Olíviának viszonya van valakivel?
- A bizonyítékok erre utalnak. - De?
- De megtanultam, hogy a bizonyítékok ritkán mondanak el mindent. Sonya

bólintott.
- Újra fel kellene hívnod - mondta.
- Már megtettem.
- Próbáld a szállodát.
- Próbáltam. - És?
- Nincs bejelentkezve.
- Két Ritz-Carlton is van Bostonban.
- Mindkettőt felhívtam.
- Aha - mondta Sonya, és megérintette az állát. - Szóval azt gondolod, hogy
Olivia valamilyen módon hűtlen lett hozzád.
- Igen.
Sonya ezen elgondolkodott. Soha nem találkozott Olíviával, de többet tudott
a Matt-tel való kapcsolatáról, mint bárki más. Lesütötte a szemét.
- Mire gondol? - kérdezte Matt.
- Csak próbálok találni valami elfogadható magyarázatot erre a viselkedésre.
- És?
- Eddig nem sikerült - mondta, azzal vállat vont, és belekortyolt a kávéjába. Mindig is különösnek találtam a kapcsolatodat Olíviával.
- Miért is?
- Hogy így egymásra akadtatok tíz évvel egy egyéjszakás kaland után.
- Ez nem egy egyéjszakás kaland volt. Nem feküdtünk le egymással.
- Talán épp ez a lényeg.
- Nem értem.
- Ha lefeküdtetek volna, valószínűleg megtörik a varázs. Az emberek azt
mondják, hogy a szeretkezés a legintimebb dolog a világon. Valójában azonban épp
az ellenkezője.
Matt várt.
- Érdekes egybeesés - folytatta Sonya.
- Micsoda?
- Clarknak viszonya van valakivel.
Matt nem kérdezte meg, hogy biztos-e benne, vagy hogy honnan tudja.
Egyszerűen csak annyit mondott: - Sajnálom.
- De nem ezt gondolod. Matt erre nem felelt.
- Ennek semmi köze a fiunk halálához. Matt megkockáztatott egy bólintást.
- Előszeretettel okoljuk Stephen halálát a problémáinkért. Ő a mi nagy
az-életkegyetlen kártyánk. De Clark hűtlenségének egészen más oka van.
- Micsoda?
- Fickós.
Elmosolyodott. Matt próbálta viszonozni.
- Oh, és azt mondtam, hogy nagyon fiatal?

A lány, akivel Clark lefekszik?
- Nem.
- Harminckettő. A lányunk lehetne.
- Sajnálom - mondta Matt újra.
- Ne tedd. Pont arról van szó, amiről az előbb beszéltem.
Az intimitásról és a szexről.
- Vagyis?
- Az igazság az, hogy a legtöbb velem egykorú nőhöz hasonlóan, kevéssé
érdekel már a szex. Igen, tudom, hogy a Cosmo meg a többiek épp az ellenkezőjét
mondják, sok más idétlenséggel egyetemben, mint például hogy a férfiak
tizenkilenc évesen vannak a csúcson, a nők meg a harmincas éveikben. De az
igazság az, hogy
a férfiak mindig jobban kívánják. Időszakonként. A szex nekem már nem az
intimitásról szól. Clarknak viszont szüksége van rá. Ennyit jelent neki az a fiatal
lány. Szexet.
Egy fizikai szükséglet kielégítését.
- És magát ez nem zavarja?
- Ez nem rólam szól. Matt nem szólt semmit.
- Ha végiggondolod, nagyon egyszerű: Clark akar valamit csinálni, ami
engem nem érdekel. Így hát elmegy máshová, és csinálja másvalakivel. - Sonya
látta Matt arckifejezését. Felsóhajtott. - Hadd, mondjak egy példát. Ha Clark,
teszem azt, imádna pókerezni, engem viszont nem érdekelne...
- Ugyan már, Sonya. Ez nem ugyanaz.
- Oh, biztos?
- A szex és a póker?
- Rendben, nézzük akkor a fizikai oldaláról. Mondjuk egy masszázs. Clark
minden héten meggyúratja magát a klubban egy Gary nevű masszőrrel.
- De ez sem ugyanaz.
- De hát hogy nem látod, hogy igen? A szex azzal a lánnyal nem az
intimitásról szól. Semmi köze hozzá. Ez csak egy fizikai dolog. Mint egy
hátvakarás vagy egy kézfogás. Nekem teljesen mindegy.
Sonya ránézett, és várt.
- Nekem viszont nem mindegy - mondta Matt.
A nő ajkán egy mosoly játszott. Sonya szerette a fejtörőket. A kihívást. Matt
nem tudta eldönteni, hogy komolyan gondolta-e, amit mondott, vagy csak próbára
akarta tenni.
- És akkor mit fogsz tenni? - kérdezte.
- Olivia holnap hazajön.
- Képes leszel azt kivárni?
Megpróbálom. Sonya nem vette le róla a tekintetét.

- Mi van? - kérdezte Matt.
- Nem tudunk kitörni. Mármint... - elhallgatott.
- Mármint mi? Becsukta a szemét.
- Tudom, hogy óriási közhely, de úgy éreztem magam, mint egy
rémálomban. Mikor, megtudtam, hogy Stephen meghalt. Aztán a tárgyaláson.
Végig arra számítottam, hogy felébredek, és kiderül, hogy ez csak egy rossz vicc,
és minden rendben van.
Matt is ugyanezt érezte. Beleragadt egy rossz álomba, és várta, hogy
felbukkanjon a Kandi Kamera a vigyorgó és sértetlen Stephennel.
- De olyan, mintha most épp az ellenkezője történne, nem, Matt? Matt
bólintott.
- Ahelyett, hogy elhinnéd, a rossz csak egy álom, amiből fel fogsz ébredni,
inkább azt hiszed, hogy a jó csak egy illúzió. És pont ezt tette az a telefonüzenet.
Felébresztett a jó álomból.
Matt nem tudott megszólalni.
- Tudom, hogy én soha nem fogom túltenni magam azon, ami történt mondta Sonya. - Egyszerűen nem lehetséges. De azt gondoltam... azt reméltem,
neked talán sikerül.
Matt várta, hogy mondjon még valamit. De nem tette. Sőt hirtelen felállt,
mintha túl sokat mondott volna. Elindultak a kijárat felé. Sonya megpuszilta, és
mikor megölelték egymást, egy leheletnyivel hosszabb ideig tartották a másikat a
karjukban, mint szokták. Most is, mint mindig, érezte a nőből sugárzó
kisemmizettséget. Stephen halála ott volt, minden pillanatában, minden egyes
mozdulatában.
Örök társaság mindkettőjük számára.
- Ha szükséged van rám, hívjál - suttogta Sonya. - Bármikor.
- Úgy lesz.
Matt figyelte, ahogy elmegy. Azon gondolkodott, amit a jó és a rossz
álmokról mondott, a vékony vonalról, ami elválasztja őket egymástól, majd, mikor
a nő eltűnt a szeme elől, sarkon fordult, és elindult az ellenkező irányba.
Tizenkettedik fejezet
Mikor Matt megérkezett az irodába, Rolanda azzal fogadta: - Cingle a
szobádban vár.
- Köszi.
- Klíma azt akarja, hogy azonnal hívjam, ahogy beérsz - nézett rá Rolanda. Beértél már?
- Öt percet kérek.

Rolanda visszafordult a számítógép felé, és elkezdett gépelni. Matt belépett
az irodájába. Cingle Shaker az ablaknál állt.
- Szép a kilátás - mondta.
- Tetszik?
- Nem, csak gondoltam, csevegjünk egy kicsit. - Jól csinálod.
- Azt hittem, te csak egy jogi asszisztens vagy.
- Az vagyok.
- Akkor mire föl ez a fényűző iroda?
- A bátyámé volt. - És?
- Bernié nagymenő volt itt.
- És? - fordult felé Cingle. - Nem akarok érzéketlennek tűnni, de ő halott.
- Azt hiszem, az előbb túl szigorú voltál magadhoz. Igazán jól tudsz
csevegni.
- Nem, úgy értem, több mint három éve meghalt már, nem? Hihetetlennek
tűnik, hogy egy börtönviselt jogi asszisztensnek ilyen irodája legyen.
Matt elmosolyodott. - Értettem, mire gondoltál.
- És akkor?
- Talán tiszteletben tartják a bátyám emlékét. - Jogászok? - húzta el a száját
gúnyosan Cingle. - Ugyan már.
- Igazából az is lehet, hogy kedvelnek.
- Mert olyan kedves fiú vagy?
- Mert ültem. Én vagyok a vicces különlegesség.
Cingle bólintott.
- Mint meghívni egy leszbikus párt egy puccos estélyre.
- Olyasmi, de ha lehet, még egzotikusabb. Ez poénos. Örök kíváncsiság
tárgya vagyok. Ha berúgnak, mindig azt kérdezik tőlem, persze csak lopva, hogy
milyen volt odabent - kezével idézőjelet formázott - a „Nagy Házban".
- Mint valami helyi híresség.
- Annak egy bizarr változata, de lényegében igen.
- És ezért nem dobnak ki ebből az irodából? Matt vállat vont.
- Az is lehet, hogy félnek tőled - mondta Cingle. - Végül is egyszer már
megöltél egy embert a puszta kezeddel.
Matt felsóhajtott, és leült a székére. Cingle is helyet foglalt.
- Ne haragudj - mondta.
Matt legyintett. - Nos, mi a helyzet?
Cingle keresztbe rakta a lábát. Matt tudta, hogy ez csak a hatás kedvéért van,
de képtelen volt eldönteni, hogy öntudatlanná vált-e már nála ez a mozdulat, vagy
sem.
- Elmondod végre, hogy miért akartad lenyomoztatni azt a rendszámot? Matt
széttárta a karját.

- Ismét átvesszük a „személyes" szó jelentését?
- Csak akkor, ha kíváncsi vagy rá, mit tudtam meg.
- Most már a zsarolástól sem riadsz vissza? De látta, hogy Cingle ezúttal nem
viccel.
- Azt hiszem, követett engem - mondta Matt.
- Miből gondolod?
- Miből gondolom? Voltam néhány helyen, az autója pedig mindig ott volt.
- És te csak úgy kiszúrtad?
- A rendszáma hasonlít a monogramomra.
- Tessék?
Matt elmagyarázta neki, hogy a rendszám három betűje, majdnem ugyanaz,
mint az ő monogramja, és hogy, amikor odament, akkor az autó elmenekült. Cingle
szó nélkül hallgatta.
Csak akkor szólalt meg, mikor Matt befejezte: - És miért követ téged Charles
Talley?
- Nem tudom.
- Fogalmad sincs róla?
Erre nem felelt. Ismerte azokat a férfiakat, akik túl sokat magyarázkodnak.
Itt a csend volt a legjobb válasz.
- Talleynek priusza van.
Akárcsak nekem, vágta rá majdnem Matt, de aztán mégis csendben maradt.
Ha priusza volt - olyan, amilyenre Cingle felfigyelt - az jelentett valamit. Mégpedig
azt, hogy az ő esete nem a szabályt erősítő kivétel, mint Matté. Matt nem szeretett
így gondolkodni - nem ugyanezt tette Lance Banner is? - de nehéz volt vitába
szállni a realitásokkal.
- Súlyos testi sértés - mondta Cingle. - Bokszerrel. Nem ölte meg a
szerencsétlen ördögöt, de olyan súlyos agykárosodást okozott neki, hogy jobban
járt volna, ha meghal.
Matt agya lázasan járt, próbálta összeilleszteni a puzzle-darabkákat.
- Mennyit kapott?
- Nyolc évet.
- Hosszú idő.
- Nem ez volt az első ügye. Ráadásul Talley korántsem volt példás
magaviseletű odabent.
Matt tovább törte a fejét. Miért követné egy ilyen figura?
- Kíváncsi vagy rá, hogy néz ki? - kérdezte Cingle.
- Van róla képed?
- A nyilvántartásból.
Cingle kék blézert viselt és farmert. Benyúlt a blézer belső zsebébe, és
előhúzta a képeket, amelyek azonnal a feje tetejére állították Matt egész világát.

Hogy a…?
Tudta, hogy Cingle figyeli, éhesen minden reakcióra, de nem tudta elrejteni
döbbenetét. Mikor meglátta a két képet - a klasszikus elölről és oldalról fotókat hangosan felnyögött. Megragadta az asztal szélét. Úgy érezte, mintha zuhanna.
- Szóval ismered - mondta Cingle.
Igen, ismerte. Ugyanaz a vigyor. Ugyanaz a kék-fekete haj. Charles Talley
volt a férfi a telefonjára küldött képen.
Tizenharmadik fejezet
Loren Muse úgy érezte magát, mintha beszállt volna egy időgépbe.
Ellátogatva ismét a Szent Margit Középiskolába, egykori alma materébe, rá kellett
jönnie, hogy az ezeréves közhelyek itt is érvényesek: A folyosók és a szekrények
szűkebbek voltak, mint egykor, a mennyezetek és a tanárok pedig alacsonyabbak.
Más dolgok azonban, a lényeg, nem sokat változott. Az iskola bejárata egy időkapu
volt. Ahogy belépett, ismét érezte a szorítást a gyomrában, a régi jó
bizonytalanságérzést: egyszerre akart megfelelni és fellázadni. Bekopogott
Katherine Anya szobájának ajtaján.
- Nyitva van.
Egy fiatal lány ült az irodában. Ugyanazt az iskolai egyenruhát viselte, mint
amit Loren annyi évvel ezelőtt, fehér blúzt és skótkockás szoknyát. Úristen,
mennyire utálta! A lány lehajtott fejjel ült, egyértelműen egy Katherine Anya-féle
lehordás után. Sűrű haja függönyként lógott az arca elé.
- Most elmehetsz, Carla - mondta Katherine Anya.
Carla beesett vállal, lehajtott fejjel oldalgott el. Loren biccentett neki, mikor
elment mellette, mintha csak azt mondta volna, „tudom, mit érzel, testvér". Carla
azonban nem nézett rá. Becsukta az ajtót maga mögött.
Katherine Anya csüggedt tekintettel figyelte a jelenetet, mintha olvasott
volna Loren gondolataiban. Az íróasztalán különböző színű karkötők hevertek.
Mikor Loren rájuk mutatott, a levertség eltűnt az arcáról.
- Azok a karkötők Carlához tartoznak? - kérdezte Loren.
- Igen.
Az öltözködési szabályzat megsértése, gondolta Loren, és alig bírta megállni,
hogy meg ne rázza a fejét. Uramatyám, ez a hely sosem fog megváltozni.
- Nem hallottál még erről? - kérdezte Katherine Anya. - Miről?
- Erről a karkötő - vett egy mély lélegzetet - játékról.
Loren megrántotta a vállát.
Katherine Anya behunyta a szemét. - Ez egy mostanában elterjedt... mi is a
jó szó rá, divathóbort.

- Ühüm.
- A különböző színű karkötők... nem is tudom, hogy mondjam... a különböző
színek különböző szexuális cselekedeteket jelölnek. A fekete például, hát... egy
dolgot jelent. A piros...
Loren felemelte a tenyerét. - Azt hiszem, értem. Tehát a lányok azért viselik
őket, hogy mutassák, mennyire, hm, tapasztaltak?
- Rosszabb... Loren várt.
- Nem emiatt jöttél.
- Azért csak mondja el.
- A Carlához hasonló lányok akkor viselik ezeket a karkötőket, mikor fiúkkal
vannak. Ha egy fiú meg tudja szerezni valamelyik karkötőt a lány karjáról, akkor
neki, nos, végre kell hajtania azt, amit az a szín jelent.
- Kérem, mondja, hogy csak viccel.
Katherine Anya fáradtan pillantott rá.
- Hány éves Carla? - kérdezte Loren.
- Tizenhat - mondta Katherine Anya, aztán az asztalán heverő
karkötőkre mutatott. - De ezeket egy nyolcadikos lánytól vettem el.
Erre nem volt mit mondani.
Katherine Anya közelebb lépett hozzá. - Itt vannak a telefonhívások, amiket
kértél.
Az épületet még most is körüllengte az a krétapor-illat, amiről Lorennek
mindig, egészen mostanáig, az ifjúkori naivitás jutott eszébe. Katherine Anya
átnyújtott neki egy kisebb papírköteget.
- Tizennyolcan osztozunk három telefonon - mondta Katherine Anya.
- Hat ember használ egyet, ugye?
- És még azt mondják, nem jó a matekoktatásunk - mosolyodott el Katherine
Anya.
Loren a Főnökasszony feje fölött lógó keresztre pillantott. Eszébe jutott egy
ősrégi vicc, amit akkor hallott, mikor elkezdett ide járni. Egy fiú mindig csak
egyeseket és ketteseket hoz haza matekból, mire a szülei úgy döntenek, hogy
átíratják egy katolikus iskolába. Mikor hazaviszi az év végi bizonyítványát, a
szülők döbbenten látják, hogy a gyerekük színjeles mindenből. Megkérdezik, hogy
mi történt, mire azt feleli: - Mikor bementünk a kápolnába, és megláttam azt a
pluszjelre szegezett fickót, tudtam, hogy ezek nem viccelnek. Katherine Anya
megköszörülte a torkát: - Kérdezhetek valamit?
- Rajta.
- Tudják már, hogyan halt meg Mary Rose nővér?
- Még vizsgálják. Katherine Anya várt.
- Ennél többet nem mondhatok.
- Értem.

Most Lorenen volt a várakozás sora.
Mikor Katherine Anya elfordult, Loren azt mondta: - Maga többet tud, mint
amennyit elmond.
- Miről?
- Mary Rose nővérről. És arról, hogy mi történt vele.
- Kiderítettétek már a személyazonosságát?
- Nem. De ki fogjuk. Még mielőtt lemenne a nap, remélem. Katherine Anya
kihúzta magát. - Az kezdetnek jó lenne.
- Nincs semmi más, amit el akar nekem mondani?
- Így van, Loren.
Loren egy pillanatra megmerevedett. Ez az öregasszony... a „hazudik" túl
erős szó volna, de valamit legalábbis elhallgat előle.
- Átnézte ezeket a hívásokat, Anyám? - Át. Behívtam azt az öt nővérünket,
akik egy telefont használlak vele. A legtöbb szám családtagoké, természetesen.
Testvérek, szülők, barátok.
Néhány helyi ügy. Pizzarendelés. Kínai étterem.
- Azt hittem az apácáknak, hm… kolostori étrend szerint kell étkezniük.
- Rosszul hitted.
- Valóban - mondta Loren.
- Volt olyan szám, aminek nem találták meg a gazdáját?
- Igen, egy.
Katherine Anya olvasószemüvege a nyakában lógott egy láncon. Az orrára
csúsztatta, és a papírlapok után nyúlt. Loren visszaadta neki őket. Átnézte az első
oldalt, majd megnyálazta az ujját, és lapozott. Elővett egy tollat, és bekarikázott
valamit.
- Ez az.
Visszaadta a lapot Lorennek. A számnak 973 volt a körzetszáma. New
Jersey, alig harminc mérföldre onnan, ahol voltak. Három héttel korábbi hívás. Hat
percig tartott.
Valószínűleg semmi.
Loren észrevett Katherine Anya íróasztala mögött egy számítógépet.
Nehezen tudta elképzelni, ahogy a Főnökasszony a neten szörfölget, de tudta, hogy
manapság már bármi megtörténhet.
- Használhatom a számítógépet? - kérdezte Loren.
- Természetesen.
Loren megpróbálkozott egy egyszerű Google kereséssel. Semmi.
- A telefonszámot keresed? - kérdezte Katherine Anya.
- Igen.
- A Verizon honlapja szerint titkosított szám. Loren hátranézett a válla felett.
- Maga már próbálta?

- Minden számnak utánanéztem.
- Értem - mondta Loren.
- Csak, hogy biztosan ne kerülje el semmi a figyelmemet.
- Tudhattam volna, hogy maga nagyon alapos.
Katherine Anya büszkén bólintott. - Gondolom, megvannak a forrásaid, ahol
utána tudsz nézni a titkosított számoknak is.
- Persze.
- Szeretnéd megnézni Mary Rose nővér szobáját?
- Igen.
A szoba pontosan úgy nézett ki, mint amilyenre számított - kicsi, kopár,
fehér betonfalak, egy nagy kereszt az ágy felett, egy ablak. Tisztára, mint egy
kollégáim. Körülbelül olyan barátságos volt, mint egy útszéli motelszoba. Szinte
semmi személyes nem volt benne, semmi, ami bármit is elámít volna a szoba
lakójáról, de talán éppen ez volt Mary Rose nővér célja.
- A technikusok egy órán belül itt lesznek - mondta Loren.
- Ujjlenyomatokat keresnek majd, hajszálakat, ilyesmi.
Katherine Anya lassan a szája elé tette a kezét.
- Ez azt jelenti, hogy szerinted Mary Rose nővért...?
- Ne magyarázzon bele semmit, rendben?
Elkezdett csörögni a telefonja. Loren felvette. Eldon Teak volt az.
- Hé, szépségem, benézel ma? - kérdezte.
- Egy óra múlva - felelte. - Miért, mi van?
- Megtaláltam a jelenlegi tulajdonosát a szilikonmell gyártójának. A SurgiCo
most már a Lockwood Corporation része.
- Az a nagy Wilmingtonban?
- Valahol Delaware-ban, igen.
- Felhívtad őket?
- Igen. - És?
- És nem ment túl jól.
- Hogy lehet az?
- Mondtam nekik, hogy van egy holttestünk meg egy sorozatszámunk, és
kellene egy személyazonosság.
- És?
- Nem adják ki az információt.
- Miért nem?
- Nem tudom. Hetet-havat összehordtak, és állandóan az orvosi titoktartásra
hivatkoztak.
- Baroms... - Katherine Anya ajka elvékonyodott. Loren észbekapott. Szerzek egy bírósági végzést.
- Ez egy nagy cég.

- Meg fogják mondani. Csak le akarják védeni magukat.
- Időbe fog telni.
Ezen elgondolkodott. Eldonnak igaza volt. A Lockwood Corporation már
egy másik állam területén volt.
Valószínűleg egy szövetségi bíróság végzésére lesz szüksége.
- Még valami - mondta Eldon.
- Igen?
- Először úgy tűnt, nem lesz gond, és simán kiadják.
Odatelefonáltam, beszéltem valakivel, azt mondta, utánanéz a
sorozatszámnak.
Nem mondom, hogy rutin, de nem tűnt nagy dolognak.
- De?
- De aztán visszahívott valami flancos nevű ügyvéd, és kerekperec nemet
mondott.
Loren ismét elkezdett gondolkodni.
- Wilmington alig két órára van ide, ugye?
- Ahogy te vezetsz, maximum negyedóra.
- Lehet, hogy kipróbálom. Megvan a neve Mr. Flancos Ügyvédnek?
- Valahová felírtam. Oh, megvan, Randái Horné a Horné, Buckman és Pierce
ügyvédi irodától.
- Hívd fel Mr. Horne-t. Mondd meg neki, hogy úton vagyok hozzá egy
végzéssel.
- De hát nincsen végzésed.
- Te ezt nem tudod.
- Oh, értem.
Letette, és felhívott egy másik számot. Egy nő vette föl.
- Egy titkosított szám gazdájára lenne szükségem.
- Nevet és jelvényszámot kérek.
Loren megadta. Azután beolvasta a számot, amit Mary Rose nővér hívott.
- Tartsa, kérem - mondta a nő.
Katherine Anya úgy tett, mintha nagyon elfoglalt volna. Felnézett a
mennyezetre, aztán végigpásztázta a szobát. Közben a rózsafüzérét morzsolgatta.
Loren hallotta, ahogy a vonal másik végén egy billentyűzeten kopog valakinek az
ujja. Majd: - Le tudja írni?
Loren előkapott egy filcet a zsebéből.
A másikból kivett egy gázszámlát, és félbehajtotta. - Mondja.
- A szám, amit megadott, Marsha Hunter nevén van. A címe: New Jersey,
Livingston, Darby Terrace 38.
Tizennegyedik fejezet

- Matt?
Képtelen volt elvenni a szemét Charles Talley fényképéről. Ugyanaz az
átkozott, mindentudó vigyor, amit a telefonjára küldött képen látott. Matt ismét úgy
érezte, mintha zuhanna, de uralkodott magán.
- Ismered, ugye? - kérdezte Cingle.
- Tegyél meg nekem egy szívességet - felelte.
- Nem teszek szívességeket. Ez a munkám. Megkapod majd érte a számlát.
- Annál jobb. - Cingle-re nézett. - Azt akarom, hogy tudj meg nekem
mindent erről a Charles Talleyről. Mindent, érted?
- És mit keressek?
Jó kérdés. Matt nem tudta, mit feleljen.
- Csak mondd meg - ütötte tovább a vasat Cingle.
Matt elővette a telefonját.
Egy pillanatig habozott, de igazából mi értelme lett volna még titokban
tartani ezt az egészet? Kinyitotta, és a képek között megkereste azt, amelyik
Charles Talleyről készült abban a szállodai szobában. Ugyanaz a férfi volt, kétség
sem férhetett hozzá.
Egy pillanatig csak bámulta.
- Matt?
Lassan, megfontoltan beszélt. - Tegnap kaptam egy hívást Olivia
telefonjáról. - Átnyújtotta a nőnek. - Ez volt benne.
Cingle kinyúlt, és megfogta a telefont. A tekintete a képernyőre szegeződött.
Matt látta, ahogy a szeme elkerekedik a meglepetéstől. Rápillantott a fényképre,
aztán újra a telefonra, majd vissza a fényképre. Végül ránézett Mattre.
- Mi az ördögöt jelentsen ez?
- Nyomd meg az előre gombot.
- Ami a jobb oldalon van?
- Igen. Ott megnézheted a videót, ami közvetlenül a kép után jött.
Cingle arca merő koncentráció volt. Mikor a film véget ért, megkérdezte: Ha megnyomom az újra gombot, lejátssza még egyszer?
- Igen.
Cingle megnyomta. Még két alkalommal nézte végig a rövid felvételt. Mikor
végzett vele, óvatosan lerakta a telefont az asztalra.
- Van rá valamilyen magyarázatod? - kérdezte.
- Nincs.
Cingle elgondolkodott. - Csak egyszer találkoztam Olíviával.
- Tudom.
- Nem tudnám megmondani, hogy ő volt-e az, vagy sem.

- Szerintem igen.
- Szerinted?
- Nehéz kivenni az arcát.
Cingle beharapta az alsó ajkát. Hátranyúlt, megfogta a táskáját, és keresni
kezdett benne valamit.
- Mi az? - kérdezte Matt.
- Nem te vagy az egyetlen, aki konyít a csúcstechnológiához - mondta
Cingle. Előhúzott egy kicsi, tenyérbe illő számítógépet. Alig volt nagyobb Matt
telefonjánál.
- Mi ez? Egy Palm Pilot?
- Egy zsebszámítógép - javította ki. Cingle kihalászott egy kábelt is a
táskájából, és az egyik végét bedugta a kisméretű PC-be, a másikat pedig Matt
telefonjába. - Nem bánod, ha letöltöm a képet meg a videót?
- Miért?
- Visszaviszem az irodába. Van mindenféle szoftverünk, amikkel ki lehet
nagyítani a képeket, kockáról kockára, hátha kiderül valami.
- Ez a dolog maradjon köztünk.
- Értettem. - Két perc kellett hozzá, hogy a képeket letöltsék. Cingle
visszaadta Mattnek a telefonját. - Még egy dolog.
- Csupa fül vagyok.
- Lehet, hogy hiába tudunk meg mindent Charles Talleyről, nem jutunk
előbbre mégsem - hajolt hozzá közelebb Cingle.
- Ki kell derítenünk, milyen kapcsolat van közte és...
- Olivia között - fejezte be Matt.
- Igen.
- Nyomozni akarsz a feleségem után.
Cingle hátradőlt, és újra keresztbe rakta a lábát. - Ha ez csak egy szimpla
félrelépős eset volna, nem lenne szükséges. Úgy értem, találkoztak és kész. Talán
egy bárban, vagy mit tudom én. De Talley követ téged, képeket küld, hergel.
- Vagyis?
- Vagyis itt többről van szó - mondta Cingle.
- Hadd kérdezzek valamit, és ne sértődj meg rajta.
- Rendben.
Cingle elhelyezkedett a székben. Minden mozdulata, tudatos volt-e, vagy
sem, felért egy erotikus filmmel. - Mit tudsz Olíviáról? Úgy értem, a múltjáról?
- Mindent. Honnan jött, hova járt iskolába.
- És a családjáról?
- Az anyja otthagyta őket, mikor még csecsemő volt. Az apját huszonegy
éves korában vesztette el.
- Testvérek?

- Nincsenek.
- Szóval az apja egyedül nevelte?
- Alapvetően igen. És?
- Hol nőtt fel? - folytatta Cingle.
- Northwaysben, Virginiában.
Cingle jegyzetelt. - Aztán, gondolom, egyetem. Matt bólintott.
- A Virginiai Egyetemre járt.
- Még valami?
- Mit értesz azon, hogy még valami? Nyolc éve dolgozik a DataBetternél.
Kedvenc színe a kék. A szeme zöld. Több könyvet olvasott, mint bárki, akit
ismerek. Az egyetlen bűnös szenvedélye a giccses Hallmark limonádék.
És - kérlek, ne hányd el magad - mikor reggelente felébredek mellette, úgy
érzem, nem is érzem, tudom, hogy én vagyok a legszerencsésebb ember a földön.
Ezt is írod?
Hirtelen kivágódott az iroda ajtaja. Mindketten odakapták a fejüket. Klíma
lépett be.
- Oh, elnézést, nem akartam semmit se félbeszakítani.
- Semmi baj - mondta Matt.
Klíma látványosan megnézte az óráját.
- Tényleg át kell még beszélnünk a Sterman-ügyet.
Matt bólintott. - Úgyis épp hívni akartalak.
Mindketten Cingle-re pillantottak. Felállt. Klíma automatikusan
megigazította a nyakkendőjét, és végigsimított a haján.
- Ike Kier - nyújtott kezet.
- Igen - mondta Cingle, épp csak a szemeit nem forgatva. - Örvendek. Aztán Matthez fordult. - Majd hívlak.
- Köszönöm.
Cingle a szükségesnél egy másodperccel tovább nézett rá, aztán elindult az
ajtó felé. Klíma ellépett, hogy utat engedjen neki. Mikor elment, Klíma leült, és
halkan füttyentett. - Ki ez az angyal?
- Cingle Shaker. A HNY-nél dolgozik.
- Úgy érted magánkuki?
Klíma elkezdett nevetni a saját poénján, de mikor látta, hogy Matt nem
csatlakozik hozzá, köhögéssé változtatta, majd keresztbe rakta a lábát. Őszes haja
gondosan el volt választva középen. Az ősz haj jól áll az ügyvédeknek. Mindig
nagy hatással van az esküdtszékre.
Matt kihúzta a fiókját, és elővette a Sterman-ügy aktáját. Három órán
keresztül beszélgettek róla, hogyan vezetik fel az egészet, mit ajánl vajon az
ügyész. Már majdnem befejezték, mikor Matt telefonja megszólalt. Ránézett a
kijelzőre. Rejtett szám. Matt a füléhez emelte a készüléket.

- Halló?
- Hé - suttogta egy férfi. - Találd ki, mit csinálok mindjárt a feleségeddel.
Tizenötödik fejezet
Loren Muse ezen a napon nem tudott szabadulni a déjá vu érzésétől.
Leállította a kocsit. Livingstonban volt, Marsha Hunter háza, a Darby Terrace 38-as
szám előtt. Livingston volt Loren szülővárosa. Felnőni sehol sem egyszerű,
gondolta. A kamaszkor egy háborús övezet, éljen bárhol is az ember. A
Livingstonhoz hasonló kényelmes kertvárosokról úgy tartják, hogy tompítják az
ütéseket. Azok számára, akik odatartoznak, talán tényleg így van. Lorennek
azonban ez csak az a hely volt, ahol az apja végérvényesen eldöntötte, hogy nem
tartozik senkihez, még a saját lányához sem.
Livingstonban megvolt minden, ami kellett: remek iskolák, remek
sportprogramok, remek Kiwanis Club, remek szülő-tanár kapcsolat, remek felvételi
eredmények. Mikor Loren még itt élt, a zsidó gyerekek vitték a prímet. Most már
az ázsiaiak és az indiaiak, a bevándorlók új nemzedéke, a sikert áhítók új
generációja. Ez egy ilyen hely volt. Kijössz, veszel egy házat, fizeted az adókat, és
megkapod az amerikai álmot.
De tudod, hogy szól a mondás: Vigyázz, hogy mit kívánsz. Bekopogott
Marsha Hunter otthonának ajtaján. Loren semmilyen más kapcsolatot nem látott
egy egyedülálló anya, ami egyébként ritkaság volt Livingstonban, és Mary Rose
nővér között, mint azt a hatperces telefonhívást. Talán utána kellett volna néznie
egy-két dolognak, kis háttérmunka, de nem volt rá idő. Így hát csak állt a bejárati
ajtó előtt a ragyogó napsütésben, mikor kinyílt az ajtó.
- Marsha Hunter?
Az egyszerű, de vonzó nő, aki megjelent az ajtóban, bólintott. - Igen, én
vagyok az.
Loren felmutatta az igazolványát. - Loren Muse nyomozó vagyok az Essex
megyei ügyészi hivatalból. Volna rám egy perce?
Marsha Hunter zavartan pislogott. - Miről van szó?
Loren megpróbálkozott egy lefegyverző mosollyal. - Bemehetek?
- Oh, igen. Persze - azzal hátralépett.
Loren belépett az ajtón, és huss, ismét elkapta a déjá vu. Ugyanaz a belső
elrendezés. 1964 óta ugyanígy néz ki minden ház errefelé. Semmi változás. A tévé
talán egy kicsit modernebb, a szőnyeg egy kicsit kevésbé elegáns, a színek pedig
tompábbak, de az érzés, hogy ismét visszazuhant bizarr gyermekkorába, még
mindig ott lógott a levegőben.
Ellenőrizte a falakat, nem lát-e valahol egy keresztet, egy Madonnát vagy

valami más nyomát a katolicizmusnak, ami megmagyarázná az ál-Mary Rose nővér
telefonhívását. Semmilyen vallásra utaló jelet nem látott. Loren észrevett egy
összehajtott lepedőt és egy takarót a kanapé szélén, mintha valaki nemrég ott aludt
volna.
Egy fiatal nő ült a szobában, húsz év körüli lehetett, és két nyolc-kilencéves
forma fiú.
- Paul, Ethan - mondta az anyjuk, - ez itt Muse nyomozó.
A jól nevelt fiúk kötelességtudóan kezet fogtak Lorennel, sőt még
szemkontaktust is mertek vele teremteni.
A kisebbik - Ethan? - megkérdezte: - Maga rendőr?
- Maximum rendőrnő - felelte automatikusan Loren.
- A válasz pedig, olyasmi. A megyei ügyészség nyomozója vagyok. Az
nagyjából olyan, mint egy rendőrtiszt.
- Van fegyvere?
- Ethan - szólt rá Marsha.
Loren szívesen felelt volna neki, még talán meg is mutatta volna a fegyverét,
de tudta, hogy néhány anya betegesen fél az ilyen dolgoktól. Loren értette az
aggódásukat - mindent meg kell tenni, hogy szemük fényét megóvják az erőszaktól
- de hosszú távon a fegyvertagadás nem túl hatékony taktika.
- Ez pedig Kyra Sloan - mondta Marsha Hunter. - Ő segít nekem vigyázni a
gyerekekre.
A fiatal, Kyra nevű nő intett neki a szoba másik végéből, és nekiállt
összeszedni a játékokat. Loren visszaintett neki.
- Kyra, kivinnéd a fiúkat egy kicsit?
- Persze. - Kyra a srácokhoz fordult.
- Mit szólnátok egy kis labdázáshoz?
- Jó, de most én ütök először!
- Nem, a múltkor is te kezdted! Most én jövök!
Még kifelé menet is ezen vitatkoztak. Marsha Loren felé fordult.
- Valami baj van?
- Nem, egyáltalán nem.
- Akkor miért van itt?
- Csak néhány rutinkérdés egy folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban.
- Ez színtiszta halandzsa volt, de Loren eddigi tapasztalatai szerint többnyire
hatásosnak bizonyult.
- Milyen nyomozással kapcsolatban?
- Mrs. Hunter...
- Kérem. Hívjon Marshának - szakította félbe.
- Rendben, elnézést. Marsha, ön katolikus?
- Tessék?

- Ne értsen félre, nem akartam tapintatlan lenni. Csak azt próbálom
kideríteni, hogy van-e valamilyen kapcsolat ön és a Szent Margit plébánia között.
- Szent Margit?
- Igen. Tagja annak a gyülekezetnek?
- Nem. Mi a Szent Filoménába járunk, itt Livingstonban. De miért kérdezi?
- Áll bármilyen kapcsolatban a Szent Margit gyülekezettel?
- Nem. - Majd: - Mit ért azon, hogy kapcsolat?
Loren nem hagyta magát kizökkenteni a ritmusából: - Ismer valakit, aki oda
jár iskolába?
- A Szent Margitba? Nem, nem hinném.
- Ismeri esetleg valamelyik tanárt?
- Nem hiszem.
- Egy Mary Rose nevű apácát? - Kit?
- Ismeri a Szent Margit valamelyik apácáját?
- Nem. A Szent Filoména apácái közül ismerek többet is, de Mary Rose
nevűt nem.
- Tehát ez a név, hogy Mary Rose nővér, nem mond önnek semmit?
- Semmit a világon. De mit jelentsen ez az egész?
Loren nem vette le a tekintetét a nő arcáról, nehogy elmulasszon valamilyen
„áruló jelet". Semmit nem látott, de ez nem sokat jelentett.
- Maga és a gyerekei egyedül élnek itt?
- Igen. Illetve Kyrának van egy szobája a garázs felett, de ő másik államból
való.
- De itt lakik, nem?
- Bérel egy szobát, és segít a háztartásban.
A William Paterson Egyetemre jár.
- Maga elvált?
- Özvegy vagyok.
A hangsúly, ahogy Marsha Hunter kiejtette ezt a két szót, azonnal a helyére
illesztett néhány mozaikdarabkát. De nem mindet. És egyelőre még nem eleget.
Loren legszívesebben felpofozta volna saját magát. Csak kellett volna végeznie egy
kis háttérmunkát.
Marsha keresztbe fonta a karját. - Szóval miről is van szó?
- Egy Mary Rose nevű nővér nemrég meghalt.
- És abban az iskolában dolgozott?
- Igen, ott tanított. A Szent Margitban.
- Még mindig nem értem.
- Mikor átnéztük a hívásait, találtunk köztük egyet, amit nem igazán tudunk
megmagyarázni.
- Idetelefonált?

- Igen.
Marsha Hunter zavartan nézett. - Mikor?
- Három hete. Egész pontosan június másodikán. Marsha megrázta a fejét. Biztos téves hívás volt.
- Hat percig?
Ez elhallgattatta Marshát. - Mit is mondott, hányadikán?
- Június másodikán.
Este nyolckor.
- Megnézhetem a naptáramat, ha akarja.
- Az nagyon jó lenne, köszönöm.
- Fent van az emeleten. Rögtön visszajövök.
De biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem beszélt a nővérrel.
- Egyikünk sem?
- Tessék?
- Azt mondta: „egyikünk sem". Kit értett ez alatt?
- Nem is tudom. Senki a házból, gondolom.
Loren nem fűzött hozzá megjegyzést. - Feltehetek néhány kérdést a
babysitterének?
Marsha Hunter habozott egy pillanatig. - Szerintem semmi akadálya. - Majd
kényszeredetten elmosolyodott. - De a fiúk nem örülnének, ha a „baby" szót
használná előttük.
- Értem.
- Azonnal visszajövök.
Loren belépett a konyhába, és elindult a hátsó ajtó felé. Kipillantott az
ablakon. Kyra alulról dobta a labdát Ethan felé. A fiú nagyot suhintott az ütővel, de
elvétette. Kyra egy lépéssel közelebb ment, és újra dobott. Ethan ezúttal eltalálta a
labdát. Loren elfordította a fejét. Már majdnem kilépett a hátsó ajtón, mikor valami
eszébe jutott. A hűtőszekrény.
Lorennek nem volt férje, nem voltak gyerekei, és nem egy olyan kedves
boldog otthonban nőtt fel, de azt azért tudta, hogy ha van valami, ami igazán
amerikai - igazán családi - az nem más, mint a hűtőszekrény ajtaja. A barátainak
volt hűtője.
Neki nem, és tudta, hogy ez milyen szánalmas.
Két macskája volt csak, családja viszont nem, hacsak nem számolta bele
melodramatikus és önző anyját.
De a legtöbb amerikai otthonban, ha valami személyeset akar találni az
ember, akkor itt - a hűtőszekrény ajtaján - kell keresgélnie. Voltak ott gyerekrajzok,
iskolai dolgozatok, születésnapi meghívók (az egyik egy Little Gym nevű helyre, a
másik az East Hanover-i bowling csarnokba). Tájékoztatók osztálykirándulásokról,
oltásról, a focibajnokságról.

És, természetesen, családi fotók.
Loren egyedüli gyerek volt, és akárhányszor látta ezeket a megdelejezett
mosolyokat, mindig olyan valószerűtlennek tűntek neki, mintha egy rossz
tévéműsort vagy egy giccses üdvözlőlapot nézne.
Loren közelebb lépett, és rámeredt az egyik fényképre. Még több
mozaikdarab került a helyére. Hogy kerülhette el a figyelmét?
Azonnal be kellett volna ugrania. Hunter. Nem olyan ritka név, de nem is túl
gyakori. Végigpásztázta a többi képet is, de a tekintete folyton visszatért ahhoz,
amelyiken először megakadt.
Egy baseball-meccsen készülhetett, amennyire ki tudta venni. Loren még
mindig a fényképet nézte, mikor Marsha visszatért.
- Minden rendben van, Muse nyomozó?
Loren összerezzent a hangra. Próbálta összeilleszteni a részeket, de egyelőre
nem sikerült még kiraknia a teljes képet.
- Megtalálta a naptárt?
- Nincs benne semmi. Tényleg nem tudom, hol voltam aznap. Loren
bólintott, és visszafordult a hűtőszekrény felé. - Ez a férfi - mondta, és rámutatott a
képre - Matt Hunter, ugye?
Marsha arca megmerevedett.
- Mrs. Hunter?
- Mit akar itt?
Korábban volt némi melegség a hangjában. Most már nem.
- Ismertem őt - mondta Loren. - Sok évvel ezelőtt. Semmi válasz.
- Általános iskolában. Együtt jártunk a Burnett Hillbe.
Marsha összefonta a karját. Még most sem szólt semmit.
- Milyen kapcsolatban van vele?
- A sógorom - felelte Marsha. - És egy nagyon jó ember.
Persze, gondolta Loren. Egy igazi lovag. Hallott az emberölésről. Matt
Hunter az egyik legszigorúbb fegyházban töltötte le az idejét. Egy nagyon kemény
helyen. Eszébe jutott az összehajtott lepedő és a takaró a kanapén.
- Sokat jár ide Matt? Úgy értem, ő a fiúk nagybátyja.
- Muse nyomozó?
- Igen.
- Szeretném megkérni, hogy távozzon. - Miért?
- Matt Hunter nem bűnöző. Ami történi, az baleset volt. Kamatostul
megfizetett érte.
Loren csendben maradt, azt remélve, hogy a nő folytatja. De Marsha
befejezte. Rá kellett jönnie, hogy ez a fajta kérdezgetés nem vezet sehová. Más
taktikával kellett próbálkoznia.
- Kedveltem - mondta Loren.

- Tessék?
- Mikor gyerekek voltunk. Kedves fiú volt.
Ez igaz is volt. Matt Hunter tényleg jó fiú volt, Livingston másik olyan
szülötte, aki be akart illeszkedni, talán túlságosan is.
- Elmegyek - mondta Loren.
- Köszönöm.
- Ha bármi eszébe jutna a június másodikai telefonhívással kapcsolatban.
- Értesíteni fogom.
- Nem bánja, ha kifelé menet felteszek néhány kérdést a „szitternek"?
Marsha felsóhajtott, aztán megvonta a vállát.
- Köszönöm - mondta Loren, és elindult az ajtó felé. Marsha utánaszólt. Kérdezhetek valamit?
Loren visszafordult.
- Azt az apácát megölték?
- Ezt miért kérdezi?
Marsha ismét vállat vont. - Csak úgy.
Gondolom, mi másért lenne itt?
- Sajnálom, nem beszélhetek az ügy részleteiről.
Marsha nem szólt semmit. Loren kinyitotta az ajtót, és kilépett az udvarra. A
nap még mindig magasan fent járt az égen, júniusi áldás. A fiúk olyan önfeledten
szaladgáltak és játszottak, amilyenre a felnőttek soha nem képesek. Lorennek
eszébe jutott saját gyermekkora, ahogy órákig képes volt labdázni a többiekkel, és
soha, egyetlen percre sem unta meg a játékot. Eltűnődött azon, hogy vajon Marsha
Hunter ki szokott-e jönni játszani a fiaival, de ahogy ezen gondolkodott, ismét
érzett valami fájdalmas nyilallást. Erre most nincs idő.
Marsha biztosan figyeli a konyhaablakból. Gyorsan kellett cselekednie.
Elindult a lány felé - mi is volt a neve? Kylie? Kyra? Kelsey? - és intett neki.
- Hi.
A lány, kezét szemellenzőként használva, hunyorogva ránézett. Elég csinos
volt, természetes szőkesége csak úgy világított. - Hi.
Loren nem vesztegette az idejét felvezető kérdésekre. - Matt Hunter sűrűn jár
ide?
- Matt? Igen.
A lány habozás nélkül válaszolt. Loren elfojtott egy mosolyt.
Ah, fiatalság.
- Milyen gyakran?
Kyra - igen, így hívták - egy árnyalatnyi gyanakvással nézett rá, de még
mindig fiatal volt. Amíg Lorent hatósági személynek látja, addig beszélni fog. Nem is tudom. Párszor egy héten.
- Jó fej?

- Tessék?
- Matt Hunter. Jó fej?
Kyra szélesen elmosolyodott. - Nagyszerű fickó.
- A gyerekek szeretik?
- Imádják.
Loren bólintott, majd mintegy mellékesen megkérdezte: - Tegnap éjjel itt
aludt? De Kyra félrebillentette a fejét. - Miért nem kérdezi meg Mrs. Huntertől?
- Már megtettem. Csak a biztonság kedvéért. Szóval itt volt?
- Igen.
- Egész éjjel?
- A városban voltam néhány barátommal. Nem tudom.
- Egy lepedőt láttam a kanapén. Ki aludt ott? Kyra vállat vont.
- Gondolom, Matt. Loren megkockáztatott egy pillantást hátrafelé. Marsha
Hunter ellépett az ablaktól. Elindult az ajtó felé. A lány úgysem emlékszik június
másodikára. Loren eleget hallott már, még ha nem is tudta, hogy mit kezdjen vele.
- Tudod, hol lakik Matt?
- Irvingtonban, azt hiszem.
A hátsó ajtó kinyílt. Elég, gondolta Loren. Matt Huntert nem lesz probléma
megtalálni. Elmosolyodott, és elindult kifelé, hátha Marsha nem érzi úgy, hogy
figyelmeztetnie kell a sógorát. Megpróbált olyan természetes lenni, amilyen csak
bírt. A kezével búcsút intett Marshának. Marsha nagyon lassan intett csak vissza.
Loren már majdnem elérte a kocsiját, mikor egy újabb arc bukkant fel a múltjából ez az egész ügy kezdett olyanná válni, mint egy epizód a Loren Muse élete című
filmből. A férfi a kocsijánál állt, lazán rátámaszkodva a tetejére, a szája sarkából
egy cigaretta lógott.
- Hey, Loren.
- Teljes életnagyságban - felelte. - Lance Banner nyomozó.
- Pontosan. - Eldobta a cigarettát, és rátaposott. Loren a csikkre mutatott. Ezért megbüntethetnélek.
- Azt hittem, a gyilkosságiaknál vagy.
- A dohányzás öl. Nem tudtad?
Lance Banner halványan elmosolyodott. Az autója, egy átlagos, jelöletlen
rendőrautó, az utca túloldalán parkolt. - Jó hosszú ideje.
- Atrentoni továbbképzés a biztonságos lőfegyverekről - mondta Loren. Mikor is? Hat vagy hét éve?
Olyasmi. - Összekulcsolta a karját, még mindig nekitámaszkodva Loren
autójának. - Hivatalos ügyben jártál itt? Igen.
Egy korábbi iskolatársunkkal kapcsolatban? Lehetséges.
Nem akarod elmondani?
Nem akarod elmondani, te mit keresel itt?

Itt lakom a közelben.
- És? - Kiszúrtam a szolgálati kocsit. Gondoltam, hátha segíthetünk
egymásnak.
- Hogyan is?
- Matt Hunter vissza akar költözni a városba - mondta Lance. - Már le is
foglalt egy házat nem messze innen.
Loren nem szólt semmit.
- Ez összefügg a te ügyeddel, nem?
- Nem értem, hogyan.
Lance elmosolyodott, és kinyitotta a kocsi ajtaját. - Miért nem mondod el, mi
járatban vagy? Akkor talán kitalálhatjuk, hogyan.
Tizenhatodik fejezet
- Hé, találd ki, mit csinálok mindjárt a feleségeddel. - Matt a füléhez
szorította a telefont.
- Matt? Ott vagy még? - suttogta a férfi. Matt nem válaszolt.
- Matt, árulkodtál rám? Elmondtad a feleségednek, hogy elküldtem azokat a
képeket?
Matt képtelen volt megmozdulni.
- Mert Olivia most már sokkal jobban vigyáz a telefonjára. Oh, de azért ne
izgulj, nem fogjuk abbahagyni.
Most már függő lett, ha érted, mire gondolok.
Matt behunyta a szemét.
- De egyszerre azt mondja, legyünk óvatosabbak. Ezért arra gondolom, hogy
esetleg te, érted, hogy mondtál neki valamit.
Így volt, Matt? Beavattad a mi kis titkunkba?
Matt keze ökölbe szorult, de olyan erővel, hogy a telefon majdnem kettétört
a markában. Próbált mélyeket lélegezni, de a mellkasában érzett szorítás nem akart
enyhülni. Végre sikerült megtalálnia a hangját: - Ha megtalállak, Charles Talley,
letépem a fejedet, és beleszarok a nyakadba. Csend.
- Ott vagy még, Charles?
Ismét a suttogó hang. - Mennem kell. Mindjárt visszajön. Azzal letette. Matt
szólt Rolandának, hogy mondja le az összes délutáni megbeszélését.
- Nincs egyetlen megbeszélésed sem mára - felelte a nő.
- Ne légy már olyan okos.
- Nem akarod elmondani, mi a baj?
- Később.
Hazafelé ment. A telefon végig a kezében volt, de nem telefonált, míg le nem

parkolt a házuk előtt, Irvingtonban. A ritkás fű szinte teljesen elszáradt a hőségben
- három hete nem esett egy csepp eső sem a Keleti Parton. A Livingstonhoz
hasonló kertvárosokban a gyep minősége központi kérdés volt. Tétlenül nézni,
hogy a valakinek a gyepe barnára szárad a háza előtt, főbenjáró bűnnek számított.
Itt, Irvingtonban senki nem törődött vele.
A gyep a gazdagok játéka.
Matt és Olivia egy hámló vakolatú, két család számára épített faházban
lakott, amit az alumínium zsaluzás tartott egyben. Az övéke volt a jobb oldali lakás:
a másik oldalon Owenék laktak, egy öttagú afroamerikai család. Mindkét félnek két
hálószoba és másfél előszoba jutott.
Matt kettesével vette a lépcsőfokokat. Mikor becsukta maga mögött az ajtót,
azonnal Olivia számát tárcsázta. A hangpostája kapcsolt be. Nem volt meglepve.
Megvárta, míg megszólal a sípjel.
- Tudom, hogy nem a Ritzben vagy - mondta Matt. - Tudom, hogy te voltál
az a szőke parókában. Tudom, hogy ez nem egy tréfa. Tudok Charles Talleyről is.
Úgyhogy hívj fel, és magyarázd meg.
Letette, és kinézett az ablakon. Egy Shell-kút volt a sarkon. Azt nézte
meredten.
Kapkodva szedte a levegőt. Próbált lassabban lélegezni. Előkapott egy
bőröndöt a szekrényből, rádobta az ágyra, és nekiállt belegyömöszölni a ruháit.
Abbahagyta. Bepakolni a bőröndbe. Ostoba és hisztérikus reakció. Semmit
nem old meg vele.
Olivia holnap itthon lesz.
És ha nem?
Semmi értelme erre gondolni. Itthon lesz. Így vagy úgy, de néhány órán belül
minden ki fog derülni.
Azt azonban nem tudta megállni, hogy ne kutakodjon. Először Olivia
fiókjainak esett neki. Még csak nem is utálta magát érte. Az a hang a telefonban
mindenre feljogosította. A legjobb forgatókönyv az volt, hogy Olivia rejteget előle
valamit. Rá kell jönnie, hogy mit. De nem talált semmit.
Se a fiókokban, se a szekrényben. Elkezdte törni a fejét, milyen lehetséges
rejtekhelyek vannak még a házban, mikor eszébe jutott valami. A számítógép.
Felrohant az emeletre, és bekapcsolta a gépet. A számítógép halk
csippanással kelt életre. Kibírhatatlanul hosszúnak tűnt az az idő, mire felállt a
rendszer. Matt lába folyamatosan remegett.
Rátette a kezét a térdére, hogy lecsillapítsa.
Nemrég szereztek egy kábelmodemet - a betárcsázós módszer úgy járt, mint
a dinoszauruszok - másodpercek alatt fent volt a neten. Tudta Olivia jelszavát, de
álmában sem gondolta volna, hogy egyszer használni fogja. Megnyitotta az
e-mailjét, és módszeresen átnézte a leveleket. Az újak nem tartogattak semmilyen

meglepetést. Megpróbálkozott a régiekkel. A könyvtár üres volt.
Megnézte a „Küldött üzenetek" mappát.
Ugyanaz - mindent kitöröltek.
Rákattintott a „Lomtárra". Azt is kitakarították. Megnézte a kereső
címszavait, hátha abból kiderül, milyen oldalakat nézett Olivia. Az is üres volt.
Matt hátradőlt, és levonta a logikus következtetést: Olivia eltüntette a
nyomokat maga után. Jogosan merült fel a kérdés: Miért?
Még egy hely maradt, amit nem ellenőrzött: a cookiek.
Az emberek gyakran törölték a leveleiket vagy az oldalakat, ahol szörföltek,
de a cookiekkal más volt a helyzet. Ha Olivia azokat is kitörölte volna, Matt
azonnal észreveszi, hogy valami nem stimmel. A saját Yahoo! oldala például nem
jött volna be automatikusan. Vagy az Amazon nem tudta volna, hogy kicsoda. Egy
olyan ember, aki el akarta tüntetni a nyomokat, nem akarhatta ezt. Ha kitörli a
cookiekat, azt azonnal észreveszik.
Megkereste a Web's cookies mappát. Több ezer volt belőlük. Rányomott a
dátum gombra, hogy időrendi sorrendbe rendezze őket, kezdve a legutóbbival.
Végigfuttatta rajtuk a szemét. A legtöbb ismerős volt - Google, OfficeMax,
Shutterfly - de volt kettő, amiről még sosem hallott. Leírta őket, bezárta az ablakot,
és visszament a webre.
Begépelte az első címet, és lenyomta az entert. A Nevada Sun News
honlapjára jutott - egy olyan oldalra, ahová be kell regisztrálni, ha az ember hozzá
akar férni az archív anyagokhoz. Az újságot Las Vegasban nyomták. Megnézte a
„személyes beállításokat". Olivia hamis nevet és e-mail címet használt a
bejelentkezéshez. Ebben nem volt semmi meglepő. Mindketten így csinálták, hogy
kikerüljék a spameket.
De mit kereshetett itt? Esélye sem volt rájönni.
A másik cím, ha lehet, még különösebb volt.
Beletelt egy kis időbe, mire bejött az oldal. Több honlap is felvillant, mire
végre megállapodott egyen, aminek az volt a neve, hogy:
Stripper-Fandom.com.
Matt összeráncolta a homlokát.
Az weblapon az állt, hogy tizennyolc év alattiak nem használhatják. Ez nem
volt túl jó előjel. Rákkattintott a „belépés" ikonra. A megjelenő képek, ahogy
számított rá, meglehetősen provokatívak voltak. A Stripper-Fandom egy
sztriptíztáncosnőket méltató oldal volt.
Matt megrázta a fejét. A honlap tele volt félmeztelen lányokat bemutató
rövid jellemzésekkel. Rányomott az egyikre. Minden lánynak ott volt a rövid
bemutatása: Bunny táncos karrierje Atlantic Cityben kezdődött, de lenyűgöző
tánctudásának és testhezálló ruháinak köszönhetően csillaga meredeken ívelt
felfelé, és hamarosan Vegasba lette át a székhelyét. „Imádok itt lenni! És imádom a

gazdag pasikat!" Bunny specialitása a nyuszifül és a póznatánc. Matt rákattintott a
linkre. Egy e-mail cím bukkant fel, ha esetleg írni akarna az ember Bunnynak, és
időpontot szeretne kérni „magánmeghallgatásra".
Ezzel a kifejezéssel éltek - magánmeghallgatás. Mintha Bunny volna a pápa.
Mi a fene folyik itt?
Matt addig keresgélt az oldalon, amíg bírta gyomorral. De semmi nem lett
világosabb. Semmi nem került a helyére. Sőt egyre zavarosabbá vált minden. Talán
ez az oldal nem is jelentett semmit. A legtöbb sztriptíztáncosnő Vegas környékéről
való. Lehet, hogy Olivia véletlenül keveredett csak oda a nevadai újság egyik
hirdetésére klikkelve. Lehet, hogy a linkről nem derült ki, hogy erre az oldalra
fogja vezetni.
De eleve mit keresett a Nevada Sun honlapján? És miért törölte ki az összes
emailjét? Ezekre a kérdésekre nem volt válasz.
Eszébe jutott Charles Talley. Beütötte a nevét a Google-ba. Semmi érdekes
nem bukkant fel. Kikapcsolta a gépet, és lesétált az emeletről, de a fülében közben
ott visszhangzott az a suttogó hang, ami darabokra törte az életét: - Hé, találd ki,
mit csinálok mindjárt a feleségeddel.
Kellett szívnia egy kis friss levegőt. Levegőre volt szüksége és valami italra.
Kilépett a házból, és elindult a South Orange Avenue felé. Ha a Garden State
Parkway-en haladt az ember, nem tudta eltéveszteni a látóhatár fölé magasodó
hatalmas sörösüveget. De a GSP ezen szakaszán volt valami más is, ami azonnal
szemet szúrt az utazónak - talán még jobban, mint az óriási víztartály. Az út két
oldalán elterülő temető. Az autóút pontosan kettészelte a sírokkal borított területet.
Jobbra és balra egyaránt vég nélkül sorakoztak a sírkövek. Mikor az ember
keresztülhajtott rajta, mégsem az volt az érzése, mintha kettévágta volna a temetőt,
hanem sokkal inkább az, hogy összezipzárazta, újra egybeolvasztotta azt, ami
egybe tartozik. Es nem is olyan messze ott állt az a hatalmas sörösüveg, magasan
felnyúlva az égbe, és némán őrködött (vagy gúnyosan mosolygott?) a halottak
nyugalma felett.
A régi sörfőzde lerobbant állapotában volt valami misztikus. Minden ablak
be volt törve, de csak részben, mintha valaki azzal szórakozott volna, hogy kővel
bedobja a tizenkét emeletes épület összes ablakát. Üvegcserepek hevertek
mindenfelé. Az épület nyílásai félelmet keltőén ásítottak az elhaladókra. A
pusztulásnak és a gőgnek ez az egyvelege, az ott tornyosuló csontvázzal és a
foghíjas, kiszúrt szemű épülettel, egyfajta harctéri jelleget kölcsönzött a helynek.
Hamarosan lebontják, és felhúznak helyette egy plázát. Pont erre van
szüksége Jerseynek, gondolta - egy újabb plázára.
Matt lefordult az útról, és célba vette a kopott piros ajtót. A kisvendéglőnek
nem volt kint a neve. Az egyik ablakában egy Pabst Blue Ribbon neon lógott, de,
akárcsak a sörfőzde - vagy az egész város -, már nem világított. Matt benyitott az

ajtón, és napfény tódult a sötétségbe burkolódzott helyre. A férfiak - mindössze egy
nő volt odabent, és ő is bárkinek nekiment volna, aki hölgynek szólítja denevérként hunyorogtak az éles fényben. Nem volt zenegép, nem szólt semmilyen
muzsika. Halkan beszélgettek, csöndesen, mint ahogy a lámpák világítottak.
A pult mögött még mindig Mel állt. Matt legalább két-három éve nem járt
már itt, de Mel még mindig tudta a nevét. Ez a kisvendéglő klasszikus amerikai
hely volt. Az egész Államok tele van ilyenekkel. Többnyire férfiak gyűltek itt össze
munka után egy italra vágyva.
Amibe belefért az is, hogy nagyhangon kiabáltak vagy egymást heccelték, de
az ilyen helyek azért inkább a csendes lerészegedésről szóltak, mint a vigaszról
vagy a társaságról.
Mielőtt börtönbe került, Matt semmi pénzért be nem tette volna a lábát egy
ilyen kricsmibe. Most már azonban jobban kedvelte a durvább helyeket. Nem tudta
volna pontosan megmondani, hogy miért. Nagydarab férfiak jártak ide,
meghatározhatatlan méretű izomzattal. Ősztől tavaszig flanel inget viseltek,
tavasztól őszig pedig szűk pólót, ami kihangsúlyozta sörhasukat. A farmer minden
évszakra jó volt. Nem sűrűn fordultak elő verekedések, de aki nem tudta használni
az ökleit, az jobban tette, ha elkerülte az ilyen helyeket.
Matt leült a bárpulthoz. Mel biccentett neki. - Sört? - Vodkát.
Mel töltött neki egyet.
Matt megfogta a poharat, egy ideig csak nézte, aztán megrázta a fejét. Az
ivásba menekülni a problémák elől. Létezett ennél nagyobb klisé? Ledöntötte a
vodkát, és érezte, ahogy elönti a belsejét a melegség. Intett Melnek, hogy még
egyet. Alighogy megkapta, bedobta azt is. Kezdte jobban érezni magát. Vagy más
szavakkal: Kezdett kevesebbet érezni. Nyugtalanul méregette a többi vendéget.
Mint a legtöbb helyen, itt is úgy érezte magát, mint aki nem idevaló - mint egy kém
az ellenséges területen. Nem érezte biztonságban magát sehol sem - sem a régi
puhább világban, sem a keményebb újban. Az igazság az volt, hogy - bármilyen
szánalmasan is hangzott - csak akkor volt képes elengedni magát, ha Olíviával volt.
Francba vele.
A harmadik pohár után jól eső zsibbadást érzett a koponyájában.
Kezdett becsípni. Ez volt a célja. Felejteni. Nem örökre. Csak ma estére.
Nem akarta örökös részeg mámorba fojtani a bánatát, csak egy kicsit szerette volna
elhalasztani, csak egyetlen éjszakára, amíg Olivia haza nem jön, és meg nem
magyarázza, hogy mit keresett egy motelszobában azzal a fickóval, miért hazudott
neki, és honnan tudta az a férfi, hogy beszélt neki a képekről.
Csak ezeket. Ezeket az apróságokat.
Intett, hogy még egyet. Mel, aki ritkán állt le társalogni vagy tanácsokat
osztogatni, szó nélkül töltött.
- Remek ember vagy, Mel.

- Köszönöm, Matt. Sokan mondják, de mindig jó hallani.
Matt mosolyogva bámult a poharába. Csak egyetlen éjszakára. Csak mára.
Egy nagydarab fickó tántorgott elő a klotyóból, és véletlenül nekiütközött Mattnek,
ahogy elment mellette. Matt idegesen pillantott rá. - Nézz a lábad elé - mondta. A
fickó mormogott valami bocsánatkérésfélét, enyhítve ezzel a pillanat feszültségét.
Matt szinte már csalódott volt. Az ember azt gondolná, hogy ennél több esze volt mert ha valaki, akkor ő aztán igazán tudta, miféle veszélyeket rejteget egy ökölharc
- de nem ma este. Igen, kétségkívül vágyott egy jó kis verekedésre. Baszni a
következményekre!
Stephen McGrath szellemét kereste. Általában a mellette lévő széken szokott
ülni. De ma este nem látta sehol sem. Remek.
Matt nem volt valami nagy ivó, és ezt tudta is. Nem bírta a töményét. Túl
volt már a spicces állapoton, kezdett közelíteni a részeghez. A titok, természetesen,
abban rejlett, hogy idejében meg tudjon állni az ember - hogy ki tudja hozni az
estéből a legtöbbet, másnaposság nélkül. Ezt a vékony határvonalat próbálta
megtalálni mindenki. És ez volt az a vékony határvonal, amit a legtöbben átléptek.
Ma este nem törődött ezzel a vonallal. - Még egyet.
A szavai egybefolytak. Hallotta. Nem volt szimpatikus. A vodka dühössé
tette, vagy inkább engedte, hogy azzá váljon. Most már kimondottan vágyott egy
kis balhéra, még akkor is, ha közben félt tőle. A harag kitisztította az agyát. Vagy
legalábbis azt akarta hinni. Egyszerre tudta, hogy mit akar. Meg akart ütni valakit.
Fizikai konfrontációba akart keveredni valakivel. Nem számított, hogy ő ver meg
valakit, vagy őt verik meg. Nem érdekelte.
Matt ezen eltűnődött - ezen a hirtelen jött étvágyán az agresszióra.
Eltűnődött, hogy ez honnan eredhet. Lehet, hogy Lance Banner nyomozónak, régi
haverjának igaza volt. A börtön megváltoztatja az embert. Bemész, és még ha
ártatlan vagy, akkor is más emberként jössz ki onnét. Lance Banner nyomozó.
Livingston kapujának őrzője, az a tahó szemétláda.
Telt az idő. Képtelen lett volna megmondani, mennyi. Intett Mel-nek, hogy
jöjjön oda, és adja össze. Mikor lekászálódott a székről, úgy érezte, hogy széthasad
a feje. Meg kellett fognia a bárpultot, hogy el ne essen. - Viszlát, Mel.
- Örülök, hogy láttalak, Matt.
Búcsút intett neki, miközben egyetlen név visszhangzott a fejében. Lance
Banner nyomozó.
Mattnek eszébe jutott egy eset még másodikos korukból, mikor Lance és ő
hétévesek voltak. Egy kidobós játék során Lance-nek lecsúszott a nadrágja. És
amitől ez kétségkívül élete egyik legkellemetlenebb emlékévé vált, az az volt, hogy
aznap nem viselt alsónadrágot. Azonnal ráragadt egy gúnynév, amitől egészen
középiskolás koráig nem tudott megszabadulni: „Kösd Fel A Gatyát, Lance!" Matt
hangosan felnevetett. Aztán Lance hangját hallotta:

- Jó környék ez itt.
- Valóban? - kiáltotta Matt. - Most már minden gyerek hord alsógatyát,
Lance? Matt hahotázni kezdett a saját poénján. A hangja visszaverődött a helység
falairól, de senki nem nézett föl.
Kinyitotta az ajtót. Beesteledett. Dülöngélve ment az utcán, még mindig a
viccen kuncogva. Az autója a háza előtt állt. Két szomszédfélesége álldogált a
közelében, mindketten barna papírzacskóba bujtatott üvegből iszogatva.
Az egyik... hajléktalan volt a politikailag korrekt terminus rá, de ezek a
fickók jobb szerették a régi jó csavargó szót. Az egyik csavargó odakiáltott neki. Hé, Matt.
- Hogy vagy, Lawrence?
- Jól, ember. - Felemelte a zacskót. - Meghúzod?
- Nem, kösz.
- Okés - mondta Lawrence, és tett egy széles mozdulatot a kezével.
- Látom, te már betankoltál mára.
Matt elmosolyodott. Benyúlt a zsebébe, és előhalászott egy húszdollárost. Igyatok valamit az egészségemre.
Lawrence szája széles mosolyra húzódott. - Matt, remek fickó vagy.
- Ja, tudom. Különleges vagyok.
Lawrence akkorát nevetett ezen, mintha a világ legjobb viccét hallotta volna.
Matt intett neki, és továbbsétált. Ismét a zsebébe nyúlt, és ezúttal a kocsikulcsot
húzta ki. Ránézett a kulcsra a kezében, majd az autójára, aztán megállt. Részeg
volt.
Nem gondolkodott racionálisan. Meghülyült. Legszívesebben a szart is
kiverte volna valakiből - Lance Banner volt a második a listáján (az első Charles
Talley, de Matt nem tudta, hol van) - de ennyire azért nem volt hülye. Ilyen
állapotban nem vezethet. - Nem akarsz beülni velünk valahova? - kérdezte
Lawrence. - Majd máskor, fiúk.
Matt sarkon fordult, és elindult a Grove Street felé. A 70-es busz Livingston
felé ment. Állt a megállóban, és élvezte, ahogy a szél belekap a hajába. Ő volt ez
egyedüli várakozó. A legtöbb ember a másik irányból érkezett - kimerült háztartási
alkalmazottak bumliztak haza a gazdag környékekről saját lepukkant lakhelyükre.
Isten hozott a kertváros árnyékos oldalán.
Mikor a 70-es busz beállt a megállóba, Matt megvárta, míg a fáradt,
zombiforma nők lekászálódnak róla. Nem beszéltek. Nem mosolyogtak. Senki nem
várta őket. Az út alig tíz mérföld volt, de micsoda tíz mérföld. Ahogy kiértek a
lepusztult Newarkból és Irvingtonból, mintha egy másik galaxisba kerültek volna.
A változás egyik pillanatról a másikra következett be. Előbb Maplewood, majd
Milburn és Short Hills, végül Livingston. Matt ismét elgondolkozott a távolságon, a
földrajzon, és azon a láthatatlan határvonalon.

Nekinyomta a fejét az ablaküvegnek. A remegés úgy hatott rá, mint valami
masszázs. Ismét Amhurstben volt, azon a szörnyű éjszakán, Stephen McGrath-szal.
A keze Stephen nyakát szorította. Milyen szorosan fogta vajon, tűnődött. Mi lett
volna, ha elengedi, ahogy elesnek, változtatott volna az bármin is? És akkor mi lett
volna, ha esetleg erősebben szorítja a nyakát?
Sokat gondolkodott már ezen.
Matt leszállt a körforgalomnál, és elindult Livingston legnépszerűbb ivója, a
Landmark felé. A parkolója tele volt furgonokkal. Matt gúnyosan elmosolyodott.
Ez nem Mel bárja. Ez egy igazi flancos kocsma. Kinyitotta az ajtót. Lance Banner
nem volt ott.
A Landmark, természetesen, egyáltalán nem hasonlított Mel bárjául.
Fényesen ki volt világítva. Hangos volt. Outkast éppen a fingszagú rózsákról
énekelt - biztonságos gettómuzsika. Itt nem volt töredezett linóleum, nem hámlott a
vakolat, nem szórtak fűrészport a padlóra. A Heineken felirat világított, akárcsak a
Budweiser és a Clydesdales. Alig árultak töményét. Mindenki sört ivott. A
vendégeknek legalább a fele valamilyen softball-csapat mezében virított, és épp az
aznapi meccset ünnepelte a csapattársaival és az ellenfelekkel. Rajtuk kívül
egyetemistákat látott még, akik hazajöttek a szünetre a Princetonból, a Rutgersből
vagy Matt majdnem alma materéből, a Bowdoinból.
Matt belépett, de senki nem nézett föl. Legalábbis elsőre. Mindenki nevetett.
Mindenki vidám volt, kivörösödött arcú és egészséges. Mindenki egyszerre beszélt.
Mosolyogva káromkodtak, és kedvesen néztek. És akkor meglátta a bátyját,
Bernie-t.
Persze nem Bernié volt az. Bernié meghalt. De az a férfi pont úgy nézett ki,
mint ő. Legalábbis hátulról. Matt és Bernié jártak ide annak idején, hamis
igazolványokkal. Nevettek, vidámak voltak, egyszerre beszéltek, és mosolyogva
káromkodtak. Figyelték a többieket, a softball-játékosokat, hallgatták, ahogy
mesélnek a konyhájuk felújításáról, a karrierjükről, a gyerekeikről, a páholyukról a
Yankee-stadionban, az edzői tapasztalataikról az iskolai csapatnál, hanyatló
szexuális életükről. Miközben Matt csak állt ott, a bátyjára gondolva, a hely
energiája megváltozott. Valaki felismerte. Morajlás futott végig az asztalokon.
Fejek fordultak felé. Matt körülnézett, nem látja-e valahol Lance Bannert. Kiszúrta
az asztalt, ahol a zsaruk ültek - az ember azonnal meg tudja mondani, hogy mi a
foglalkozásuk - és felismerte azt a zöldfülű gyereket, aki Lance-szel tegnap
megállította. Még mindig erősen az alkohol hatása alatt állva, Matt elindult feléjük.
A zsaruk a legkegyetlenebb nézésükkel válaszoltak, de Mattét ez nem hatotta meg.
Látott ennél már sokkal rosszabbat is.
Az asztal elcsendesedett, ahogy odalépett a fiatal rendőrhöz.
Matt megállt előtte. A fiú nem húzódott hátrébb.
Matt igyekezett nem dülöngélni.

- Hol van Lance? - kérdezte.
- Ki akarja tudni?
- Ez jó - mondta Matt. - Ki írja a szövegedet? - Mi?
- „Ki akarja tudni?" Ez vicces, tényleg. Mármint itt állok előtted, kérdezek
valamit, és erre te, azonnal, gondolkodás nélkül előállsz ezzel, hogy „Ki akarja
tudni?" - Matt közelebb lépett.
- Én állok itt - szóval mit gondolsz, ki a lófasz akarja tudni?
Matt hallotta, ahogy néhányan hátratolják a széküket, de nem fordult meg. A
rendőr a haverjaira pillantott, aztán újra Mattre.
- Részeg vagy.
- És?
Belehajolt Matt arcába. - Azt akarod, hogy elrugdossam a segged a
belvárosig, és megfújassak veled egy szondát?
- Először is - emelte fel az ujját Matt - a livingstoni rendőrőrs nem a
belvárosban van. Túl sok ismétlését láttad a New York-i zsaruknak. Másodszor,
nem vezetek, okostóni, ezért nem egészen értem, milyen alapon fújatnád meg
velem a szondát. Harmadszor, ha már ilyen közel hajolsz hozzám, jó lenne, ha
ügyelnél a szájszagodra, mert elég borzalmas. Ha akarod, van mentolos rágó a
zsebemben. Lassan benyúlok érte, és vehetsz belőle, ha akarsz. Vagy tudod, mit?
Tiéd lehet az egész csomag.
Felállt egy másik rendőr is. - Takarodj innét, Hunter.
Matt felé fordult, és rákacsintott. Beletelt néhány másodpercbe, mire
felismerte a vörös képű férfit. - Uramisten, Fleisher, ugye? Dougie kisöccse.
- Senki nem kíváncsi itt rád.
- Senki...?
- Matt hol az egyikükre nézett, hol a másikra.
- Komolyan mondjátok? Ki akartok penderíteni a kis városkátokból? Te mutatott rá Matt - a kisebbik Fleisher, mi is a neved?
A férfi nem felelt.
- Nem számít. A bátyád, Dougie volt a legostobább az egész osztályban. De
lehet, hogy az egész suliban.
Siratóasszonynak hívtuk, mert mindig úgy vinnyogott.
- A bátyámat mered becsmérelni?
- Nem becsmérlek én senkit. Igazat beszélek.
- Sitten akarod tölteni a mai éjszakát?
- Aztán miért, seggfej? Letartóztatsz valami mondvacsinált váddal? Gyerünk.
Egy ügyvédi irodánál dolgozom.
A szart is kiperelem belőled, faszfej.
Még több székcsikorgás. Felállt még egy rendőr. Aztán még egy. Mait szíve
gyorsabban kezdett verni. Valaki megragadta a csuklóját. Matt kitépte a karját a

szorításból, a jobb keze ökölbe szorult.
- Matt?
Kellemes férfihang volt, és felébresztett valami régi emléket Matt-ben.
Hátrafordult. Pete Appel volt az. Régi cimborája a középiskolából. Együtt
játszottak a Riker Hill Parkban. A park egy átalakított hidegháborús
rakétakilövő-állomás volt.
Õ és Pete rakétahordozók és beton indítótalapzatok között bújócskáztak. Itt,
New Jerseyben.
Pete rámosolygott. Matt kiengedte az öklét.
A rendőrök nem mozdultak.
- Hello, Pete.
- Hello, Matt.
- Örülök, hogy látlak.
- Én is - mondta Pete. - Épp indulok. Elvigyelek?
Matt a zsarukra nézett. Némelyikük arca vörös volt az indulattól, alig várták,
hogy nekiugorhassanak. Visszafordult régi barátja felé.
- Kösz, Pete, de nem kell. Hazatalálok.
- Biztos vagy benne?
- Aha. Bocs, ha gondot okoztam.
Pete biccentett. - Örülök, hogy láttalak.
- Én is.
Matt várt. Két rendőr félreállt, hogy utat engedjen neki. Nem nézett hátra,
ahogy kisétált a parkolóba. Beszívta a hűvös esti levegőt, és elindult az utcán.
Aztán futni kezdett.
Most már volt konkrét úti célja.
Tizenhetedik fejezet
Lance Banner még mindig mosolyogva nézett Lorenre. - Gyere, szállj be
mondta. - Beszélgessünk egy kicsit.
Loren vetett még egy pillantást Marsha Hunter házára, aztán becsusszant az
anyósülésre. Lance beindította a motort, és lassan elindult.
- Szóval - folytatta Lance - mit akartál Matt Hunter sógornőjétől? Megeskette
Lance-t a titoktartásra, de így sem mondott el neki
mindent - csak azt, hogy Mary Rose nővér gyanús halála ügyében nyomoz,
hogy nem tudják még biztosan, gyilkosság történt-e, és hogy Mary Rose nővér
valószínűleg odatelefonált Marsha Hunter lakására. A mellimplantátumokról
azonban nem beszélt, sem arról, hogy még mindig nem ismerik az apáca valódi
személyazonosságát.

Cserébe Lance beszámolt neki arról, hogy Matt Hunter most már házas
ember, és jelenleg „alacsony beosztású, de nagyra értékelt" jogi asszisztensként
dolgozik a bátyja ügyvédi irodájánál. Matt Hunter felesége, mondta Lance,
Marylandből vagy Virginiából származik, nem emlékezett már, hogy melyikből.
Lance azt is hozzátette, a kelleténél talán nagyobb lelkesedéssel, hogy boldogan
segítene Lorennek kibogozni az ügyet.
Loren mondta neki, hogy ne fáradjon, ez az ő ügye, de ha valamit megtud,
azért értesítse. Lance bólintott, és visszafuvarozta az autójához.
Mielőtt Loren kiszállt volna, még megkérdezte: - Emlékszel rá? Hogy milyen
volt gyerekként?
- Hunter? - vonta össze a szemöldökét Lance. - Persze, emlékszem rá.
- Teljesen normálisnak tűnt.
- Akárcsak egy csomó gyilkos.
Loren az ajtó felé nyúlt, és közben megrázta a fejét. - Te tényleg hiszel
ebben? Lance erre nem felelt.
Olvastam valamit nem rég - mondta Loren. - Nem emlékszem a részletekre,
de a lényeg az volt, hogy ötéves korunkra jórészt eldől, hogy milyen lesz a jövőnk:
hogyan teljesítünk az iskolában, bűnöző lesz-e belőlünk vagy sem, képesek
leszünk-e szeretni. Te hiszel ebben, Lance?
- Nem tudom - felelte. - Nem is nagyon érdekel.
- Sok rosszfiút elkaptál már, nem?
- De igen.
- Meg szoktad vizsgálni a múltjukat?
- Néha.
- Nekem az a tapasztalatom - mondta Loren, - hogy mindig van valami.
Rendszerint ott van valami teljesen egyértelmű múltbeli pszichózis vagy trauma. A
hírekben a szomszédok mindig azt mondják, hogy „Oh, nem gondoltam volna,
hogy ez a kedves férfi gyerekeket darabolt fel - mindig olyan udvarias volt." De ha
mélyebbre ásol, ha megkérdezed az általános iskolás tanáraikat, a gyerekkori
barátaikat, ők majdnem mindig egy másik történetet mesélnek el. Soha nincsenek
meglepve.
Lance bólintott.
- Szóval mi itt a helyzet? - folytatta Loren.
- Látsz valamit a múltjában, ami gyilkost csinált Matt Hunterből?
Lance ezen elgondolkodott. - Ha minden eldőlne ötéves korra, akkor nem
lenne munkánk.
- Ez nem válasz.
- Ennél jobb nincs. Ha az alapján akarnánk megrajzolni egy gyilkos portréját,
hogy harmadikos korában mi volt a kedvenc játéka, akkor mindannyian
baszhatnánk.

Igaza volt. Lorennek nem volt szabad szem elől tévesztenie a labdát - ami
jelen pillanatban azt jelentette, hogy le kell nyomoznia Matt Huntert. Visszaszállt a
saját kocsijába, és elindult dél felé. Volt még elég ideje, hogy sötétedés előtt
odaérjen a Lockwood Corporationhöz, Delaware-ba.
Felhívta Matt Huntert az irodájában, de azt mondták, hogy ma már nem lesz
bent. Beütötte az otthoni számát, és hagyott neki egy üzenetet: - Matt, itt Loren
Muse. Az Essex megyei ügyészség nyomozója vagyok. Száz évvel ezelőtt együtt
jártunk a Burnett Hillbe. Fel tudnál hívni, ha hazaérsz? Megadta a mobilját és az
otthoni számát is, majd letette.
A kétórás utat Delaware-ba Loren egy óra húsz perc alatt tette meg. A
szirénát nem használta, de a kis kék villogó be volt kapcsolva egész úton. Szerette a
sebességet - mi másért dolgozna valaki az igazságszolgáltatásban, ha nem mehet
gyorsan, és nem viselhet fegyvert?
Randal Horné rezidenciája egy tipikus ügyvédi iroda volt. A cége három
teljes emeletét elfoglalta egy irodaháznak, irodák egymás mellett, ameddig a szem
ellátott, dobozolt fantáziátlanság.
A Horné, Buckman és Pierce recepciósa, egy vén csataló, aki jócskán túl volt
már élete virágán, úgy nézett Lorenre, mintha ráismert volna egy szexposzterről. A
csataló, olyan megvetően, ahogy csak tudta, megkérte, hogy foglaljon helyet.
Randái Horné teljes húsz percig váratta - klasszikus, még ha nem is teljesen
világos, ügyvédi fogás. Az időt a lenyűgöző magazinválaszték átböngészésével
ütötte el. Volt ott néhány szám a The Third Branch nevű bírósági magazinból
valamint az American Bar Association Journal egy példánya. Loren felsóhajtott.
Mit nem adott volna legalább egy szellemes címlapért.
Horné végül kivonult az irodájából, és úgy állt meg Loren előtt, hogy
teljesen fölémagasodott. Fiatalabb volt, mint amilyenre Loren számított, bár az arca
valahogy furcsán fénylett, amit Loren legtöbbször a Botoxszal vagy Jermaine
Jacksonnal szokott összefüggésbe hozni. A haja egy kicsit hosszabb volt kelleténél,
és hátrafésülve hordta. Az öltönye kifogástalan, talán csak a gomblyukak voltak túl
nagyok. Lehet, hogy fordítva vette föl.
A férfi nem fáradozott a bemutatkozással: - Nem igazán értem, mi
beszélnivalónk van, Ms. Muse.
Randái Horné közelebb lépett hozzá, így Loren nem tudott felállni a székből.
Megpróbálta kényelmetlen helyzetbe hozni a magasságkülönbséggel. Loren alig
volt magasabb öt lábnál, így hozzászokott már az ilyen és ehhez hasonló
trükkökhöz. Most annak kellene jönnie, hogy az öklét belemélyeszti a lágyékába,
amitől a férfi hátratántorodik, de inkább ne, hadd játssza végig a kis játékát. A vén
csataló a recepciónál - körülbelül tizenöt évvel volt idősebb annál, hogy eljátssza az
ősöreg smasszernő szerepét egy B-film-ben - figyelte a jelenetet, vastagon
kirúzsozott ajkán egy mosoly játszott.

Szeretném megtudni annak a nőnek a személyazonosságát, aki a
89783348-as sorozatszámú mellimplantátumot megvásárolta - mondta Loren.
- Először is - felelte Horné - ezek nagyon régi adatok. A Surgi nem őrizte
meg a nő nevét, csak az orvos, aki végrehajtotta a műtétet.
- Remek, nekem az is jó lesz.
Horné összefonta a karját. - Van bírósági végzése, nyomozó?
- Már folyamatban van.
A férfi erre csak egy önelégült mosollyal válaszolt, majd azt mondta:
Visszamegyek az irodámba, kérem, szóljon Tiffanynak, ha megérkezett, rendben?
A csataló úgy mosolygott rá, mint egy rossz madame valami bordélyházban.
- Rúzsos a foga - szólt oda neki Loren, majd ismét Randal Horne-hoz fordult.
- Megmondaná, miért ragaszkodik a bírósági végzéshez?
- Van egy rakás új törvény, ami az ügyfelek személyiségi jogait védi, és mi,
itt a Lockwood Corporationnél szeretjük betartani a szabályokat.
- De ez a nő már meghalt.
- Akkor is.
- De hiszen itt nincsenek orvosi titkok.
Tudjuk, hogy mell-implantátuma volt. Csak próbáljuk azonosítani a
holttestet.
- Kell lennie más módnak is, nyomozó.
- Higgye el, próbálkozunk. De addig is... - Loren vállat vont.
- Sajnálatos módon ez nem változtat az álláspontunkon.
- De az önök álláspontja mindezekkel együtt sem nevezhető szilárdnak és
következetesnek, Mr. Horné.
- Nem teljesen értem, mire gondol.
- Egy pillanat - mondta Loren, és félbehajtott papírlapokat halászott elő a
zsebéből. - Útközben volt időm leellenőrizni a New Jersey-i eseteket. Ezek szerint
az önök cége a múltban mindig készségesen együttműködött az
igazságszolgáltatással. Kiadták az adatait egy tavaly júliusban, Somerset megyében
megtalált holttestnek. A hatvanhat éves Hampton Wheelernek levágták a fejét és az
ujjait, hogy ne tudják azonosítani, de a gyilkos megfeledkezett a pacemakerjéről.
Az ön cége segített a hatóságoknak felfedni a holttest kilétét. Vagy itt ez a másik
eset, amikor.
- Muse nyomozó?
- Igen?
- Rengeteg dolgom van. Kérem, helyezze magát kényelembe. Ha megérkezik
a bírósági végzése, szóljon Tiffanynak.
- Várjon. - Loren a csatalóra pillantott. - Tiffany - ez nem az igazi neve,
ugye?
- Ha megbocsát.

- Mr. Horné, maga tudja, hogy nem jön semmiféle végzésem - hogy csak
blöffölök.
Randal Horné nem szólt semmit.
Loren lenézett, és megakadt a szeme a The Third Branch egyik számán.
Összeráncolta a homlokát, és ismét Horné felé fordult.
- Maga nem csak gondolta, hogy blöffölök - mondta lassan. - Maga tudta.
Horné tett egy lépést hátrafelé.
- Pedig valójában - folytatta Loren, inkább magának, mint a férfinak - akár
igaz is lehetett volna. Necces, de felhívhattam volna egy szövetségi bírót úton
idefelé. Egy végzéshez nem kell agymunka. Bárki összecsap egyet öt perc alatt.
Egyetlen bíró sem utasította volna vissza, hacsak...
Randal Horné várt. Mintha csak abban reménykedett volna, hogy Lorennek
sikerül összeraknia.
- Hacsak szövetségi szinten - például az FBI vagy a szövetségi ügyészség meg nem tiltják.
Horné megköszörülte a torkát, és ránézett az órájára.
- Most már tényleg mennem kell - mondta.
- Az ön cége eleinte együttműködő volt. Eldon ezt mondta. Aztán hirtelen
meggondolták magukat. Miért? Miért gondolták volna meg magukat, ha nem azért,
mert a szövetségiek azt mondták? - Felnézett a férfira. - Miért érdekli ez az ügy a
szövetségieket?
- Ez nem az én hatásköröm - mondta Horné, majd teátrálisan a szája elé
kapta a kezét, mintha ezzel a mondattal már túllépte volna a hatáskörét. A
tekintetük találkozott, és Loren tudta, hogy a férfi szívességet tett neki ezzel. Horné
nem mondhatott többet, de ez is elegendő volt. Az FBI. -ok léptek közbe.
És Loren azt is tudni vélte, hogy miért.
A kocsiban lázasan gondolkodni kezdett. Kit ismer az FBI-nál?
Volt néhány kapcsolata, de senki olyan, aki ezen a szinten segíteni tudott
volna neki. Jóleső izgalom járta át. Ez valami nagy dőlig volt, kétség sem férhet
hozzá.
Az FBI rajta tartotta a szemét az ügyön.
Valamiért meg akarták találni azt a nőt, aki Mary Rose nővérnek adta ki
magát. Névjegykártyákat és telefonszámokat hagytak mindenfelé, még ennél a
mellimplantátumokat gyártó cégnél is.
Bólintott saját magának. Igen, ez ugyan színtiszta spekuláció, de volt
értelme.
Kezdjük az áldozattal: Mary Rose nővér feltehetően szökésben volt, talán
egy fontos ügy szemtanúja. Valaki, aki értékes az FBI számára.
Rendben. Tovább.
Hosszú évekkel ezelőtt Mary Rose nővér (vagy bárhogy is hívták igazából)

elmenekült - nehéz megmondani, hogy pontosan mikor, de Katherine Anya szerint
hét éve tanított a Szent Margitban. Szóval legalább hét évvel ezelőtt.
Loren tovább gondolkodott. Mary Rose nővér legalább hét éve szökésben
volt. És a szövetségiek egész idő alatt keresték?
Igen, lehetséges.
Mary Rose nővér nagyon alaposan elrejtőzött.
A személyazonosságát is megváltoztatta, a biztonság kedvéért. Feltehetően
először Oregonban bújt el, abban a konzervatív rendben, amit Katherine Anya
említett. Ki tudja mennyi ideig volt ott, mielőtt idekerült?
Nem számít. Ami számít, az az, hogy hét évvel ezelőtt, valamilyen okból
kifolyólag, úgy döntött, hogy keletre költözik. Loren összedörzsölte a tenyerét. Ez
az, alakul.
Szóval Mary Rose nővér ideköltözik New Jerseybe, és elkezd tanítani a
Szent Margitban. Mindenki szerint remek tanár és remek apáca, gondoskodó és
elhivatott, igazi példamutató életet él. Eltelik hét év. Lehet, hogy azt hiszi, most
már biztonságban van. Lehet, hogy óvatlanná válik, és kapcsolatba lép valakivel a
régi életéből. Ilyesmi.
Valahogy, valamilyen módon, a múltja utoléri. Valaki megtudja, ki is ő
valójában. Aztán valaki betör a kis szobájába, megkínozza, majd egy párnával
megfojtja.
Loren megtorpant, mintha csak hatásszünetet akart volna tartani.
Jól van, gondolta, na és akkor mi van? Meg kell szereznie a
személyazonosságát a szövetségiektől. De hogyan?
Csak a régi jó quid pro quo jutott eszébe: Valamit adnia kell cserébe. De mije
van neki, amit ők nem tudnak? Matt Hunter, például."
A szövetségiek legalább egy, de inkább két nappal mögötte járnak.
Megvannak nekik a telefonszámok? Aligha. És ha igen, ha tudják, hogy
odatelefonált Marsha Hunterhez, rábukkantak már a Matt Hunter kapcsolatra?
Szinte biztosan nem.
Loren ráhajtott az autópályára, és elővette a mobilját. Halott volt. Elátkozta a
nyavalyás szerkentyűt. A modernkor legnagyobb hazugsága - rögtön az „Ön nyert!"
és az „Ön hívása nagyon fontos nekünk." után - a mobiltelefonok állítólagos
készenléti ideje volt. Az övének legalább egy hetet ki kellett volna bírni az
útmutató szerint. Ehhez képest örülhetett, ha harminchat órán át nem merült le.
Kinyitotta a kesztyűtartót, és kivette belőle a töltőt. Az egyik végét bedugta a
szivargyújtóba, a másikat pedig a telefonjába. A telefon LCD kijelzője azonnal
életre kelt, és közölte vele, hogy három üzenet érkezett a hangpostájára. Az első az
anyja volt. - Szia, szívecském - mondta szokatlanul gyengéd hangon. Ez volt a
hivatalos hanghordozása, amit általában azokra az alkalmakra tartogatott, mikor
más is hallhatta, mit mond, és esetleg az alapján akarta megítélni, hogy ő milyen

anya. - Gondoltam, rendelek egy pizzát a Renatoból, meg kiveszek valami filmet a
Blockbusterből - az új Russel Crowe most jött ki DVD-n - és, gondoltam,
csaphatnánk egy lányos estét, csak mi ketten. Mit szólsz hozzá? Loren megrázta a
fejét, próbált nem meghatódni, de a könnyek már ott voltak a szemében. Az ő
anyukája. Mindig, mikor épp le akarja írni, mikor ki akarja törölni az életéből,
mikor meg akarja mondani neki egyszer és mindenkorra, hogy ő tehet Apa
haláláról, akkor mindig mond valami meglepőt, és visszarántja magát a szakadék
széléről.
- Igen - mondta Loren halkan. - Nagyon szeretném.
De a második és a harmadik üzenet azon nyomban romba döntötte az esti
tervet. Mindkettő a főnökétől, Ed Steinbergtől érkezett, és mindkettő rövid volt és
velős. Az első: - Hívj fel. Azonnal.
- A második pedig: - Hol a pokolban vagy? Hívj fel. Nem számít, hánykor.
Katasztrófa közeleg.
Ed Steinberg nem arról volt híres, hogy túlfontoskodná a dolgokat, vagy
hogy bárkinek is szívesen fogadná a telefonhívását az éjszaka kellős közepén.
Lorennek megvolt valahol az otthoni száma, de sosem volt még rá szüksége.
Steinberg nem szerette, ha otthon zavarják. A mottója ez volt: Lassan járj, tovább
érsz. Ötkor általában hazament, olyanra pedig nem is emlékezett Loren, hogy még
hat órakor is bent lett volna.
Fél hét volt. Úgy döntött, hogy megpróbálja előbb az irodát. Thelma, a
titkárnője, talán még ott van. i tudni fogja, hol érheti el. Ed Steinberg vette fel,
rögtön az első csörgés után. Ez nem volt jó jel.
- Hol vagy? - kérdezte Steinberg.
- Úton hazafelé Delaware-ból.
- Azonnal gyere be. Baj van.
Tizennyolcadik fejezet
Las Vegas, Nevada
FBI Területi Iroda
John Lawrence Bailey Épület
A Különleges Ügynökök Igazgatójának Irodája
Adam Yates számára ez a nap is úgy indult, mint a többi. Vagy legalábbis ezt
akarta hinni. Valójában azonban egyetlen nap sem volt olyan, mint a többi legalábbis az utóbbi tíz évben nem. Minden nap csak huszonnégy órával késleltette
Damoklész kardjának lehullását. Még most is, mikor már bárki más azt gondolta
volna, hogy sikeresen maga mögött hagyta múltban elkövetett hibáit, a félelem még
mindig ott fészkelt az agya hátsó részében, nem engedve, hogy felhőtlenül boldog

legyen.
Yates akkor még fiatal volt, beépített ügynökként dolgozott. Most, tíz évvel
később, ő volt a különleges ügynökök nevadai igazgatója, az FBI egyik
legzsírosabb pozíciójának birtokosa. A karrierje töretlenül ívelt idáig. Soha a
legkisebb árnyék sem vetült rá.
így hát, bizonyos értelemben, ez a nap is úgy indult, mint bármely másik. De
amikor főtanácsadója, Cal Dollinger, besétált az irodájába, elég volt rápillantania az
arcára, és azonnal tudta, hogy eljött a nap. A nap, amire az elmúlt tíz év minden
egyes napján várt. Tudta, még akkor is, ha ez alatt a tíz év alatt soha, egyetlen
egyszer sem hozták szóba az esetet.
Yates gyorsan rápillantott a családjáról készült fényképre az asztalán. Bess és
a három gyerek. A lányok már tinédzserek voltak, és nem volt az a tréning, ami
erre fel tudott volna készíteni egy apát. Yates nem állt fel. A szokásos egyenruháját
viselte - khaki, zokni nélkül, rikító színű pólóval.
Cal Dollinger megállt az íróasztala előtt, és várt. Cal hatalmas volt - hat láb
hét hüvelyk magas és majdnem százötven kiló. Adam és Cal nyolcéves koruk óta
ismerték egymást, akkor találkoztak először Mrs. Colbert osztályában a
collingwoodi általános iskolában. Néhányan úgy hívták őket, hogy Lenny és
George, Steinbeck Egerek és emberek című regényének szereplőire utalva. Volt
benne némi igazság - Cal nagydarab volt, és elképesztően erős - de Lennyben volt
finomság, Calben viszont nem. Valódi szikla volt, fizikailag és érzelmileg egyaránt.
i is képes lett volna megölni egy nyulat úgy, hogy csak simogatja, de nem törődött
volna vele.
A köztük lévő kötelék azonban annál erősebb volt. Annyi mindent éltek át
együtt, annyiszor küzdöttek vállvetve, hogy szinte eggyé váltak. Cal tudott
kegyetlen lenni, ehhez kétség sem férhetett. De nála is, mint a legtöbb erőszakos
embernél, ez csak attól függött, hogy kint vagy bent. Azokat a keveseket, akik bent
voltak - a felesége, a gyerekei, Adam, Adam családja - az utolsó leheletéig
védelmezte volna. A világ többi része kint volt, érdektelen díszlet. Adam Yates
várt, de Cal már nem bírta tovább.
- Mi van? - kérdezte végül Adam.
Cal gyorsan körülpillantott. Félt a lehallgató készülékektől.
- A nő meghalt - mondta.
- Melyik?
- Az idősebb.
- Biztos?
- Megtalálták a hulláját New Jerseyben.
A mellimplantátum sorozatszáma alapján azonosították.
Apácaként élt.
- Viccelsz?

Cal nem mosolyodott el. Cal nem viccelt.
- Mi van - Yates még a nevét sem akarta kimondani Clyde-nak - mi van a
férfival?
Cal vállat vont. - Fogalmam sincs.
- És a szalag?
Cal megrázta a fejét. Pontosan úgy történt, ahogy Adam Yates mindig is
sejtette. Nem fog egyszerűen véget érni. Soha nem fog véget érni. Vetett még egy
pillantást a feleségére és a gyerekeire. Körülnézett tágas irodájában, a falakon
oklevelek, az íróasztalon a névtáblája. Minden - a családja, a karrierje, az egész
élete - hirtelen tünékennyé vált, mint egy marék füst.
- El kell mennünk New Jerseybe - mondta.
Tizenkilencedik fejezet
Sonya McGrath meglepetten hallotta, ahogy fordul a kulcs a zárban. Több
mint tíz évvel a fia halála után, Stephen fotói még mindig ugyanazokban a
keretekben álltak ugyanazon az asztalkán. Kerültek persze más fényképek is
melléjük, természetesen. Mikor Michelle, Sonya legidősebb lánya tavaly férjhez
ment, akkor is készültek képek. Számos közülük a kandallópárkányon volt. De
Stephennek soha egyetlen fényképét sem rakták el. Összepakolták a holmijait,
átfestették a szobáját, elvitték a ruháit az Üdvhadseregbe, eladták a kocsiját, de
azokhoz a képekhez sem Sonya, sem Clark nem tudott hozzányúlni. A lánya,
Michelle, sok más menyasszonyhoz hasonlóan, úgy döntött, hogy a szokásos
csoportképeket az esküvői szertartás előtt csináltatja meg. A vőlegénynek, egy
kedves, Jonathan nevű srácnak kiterjedt rokonsága volt. Elkészítették az ilyenkor
szokásos felvételeket. Sonya és Clark készségesen pózoltak - a lányukkal, a
lányukkal és jövendőbeli vejükkel, Jonathan szüleivel és az ifjú párral, satöbbi, de
megmakacsolták magukat, mikor a fotós azt mondta, álljanak össze egy „McGrath
család képhez", amin rajta lett volna Sonya, Clark, Michelle és Cora, a kisebbik
lányuk, mert akkor mindenki láthatta volna, hogy még ezután az örömteli nap után
is van egy óriási lyuk a McGrath család fényképén, ahol Stephennek kellene állnia.
A nagy ház némaságba burkolózott ma este. Így volt ez, mióta Cora elment
egyetemre. Clark ismét „sokáig dolgozott" - vagyis a „kislánnyal hált" - de Sonyát
nem érdekelte. Soha nem kérdezte meg, hogy hol van, mert a ház még
magányosabbá, még némábbá vált, ha Clark otthon volt. Sonya megkeverte a
brandyjét az ujjával. Magányosan ült az új moziszobában, az imént rakott be egy
DVD-t a lejátszóba. Valami Tom Hanks film volt az - a színész jelenléte, még a
gyengébb filmekben is, furcsamód megnyugtatta - de nem nyomta még meg a play
gombot.

Uramisten, gondolta, tényleg ilyen szánalmas vagyok?
Sonya mindig is népszerű nő volt. Csodálatos barátai voltak. Könnyű lett
volna őket hibáztatni, azt mondani, hogy szép lassan eltávolodtak tőle Stephen
halála után, hogy egy ideig ugyan próbáltak kötelességtudóan ragaszkodni hozzá,
de aztán kimentették magukat valamilyen kifogással, majd legközelebb is, és
legközelebb is, fokozatosan vágva el az őket összekötő szálakat. De ez nem lett
volna tisztességes velük szemben.
Részben persze igaz volt - természetesen volt némi távolságtartás a
barátaiban - de Sonya sokkal inkább felelős volt ezért, mint bármelyik barátja.
Eltaszította őket magától. Nem akart nyugalmat találni. Nem akart se társaságot, se
együttérzést, se részvétet. Nem akart szánalmas sem lenni, de talán ez volt a
legkönnyebb, ergo a legjobb alternatíva. Kinyílt a bejárati ajtó.
Sonya felkapcsolta a lámpát a fotel mellett. Odakint sötét volt, de ez mit sem
számított ebben a szobában. A zsalugáterek minden fényt kizártak. Hallotta a
lépéseket a hall márványpadlóján, majd a keményfa parkettán. Felé közeledtek.
Várt.
A következő pillanatban Clark lépett be a szobába. Nem szólt semmit, csak
állt némán. Sonya egy ideig tanulmányozta a férjét. Úgy tűnt, mintha megöregedett
volna, de az is lehet, hogy csak rég nézte meg utoljára a férfit, akihez hozzáment.
Clark úgy döntött, hogy nem hagyja magát teljesen megőszülni, ezért festette a
haját. A hajfestés, akárcsak minden más Clarkkal kapcsolatban, aprólékos gonddal
volt elkészítve, de még így sem állt jól neki.
A bőre hamuszürke volt. Mintha lefogyott volna.
- Épp most tettem be egy filmet - mondta Sonya. A férje csak nézett rá
meredten.
- Clark?
- Tudok róla - mondta.
Nem arra gondolt, hogy tudja, Sonya betett egy filmet. Valami egészen
másra értette. Sonya nem kérte, hogy magyarázza meg. Nem volt rá szükség. Ült
némán.
- Tudok a múzeumi találkáidról - folytatta.
- Hosszú ideje tudok róluk.
Sonya azon gondolkodott, mit feleljen. Adta magát, hogy azzal vágjon
vissza, „Én is tudok rólad", de az egyszerre lett volna túl védekező és teljesen oda
nem illő. Itt nem egy viszonyról volt szó.
Clark csak állt, a keze az oldala mellett, az ujjai idegesen mozogtak.
- Mióta tudod? - kérdezte Sonya.
- Néhány hónapja.
- Miért nem szóltál róla eddig? A férfi vállat vont.
- Hogy jöttél rá?

- Figyeltettelek.
- Figyeltettél? Úgy érted, felbéreltél egy magánnyomozót?
- Igen.
Sonya keresztbe rakta a lábát. - Miért? - A hangja egy árnyalatnyival élesebb
lett, bántotta ez a furcsa árulás. - Azt hitted, viszonyom van valakivel?
- Megölte Stephent.
- Baleset volt.
- Valóban? Ezt próbálja bemesélni neked, mikor együtt ebédeltek? Arról
beszélgettek, hogyan gyilkolta meg véletlenül a fiamat?
- A fiunkat - javította ki Sonya.
A férfi olyan tekintettel nézett rá, amit Sonya sokszor látott már, de olyankor
mindig másra irányult. - Hogy voltál képes?
- Hogy voltam képes mire, Clark?
- Találkozni vele. Megbocsátani neki...
- Soha semmi ilyesmit nem mondtam neki.
- Akkor megnyugtatni.
- Itt nem erről van szó.
- Akkor mégis miről?
- Nem tudom. - Sonya felállt. - Clark, figyelj rám: Ami Stephennel történt, az
baleset volt.
Clark gúnyos hangot hallatott. - Ezzel nyugtatod magad, Sonya? Hogy azt
mondod magadnak, baleset volt?
- Nyugtatom magam? - Egész testében megborzongott. - Itt nincsen
nyugalom, Clark. Egy másodpercre sem.
Baleset vagy gyilkosság - Stephen így is, úgy is halott.
A férfi nem válaszolt.
- Baleset volt, Clark. - Meggyőzött róla, mi?
- Ha tudni akarod, inkább épp az ellenkezőjéről.
Mit akarsz ezzel mondani?
Már nem biztos magában. Borzasztó bűntudata van. Óh, szegény árva fintorodon el Clark. - Hogy lehetsz ennyi-M" naiv?
Hadd kérdezzek valamit - mondta Sonya, és közelebb lépett a férjéhez. - Ha
máshogyan esnek, ha más szögben érnek földet, vagy ha Stephen kifordítja a testét,
és Matt Hunter feje csapódik.
- Ne gyere nekem ezzel.
- Nem, Clark, hallgass meg. - Tett még egy lépést. - Ha fordítva sül el a
dolog, és Matt Hunter marad ott holtan, Stephennel a hátán...
- Nem vagyok abban a hangulatban, hogy ilyet játsszak, Sonya. Különben
sem számít.
- De lehet, hogy nekem igen.

- Miéit? - vágott vissza Clark. - Nem te mondtad az imént, hogy így is, úgy is
halott?
Sonya erre nem szólt semmit.
Clark átvágott a szobán. Mikor elment Sonya mellett, vigyázott, nehogy túl
közel kerüljön hozzá. Lerogyott egy székbe, és a kezébe temette az arcát. Sonya
várt.
- Emlékszel arra az esetre, mikor az az anya vízbe fojtotta a gyerekeit
Texasban? - kérdezte végül Clark.
- Hogy jön ez ide?
- Csak - egy pillanatra becsukta a szemét - csak hallgass meg, az Isten
szerelmére. Emlékszel az esetre? Az a túlhajszolt anya belefojtotta a kádba a
gyerekeit. Azt hiszem, négyen vagy öten voltak. Borzalmas történet. A védelem
elmezavarra hivatkozott. A férje kiállt mellette. Emlékszel rá, a hírekből?
- Igen.
- Mit gondoltál róla? Sonya nem válaszolt.
- Megmondom, én mit gondoltam - folytatta a férfi. - Azt gondoltam, kit
érdekel? Nem akarok érzéketlennek tűnni. Úgy értem, mi a különbség? Ha azt
állapítják meg, hogy nem beszámítható, és a következő ötven évet egy zárt
intézetben tölti, vagy ha bűnösnek találják, és élete hátralévő részére börtönbe
zárják - mit számít?
Így is, úgy is megölte a saját gyerekeit. Az életének vége, nem?
Sonya behunyta a szemét.
- Így vagyok Matt Hunterrel is. Megölte a fiunkat. Akár véletlen volt, akár
szándékosan tette, csak annyit tudok, hogy Stephen halott. A többi nem számít.
Meg tudod ezt érteni?
Sokkal jobban, mint sejtenéd, gondolta.
Sonya érezte, hogy könnyek csurognak a szeméből. A férjére nézett.
Clarkban annyi fájdalom volt. Menj, akarta mondani. Menj, és temetkezz el a
munkádban, a szeretődben, bármiben. Csak menj.
- Nem akartalak megbántani - mondta Sonya. A férfi bólintott.
- Akarod, hogy ne találkozzak vele többé? - kérdezte.
- Számítana az valamit? Erre nem válaszolt.
Clark felállt, és kiment a szobából. Néhány másodperccel később Sonya
hallotta, hogy csukódik a bejárati ajtó, és ismét egyedül maradt.
Huszadik fejezet
Loren Muse a Delaware-i Wilmingtonból vissza Newarkig még jobb időt
futott, mint odafelé. Ed Steinberg egyedül ült harmadik emeleti irodájában.

- Csukd be az ajtót - szólt rá a főnöke.
Steinberg meglehetősen ziláltan nézett ki - a nyakkendője félrecsúszva, az
inge kigombolva, az egyik ingujja felgyűrve - de nála ez volt a normális. Loren
kedvelte Steinberget. Okos volt, és tisztességesen játszott. Utálta a munkájával járó
politikát, de megértette a szükségességét. Jó játékos volt.
Loren szexinek találta mackós, vietnami veterán külsejű főnökét, de
Steinberg természetesen nős volt, két gyerek apja. Közhely, de igaz: A jók hamar
elkelnek. Mikor Loren fiatal volt, az anyja mindig azt tanácsolta neki, hogy várjon:
„Ne menj férjhez túl korán." figyelmeztette délutáni borozgatása közben. Loren
soha nem fogadta meg tudatosan a tanácsot, és időközben rájött, hogy baromság is.
A jófajta férfiak, akik gyerekeket akarnak és családot, hamar horogra akadnak.
Ahogy telnek az évek, a választék egyre szegényesebb lesz. Most már Lorennek a
„maradékból" kellett válogatnia. Túlsúlyos elváltak, akik újra akarják élni a
középiskolás éveiket, szerencsétlenek, akik még mindig nem heverték ki a
házasságukat, önbizalom hiányos ötvenesek, akik fiatal lányokat keresnek
feleségnek, hogy az majd istenítse őket - ez maradt.
- Mit csináltál Delaware-ban? - kérdezte Steinberg.
- Követtem egy nyomot az apácánk személyazonossága ügyében.
- Szerinted odavalósi?
- Nem. - Loren röviden elmagyarázta, miről volt szó, hogy megtalálták a
céget, amelyik tudná azonosítani Mary Rose nővért, hogy eleinte segítőkészek
voltak, aztán lehúzták a rolót, és hogy valószínűleg a szövetségiek állnak a
háttérben. Steinberg úgy simogatta a szakállát, mint valami kis állatkát. - A helyi
FBI főnököt
Pistiilónak hívják. Holnap felhívom, hátha tud valamit tenni az ügy
érdekében.
- Köszönöm.
Steinberg tovább simogatta a szakállát.
- Ezért akartál látni? - kérdezte Loren. - Az apáca ügye miatt? - Igen.
- A laborosok átnézték a szobáját.
- Helyes.
- Nyolc különböző ujjlenyomatot találtak - mondta. - Az egyik Mary Rose
nővéré. Hat másik különböző apácákhoz és ottani alkalmazottakhoz tartozik. Még
vizsgáljuk őket, hátha benne van valamelyikük a nyilvántartásban.
Elhallgatott.
Loren közelebb lépett az íróasztalához, és leült. - Feltételezem, mondta hogy sikerült azonosítani a nyolcadikat is.
- Így van. - A tekintetük találkozott. - Ezért hívtalak vissza. Loren széttárta a
karját. - Csupa fül vagyok.
- Az ujjlenyomatok egy bizonyos Max Darrowhoz tartoznak. Loren várt,

hátha mond még valamit. De Steinberg csöndben maradt.
- Feltételezem, ez a Darrow szerepel a nyilvántartásban.
Ed Steinberg lassan megrázta a fejét. - Nem.
- Akkor hogyan azonosítottátok az ujjlenyomatát?
- A fegyveres erőknél szolgált.
Loren hallotta, hogy valahol csörög egy telefon. Senki nem vette fel.
Steinberg hátradőlt kényelmes bőrszékében. Megsimogatta az állát.
- Max Darrow nem idevalósi - mondta.
- Hát?
- A nevadai Raleigh Heights-ben élt, Reno közelében.
Loren ezen elgondolkodott. - Reno elég messze van egy New Jersey-i
katolikus iskolától.
- Ahogy mondod - felelte Steinberg. - Melózott.
- Darrow zsaru volt?
Steinberg bólintott. - Néhány éve nyugdíjba ment.
Max Darrow nyomozó.
Huszonöt évig dolgozott a gyilkosságiaknál Vegasban.
Loren próbálta beilleszteni az új információt a Mary Rose nővérről alkotott
elméletébe. Lehet, hogy Vegas vagy Reno környékéről menekült el. Lehet, hogy a
múltban keresztezték egymás útjait Max Darrow-val.
A következő lépés elég nyilvánvalónak látszott: - Meg kell találnunk Max
Darrow-t.
- Már megtaláltuk - mondta Steinberg halkan.
- Hogyhogy?
- Darrow halott.
A tekintetük ismét összetalálkozott, és még valami a helyére került. Szinte
látta maga előtt Trevor Wine-t, amint felhúzza az övét. Hogy is írta le az áldozatot
atyáskodó jóbarátja? Egy nyugdíjas fehér tag. Egy turista.
Steinberg bólintott. - Darrow holttestét Newarkban találtuk meg, a
Tizennegyedik Sugárúton lévő temető mellett. Kétszer fejbe lőtték. Huszonegyedik
fejezet Végre elkezdett esni az eső.
Matt Hunter végigbotorkált a Northfield Avenue-n, egyre távolodva a
Landmark bártól. Senki nem követte. Későre járt, sötét volt, és be volt rúgva, de
nem törődött vele. Az ember sosem téved el azon a környéken, ahol felnőtt.
Ráfordult a Hillside Avenue-ra. Tíz perccel később megérkezett. A tábla még
mindig kint volt, LEFOGLALVA hirdette a felirat. Néhány nap múlva az övé lesz
ez a ház. Leült a járdaszegélyre, és csak nézett maga elé. Cseresznye nagyságú
esőcseppek hullottak rá.
Az eső a börtönt juttatta eszébe. Szürkévé, iszapszerűvé, alaktalanná
változtatta a világot. A börtönudvarnak volt ilyen esőszíne. Matt tizenhat éves kora

óta kontaktlencsét viselt - most is - de a börtönben szemüveget hordott, és sokszor
tette félre. Olyankor a zárkája, az egész környezete csak egy elmosódott szürke folt
volt. Nézte a házat, amit meg akart venni - ezt az „elbűvölő ajándékdobozt", ahogy
a hirdetés reklámozta. Hamarosan beköltözik ide Oliviával, gyönyörű és állapotos
feleségével, és születik egy gyerekük. És aztán feltehetően még egy. Olivia hármat
akart.
A ház előtt nem volt fehér léckerítés, de lehetett volna. Az alagsor még nem
volt teljesen kész, de Matt ügyes ezermester volt. Majd ő megcsinálja. A hinta a
hátsó udvarban elrozsdásodott már, és ki kell majd dobni. Olivia már akkor, mikor
lefoglalózták a házat, kiválasztotta, hogy milyen típusút vesznek majd a helyére.
Cédrusfából készített hintát, mert azon garantáltan nincsenek szálkák. Matt
megpróbálta elképzelni - ezt a jövőt. Megpróbálta elképzelni, hogy itt élnek ebben
a háromszobás házban, egy felújításra váró konyhával, a kandallóban lobogó
tűzzel, este nevetnek az asztalnál, éjjel a gyerek átjön hozzájuk, mert rosszat
álmodott, és Olivia arca az első, amit meglát reggelente. Majdnem sikerült neki,
majdnem el tudta képzelni, és majdnem elmosolyodott. De a kép szertefoszlott.
Matt megrázta a fejét. Kit akart átverni?
Nem tudta, mi van Oliviával, de egy dolgot biztosan tudott: A tündérmese
véget ért. Sonya McGrath jól látta a dolgot, a fényképek a telefonján olyanok
voltak, mint egy ébresztő, üzent a valóság, mint valami átverős showban. És a
legszörnyűbb az egészben az, hogy a lelke legmélyén mindig is tudta, hogy egyszer
eljön ez a pillanat. Nem jöhetsz vissza.
Stephen McGrath nem tágított mellőle. Hiába próbált Matt megszabadulni
tőle, Stephen újra és újra felbukkant, megérintette a vállát, a fülébe súgott.
- Itt vagyok, Matt. Még mindig itt vagyok.
Ült az esőben. Kíváncsi lett volna, mennyi az idő. De nem számított. Charles
Talley fényképe járt az eszében, a titokzatos kék-fekete hajú férfi a gúnyos
suttogásával. De miért? Ez volt az a kérdés, amire Matt sehogyan sem tudott
választ találni. Részegen vagy józanon, otthon vagy itt kint az esőben. És akkor
villámcsapásként hasított belé a felismerés. Eső!
Matt felfelé fordította az arcát, engedve, hogy az esőcseppek az arcába
hulljanak. Eső. Végre. Esett az eső. A szárazságnak vége. Ennyire egyszerű lett
volna a válasz?
Matt elkezdett gondolkodni. Először is: Haza kell mennie. Fel kell hívnia
Cingle-t. Nem számít, mennyi az idő. Meg fogja érteni.
- Matt?
Nem hallotta, hogy mikor állt meg mögötte az autó, de a hang hallatán még
most is, még ezen körülmények között is, kénytelen volt elmosolyodni. Nem állt fel
a járdáról.
- Hello, Lance.

Matt felnézett, és látta, ahogy Lance Banner kiszáll a furgonjából.
- Hallom, kerestél - mondta.
- Igen.
- Miért?
- Verekedni akartam veled.
Most Lance-en volt a mosolygás sora. - Ezt nem mondod komolyan.
- Azt hiszed, félek tőled?
- Azt nem mondtam.
- Bármikor szétrúgnám a segged.
- Ami megint csak az én igazamat támasztaná alá.
- Vagyis?
- Vagyis, hogy a börtön megváltoztatja az embert - mondta Lance.
- Mert mielőtt sittre vágtak, törött karral is szarná vertelek volna. Igaza volt.
Matt ülve maradt. Továbbra is nyomorultul érezte magát, és nem is küzdött ellene.
- Olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél, Lance.
- Ott is vagyok.
- Olyan átkozottul segítőkész vagy. - Matt csettintett az ujjával.
- Tudod, kire emlékeztetsz? Olyan vagy, mint Blokád Mami.
Lance nem felelt.
- Emlékszel még Blokád Mamira? Ott lakott a Hobart Gap Roadon - mondta
Matt.
- Mrs. Sweeney.
- Igen. Mrs. Sweeney. Mindig ott figyelt az ablakban, mindegy, hogy hány
óra volt. Mindig kiabált a gyerekekkel, hogy letapossák a gyepet a háza előtt. –
Matt kinyújtotta a kezét. - Pontosan ilyen vagy, Lance. Egy nagy Blokád Mami.
- Ittál, Matt?
- Igen. Baj?
- Önmagában nem.
- Szóval miért vagy mindenhol ott, Lance?
Vállat vont. - Csak próbálom távol tartania rosszat.
- És szerinted menni fog? ; Lance erre nem válaszolt.
- Tényleg azt gondolod, hogy a furgonod és a jó iskoláid, mint valami erőtér,
elijesztik a gonoszt? - Matt hangosan felnevetett. Túl hangosan. - Hé, Lance, nézz
rám, az Isten szerelmére. Én vagyok az élő példa, hogy ez szart sem ér.
Mutogatniuk kéne az iskolában, mint azokat a totálkárosra tört autókat, amiket
részegek vezettek. Ott lenne a helyem. Figyelmeztetés a fiataloknak. Épp csak azt
nem tudom, mi a tanulság.
- Ne verekedj, például.
- Én nem verekedtem. Éppen hogy véget akartam vetni egy verekedésnek.
Lance visszafojtott egy sóhajt. - Biztos hogy itt kint az esőben akarod újratárgyalni

az ügyedet, Matt?
- Nem.
- Helyes. Akkor mi volna, ha haza vinnélek?
- Nem tartóztatsz le?
- Talán majd legközelebb.
Matt vetett még egy utolsó pillantást a házra. - Lehet, hogy igazad van.
- Mivel kapcsolatban?
- Hogy hová tartozom.
- Gyerünk már, Matt, megázunk. Inkább hazaviszlek.
Lance a háta mögé lépett. Bedugta a kezét Matt hónalja alá, és felemelte.
Erős volt. Matt tántorogva kereste az egyensúlyát. A feje sajgott. A gyomra
görcsölt. Lance besegítette az anyósülésre.
- Gyorsan vezetek - figyelmeztette Lance. - Azt kívánod majd, bár
letartóztattalak volna inkább.
- Ohohó, de kemény itt valaki. - Matt lehúzta az ablakot, de csak annyira,
hogy az eső ne essen be. Az orrát odadugta a réshez, mint egy kutya. A levegő
segített. Becsukta a szemét, és nekidőlt az ablaknak. A hideg üveg jól esett
felhevült arcának.
- És miért ittad le magad, Matt?
- Mert olyan kedvem volt.
- Gyakran csinálod ezt? Hogy hülyére iszod magad?
- Akkor most mégis le vagyok tartóztatva? Szólj, ha elkezdődött a
kihallgatás, mert akkor hívom az ügyvédemet.
Lance bólintott. - Igazad van. Váltsunk témát. Az eső egy kicsit
alábbhagyott. Lance lassabb fokozatra vette az ablaktörlőt.
- A legnagyobb lányom tizenhárom éves. El tudod ezt hinni?
- Hány gyereked van, Lance?
- Három. Két lány és egy fiú. - Egyik kezével a zsebébe nyúlt, és kihalászta a
tárcáját. Kivett belőle három fényképet, és odanyújtotta Mattnek. Matt
megvizsgálta őket, mint mindig, most is a szülők vonásait keresve az arcokon. - A
fiú. Mennyi idős?
- Hatéves.
- Pont úgy néz ki, mint te ennyi idős korodban.
Lance elmosolyodott. - Devin. De mi csak Devilnek{3} hívjuk. Nagyon vad.
- Mint az apja.
- Hát igen.
Elhallgattak. Lance a rádió gombja felé nyúlt, de aztán meggondolta magát. A lányom. A legidősebb. Azon gondolkodom, hogy katolikus iskolába iratom.
- Most a Heritage-be jár?
- A Heritage az az iskola volt, ahová mindketten jártak.

- Igen, de nem is tudom, kissé vad. Azt hallottam, hogy a Szent Margit jó
iskola. Matt kinézett az ablakon.
- Tudsz róla valamit?
- A katolikus iskoláról?
- Igen. A Szent Margitról.
- Nem.
Lance mindkét keze a kormányon nyugodott. - Tudod, ki járt oda?
- Hová?
- A Szent Margitba.
- Nem én.
- Emlékszel Loren Muse-ra?
Matt emlékezett. Így volt ez az általános iskolai osztálytársakkal, még ha
nem is láttad őket azóta. Az arcuk és a nevük azonnal beugrik. - Persze. Nagyon
fiús volt, egy ideig velünk lógott. Aztán eltűnt. Az apja meghalt, mikor még
gyerekek voltunk, nem?
- Te nem tudtad? - Mit?
- Az örege öngyilkos lett. Kiloccsantotta az agyát a garázsukban, mikor
Loren még nyolcadikos volt. Titokban tartották.
- Oh, baszki, ez szörnyű.
- Igen, de Loren átvészelte. A newarki ügyészségnél dolgozik.
- Ügyvéd? Lance megrázta a fejét. - Nyomozó. De azok után, ami az apjával
történt, Loren nagyon elvadult. A Szent Margit jót tett neki, azt hiszem.
Matt nem szólt semmit.
- Szóval nem ismersz senkit, aki a Szent Margitba járt?
- Lance?
- Igen.
- Nagyon ravaszul csinálod, de nincs kedvem játszani. Mire akarsz
kilyukadni?
- Csak annyit kérdeztem, tudsz-e valamit a Szent Margitról.
- Azt akarod, hogy írjak a lányodnak egy ajánlólevelet?
- Nem.
- Akkor miért teszed fel nekem ezeket a kérdéseket?
- És Mary Rose nővért? it ismered. Ott tanított.
Matt oldalra fordult, hogy szemtől szembe kerüljön Lance-szel.
- Gyanúsított vagyok valamilyen bűnügyben?
- Micsoda? Ez csak egy baráti beszélgetés.
- Nem hallottam, hogy nemet mondtál volna, Lance.
- Neked rossz a lelkiismereted.
- Te pedig még mindig nem válaszoltál a kérdésemre.
- Nem mondod el, honnan ismered Mary Rose nővért?

Matt behunyta a szemét. Már nem jártak messze Irvingtontól. Hátradőlt, és a
fejét nekihajtotta a fejtámlának. - Mesélj még a gyerekeidről, Lance.
Lance nem felelt. Matt csukott szemmel hallgatta az eső kopogását. Erről
ismét eszébe jutott, mire gondolt, mielőtt Lance felbukkant. Fel kellett hívnia
Cingle-t, méghozzá minél előbb.
Mert, furcsa módon, az eső lehet a kulcsa annak, hogy mit csinált Olivia
abban a szállodai szobában.
Huszonkettedik fejezet
Matt megköszönte a fuvart Lance-nek, és megvárta, míg elhajt. Amint a
furgon befordult a sarkon, elővette a telefonját, és befelé menet már tárcsázta is
Cingle mobilszámát. Megnézte, mennyi az idő. Majdnem tizenegy óra volt.
Remélte, hogy a nő még ébren van, vagy ha mégsem, akkor meg fogja érteni. A
telefon négyet csörgött, aztán bekapcsolt Cingle hangpostája a világ legegyszerűbb
szövegével:
- Nekem. Te. Sípjel. Francba.
Hagyott neki egy üzenetet: - Hívj vissza, sürgős. - Aztán elküldte neki az
otthoni számát. Remélhetőleg veszi majd az adást.
Le akarta tölteni a képeket a telefonjáról a számítógépre, de igazi balek
módjára bent hagyta az USB-kábelt az irodában. Végigkutatta az egész szobát,
hátha megtalálja az Olivia telefonjához kapott kábelt, de nem járt sikerrel. Akkor
vette csak észre, hogy villog az üzenetrögzítő. Felkapta a kagylót, és megnyomta a
play gombot. Csak egy üzenete érkezett, és azok után, hogy milyen nap állt
mögötte, szinte meg sem lepődött rajta.
- Matt, itt Loren Muse. Az Essex megyei ügyészség nyomozója vagyok. Száz
évvel ezelőtt együtt jártunk a Burnett Hillbe. Fel tudnál hívni, ha hazaérsz? Két
számot is meghagyott - az irodait és a mobilt.
Matt visszatette a helyére a telefont. Szóval Lance megpróbál elébe vágni a
megyeieknek. De az is lehet, hogy együtt dolgoznak. Mindegy. Vajon miről lehet
szó? Lance mondott valamit a Szent Margitról. Valamit az egyik apácáról. Mi köze
lehet neki ehhez?
Bármiről is legyen szó, biztos volt benne, hogy az semmi jót nem jelent neki.
Nem volt kedve spekulálni. De azt sem akarta, hogy váratlanul elkapják.
Visszament a számítógépszobába, és lefuttatott egy klasszikus Google-keresést.
Beütötte a Szent Margit iskolát East Orange-ban, de túl sok találatot kapott.
Megpróbált visszaemlékezni az apáca nevére. Mary Valami nővér. Hozzáadta ezt
is. „Mary nővér" „Szent Margit" „East Orange". Semmi használható.
Hátradőlt, és újra végiggondolta a dolgot. Nem állt össze a kép. Nem fogja

visszahívni Lorent. Egyelőre nem. Holnap reggelig várhat. Majd azt mondja, hogy
berúgott - Lance igazolhatja - és elfelejtette megnézni, hogy jött-e üzenete. Kezdett
kitisztulni a feje. A következő lépésen gondolkodott. Egyedül volt ugyan a házban,
mégis kinézett előbb a folyosóra, majd becsukta az ajtót. Azután odalépett a
szekrényhez, hátranyúlt, és előhúzott egy páncéldobozt. 878 volt a számzár
kombinációja, azért ezt választotta, mert semmi köze nem volt az életéhez. Akkor
találta ki.
A páncéldobozban egy fegyver volt.
Egy félautomata Mauser M2. Matt az utcán vásárolta - nem volt nehéz mikor kijött a börtönből. Senkinek nem beszélt róla - se Bernie-nek, se Oliviának,
se Sonya McGrathnak. Nem tudta volna megmagyarázni, miért akart fegyvert
magának. Az ember azt gondolta volna, hogy a múltja megtanította, mekkora
veszélyt rejtenek az ilyen akciók. Igen, gondolta, de az nem ilyen egyszerű. Most,
hogy Olivia gyereket várt, tényleg meg kell majd szabadulnia tőle. De nem volt
benne biztos, hogy sikerülni fog.
Sok kritika éri a börtön intézményét. A legtöbb probléma nyilvánvaló, és
tulajdonképpen egyenes következménye annak, hogy rossz emberek más rossz
emberekkel vannak összezárva. Az azonban kétségtelenül igaz volt, hogy a
börtönben rossz készségeket kénytelen elsajátítani az ember. A túléléshez
közönyösnek kell lenned, el kell szigetelned magad, és tartózkodnod kell
mindenféle szövetségtől. Nem azt tanulod meg, hogyan illeszkedj be, vagy hogyan
legyél produktív - hanem épp az ellenkezőjét. Megtanulod, hogy senkiben sem
bízhatsz, hogy csak magadra számíthatsz, és hogy állandóan készen kell állnod,
hogy megvédd magad.
A fegyver egyfajta biztonságérzetet adott Mattnek. Tudta, hogy ez hamis.
Tudta, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a fegyver katasztrófához vezet,
mint hogy megváltáshoz. De akkor is ott volt. És most, amikor a világ kezdett
ellene fordulni, kinyitotta a dobozt, először azóta, hogy megvásárolta.
A telefon riasztotta fel gondolataiból. Gyorsan visszazárta a dobozt, mintha
valaki hirtelen belépett volna a szobába, és felvette a kagylót.
- Halló?
- Találd ki, mit csináltam épp, mikor hívtál, y Cingle volt az.
- Ne haragudj - mondta Matt. - Tudom, hogy késő van már.
- Ne, ne, nem azért mondtam. Találd ki. Gyerünk. Na jó, felejtsd el,
megmondom. Hankkel voltam, de annyira untam magam, hogy majdnem
elaludtam, ööö… közben. Te tudtad, hogy a férfiak milyen érzékenyek?
- Cingle?
- Mi a helyzet?
- A képek, amiket letöltöttél a telefonomról.
- Mi van velük?

- Nálad vannak?
- Úgy érted, a képek? Bent vannak az irodában.
- Kinagyítottad őket?
- A technikus srác megcsinálta, de még nem volt időm megnézni.
- Látnom kell őket - mondta Matt. - Kinagyítva.
- Miért?
- Van egy ötletem.
- Ühüm.
- Igen, ühüm. Nézd, tudom, hogy késő van, tényleg késő, de nem lehetne,
hogy találkozzunk az irodádban, és...
- Most?
- Igen.
- Indulok.
- Örök hála.
- Háromnegyedkor ott - mondta Cingle.
Felkapta a kocsikulcsot - elég józan volt már ahhoz, hogy vezessen begyűrte a mobilját és a tárcáját a zsebébe, és elindult az ajtó felé. Aztán eszébe
jutott a félautomata Mauser. Még mindig az asztalon hevert. Odalépett, és
kinyitotta a páncéldobozt. Kivette a fegyvert.
Van valami, amit soha nem mondanak el: Fegyvert fogni a kezedbe
nagyszerű érzés. A tévében az átlagember első reakciója mindig az, hogy
visszautasítja a neki nyújtott fegyvert. Elfintorodik, és azt mondja: „Nem akarom!"
De az igazság az, ahogy tartod a légyvert a kezedben - ahogy érzed a hideg acélt a
bőrödön, a súlyát a tenyeredben, ahogy belesimul a markolata a kezedbe, ahogy a
mutatóujjad rátalál a ravaszra - az nem egyszerűen jó érzés, hanem a
legtermészetesebb dolog a világon.
De mégsem, nem lenne szabad.
Ha elkapják a pisztollyal, figyelembe véve az előéletét, abból komoly gondja
lehet. Pontosan tudta ezt. Mégis berakta a fegyvert az övébe. Mikor Matt kinyitotta
a bejárati ajtót, a nő épp akkor lépett rá a lépcsőre. A tekintetük találkozott.
Matt elgondolkodott azon, hogy vajon felismerte volna-e, ha nem most hallja
a nevét Lance-től, és ha nincs az az üzenet a rögzítőjén. Nehéz lett volna
megmondani. A haja még mindig rövid volt. A fiús külső is megmaradt.
Gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki. Van ebben valami különös - mikor az ember
felnőttként fut össze olyanokkal, akikkel utoljára általános iskolában találkozott, és
ahogy rájuk néz, felismeri bennük az egykori gyereket.
- Hello, Matt - mondta Loren Muse.
- Hello, Loren.
- Ezer éve.
- Ja.

Loren elmosolyodott. - Van egy perced? Fel kell tennem néhány kérdést.
Huszonharmadik fejezet
- Arról az apácáról van szó a Szent Margitban? - kérdezte Matt Hunter a saját
háza előtt állva.
Loren meglepetten pillantott rá, de Matt azonnal felemelte a kezét.
- Ne gyere izgalomba - mondta. - Csak azért tudok az apácáról, mert Lance
már kikérdezett. Gondolhattam volna, villant át Loren agyán. - Beengedsz?
Matt vállat vont, nem szólt semmit. Loren ellépett mellette, be az
előcsarnokba, és nekiállt körülnézni. Könyvkupacok mindenfelé. Néhány a földön,
eldőlt tornyok. Az asztalon bekeretezett fotók. Loren megvizsgálta őket. Felkapta
az egyiket.
- A feleséged? - Igen. - Csinos.
- Igen.
Loren letette a fényképet, és megfordult. Elcsépelt lett volna azt mondani,
hogy Mattnek az arcára volt írva a múltja, hogy a börtön nem csak a bensőjét, de a
külsejét is megváltoztatta. Loren nem volt híve ennek a szövegnek. Nem gondolta
azt, hogy a szem a lélek tükre.
Látott már gyönyörű, kedves szemű gyilkosokat. Ismert szuperintelligens
embereket, akiknek a tekintete mindig bamba volt. Hallott esküdteket, mikor azt
mondták: „Azonnal tudtam, hogy ártatlan, ahogy belépett a tárgyalóterembe egyszerűen látszott rajta", és tudta, hogy ez szamárság. Mégis volt valami abban,
ahogy Matt Hunter állt, talán az álla, vagy a szájának a vonala. Sugárzott belőle a
veszteség.
Meg nem tudta volna mondani, hogy miért, de így érezte. Vajon ha nem
tudná, hogy milyen kemény helyen kellett hosszú éveket eltöltenie egy
meglehetősen kellemes gyerekkor után, akkor is érezné rajta ezt a félreérthetetlen
vibrálást?
Azt gondolta, hogy igen. Lorennek akaratlanul is eszébe jutott, milyen volt
Matt gyerekként - jó szándékú, kissé gyámoltalan fiú.
- Egy pillanatra elöntötte a szomorúság.
Mit mondtál Lance-nek? - kérdezte.
- Megkérdeztem, hogy gyanúsított vagyok-e? Milyen ügyben?
- Bármilyen ügyben. És mit felelt?
- Nem adott egyenes választ.
- Nem vagy gyanúsított - mondta. - Legalábbis egyelőre nem. - Phű.
- Mi ez a szarkazmus?
Matt Hunter megvonta a vállát. - Nem tennéd fel azokat a kérdéseket

gyorsan? Oda kell érnem valahova.
- Oda kell érned valahova - ismételte Loren az órájára nézve - ilyenkor?
- Imádok bulizni - mondta Matt, és tett egy lépést vissza a lépcső felé.
- Ezt valahogy kétlem.
Loren követte. Ahogy kilépett a házból, körülnézett. Két férfi iszogatott egy
barna papírzacskóból, közben valami régi klasszikust énekelve.
- Temptations? - kérdezte Loren.
- Four Tops - felelte Matt.
- Ezt a kettőt mindig keverem.
Loren újra felé fordult. A férfi széttárta a karját.
- Nem éppen olyan, mint Livingston - mondta.
- Hallom, visszaköltözöl.
- Remek hely családalapításra.
- Gondolod?
- Miért, te nem?
Loren megrázta a fejét. - Én nem mennék vissza.
- Ezt vegyem fenyegetésnek?
- Oh, dehogy, szó szerint értettem. Én, Loren Muse, soha többé nem akarok
ott élni.
- Ízlés dolga. - Felsóhajtott. - Gondolom, ennyi elég a csevegésből.
- Szerintem is.
- Remek. Szóval mi történt ezzel az apácával?
- Még nem tudjuk.
- Te is kezded?
- Ismerted?
- Arra sem emlékszem, Lance milyen nevet mondott. Mary Valami nővér.
- Mary Rose nővér.
- Mi történt vele?
- Meghalt.
- Értem. És hogy jövök én a képbe?
Loren egy pillanatig gondolkodott, hogy is fogjon hozzá. - Te mit gondolsz?
Matt sóhajtott egyet, és elindult a kocsija felé. - Jó éjt, Loren.
- Várj, oké, ez hülyeség volt. Ne haragudj. Matt visszafordult.
- A telefonhívásai.
- Mi van velük?
- Mary Rose nővérnek volt egy hívása, amit sehogy sem értünk. Matt arca
nem árult el semmit.
- Ismerted vagy sem?
Matt megrázta a fejét. - Nem.
- Mert a telefonszám szerint, felhívta a sógornőd livingstoni lakását. Matt

összeráncolta a homlokát. - Felhívta Marshát?
- A sógornőd tagadja, hogy beszélt volna bárkivel is a Szent Margitból.
Beszéltem azzal a Kyle lánnyal is, aki szobát bérel nála.
- Kyra?
- Tessék?
- A neve Kyra, nem Kylie.
- Jól van, mindegy. Azt is tudom, hogy sokat vagy ott, példának okáért
tegnap is ott aludtál.
Matt bólintott. - És ebből arra következtettél, hogy nyilván engem hívott fel
az az apáca - fejezte be Loren helyett. A nő vállat vont.
- Logikusnak tűnt. Matt vett egy mély lélegzetet.
- Igen? - kérdezte Loren.
- Jól sejtem, hogy most jön az a rész, hogy én dühbe gurulok, és azt
kiabálom, hogy csak azért tartod logikusnak, mert előítéleted van egy börtönviselt
emberrel szemben, még akkor is, ha megbűnhődött a tettéért, és megfizette a
társadalomnak, amivel tartozott? Loren nem tudta visszafojtani a mosolyát. - Mi
van, át akarod ugrani a felháborodást, és egyből tagadsz?
- Hátha akkor gyorsabban végzünk.
- Szóval nem ismered Mary Rose nővért?
- Nem. A jegyzőkönyv számára: Nem ismerek semmiféle Mary Rose nővért.
Nem ismerek egyetlen más apácát sem. Nem ismerek senkit, aki a Szent Margitba
járt volna, illetve, Lance szerint te oda jártál, szóval te vagy az egyetlen. Fogalmam
sincs, miért hívta Mary Rose nővér Marsha házát, sőt azt sem tudtam, hogy
egyáltalán odatelefonált.
Loren úgy döntött, taktikát változtat.
- Ismersz egy Max Darrow nevű férfit?
- Ő is felhívta Marshát?
- Mi lenne, ha megpróbálnál egyenes választ adni, Matt? Ismered a nevadai
Raleigh Heightsben lakó Max Darrowt? Igen vagy nem?
Egy villanás. Loren észrevette.
Kicsi volt - Matt arcának legkisebb rezdülése.
De ott volt - a pupillája egy pillanatra kitágult.
Csak egy pillanatig tartott.
- Nem - felelte.
- Soha nem is hallottál róla?
- Soha. Ki ez a fickó?
- A holnapi újságokban elolvashatod. Nincs kedved elmondani, hol voltál
tegnap? Úgy értem, azelőtt, hogy elmentél volna Marshához.
- Egyáltalán nincs kedvem elmondani.
- Mi lenne, ha mégis elmondanád?

Matt az égre emelte a tekintetét, becsukta a szemét, majd ismét kinyitotta. Muse nyomozó, ez az egész kezd kísértetiesen hasonlítani egy gyanúsított
kihallgatásához.
Azt hiszem, elég kérdésre válaszoltam már ma este.
- Szóval megtagadod a választ?
- Nem, csak egyszerűen elmegyek. - Most Mattén volt a sor, hogy megnézze
az óráját. - Tényleg mennem kell.
- Feltételezem, nem árulod el, hová mész.
- Helyes a feltételezés.
Loren vállat vont. - Akár követhetlek is.
- Szükségtelen. Newarkba megyek, a HNY irodájába. De hogy miért megyek
oda, az csak rám tartozik. Jó éjszakát.
Elindult lefelé a lépcsőn.
- Matt?
- Igen?
- Lehet, hogy furcsán hangzik - mondta Loren - de örülök, hogy láttalak. Kár,
hogy nem más körülmények között találkoztunk.
Matt kis híján elmosolyodott.
- Részemről ugyanaz.
Huszonnegyedik fejezet
Nevada, gondolta Matt. Loren Muse egy nevadai férfiról kérdezte. Húsz
perccel az után, hogy otthagyta Lorent a háza lépcsőjén, Matt már Cingle
irodájában volt. Útközben még egyszer végiggondolta, miket kérdezett tőle egykori
iskolatársa. És volt egy szó, amit sehogyan sem tudott kiverni a fejéből: Nevada.
Max Darrow, bárki legyen is az, nevadai.
Olivia pedig egy Nevada Sun News nevű újság honlapját böngészte. Véletlen
egybeesés? Hát persze. A HNY irodái némák voltak. Cingle az íróasztalán ült egy
fekete Nike pólóban. A haja hosszú lófarokba összefogva. Mikor Matt belépett,
bekapcsolta a számítógépet.
- Hallottál valamit egy apáca haláláról a Szent Margitban? - kérdezte Matt.
Cingle összevonta a szemöldökét. - A Szent Margit az a templom East Orangeban?
- Igen. És iskola is egyben. - Nem.
- És egy Max Darrow nevű figuráról?
- Ki az?
Matt gyorsan elmesélte neki, milyen kérdéseket szegeztek neki régi
diáktársai, Lance Banner és Loren Muse. Cingle felsóhajtott, és feljegyzett
magának néhány dolgot. Csak a szemöldökét vonta föl, mikor Matt megemlítette,

hogy az egyik cookie egy sztriptíz oldalra vezette. - Majd utánanézek.
- Köszönöm.
Cingle elfordította a monitort, hogy mindketten lássák a képernyőt.
- Jól van, mire vagy kíváncsi?
- Ki tudod nagyítani az állóképet Charles Talleyről? Azt, amelyik a
telefonomra jött.
A nő fogta az egeret, és kattintott néhányat. - Hadd magyarázzak el valamit
gyorsan.
- Csupa fül vagyok.
- Ez egy kiemelő program. Néha csodákra képes, néha viszont szart sem ér.
Ha digitális fényképet készítesz, a minőség a pixelektől függ. Ezért kell minél több
pixeles gépeket venni. A pixelek pontok. Minél több pont van, annál élesebb a kép.
- Ezt eddig is tudtam.
- A te telefonod meglehetősen gyenge felbontású képeket készít.
- Ezzel sem mondtál újat.
- Akkor nyilván azt is tudod, hogy minél jobban felnagyítjuk, annál
homályosabb lesz. Ez a szoftver valamilyen algoritmust használ - jól van, tudom,
nem azért mondtam, hogy felvágjak. Egyszerűbben: az alapján, amit kap,
megtippeli, hogy mi lehet ott. A színek, az árnyékok, az élek, a vonalak, satöbbi
alapján. Ez messze nem pontos. Rengeteg hibalehetőség van benne.
A képernyőt betöltötte Charles Talley képe. Matt ezúttal ügyet sem vetett a
kékfekete hajra, a gúnyos vigyorra, egyáltalán az arcra. Nem törődött a piros inggel
és a fehér falakkal sem. Csak egy dologra koncentrált.
- Látod? - mutatott rá.
Cingle felvette az olvasószemüvegét, pislogott egyet, majd Matt felé fordult.
- Igen, látom - felelte fapofával. - Mi ezt úgy hívjuk, hogy ablak.
- Fel tudnád nagyítani még jobban?
- Megpróbálom. Gondolod, hogy van valami az ablak mögött?
- Nem egészen. Csak nagyítsd fel, kérlek.
Cingle vállat vont, odavitte a kurzort, és felnagyította. Az ablak most már
majdnem az egész képernyőt betöltötte.
- Tudsz rajta élesíteni? Cingle rákattintott valamire, amin az állt, hogy
„finomhangolás", majd ránézett Mattre.
A férfi visszamosolygott rá.
- Látod?
- Mit?
- Szürke. Ennyit a telefonom képernyőjén is láttam, de ezen a nagyításon az
is látszik, hogy esőcseppek vannak az üvegen.
- És?
- Ezt a képet tegnap küldték nekem. Láttál egy csepp esőt is tegnap? Vagy

tegnapelőtt?
- Várjunk csak, nem úgy volt, hogy Olivia Bostonban van?
- Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De eső Bostonban sem esett. Az egész
keleti parton nem esett hetek óta.
Cingle hátradőlt. - És akkor ez mit jelent?
- Várj egy kicsit, előbb még ellenőrizni akarok valamit - mondta Matt. Indítsd el a videót, lassan.
Cingle lerakta a tálcára Charles Talley képét, és elkezdett megint
kattintgatni. Matt érezte, hogy felgyorsul a szívverése. A lába remegni kezdett. A
feje egyre jobban kitisztult.
Elindult a videó. Matt próbált a szőke parókás nőre koncentrálni. Később
talán majd képes lesz lépésről lépésre végignézni, hogy megbizonyosodjon róla,
Oliviát látja-e. De igazából meg volt győződve róla, hogy ő az. Mindegy, most nem
ez volt a lényeg.
Várta, hogy a nő elkezdjen mozogni, várta a fényvillanást.
- Állítsd meg.
Cingle gyorsan reagált. Sikerült elkapnia a fényt.
- Nézd - mondta Matt. Cingle bólintott. Az ablakon a nap sugarai ragyogtak
be.
- A fényképet és a videót nem egyszerre készítették - mondta Cingle.
- Pontosan.
- Akkor mi történt? Az első képet rátöltötték Olivia telefonjára, vagy
lefényképeztek egy másik képet?
- Valami ilyesmi.
- Még mindig nem értem.
- Én sem teljesen. De... játszd le újra a felvételt. Lassítva. Cingle úgy tett,
ahogy kérte.
- Állítsd meg. Jó. Most nagyítsd ki a fickó bal kezét.
A tenyere tisztán kivehető volt a képen. Felnagyítva először megint
elhomályosodott, de aztán a program segítségével sikerült élesebbé varázsolni.
- Csak bőr - mondta Matt.
- Vagyis?
- Vagyis nincs gyűrű. Ugorjunk csak vissza a Charles Talleyről készült
képre. Ez már könnyebben ment. Charles Talley alakja betöltötte az egész
képernyőt. Felemelt kezét úgy tartotta, mint egy közlekedési rendőr, mikor
megállítja a forgalmat.
Tisztán látszott, hogy gyűrűt visel az egyik ujján.
- Uramisten - mondta Cingle. - Ezt megrendezték. Matt bólintott.
- Úgy értem, fogalmam sincs, mi folyik ezen a felvételen, de azt akarták
elhitetni veled, hogy Charles Talleynek viszonya van Oliviával. De miért?

- Halvány lila gőzöm sincs. Találtál még valamit Talleyről?
- Mindjárt megnézem az e-mailemet. Mostanra valaminek már ki kellett
derülnie. Amíg Cingle rácsatlakozott a hálózatra, Matt elővette a mobiltelefonját.
Ismét Oliviát hívta. Visszatért a melegség a mellkasába. Elmosolyodott. Igen,
voltak problémák - Olivia még mindig egy szállodai szobában volt egy idegen
férfival - és, igaz, ő még mindig némileg a vodka hatása alatt volt, de most már volt
remény. A végzet függönye kezdett szétnyílni.
Olivia hangpostára mondott üzenete ezúttal olyan volt számára, mint valami
melódia. Megvárta a sípjelet, és azt mondta: - Tudom, hogy nem tettél semmi
rosszat. Kérlek, hívj fel. - Cingle-re pillantott. A nő úgy tett, mintha nem figyelne
oda.
- Szeretlek - tette hozzá.
- Oh, milyen édes - mondta Cingle.
- Üzenete érkezett - szólalt meg a számítógép.
- Van valami? - kérdezte Matt.
- Adj még egy percet. - Elkezdte végignézni az e-mailjeit. - Nem sok, de ez
is valami. Talleyt háromszor ítélték el súlyos testi sértés miatt, további két
alkalommal letartóztatták, de akkor ejtették a vádat. Azzal gyanúsították - úh, nem
semmi ez a fickó - hogy agyonverte a főbérlőjét. Talley legutóbb a Lovelock nevű
börtönben raboskodott.
- Ismerős ez a név. Hol van?
- Azt nem mondja. Várj, beütöm a keresőbe. - Cingle begépelte a szót, majd
megnyomta az entert. - Uramisten.
- Mi van?
Cingle ránézett. - Lovelock Nevadában van.
Nevada. Matt érezte, hogy kicsúszik a talaj a lába alól.
Megszólalt Cingle mobilja. Felemelte, és megnézte az LCD kijelzőt.
- Egy perc.
Matt dermedten bólintott. Nevada.
És aztán eszébe jutott még valami - egy újabb lehetséges kapcsolat
Nevadaval. Elsőéves főiskolásként nem Nevadába ment el néhány barátjával? Las
Vegasba, egészen pontosan.
És ott, azon a kiránduláson találkozott először élete szerelmével... Megrázta
a fejét. Ugyan, Nevada hatalmas állam. Cingle letette a telefont, és elkezdett
gépelni valamit a billentyűzeten.
- Mi van? - kérdezte Matt.
Cingle nem vette le a tekintetét a képernyőről. - Charles Talley.
- Mi van vele?
- Tudjuk, hol van. - Hol?
Lenyomta az entert, és hunyorogva a képernyőre meredt. - a térkép szerint

alig négymérföldnyire attól, ahol most vagyunk. - Levette az olvasószemüvegét. Talley a Newark repülőtér melletti Howard Johnsonban szállt meg.
Huszonötödik fejezet
- Biztos vagy benne? - kérdezte Matt.
Cingle bólintott. - Talley legalább két napja ott van. 515-ös szoba. Matt
megpróbálta összerakni a képet, de sehogyan sem sikerült.
- Megvan a telefonszáma?
- A Howard Johnsonnak? Utánanézhetek a neten, ha akarod.
- Kérlek.
- Fel akarod hívni?
- Igen.
- És mit mondasz neki?
- Egyelőre semmit. Csak tudni akarom, hogy ugyanaz-e a hangja.
- Ugyanaz-e a hangja, mint kinek?
- Annak a fickónak, aki felhívott, és arról suttogott, hogy mit fog csinálni
Oliviával. Tudni akarom, hogy Charles Talley volt-e az.
- És ha igen?
- Hé, gondolod, hogy van valami hosszútávú tervem? - mondta Matt. - Most
találok ki mindent.
- Használd az én telefonomat. Ennek nem jelzi ki a számát. Matt fogta a
telefont, Cingle pedig diktálta a számot. A recepció a harmadik csengés után
felvette. - Howard Johnson, Newark reptér.
- Az 515-ös szobát, legyen szíves. - Azonnal.
Matt szíve majd kiugrott a helyéből.
A harmadik csengés után felvették a kagylót.
- Igen? - szólt bele egy férfi.
Matt higgadtan letette a telefont. Cingle kérdő tekintettel nézett rá.
- Nos? - Ő az - felelte Matt. - Ugyanaz a fickó. Cingle elkomorodott. - És
most?
- Megnézhetnénk még egyszer a videót és a képet - mondta Matt.
- Helyes.
- De nem tudom, mi újdonságot találhatnánk még rajta. Lehet, hogy
tévedtem. Lehet, hogy Talley van mindkettőn. Aztán beszélnünk kellene vele.
Ha mégis két különböző férfi van a videón és a fényképen.
- Akkor is beszélnünk kell vele - mondta Cingle.
- Igen. Nem tudom, mi mást tehetnénk. Oda kell mennem.
- Oda kell mennünk.

- Szívesebben mennék egyedül.
- Én meg szívesebben tusolnék Hugh Jackmannel - mondta Cingle, és felállt.
Kiszedte a gumit a hajából, megigazította a copfot, majd visszarakta a hajgumit. Veled megyek.
Minden további vita feleslegesnek tűnt. - Rendben, de te a kocsiban maradsz.
Egyedül akarok beszélni vele, férfi a férfival, hátha így sikerül kiszednem belőle
valamit.
- Ahogy gondolod - mondta Cingle már az ajtóban állva. - De én vezetek. Öt
perc alatt ott voltak. A Howard Johnson aligha helyezkedhetett volna el
barátságtalanabb környéken. Közvetlenül az autópálya mellett volt, amelynek a
túloldalán a New Jersey Turnpike egyik vámudvara üzemelt. A másik oldalról a
Continental Airlines alkalmazottai számára fenntartott parkoló határolta. Az
autópályán továbbhaladva, alig pár száz méterre volt onnét az állami börtön. Ideális
távolságra a repülőtértől.
Tökéletes egy szökevénynek. Cingle a bejárat előtt állt meg.
- Biztos, hogy egyedül akarsz menni? - kérdezte.
- Igen.
- Akkor előbb add ide a telefonodat - mondta.
- Miért?
- Ez a barátom - nagymenő pénzügyi tanácsadó a Park Avenue-n. Tőle
tanultam ezt a trükköt. Bekapcsolod a telefonodat. Felhívsz, és úgy hagyod. Én
némára veszem az enyémet. Így olyan, mint egy lehallgató készülék. Hallani
fogom, hogy mit mondasz. Ha baj van, kiabálj. Matt elgondolkodott. - Egy
nagymenő pénzügyi tanácsadónak ilyen trükkökre van szüksége?
- Nem tőlem hallottad.
Cingle elvette Matt telefonját, beütötte a saját számát, majd mikor
megcsörrent a mobilja, felvette. Visszaadta Mattnek a telefonját.
- Rakd az övedre. Ha baj van, csak kiabálj.
- Oké.
Az előcsarnok üres volt. Nem meglepő ilyen későn. Hallotta, hogy megszólal
egy csengő, mikor benyitott az ajtón. A recepciós, egy borostás, tömött
szennyeszsákra emlékeztető fickó kitántorgott valami hátsó helyiségből. Matt
menet közben intett neki, próbálta azt a benyomást kelteni, mintha odatartozna. A
recepciós visszaintett, és betántorgott a vackába.
Matt odaért a lifthez, és megnyomta a hívógombot. Csak az egyik lift
működött.
Hallotta, ahogy nagy morajlással megindul, de időbe telt, mire leért. Ismét
bevillant neki a videó, amit a telefonjára küldtek.
A platinaszőke paróka. Még mindig nem volt a leghalványabb fogalma sem
róla, hogy mi folyik itt.

Tegnap Cingle egy verekedéshez hasonlította ezt az egészet – lehetetlen
megjósolni, mi fog kisülni belőle. Egy ajtó volt előtte, átvitt értelemben és szó
szerint is, és nem tudta, mi vár rá mögötte.
Egy perccel később Matt az 515-ös szoba ajtaja előtt állt.
A fegyver még mindig nála volt. Átvillant az agyán, hogy elővegye, és
esetleg a háta mögé rejtse, de aztán elvetette az ötletet. Ha Talley meglátja, az
mindent elronthat.
Matt felemelte a kezét, és bekopogott. Fülelt. Zajt hallott a folyosó vége
felől, mintha egy ajtó csukódott volna. Arrafelé fordult. Senki.
Ismét kopogott, ezúttal erősebben.
- Talley? - kiáltotta. - Odabent van? Beszélnünk kell egymással. Várt.
Semmi. - Talley, nyissa ki. Beszélni akarok magával, ennyi az egész.
Egy hang szólalt meg az ajtó mögül, ugyanaz a hang, amit már ismert a
telefonból: - Egy pillanat. Az 515-ös szoba ajtaja kinyílt.
És hirtelen ott állt szemtől szemben a kék-fekete hajú, gunyoros mosolyú
Charles Talleyvel. Talley épp telefonált.
- Rendben - mondta annak, aki a vonal másik végén volt. - Oké, rendben. Az
állával intett Mattnek, hogy kerüljön beljebb. És Matt pontosan ezt tette.
Huszonhatodik fejezet
Loren azon a szemvillanáson gondolkodott.
Matt ugyan megpróbálta eltitkolni, de Max Darrow neve váltotta ki
belőle azt a reakciót. A kérdés, természetesen, az volt, hogy miért.
Loren elfogadta Matt kihívását, és félig-meddig követte is - ez azt jelentette,
hogy egyenesen odahajtott a HNY irodájához, és úgy állt meg, hogy rálásson a
parkolójára. Tudta, hogy egy volt szövetségi ügynök vezeti ezt a
magánnyomozóirodát.
Híres volt a diszkréciójáról, de talán ki lehet szedni belőle valamit. Mikor
Matt megérkezett, két autó állt ott az övén kívül. Loren felírta a rendszámokat.
Későre járt.
Nem lett volna értelme tovább maradnia.
Húsz perccel később Loren hazaért. Oscar, az idősebbik macskája
megvakarta a fülét. Loren kötelességtudóan elindult felé, hogy megsimogassa, de a
macska türelmetlenül elnyávogta magát, és eltűnt a sötétben. Volt idő, mikor Oscar
olyan gyorsan közlekedett a lakásban, hogy jószerével csak a kondenzcsíkot
lehetett látni utána, de az idő őt sem kímélte. Oscar megöregedett. A legutóbbi
vizsgálat után az állatorvos olyan pillantást vetett rá, amiből Loren arra
következtetett, hogy fel kell készülnie a legrosszabbra. Loren úgy tett, mint aki nem

veszi észre. A filmekben mindig a gyerekek azok, akik képtelenek feldolgozni egy
háziállat elvesztését. A valóságban azonban a gyerekeket untatják a háziállatok.
Haláluk leginkább a magányos felnőtteket viseli meg. Az olyanokat, mint Loren. A
lakásban olyan hideg volt, mint egy jégveremben. A légkondicionáló az
ablakpárkányon volt, és olyan hőmérsékletet biztosított, ami hús tárolására kiválóan
alkalmassá tette a szobát. Az anyja a kanapén aludt. A televízió még mindig ment,
valami szerkentyűre próbálták rábeszélni a nézőket, amit csak hatosával lehetett
megvásárolni. Lekapcsolta a légkondit. Az anyja meg se rezdült. Loren állt az
ajtóban, és hallgatta az anyja dohányos horkolását. A reszelős hang egyfajta
nyugalommal töltötte el - csillapította a saját vágyát arra, hogy rágyújtson. Loren
nem ébresztette fel az anyját. Nem igazította meg a párnáját és nem terített rá
takarót.
Csak állt és nézte egy pár másodpercig, és közben ezredszer is eltűnődött
azon, mit érez ez iránt a nő iránt.
Loren készített magának egy sonkás szendvicset, és befalta a mosogató
fölött, majd töltött magának egy pohár Chablis-t egy kancsó formájú üvegből. Ki
kellene vinni a szemetet, jegyezte meg magában. A zsák már túlságosan tele volt,
ami persze soha nem akadályozta meg az anyját abban, hogy megpróbáljon még
valamit belepréselni.
Berakta az edényt a vízcsap alá, aztán egy sóhajjal felemelte a
szemetesvödröt. Az anyja erre sem mozdult meg; semmi sem zavarta meg füstízű
hortyogását. Kivitte a zsákot a kukához. A levegő hűvös volt. Tücsökciripelés
hallatszott mindenfelé.
Rádobta a szemeteszsákot a kupac tetejére.
Mire visszaért a lakásba, az anyja már ébren volt.
- Hol voltál? - kérdezte Carmen.
- Dolgoztam.
- És nem tudtál volna telefonálni?
... - Ne haragudj.
- Halálra izgultam magam.
- Azt látom - mondta Loren gúnyosan. - Alig tudtál aludni tőle.
- Mit akarsz ezzel mondani? - Semmit. Jó éjszakát!
- Olyan tapintatlan vagy. Miért nem voltál képes megereszteni egy telefont?
Csak vártam, vártam.
Loren megrázta a fejét. - Anya, kezd baromira elegem lenni ebből.
- Miből?
- Hogy állandóan csak korholsz.
- Ki akarsz dobni?
- Azt nem mondtam.
- De ezt szeretnéd, ugye? Hogy elmenjek?

- Igen.
Carmen eltátotta a száját, a kezét pedig a szívéhez kapta. Feltehetően volt
idő, mikor a férfiak nem maradtak közömbösek egy ilyen teátrális gesztus láttán.
Loren emlékezett azokra a fotókra a fiatal Carmenról - olyan elbűvölő volt, olyan
boldogtalan, és annyira meg volt győződve róla, hogy többet érdemelne.
- Képes lennél kidobni a saját anyádat?
Nem. Azt kérdezted, hogy szeretném-e. Igen, szeretném. De nem fogom
megtenni.
Olyan szörnyű vagyok?
- Csak... csak szállj le rólam, oké?
- Csak azt akarom, hogy boldog légy.
- Jól van.
- Hogy találj magadnak valakit.
- Mármint egy férfit?
- Igen, persze.
Férfiak… - Carmennek mindenre ez volt a válasza. Loren legszívesebben
odavágta volna neki „Igen, anya, látom, hogy téged milyen iszonyatosan boldoggá
tettek a férfiak", de inkább nem szólt semmit.
- Csak nem akarom, hogy egyedül maradj - mondta az anyja.
- Mint te - felelte Loren, de azonnal megbánta.
Nem is várt választ, hanem elindult a fürdőszobába, hogy lefekvéshez
készülődjön. Mikor kijött, az anyja még mindig a kanapén ült. A tévét kikapcsolta,
a légkondicionálót pedig újra be.
- Ne haragudj - mondta Loren. Az anyja nem válaszolt.
- Nem keresett senki? - kérdezte Loren.
- Tom Cruise hívott kétszer.
- Kösz, jó éjt.
- Ja, azt hitted, hogy a fiúd keresett? - Jó éjt, anya.
Loren becsukta maga mögött a hálószoba ajtaját, és bekapcsolta a laptopot.
Amíg a gép életre kelt, megnézte az üzenetrögzítőt. Semmi, Pete, az új fiúja tényleg
nem telefonált - nem telefonált idestova három napja. Az igazat megvallva soha
nem keresték máshonnan, csak az irodából. Ez volt az igazán szánalmas.
Pete egyébként kedves fiú volt, kicsit túlsúlyos és izzadós, de kedves. A Stop
& Shop területi megbízottjaként dolgozott. Loren nem tudta, hogy mit csinál
pontosan, de feltehetően azért nem, mert nem is nagyon érdekelte. Nem volt ebben
a kapcsolatban semmi állandó, semmi komoly, csak sodródtak egymás mellett,
mint két test valami fizikai kísérletben. A legkisebb összeütközés is bármikor külön
utakra lökhette őket.
Körülnézett a szobában, a ronda tapétára, a jellegtelen kontódra, az
összeszerelhető éjjeliszekrényre. Miféle élet volt ez?

Öregnek érezte magát, az életét pedig kilátástalannak. Gondolkozott azon,
hogy nyugatra költözik - Arizonába vagy Új-Mexikóba, valami meleg és napsütötte
helyre. Új éghajlat, új élet. De az igazság az volt, hogy nem nagyon szeretett a
szabad ég alatt lenni. Szerette az esőt és a hideget, mert így legalább nem kellett
bűntudatot éreznie, ha odabent maradt, és filmet nézett vagy olvasott. A
számítógépen végre bejött a jól ismert kezdőlap. Loren megnézte az e-mailjeit.
Ed Steinberg küldött neki egy üzenetet alig egy órával ezelőtt: Loren, nem
akarok nélküled belekezdeni a Max Darrow-ügybe. Majd reggel nekiállunk. Itt
vannak a nyomozati anyagok Trevor Wine-tól. Aludd ki magad, kilenckor
találkozunk az irodában. Főnök.
Steinberg csatolva küldte a dokumentumokat. Loren letöltötte őket, és úgy
döntött, hogy ki is nyomtatja. Ha túl sokat olvasott a monitoron, megfájdult a
szeme. Kivette a lapokat a nyomtatóból, és bebújt velük az ágyba. Oscar felugrott
mellé a takaróra, de Loren látta, hogy nehezére esik a mozdulat. Öreg macskája
odabújt hozzá. Loren ezt szerette.
Átfutotta a lapokat, és meglepetten látta, hogy Trevor Wine már elő is állt
egy egész jó kis hipotézissel. A feljegyzés szerint Max Darrowt a Las Vegas-i
rendőrség korábbi nyomozóját, jelenlegi Raleigh Heights-i lakost, holtan találták
egy bérelt autóban a newarki zsidó temető mellett. A jelentés szerint Max Darrow a
Newark repülőtér közelében lévő Howard Johnsonban szállt meg. Az autót egy Lux
Drive nevű cégtől bérelte. Az autóval, egy Ford Taurusszal, a kilométeróra
tanúsága szerint nyolc mérföldet tettek meg az alatt a két nap alatt, amíg Darrow
használta. Loren lapozott. Itt kezdtek a dolgok érdekessé válni.
Max Darrowt holtan találták a bérelt autó vezetőülésében. Senki nem hívta a
rendőrséget. Egy járőrautó szúrta ki a vérfoltokat a szélvédőn. Mikor Darrowt
megtalálták, a nadrágja és a bokszeralsója le volt tolva a bokájáig. A tárcája eltűnt.
A jelentésben az állt, hogy nem viselt semmilyen ékszert, amikor megtalálták, azt
sugallva ezzel, hogy feltehetően azon értékeitől is megszabadították.
A jelentés szerint az autóban talált vér, különösen a szélvédőre került foltok,
azt mutatják, hogy Darrow a kormány mögött ült, mikor agyonlőtték. Vércseppeket
találtak a nadrágjának és a bokszeralsójának a belsején is, amiből az következik,
hogy a nadrágját az előtt húzták le, hogy lelőtték volna, és nem utána. Az elmélet a
következő volt: Max Darrow úgy döntött, hogy örömet szerez magának - jobban
mondva, fizet valakinek, hogy örömet szerezzen neki. Rossz prostituáltat választott,
aki csak a megfelelő pillanatra várt - mikor a gatya már lent van - aztán kizsebelte.
A dolog azonban rosszul sült el, bár nehéz lett volna megmondani, pontosan
hogyan. Talán Max Darrow, lévén egykor zsaru, hősködni próbált. Lehet, hogy a
prosti volt túl ideges. Bárhogyan is, i dolog úgy végződött, hogy agyonlőtte
Darrowt. Összeszedte, amit talált - pénztárcát, ékszert - és elmenekült.
A nyomozócsoport, a newarki rendőrséggel együttműködve, elkezdte

megszorongatni a prostituáltakat. Valakinek tudnia kell, hogy mi történt.
Előbb-utóbb beszélni fog. Az ügy meg van oldva.
Loren letette a jelentést. Wine teóriája tökéletesen helytálló volna, ha nem
találták volna meg Max Darrow ujjlenyomatait Mary Rose nővér szobájában. Most,
hogy Loren tudta, az elmélet nem ér egy rakás szart sem - mije maradt? Nos,
először is úgy tűnik, hogy valaki nagyon okosan megrendezte ezt az egészet.
Gondoljuk csak végig.
Meg akarod ölni Darrowt. Beülsz az autójába. Fegyvert szegezel rá.
Megmondod neki, hogy hajtson egy lepukkant városrészbe. Ráparancsolsz, hogy
húzza le a nadrágját - bárki, aki látott már valamilyen helyszínelős tévéműsort,
tudja, hogy ha a lövés után húzza le a nadrágot, a vércseppek elárulják. Aztán fejbe
lövöd, elveszed a pénzét és az ékszereit, rablógyilkosságnak tüntetve fel a dolgot.
Trevor Wine bevette.
Hasonló adatok birtokában valószínűleg Loren is hasonló következtetésre
jutott volna. Szóval mi legyen a következő lépés? Felült az ágyban.
Wine elmélete szerint Max Darrow cirkált egy kicsit, aztán felszedett egy
lányt. De ha mégsem ez volt a helyzet - és Loren biztos volt benne, hogy nem akkor hogy került be a gyilkos Darrow kocsijába? Nem az volna a leglogikusabb
feltételezés, hogy Darrow kezdettől fogva együtt kocsikázott a gyilkosával? Ez azt
is jelentette, hogy Darrow feltehetően ismerte a gyilkost. Vagy legalábbis nem
tartotta veszélyesnek.
Ismét megnézte, hány mérföldet is vezetett Darrow. Mindössze nyolcat.
Feltéve, hogy előző nap is használta, ez azt jelentette, hogy nem ment messzire. És
volt még valami: egy másik személynek is megtalálták az ujjlenyomatait Mary
Rose nővér szobájában - egészen pontosan a testén.
Oké, gondolta Loren, tegyük fel, hogy Darrow együtt dolgozott valakivel volt egy társa. Nyilván egy helyen szálltak meg, nem? Vagy legalábbis nem messze
egymástól.
Darrow a Howard Johnsonban lakott.
Megnézte újra az adatokat. Az autót a LuxDrive-tól bérelte - volt egy
kirendeltségük a hotelban.
Szóval minden ott kezdődött. A Howard Johnsonban.
A legtöbb szállodának van biztonsági kamerája. Vajon Trevor Wine
ellenőrizte már a Howard Johnson felvételeit?
Ki tudja, de annyi bizonyos, hogy neki sem ártana, ha utánanézne. De ez
igazán várhat holnapig, nem?
Megpróbált elaludni. Magára húzta a takarót, és becsukta a szemét. Majd egy
órán keresztül próbált álomba merülni. A másik szobából áthallatszott az anyja
horkolása. Nem hagyta nyugodni az ügy. Érezte, hogy zúg a vére. Lerúgta magáról
a takarót, és kiszállt az ágyból. Úgysem tudna elaludni. Most nem. Utána kell járnia

a dolgoknak. Holnap Ed Steinberg felhívja a szövetségieket, és bevonja Trevor
Wine-t is.
Le fogják kapcsolni az ügyről.
Loren magára kapta a ruháit, aztán fogta a tárcáját és az igazolványát.
Lábujjhegyen kiosont a lakásból, beindította az autóját, és elindult a Howard
Johnson felé.
Huszonhetedik fejezet
Nincs rosszabb, mint egy szar pornófilm.
Charles Talley pontosan ezt gondolta a motelszobája ágyán fekve, mikor
megszólalt a telefon. Valami furcsán szerkesztett pornót nézett a Spectravision
fizetős csatornáján. $12,95-be került neki ez a nyavalyás film, de az összes jó részt
kivágták belőle, az összes közeli felvételt és összes nemi szervet. Mi a lófasz ez?
És ami még rosszabb, a film, hogy pótolja az elveszett időt, folyamatosan ismételte
ugyanazokat a részeket. A lány letérdelt, a kamera ráközelített a férfi arcára, aztán a
lány letérdelt, a kamera ráközelít a férfi arcára, aztán a lány letérdelt... őrjítő volt.
Talley már épp azon volt, hogy felhívja a recepcióst, és jól beolvas neki.
Ennyit a kibaszott Amerikai Egyesült Államokról. Egy férfinak joga van pornót
nézni a motelszobájában. Nem ezt a finomított csirkeszart. Igazi pornót. Kemény
akcióval. Ezt a szemetet, ezt a puha pornót nyugodtan adhatná a Disney Channel is.
Ekkor szólalt meg a telefon. Talley ránézett az órájára.
Épp ideje. Órák óta várt már arra, hogy visszahívják. Felvette a kagylót, és a
füléhez emelte. A lány a képernyőn ugyanúgy lihegett most már legalább tíz perce.
Ez a szar már több mint unalmas.
- Igen?
Klikk. Tárcsahang.
Letették. Talley úgy bámult a telefonkagylóra, mintha attól várná a választ.
De abból nem jött semmilyen hang. Visszatette a helyére, és felült. Várta, hogy
újrahívják. Öt perc elteltével aggódni kezdett.
Mi folyik itt?
Semmi sem úgy ment, ahogy eltervezték. Iderepült Renóból, mikor is, három
nappal ezelőtt? Már nem is emlékezett pontosan. A tegnapi feladata egyszerű volt
és világos: Kövesse ezt a Matt Hunter nevű fickót. Ne veszítse szem elől.
Miért?
Fogalma sem volt róla. Talleynek megmondták, hol kezdje - parkoljon le
valami ügyvédi iroda előtt Newarkban - és kövesse Huntert, bárhová is megy. De
ez a fickó, ez a Matt Hunter, szinte azonnal kiszúrta. Hogyan?
Hunter egyértelműen amatőr volt. De valami nagyon nem stimmelt. Hunter

rögtön rájött, hogy követi. És, ami még rosszabb - sokkal rosszabb - mikor Talley
néhány órával ezelőtt felhívta, Matt Hunter tudta a nevét. Tudta Charles Talley
teljes nevét.
Ettől összezavarodott.
Az ilyen helyzeteket nem kezelte túl jól.
Megpróbált felhívni egy-két számot, hátha meg tudják mondani, mi folyik itt,
de senki nem vette fel. Ez még jobban összezavarta.
Talley nem volt különösebben tehetséges ember. Ismerte a sztriptíz
táncosokat, és tudta, hogyan kell bánni velük. Tudta, hogyan kell fájdalmat okozni
valakinek. És gyakorlatilag ennyi. Ráadásul, ha az ember belegondolt, ez a két
dolog együtt járt. Ha azt akarod, hogy egy táncos folyamatosan dolgozzon és hozza
a pénzt, tudnod kell, hogyan okozhatsz neki fájdalmat.
- Így hát, amikor a dolgok zavarossá váltak - mint például most - csak
egyetlen eszköze maradt. Az erőszak. Bántani valakit, jő alaposan. Mindössze
három eset miatt ült börtönben, de élete során Talley legalább ötven embert vert
vagy nyomorított már meg. Ketten bele is haltak.
A kedvenc módszere az volt, amikor elektromos sokkolóval és bokszerrel
dolgozott. Talley benyúlt a táskájába. Először a vadonatúj elektromos sokkolóját
húzta elő. Az volt a neve, hogy Mobil Sokkoló. A fegyver, ahogy a neve is sugallta,
pontosan úgy nézett ki, mint egy mobiltelefon. Hatvankilenc dolcsiért rendelte a
neten. Bárhová magával vihette. Bárhol elővehette, és a füléhez rakhatta, mintha
beszélne valakivel, aztán bumm, megnyomott egy gombot, és a telefon „antennája"
180,000 voltos áramütést mért az ellenségre.
Utána a bokszért vette ki. Talley jobban szerette az újabb konstrukciókat,
amiknek nagyobb volt az ütőfelülete. Nemcsak azért, mert nagyobb fájdalmat
lehetett okozni vele, hanem mert kisebb nyomás érte így a kezét, ha valakinek úgy
istenigazából odasózott.
Talley mindkét tárgyat kirakta az éjjeliszekrényre. Visszaült a tévé elé, abban
reménykedve, hátha javul a pornófilm minősége. Néha odapillantott a fegyvereire.
Kétségkívül volt bennük valami Izgató.
Megpróbálta kitalálni, mi legyen a következő lépés.
Húsz perccel később kopogtattak az ajtón. Megnézte az órát az ágy mellett.
Hajnali egy óra volt. Csendesen kicsusszant az ágyból.
Újabb kopogás, ezúttal erősebben. Az ajtóhoz lopakodott.
- Talley? Odabent van? Beszélnünk kell egymással.
Kinézett a kémlelőnyíláson. Mi a...? Matt Hunter volt az!
Érezte, hogy elönti a pánik. Hogy a pokolban talált rá Hunter?
- Talley, nyissa ki. Beszélni akarok magával, ennyi az egész.
Talley nem gondolkodott. Reagált. Azt mondta: - Egy pillanat.
Azután visszaosont az ágyhoz, és felhúzta a bokszért a bal kezére.

A jobbjába a mobil sokkolót fogta, és a füléhez tartotta, mintha épp beszélne
valakivel. Az ajtógomb felé nyúlt.
Mielőtt elfordította volna, még egyszer kinézett a kémlelőnyíláson.
Matt Hunter még mindig ott volt.
Talley megtervezte a következő három mozdulatát. A nagyok is így
csinálják. Előre terveznek.
Kinyitja az ajtót, és úgy tesz, mintha telefonálna. Int Hunternek, hogy jöjjön
be. Ahogy a közelébe ér, lebénítja az elektromos sokkolóval. A mellkasára fog
célozni - nagy felület, remek célpont. Eközben előkészíti a bal kezét. A bokszerrel
a bordáit fogja megdolgozni. Charles Talley kinyitotta az ajtót.
Elkezdett telefonálni, mintha volna valaki a vonal másik végén.
- Rendben - mondta Talley az elektromos sokkolónak. - Oké, rendben. Az
állával intett Mattnek, hogy kerüljön beljebb. És Matt pontosan ezt tette.
Huszonnyolcadik fejezet
Matt csak egy pillanatig habozott az 515-ös szoba ajtaja előtt. Nem volt más
választása. Nem maradhatott ott a folyosón, hogy úgy próbálja tisztázni a dolgokat.
Elindult befelé. Még mindig nem tudta biztosan, hogy mi folyik itt, és Talley
milyen szerepet játszik benne. Matt úgy döntött, hogy őszinte lesz vele, aztán majd
meglátja, mi sül ki belőle. Tudta vajon Talley, hogy egy átverés részese? Ő volt a
videón - és ha igen, akkor miért készítettek róla korábban egy másik képet? Matt
belépett a szobába.
Charles Talley még mindig beszélt a mobilján. Ahogy az ajtó elkezdett
becsukódni mögötte, Matt azt mondta: - Azt hiszem, segíthetünk egymásnak. És
akkor Charles Talley megérintette a mellkasát a mobiltelefonjával. Matt úgy érezte,
mintha az egész testét rövidre zárták volna. A gerince ívben megfeszült. Az ujjai
szétterültek, mint egy legyező. A lábujjai görcsbe rándultak.
A szeme majd kiugrott a helyéből.
Félre akarta lökni a mobilját. Hogy ne érjen hozzá. De képtelen volt
megmozdulni. Az agya kiadta a parancsot, de a teste nem engedelmeskedett.
A fegyver, gondolta Matt. Vedd elő a fegyvered.
Charles Talley előhúzta a háta mögül a bal kezét. Egy bokszer volt az öklén.
Matt látta. Ismét próbált megmozdulni, vagy legalább elhajolni, de az áramütés
feltehetően megbénította az agya mozgásközpontját.
A teste egyszerűen nem engedelmeskedett. Talley a bordáira sújtott.
A csontjaira mért ütés olyan volt, mintha egy légkalapács alá feküdt volna. A
fájdalom elöntötte az egész testét. Matt hanyatt vágódott.
Sikerült kipislognia a könnyeket a szeméből, és ahogy felnézett, Charles

Talley vigyorgó arcát látta maga előtt.
A fegyvert... azt a rohadtfegyvert.
De az izmai begörcsöltek. Nyugalom. Engedd el magad.
Talley fölémagasodott. Az egyik kezében a telefon, a másikon, a bokszer.
Matt tehetetlenül gondolt a telefonjára. Amelyik az övén volt. Cingle a vonal másik
végén hallgatózott. Kinyitotta a száját, hogy kiáltson neki. Talley ismét megütötte a
mobiljával, ami bizonyára egy elektromos sokkoló volt. Az áramütés
végigszáguldott az idegrendszerén. Az izmai, még azok is, amelyek az
állkapcsában voltak, összerándultak és kontrolálatlan remegésbe kezdtek. Egyetlen
hang sem jött ki a torkán.
Charles Talley rámosolygott. Megmutatta neki az öklét és rajta a bokszért.
Matt csak bámult tehetetlenül.
A börtönben néhány őrnek volt elektromos sokkolója.
Úgy működtek, tudta meg Matt, hogy túlterhelik, és ezáltal összeomláshoz
vezetik a központi kommunikációs rendszert. Az áramütés a test saját elektromos
impulzusaira hasonlít, összezavarja az izmokat, hatalmas mennyiségű munka
elvégzésére ösztönzi őket, és ezzel feléli az energiáikat.
Az áldozat tehetetlenné válik.
Matt figyelte, ahogy Talley hátrahúzza az öklét. Elő akarta kapni Mauser
M2-esét, és szétlőni a fejét ennek a mocsoknak. A pisztoly ott volt, az övében, de
ennyi erővel egy másik államban is lehetett volna. Az ököl elindult felé.
Matt fel akarta emelni a karját, odébb akart gurulni, csinálni akart valamit.
Képtelen volt rá. Talley ütése Matt mellkasára irányult. Matt látta, ahogy közeledik
felé az ököl, mintha lassított felvételt nézett volna. A bokszer telibe találta a
szegycsontját.
Olyan érzés volt, mintha a mellkasa rászakadt volna a szívére. Mintha a
szegycsontja szétrobbant volna. Torkából halk, kínnal teli sikoly tört elő. Nem
maradt levegő a tüdejében. A szeme fennakadt.
Mikor Matt végre visszanyerte a látását, a bokszer épp az arca felé
száguldott. Matt nem adta fel a küzdelmet, de gyenge volt. Túlságosan gyenge. Az
izmai még mindig nem engedelmeskedtek. Az idegpályái még mindig le voltak
zárva. De valami ősi, valami elemi túlélő ösztön azonban még működött benne, így
az utolsó pillanatban félre tudta rántani a fejét. A bokszer a koponyája hátsó részét
találta el. Felszakadt a bőre. Fájdalom hasított a fejébe. A szeme becsukódott. És
most már nem is nyitotta ki. Valahol messze egy ismerős hang azt kiáltotta, „Ne!",
de lehet, hogy csak a képzelete játszott vele, és az áramütésre meg a fizikai
bántalmazásra az agya különös hallucinációkkal reagált.
Újabb ütés érte a fejét. Aztán lehet, hogy még egy. Lehet, hogy még több is,
de Matt már túl messze volt ahhoz, hogy érzékelje őket.

Huszonkilencedik fejezet
- Talley? Odabent van? Beszélnünk kell egymással.
Cingle Shaker azonnal felélénkült, ahogy meghallotta Matt hangját a
telefonon keresztül. Elég halkan szólt, de így is tisztán ki tudta venni.
Talley, nyissa ki. Beszélni akarok magával, ennyi az egész.
A válasz tompa volt. Túl tompa ahhoz, hogy megértse.
Cingle próbált még jobban koncentrálni. A kocsija közvetlenül a bejárat flott
parkolt. Későre járt. Senki nem fogja zavarni.
Azon gondolkodott, hogy bemenjen-e. Az lett volna a legokosabb. Matt az
ötödik emeleten volt. Ha valami rosszul sül el, Időbe telik, mire oda felér. De Matt
hajthatatlan volt. Úgy érezte, akkor jár a legjobban, ha egyedül beszél ezzel a
Talley-vel. Ha a fickó kiszúrná Cingle-t, mielőtt Matt megszólítaná, az csak tovább
bonyolítaná a helyzetet.
De most, hogy hallotta ezt a tompa hangot, Cingle meglehetősen biztos
lehetett benne, hogy Talley nincs az előcsarnokban. Sőt a kocsiból egyenesen úgy
látta, hogy senki nincs az előcsarnokban. Úgy döntött, hogy bemegy.
A testőrködés nem szerepelt Cingle repertoárjában. Egész egyszerűen túl
feltűnő jelenség volt hozzá. Soha nem dolgozott táncosnőként - igen, ő is hallotta a
pletykákat - de arról évekkel korábban leszokott, hogy megpróbáljon átlagosnak
tűnni. Cingle koránérő típus volt. Tizenkét éves korában mindenki tizennyolcnak
nézte. A fiúk imádták, a lányok gyűlölték. És ez alapvetően azóta sem változott.
Egyik nem reakciója sem zavarta túlzottan. Ami bántotta, különösen fiatal korában,
az inkább idősebb és szeretett férfi családtagjai kocsányon lógó szeme volt, ahogy
őt bámulták. Nem, soha egyikük sem nyúlt hozzá, egy ujjal sem. De nagyon hamar
megtanulta, hogy a nemi vágy milyen hatással van a férfiak agyára. Nem volt
kellemes felismerés.
Cingle épp belépett az előcsarnokba, mikor furcsa zajt hallott a telefonból.
Mi a fene volt ez?
Az előcsarnok üvegajtaja kinyílt, megszólalt egy kis csengő. Cingle a füléhez
szorította a telefont. Semmi. Se zaj, se beszéd. Ez nem jelentett jót. Hirtelen valami
reccsenő hangot hallott, ami megrémítette. Felgyorsította a lépteit, és szaladni
kezdett a felvonó felé.
Egy fickó bukkant fel a recepciós pult mögött, meglátta Cingle-t, kihúzta
magát, és elmosolyodott. - Segíthetek? Cingle megnyomta a lift hívógombját.
- Kisasszony?
Még mindig semmi beszéd. Az előérzete azt súgta, hogy valami baj történt.
Meg kell kockáztatnia. Cingle a szájához emelte a telefont.
- Matt? Semmi válasz.

A francba, le van némítva. Erről megfeledkezett.
Újabb különös hang - talán egy nyögés. Csak most még tompább. Még
elfojtottabb.
Hol a pokolban van már az a nyomorult lift? És hogy tud hangot adni a
telefonjára?
Cingle végre megtalálta a megfelelő gombot a telefonján. A jobb alsó
sarokban volt. Csak egy pillanatig tétovázott, aztán megnyomta. A kapcsolat ismét
kétirányúvá vált. A szájához emelte a telefont.
- Matt? - kiáltotta. - Matt, jól vagy?
Újabb fojtott kiáltás. Aztán egy férfi hangja - nem Matté - azt mondta: - Ki a
lófasz...?
A háta mögött megszólalt a recepciós: - Valami baj van, kisasszony?
Cingle továbbra is nyomva tartotta a lift hívógombját. Gyerünk már,
gyerünk...
A telefonba pedig: - Matt, ott vagy?
Klikk. Aztán csend. Teljes csend. Cingle szíve úgy vert, mintha ki akarna
ugrani a helyéről. Mit tegyen?
- Kisasszony, tényleg meg kell kérnem, hogy…
A lift ajtaja kinyílt. Cingle beugrott. A recepciós bedugta a karját a nyílásba,
és megakadályozta, hogy becsukódjon az ajtó. Cingle fegyvere a pisztolytáskájában
volt.
Soha nem kellett még használni!
Most, életében először, előhúzta munka közben.
- Lépjen hátrébb az ajtótól - mondta a férfinak.
A recepciós engedelmeskedett, messze eltartva mindkét kezét, a testétől,
mintha nem is hozzá tartoznának.
- Hívja a rendőrséget - folytatta Cingle. - Mondja meg nekik, hogy
vészhelyzet van az ötödiken.
Az ajtó becsukódott. Megnyomta az ötös gombot.
Matt nem lesz elragadtatva tőle, hogy bevonta a rendőrséget, de ez az ő
döntése volt. A lift nagy nyögések közepette elindult felfelé. Úgy tűnt mintha egy
métert menne föl, kettőt le. Cingle a jobb kezében fogta a fegyvert. Ujját elvéve a
ravaszról, folyamatosan nyomva tartotta az ötös gombot. Mintha az bármit segített
volna. Mintha a lift ebből látta volna, hogy siet, és így majd nagyobb sebességre
kapcsol. A telefonja a baljában. Gyorsan újrahívta Matt számát. Nem csöngött ki,
azonnal bekapcsolt az üzenetrögzítő: - Jelenleg nem vagyok elérhető.
Cingle káromkodott egyet, és lenyomta. Úgy helyezkedett, hogy amint
kinyílik az ajtó, azonnal ki tudjon pattanni belőle, meg sem várva, hogy teljesen
szabaddá váljon az út. A lift minden egyes emeletnél hangjelzést adott a vakok
számára, és végül egy gongszó jelezte, hogy megállt.

Lekuporodott, mint egy sprinter, aki a rajtjelzésre vár. Mikor az ajtó
elkezdett szétnyílni, szétfeszítette a két kezével, és kirobbant a folyosóra. Lépéseket
hallott, de nem látott senkit. Mintha valaki futna valamerre.
- Állj! - kiáltotta.
Bárki is volt az, nem állt meg. Cingle sem. Végigrohant a folyosón. Mióta
is? Mióta szakadt meg a kapcsolat Matt-tel?
A folyosó végén hangosan becsaptak egy ajtót.
A vészkijárat, gondolta. Kiment a lépcsőházba.
Futás közben számolta az ajtókat. Mikor elérte az 51 l-est, látta, hogy az
515-ös - két ajtóval előtte - tárva-nyitva van.
Egy pillanatig habozott, hogy mit tegyen - kövesse a menekülőt a lépcsőn,
vagy nézzen be az 515-ös szobába. De gyorsan döntött. Fegyverrel a kezében
beviharzott az ajtón.
Matt a földön feküdt, a szeme csukva. Mozdulatlan volt. De nem ez volt az
igazán sokkoló a látványban.
Az igazán sokkoló az volt, aki mellette térdelt.
Cingle majdnem kiejtette a kezéből a fegyvert. Egy pillanatig csak állt
hitetlenkedve. Aztán beljebb lépett.
Matt még mindig nem mozdult. A feje körül vértócsa vöröslött.
Cingle nem tudta levenni a tekintetét a másik személyről, aki ott térdelt Matt
mellett.
Az arcát könnyek áztatták. A szemei vörösek voltak.
- Cingle azonnal felismerte.
- Olivia.
Harmincadik fejezet
Loren Muse lefordult a 78-as útról, és bekanyarodott a Howard Inlinson
parkolójába.
Egy autó állt közvetlenül a bejárat előtt. Beletaposott a fékbe.
Ugyanezt az autót, egy Lexust, látta alig egy órával ezelőtt a HNY
parkolójában.
Biztos volt benne, hogy ez nem véletlen egybeesés.
Leállította a kocsit, és a fegyverét berakta az övébe. A jelvény már ott volt.
Magához vette a bilincset is.
A bejárat előtt álló autóhoz sietett. Senki nem ült benne.
A kulcsok az indítóban. Az ajtaja nyitva.
Loren kinyitotta a Lexus ajtaját.
Ez vajon legális volt? Határeset, gondolta. A kulcsok jól láthatóan az

indítóban, a kocsi nem volt bezárva. Ő csak segíteni akart, ezt már ki lehetett
magyarázni. A pulóvere ujját ráhúzta a kezére, hogy ne hagyjon ujjlenyomatokat.
Kipattintotta a kesztyűtartót, és átnézte az iratokat. Nem tartott sokáig. Céges autó
volt, mégpedig a HNY-é. De a forgalmi szerint egy bizonyos Cingle Shaker
használta.
Loren ismerte a nevét. A srácok a megyénél mindig nagy lelkesedéssel
beszéltek róla. Azt mondták, olyan teste van, hogy ha megjelenne egy filmben, az
már attól korhatáros lenne. És mi köze volt Matt Hunterhez?
Loren zsebre vágta a kulcsot - semmi értelme esélyt hagyni Ms. Shakernek
arra, hogy meglépjen, mielőtt beszélne vele. Belépett a szállodába, és egyenesen a
recepcióhoz ment. A fickó a pult mögött kissé nehezen szedte a levegőt.
- Visszajöttek? - kérdezte.
- Vissza?
Nem a legjobb kihallgatási szövege, de valahogy el kellett kezdenie.
- A többi zsaru úgy egy órája ment el. A mentőautóval.
- Milyen többi zsaru? - Maga nem velük van? Loren közelebb lépett hozzá. Hogy hívják?
- Érnie. - Érnie, mi lenne, ha elmondaná nekem, hogy mi történt itt?
- Már elmondtam a többieknek.
- Most mondja el nekem. Érnie teátrálisan felsóhajtott.
- Oké, rendben, elmondom!
Először berontott az a fickó...
- Mikor? - vágott közbe Loren.
- Tessék?
- Mikor történt ez?
- Nem tudom. Talán két órával ezelőtt. Maga nem tudja?
- Folytassa.
- Szóval, ez a fickó, odament a lifthez. Felment vele. Néhány perccel később
belibbent az a nehézbombázó, és rohant ő is a lifthez.
- Köhögött egyet. - Én meg szóltam neki. Megkérdeztem, hogy minden
rendben van-e. Végül is ez a dolgom, vagy mi?
- A fickótól is megkérdezte, hogy minden rendben van-e?
- Mi?
Ja, nem.
- De a „nehézbombázótól" megkérdezte?
- Várjunk csak egy percet. Nem azt akarom mondani, hogy nagydarab volt.
Inkább magas. Nehogy félreértsen. Nem volt kövér. Épp ellenkezőleg. Olyan volt,
mint egy amazon, érti?
- Oké, Érnie, azt hiszem, értem, miről beszél. - Úgy tűnt, Cingle Shaker volt
az. - Szóval megkérdezte Miss Amazontól, hogy minden rendben van-e?

- Ja, igen. Erre ez a csaj, ez a magas csaj, előhúzott egy pisztolyt, és rám
szegezte - rám! Egy pisztolyt! - és azt mondta, hívjam a rendőrséget. Megállt,
várva, hogy Loren álla leessen a döbbenettől.
- És aztán mit csinált?
- A pokolba is. Fegyvert szegezett rám. El tudja ezt hinni?
- Próbálom, Érnie. És aztán mi történt?
- Bent volt a liftben, érti? Addig tartotta rám a fegyvert, amíg be nem
csukódott az ajtó. Aztán hívtam a zsarukat. Ahogy mondta. Két newarki rendőr épp
itt evett a szomszédban. Mínusz idő alatt itt voltak. Mondtam nekik, hogy a csaj
fölment az ötödikre. Így hát felmentek ők is.
Említett egy mentőautót is. Biztos ők hívták. Kik? A rendőrök?
Nem. Vagyis, nem tudom. De szerintem azok a nők a szobából. Melyik
szobából?
- Nézze, én nem mentem fel. Nem is láttam semmit. - Érnie szeme,
elkeskenyedett. - Minden, amit elmondok, csak másodkézből vett információ.
Maga nem csak arra kíváncsi, amit láttam, vagy amiről közvetlen információim
vannak?
- Nem a bíróságon vagyunk - csattant fel Loren.
- Mondja már el, mi történt odafent!
- Nem tudom. Valakit megvertek. - Kit?
- Már mondtam. Nem tudom.
- Férfi, nő, fekete, fehér?
- Áh, értem, mire gondol. De nem értem. Miért tőlem kérdezi? Miért nem
hívja.
- Érnie, csak mondja el. Nincs most időm arra, hogy telefonon nyomozzam le
az egész történetet.
- De hát nem kell itt nyomozni, elég, ha odaszól rádión a newarki fiúknak,
akik itt voltak, és...
Loren hangja éles volt, mint a penge. - Érnie.
- Oké, oké, nyugalom. Férfi volt, oké? Fehér.
Szerintem olyan harmincöt körüli. Hordágyon tolták ki.
- Mi történt vele?
- Valaki megverte, azt hiszem.
- És ez mind az ötödiken történt?
- Igen, azt hiszem.
- És mondott még valamit valami nőkről a szobában.
Hogy feltehetően ők hívták a mentőket.
- Igen, igen, azt mondtam - felelte Érnie, és büszkén mosolygott. Loren úgy
érezte, hogy mindjárt előhúzza ő is a pisztolyát.
- Hány nő volt ott, Érnie? - Mi? Ja, kettő.

- Az egyikük az, aki fegyvert szegezett magára?
- Ja.
- És a másik?
Érnie balra nézett. Aztán jobbra. Közelebb hajolt Lorenhez, és suttogni
kezdett. - Azt hiszem, hogy a fickó felesége volt az.
- Azé a fickóé, akit megvertek? - Ühüm.
- Ezt miből gondolja?
- Mert vele ment. Beszállt vele a mentőautóba - mondta továbbra is fojtott
hangon.
- Miért is suttog?
- Csak próbálok, tudja, diszkrét lenni.
Loren is lehalkította a hangját. - Miért, Érnie? Miért próbál diszkrét lenni?
- Mert a másik nő - mármint a feleség - itt töltötte az előző két éjszakát. De a
fickó, a férje, nem volt itt. - Áthajolt a pulton. Lorent megcsapta bűzös lehelete. Aztán egyszer csak beront a férj, verekedés tör ki. - Elhallgatott, és a szemét
forgatta, mintha a következtetés egyértelmű volna.
- És mi lett az amazonnal?
- Azzal, aki fegyvert szegezett rám?
- Igen, Érnie, azzal - mondta Loren, majd szétrobbanva a türelmetlenségtől. Azzal, aki fegyvert szegezett magára.
- A rendőrök letartóztatták. Megbilincselték meg minden.
- A nőnek, aki maga szerint a feleség, aki két napja itt lakott, tudja a nevét?
A férfi megrázta a fejét. - Nem, sose láttam még azelőtt.
- Nem töltött ki bejelentőlapot?
Érnie szeme felcsillant. - De. Dehogynem.
Lemásoltuk a hitelkártyáját is meg minden.
- Nagyszerű - mondta Loren, azzal megdörzsölte az orrnyergét a hüvelyk- és
a mutatóujjával. - És akkor - csak úgy a vicc kedvéért, Érnie - mi volna, ha
megkeresné nekem azt a nevet?
- Persze, azonnal, megkeresem. Nézzük csak.
- Leült a számítógéphez, és gépelni kezdett. - Ha jól emlékszem, az
522-esben volt... Itt is van. Loren felé fordította a monitort.
Az 522-es szoba lakója Olivia Hunter volt. Loren egy pillanatig csak bámulta
a képernyőt.
Érnie a névre mutatott. - Itt az áll, hogy Olivia Hunter.
- Látom. Melyik kórházba mentek?
- A Beth Israelbe, azt hiszem, azt mondták.
Loren adott egy névjegykártyát Ernie-nek, amin rajta volt a mobiljának a
száma. - Ha bármi eszébe jutna még, hívjon fel.
- Oh, mindenképp. Loren elindult a kórházba.

Harmincegyedik fejezet
Matt Hunter felébredt.
Olivia arca volt az első, amit meglátott.
Nem kételkedett benne, hogy ez a valóság. Matt egy pillanatig sem tűnődött
azon, hogy álmodik-e, vagy sem. Olivia arca sápadt volt. A szemei vörösek. Látta
benne a félelmet, és egyetlen dologra tudott csak gondolni - nem válaszokra, nem
magyarázatokra - csak arra, hogyan tudná megnyugtatni.
A fények élesek voltak. Olivia mögött, aki még így is gyönyörű volt, valami
fehér, zuhanyzófüggönyhöz hasonló dolgot látott. Megpróbált rámosolyogni. Olyan
fájdalom hasított a fejébe, mintha kalapáccsal rávertek volna az ujjára. Olivia még
mindig őt nézte. Látta, hogy a szeme megtelik könnyel. - Ne haragudj - suttogta
Olivia.
- Jól vagyok - felelte.
Kicsit kábának érezte magát. Fájdalomcsillapítók, gondolta. Morfin vagy
valami hasonló. A bordái fájtak, de csak tompán. Eszébe jutott a férfi a
hotelszobában, Talley, a kék-fekete hajú. Emlékezett rá, hogy megbénította, aztán a
földre zuhant, a bokszer.
- Hol vagyunk? - kérdezte.
- Kórházban, a Beth Israelben.
Matt elkezdett vigyorogni. - Tudtad, hogy itt születtem?
- Igen, biztos, hogy be volt gyógyszerezve - nyugtató, fájdalomcsillapító,
olyasmi. - Mi történt Talleyvel? - kérdezte.
- Elfutott.
- A szobájában voltál?
- Nem. A folyosón.
Matt becsukta a szemét. Az utolsó adat nem illett a többihez - a folyosón? megpróbálta összeszedni a gondolatait.
- Matt?
Pislogott néhányat, aztán újra Olivia arcára nézett.
- A folyosón voltál?
- Igen. Láttam, hogy bemész a szobájába, és követtelek.
- Abban a hotelban szálltál meg?
Mielőtt Olivia válaszolhatott volna, valaki elhúzta a függönyt. Ah, jó napot! mondta az orvos. Pakisztáni vagy indiai akcentusa volt.
- Hogy érzi magát?
- Soha jobban - mondta Matt.
Az orvos rájuk mosolygott. A névtábláján a PATEL név állt.

- A felesége azt mondta, hogy magát bántalmazták, és hogy azt gondolja, az
elkövető elektromos sokkolót használt.
- Azt hiszem, igen.
- Az jó, bizonyos szempontból. Az elektromos sokkolók nem okoznak
maradandó károsodást.
Csak átmenetileg teszik mozgásképtelenné.
- Igen - mondta Matt. - Szerencsés csillagzat alatt születtem.
Patel felkuncogott, és megnézett valamit a kórlapon. - Agyrázkódást
szenvedett. A bordája feltehetően megrepedt, de ezt csak a röntgenfelvétel után
tudom biztosan megmondani. Igazából azonban nincs nagy különbség - a zúzódásra
vagy a törésre ugyanúgy a pihenés a legjobb kúra. Kapott fájdalomcsillapítót.
Lehet, hogy lesz még rá szüksége.
- Oké.
- Ma éjszakára benntartom.
- Nem - felelte Matt.
- Nem? - nézett rá Patel.
- Haza akarok menni. A feleségem majd gondoskodik rólam. Patel Oliviára
pillantott. Az bólintott. Az orvos megszólalt: - De azt értik, hogy nem javaslom,
ugye?
- Értjük - felelte Olivia.
A tévében az orvosok mindig megpróbálják lebeszélni a menni akaró
betegeket, de Patel nem erőszakoskodott. Egyszerűen csak vállat vont. - Rendben,
írják alá a papírokat, és már mehetnek is.
- Köszönöm, doki - mondta Matt. Patel ismét vállat vont.
- Minden jót.
- Magának is.
Miután elment, Matt Oliviához fordult. - A rendőrség itt van?
- Most mentek el, de vissza fognak jönni.
- Mit mondtál nekik?
- Nem sokat - felelte.
- Szimpla házasságtörést gyanítanak. Rajtakaptál egy másik férfival, ilyesmi.
- Cingle hol van?
- Letartóztatták.
- Micsoda?
- Pisztolyt rántott a recepciósra, mert nem akarta beengedni. Matt megrázta
sajgó fejét. - Le kell tennünk az óvadékot érte.
- Azt mondta, nem kell. Tud magára vigyázni.
Matt ülő helyzetbe tornázta magát. Éles fájdalom hasított a koponyája hátsó
részébe.
- Matt? - Jól vagyok.

És így is volt. Verték már meg csúnyábban is. Sokkal csúnyábban. Ahhoz
képest ez semmi volt. Ezt tudta kezelni. Felült, és Olivia szemébe nézett. A
felesége olyan tekintettel nézett vissza rá, mint aki arra számít, mindjárt bemosnak
neki egyet.
- Ez valami komoly dolog, ugye? - kérdezte Matt.
Olivia mellkasa megemelkedett. Könnyek csordultak ki a szeméből. - Nem
tudom még - mondta. - De igen. Elég komoly.
- Be akarjuk vonni a rendőrséget?
- Nem. - Most már könnypatakok csíkozták az egész arcát. - Addig nem,
amíg mindent el nem mondtam neked.
Matt letette a lábát a földre. - Akkor húzzunk el innét minél gyorsabban.
Loren hat embert számolt a sürgősségi kartonozójánál. Mikor eléjük vágott,
barátságtalanul felmordultak. Loren nem törődött velük. Kicsapta a pultra a
jelvényét.
- Nem sokkal ezelőtt behoztak ide egy beteget.
- Ne vicceljen. - A pult mögött ülő nő ráemelte bifokális szemüvege mögé
bújtatott tekintetét, majd a zsúfolt váróteremre pillantott. - Egy beteget, azt
mondja?
- Ragozott. - Azt hiszem, most megfogott minket. Valóban behoztak egy
beteget nem sokkal ezelőtt.
A mögötte állók kuncogni kezdtek. Loren érezte, hogy elvörösödik.
- Férfi súlyos testi sértéssel. A Howard Johnsonból. - Ja, ő? Azt hiszem,
elment.
- Elment?
Néhány perccel ezelőtt kijelentkezett. Hová ment?
A nő unottan nézett rá.
- Mindegy. Felejtse el - mondta Loren.
Megszólalt a telefonja. Felvette, és belevakkantotta a nevét.
Ööö, hello, maga az a rendőrnő, aki ez előbb itt volt?
Loren felismerte a hangot.
- Igen, Érnie. Mi van? A férfi halkan felnyögött. - Vissza kell jönnie.
- Miért, Érnie? Mi van?
- Valami történt. Azt hiszem... azt hiszem, meghalt.
Harminckettedik fejezet
Matt és Olivia kitöltötték a szükséges papírokat, de egyiküknek sem volt ott
az autója. Matté még mindig a HNY parkolójában állt, Oliviáé pedig a Howard
Johnson előtt parkolt. Hívtak egy taxit, és kimentek a kórház elé.

Matt tolókocsiban ült. Olivia mellette állt, de egyenesen maga elé nézett,
nem a férjére. A meleg ellenére Olivia összefonta a karját a mellén. Ujjatlan blúzt
és khakiszínű nadrágot viselt. A karja izmos volt és napbarnított.
Megérkezett a taxi. Matt talpra kecmergett. Olivia odalépett, hogy segítsen,
de leintette. Mindketten hátra ültek. Nem értek egymáshoz. Nem fogták meg
egymás kezét.
- Jó estét! - mosolygott bele a sofőr a visszapillantóba. - Hová lesz?
A sofőr fekete bőrű volt, és valamilyen afrikai akcentussal beszélt. Matt
megadta neki az irvingtoni címüket. A férfi nagyon beszédes volt. Ghánából
érkezett, és hat gyereke volt. Kettő itt élt vele, a többi még Ghánában a feleségével.
Matt próbálta érdeklődőnek mutatni magát. Olivia csak bámult ki az ablakon, és
nem szólt semmit. Egy idő után Matt megfogta a kezét. Olivia hagyta, de nem
viszonozta a szorítást.
- Voltál Dr. Haddonnál? - kérdezte Matt.
- Igen. - És?
- Minden rendben. Problémamentes terhesség.
A sofőr hátraszólt a vezetőülésről. - Terhesség? Gyerekük lesz?
- Igen - felelte Matt.
- Ez az első?
- Igen.
- Nagy öröm az, barátom.
- Tudom, köszönjük.
Már Irvingtonban jártak, a Clinton Avenue-n. A lámpa pirosra váltott előttük.
A sofőr megállt.
- Itt jobbra, ugye?
Matt kinézett az ablakon, és épp igennel akart válaszolni, mikor észrevett
valamit. A házuk tényleg ott volt a jobb oldalon, ahol lennie kellett. De nem ez
ragadta meg a figyelmét.
Egy rendőrautó parkolt az utcában.
- Egy pillanat - mondta Matt.
- Tessék?
Matt letekerte az ablakot. A rendőrautó járó motorral várakozott. Ezen
elgondolkodott. A sarok felé kémlelt. Lawrence, a csavargó, elmaradhatatlan barna
papírzacskóját szorongatva, épp a Four Tops Ikrnadette című slágerét énekelte.
Matt kihajolt az ablakon. - Hé, Lawrence.
Lawrence félbehagyta a kornyikálást. Hunyorogva fordult a hang irányába.
Néhány pillanat múlva üdvözült mosoly terült szét az arcán. Dülöngélve elindult
feléjük. - Matt, jóember! Mindig öröm, ha találkozunk.
- Igen.
- Iszogattál, mi? Emlékszem ám tegnap este. Nem akartál egyszerre inni és

vezetni, mi?
- Valahogy úgy.
- Mi történt veled? - mutatott Lawrence a Matt fején lévő kötésre.
- Tudod, kire hasonlítasz ezzel a turbánnal?
- Lawrence.
- Mint az a fickó azon a régi képen, a furulyával. Vagy a másiknak van
bekötve a feje? Sose tudom. De pont úgy nézel ki, mint az. Mi is a címe annak a
képnek? Matt próbálta a helyes irányba terelni.
- Lawrence, látod ott azt a rendőrautót?
- Mi? - hajolt közelebb. - Ők csinálták ezt veled?
- Nem, nem erről van szó. Jól vagyok, tényleg.
Lawrence pont eltakarta Mattét a rendőrautó elől. Ha oda is néztek,
valószínűleg arra gondoltak, hogy Lawrence kéreget.
- Mióta áll itt? - kérdezte Matt.
- Nem tudom. Talán tizenöt-húsz perce. Repül az idő, Matt. Minél öregebb
leszel, annál gyorsabban. Hallgass az öreg Lawrence-re.
- Kiszállt a kocsiból? - Ki?
- A zsaru.
- Persze. Be is kopogott az ajtódon. - Lawrence elmosolyodott.
- Oh, értem már. Bajban vagy, ugye?
- Én? Ugyan már. Én a jó fiúknál játszom.
Ez tetszett Lawrence-nek. - Oh, tudom én azt. Hát akkor jó éjt, Matt. Behajolt az ablakon. - Neked is, Liv.
- Köszönöm, Lawrence - mondta Olivia.
Lawrence meglátta az arcát, és elhallgatott. Mattre pillantott, aztán
felegyenesedett. Lehalkította a hangját. - Vigyázz magadra, Matt.
- Kösz, Lawrence. - Előrehajolt, és megérintette a sofőr vállát. - Új úti cél.
- Nem fogok bajba kerülni miatta? - kérdezte a sofőr.
- Egyáltalán nem. Balesetem volt. Meg akarják kérdezni, hogyan sérültem
meg. De most nincs kedvem hozzá, majd reggel.
A sofőr nem vette be, de láthatóan nem volt kedve vitatkozni. A lámpa
zöldre váltott. A taxi elindult, nem jobbra, hanem egyenesen előre.
- És akkor most hová?
Matt megadta neki a HNY newarki címét. Arra gondolt, hogy ott átülnek az
ő kocsijába, és keresnek egy helyet, ahol nyugodtan beszélgethetnek. A kérdés már
csak az volt, hogy hol. Megnézte az óráját. Hajnali három volt.
A sofőr bekanyarodott a HNY parkolójába. - Itt jó lesz?
- Remek, köszönöm.
Kiszálltak az autóból. Matt kifizette a fuvart.
- Én vezetek - mondta Olivia. - Jól vagyok.

- Persze. Most ütöttek le, és tele vagy gyógyszerekkel. - Olivia kinyújtotta a
tenyerét. - Kérem a kulcsokat.
Matt odaadta őket. Beültek a kocsiba, és elindultak.
- Hová menjünk? - kérdezte Olivia.
- Felhívom Marshát, hogy beeshetünk-e hozzá.
- Fel fogod ébreszteni a gyerekeket.
Matt elmosolyodott. - Ágyút is sütögethetnék a fülük mellett, akkor sem
ébrednének fel.
- És Marsha?
- Nem fog haragudni.
De Matt hirtelen elbizonytalanodott. Abból nem csinált gondot, hogy felkelti
Marshát - számtalanszor hívták már egymást az éjszaka közepén az elmúlt években
- de mi van, ha nincs egyedül, mi van, ha véletlenül megzavar valamit? Aztán - és
ez tényleg abszurd volt - elkezdett aggódni valami más miatt is. Tegyük fel, hogy
Marsha újra férjhez megy.
Paul és Ethan még kicsik. Apának fogják hívni az új fickót? Matt nem volt
benne biztos, hogy azt el tudná viselni. És ami még lényegesebb, mi lesz Matt bácsi
szerepe az új családban? Tudta jól, persze, hogy ennek semmi értelme. Kár ennyire
előreszaladni. Sokkal égetőbb problémákat kellett most megoldania. De a
gondolatok ott maradtak az agya hátsó részében, mint egy szekrénybe zárt
csontváz. Elővette a mobiltelefonját, és felhívta a gyorshívón másodikként
beállított számot. Ahogy kifordultak a Washington Avenue-ra, Matt két
szembejövő autóra lett figyelmes. Megfordult, és látta, hogy mindkettő beáll a
HNY parkolójába. A két kocsi az Essex megyei ügyészségtől jött. Ugyanolyan
gyártmányú és típusú autók voltak, mint amilyet Loren vezetett. Ez nem jelentett
jót.
A második csörgés után felvették a telefont.
- Örülök, hogy hívtál - mondta Marsha. Ha aludt is, azt jól titkolta.
- Egyedül vagy?
- Tessék?
- Úgy értem... tudom, hogy a gyerekek ott vannak.
- Egyedül vagyok, Matt.
- Nem kíváncsiskodni akartam. Csak biztos akartam lenni benne, hogy nem
zavarok.
- Nem zavarsz. Te soha nem zavarsz.
Megnyugtató volt ezt hallania. - Nem bánnád, ha Olivia és én nálad töltenénk
az éjszakát?
- Természetesen nem.
- Hosszú történet, de a lényeg az, hogy leütöttek, és... - Jól vagy?
A lüktető fájdalom ismét kezdett jelentkezni a fejében és a bordáiban. - Van

néhány puklim és zúzódásom, de rendbe fogok jönni. A lényeg az, hogy a
rendőrség fel akar tenni néhány kérdést, de még nem állunk rá készen.
- Van valami köze ahhoz az apácához? - kérdezte Marsha.
- Milyen apácához?
Olivia odakapta a fejét.
- Itt volt tegnap egy nyomozónő az ügyészségtől - mondta Marsha.
- Tudom, hogy fel kellett volna, hogy hívjalak, de azt reméltem, nem nagy
ügy. Várj egy kicsit, itt van valahol a névjegykártyája.
Mattnek most már beugrott.
- Loren Muse.
- Igen, így hívták. Azt mondta, valami apáca idetelefonált.
- Igen, tudom - mondta Matt.
- Találkoztál vele?
- Igen.
- Sejtettem, hogy meg fog keresni. Először csak beszélgettünk, aztán egyszer
csak, nem is tudom, kiszúrta a fényképedet a hűtőn, és elkezdett arról faggatni
engem és Kyrát, hogy milyen gyakran jársz
ide.
- Ne aggódj, őt lerendeztem. Figyelj, húsz perc múlva ott leszünk.
- Rendbe rakom a vendégszobát.
- Belőlünk ne csinálj gondot.
- Ez nem gond. Várlak titeket. Letette.
- Mi van azzal az apácával? - kérdezte Olivia.
Matt elmesélte neki Loren látogatását. Olivia arca, ha lehet, még sápadtabb
lett. Mire befejezte, megérkeztek Livingstonba. Az utcák tökéletesen kihaltak
voltak, se autók, se gyalogosok. Az egyetlen fény azokból a lámpákból jött, amiket
a betörők megtévesztésére hagytak felkapcsolva.
Olivia nem szólalt meg akkor sem, mikor ráfordult Marsha felhajtójára. Matt
látta Marsha alakjának körvonalait a földszinti függöny mögött. A garázs felett
égett a villany. Kyra ébren volt. Matt látta, hogy kinéz az ablakon. Lehúzta az
ablakot, és intett neki. A lány visszaintett.
Olivia leállította a motort. Matt megnézte magát a visszapillantóban. Szörnyű
látványt nyújtott. Lawrence-nek igaza volt. A kötéssel a fején hasonlított a
furulyásra Willard Spint of76 című festményén.
- Olivia?
A nő nem felelt.
- Ismered ezt a Mary Rose nővért?
- Lehet - mondta, és kiszállt az autóból. Matt követte. A kinti lámpa - Matt
emlékezett rá, hogy segített Bernie-nek beszerelni a mozgásérzékelőt - kigyulladt.
Olivia odalépett hozzá. Megfogta a férje kezét, és erősen megszorította.

- Mielőtt bármit mondanék - kezdte - valamit tudnod kell. Matt várt.
- Szeretlek. Te vagy az egyetlen férfi, akit valaha szerettem. Bármi is
történjék most, te boldogságot és örömet hoztál az életembe, olyan dolgokat,
amikről azt hittem, hogy számomra már elérhetetlenek.
- Olivia.
A nő Matt ajkára tette az ujját. - Még egy dolog. Ölelj meg, kérlek. Most
rögtön. Mert ha elmondom az igazat, lehet, hogy soha többé nem akarsz majd
hozzámérni.
Harmincharmadik fejezet
Mikor Cingle-t bevitték a rendőrségre, a saját telefonjáról hívta fel a főnökét,
Malcolm Sewardot, a Hatékony Nyomozás igazgatóját. Seward nyugdíjas FBI
ügynök volt. Tíz évvel ezelőtt nyitotta meg a HNY-t, és egy kisebb vagyont
keresett már vele.
Seward nem akadt fenn a késő éjszakai híváson.
- Szóval fegyvert szegezett a fickóra?
- Nem ugyanaz, mintha lelőttem volna.
- Hú de meggyőző. - Seward felsóhajtott.
- Elintézek egy-két telefont. Egy órán belül kint lesz.
- Maga a legjobb, Főnök. Azzal letette.
Visszakísérték a zárkájába, és várt. Egy kis idő elteltével egy magas rendőr
nyitotta ki a cella ajtaját. - Cingle Shaker.
- Itt vagyok.
- Kérem, kövessen.
- Ahová akarja, szépfiú.
Végigvezette a folyosón. Cingle arra számított, hogy letették már érte az
óvadékot, és gyorsan szabadon engedik, de nem ez történt.
- Kérem, forduljon meg.
Cingle felhúzta a szemöldökét. - Meg se hív előtte vacsorázni?
- Kérem, forduljon meg.
Cingle engedelmeskedett. A férfi összebilincselte a két kezét.
- Mit művel?
A rendőr nem válaszolt. Kikísérte az épületből, kinyitotta egy rendőrautó
hátsó ajtaját, és betuszkolta.
- Hová megyünk?
- Az új bírósági épületbe.
- Amelyik a West Marketen van?
- Igen, hölgyem.

A West Markét közel volt, alig egy mérföldnyire. Hamar odaértek.
Felmentek a lifttel a harmadik emeletre. Az üvegajtóra ragasztott betűk a következő
szöveget adták ki: ESSEX MEGYEI ÜGYÉSZSÉG. Az ajtó mellett egy
dicsőségfal volt, tele kupákkal és serlegekkel. Úgy, mint egy középiskolában. Mit
keresnek itt ezek a trófeák? - gondolta Cingle.
Gyilkosokkal, erőszaktevőkkel, kábítószerárusokkal foglalkoznak, és erre, ha
belép az ember, az első, amit meglát, az egy rakás serleg, amit a softball
győzelmeikért kaptak. Abszurdum.
- Erre.
A férfi végigvezette a várótermen, át egy dupla ajtón, majd megállt, és
kinyitotta előtte egy helyiség ajtaját. Cingle bekukucskált a kicsiny, ablaktalan
szobába. - Mi ez? Egy vallatószoba?
A rendőr nem válaszolt, csak fogta az ajtót. Cingle vállat vont, és belépett.
Telt az idő. Sok idő. Mindent elvettek tőle, ami nála volt, beleértve a karóráját is,
így nem tudta, pontosan mennyi. A szobában nem volt tükör, ami a másik oldalról
ablak, mint ahogy a filmeken látni. Kamerát használtak helyette. A szoba egyik
sarkában volt elhelyezve. A megfigyelő szobából lehetett irányítani, ha kellett,
ráközelíthettek, vagy megváltoztathatták a szöget, bármit. Az asztalon egy darab
papír hevert. Erre volt beállítva a kamera, hogyha aláírja, hogy beleegyezik a
felvételbe, azt fel tudják venni.
Mikor kinyílt végre az ajtó, egy nő - Cingle egyszerű nyomozónak tippelte lépett be rajta. Alacsony teremtés volt, alig magasabb öt lábnál, és nem több mint
50 kiló. Úszott az izzadtságban. Úgy festett, mintha most lépett volna ki egy
gőzkabinból. A blúza a mellkasára tapadt. A hónaljánál nagy foltok sötétlettek. Az
arca csillogott a verítéktől. Az övében fegyver volt, a kezében pedig egy mappát
tartott.
- Loren Muse nyomozó vagyok - mutatkozott be.
Ez aztán gyors volt, gondolta Cingle. Emlékezett a nevére - ő volt az, aki
kikérdezte Mattét néhány órával korábban.
- Cingle Shaker - felelte.
- Igen, tudom. Volna néhány kérdésem.
- Amikre én nem fogok válaszolni. Lorennek elakadt a lélegzete.
- Miért?
- Magándetektív vagyok, és dolgozom egy ügyön...
- És ki az ügyfele?
- Nem vagyok köteles elmondani.
- A magánnyomozóknál nincs kötelező titoktartás.
- Tisztában vagyok a törvénnyel.
- És akkor?
- És akkor úgy döntök, hogy jelen pillanatban nem válaszolok egyetlen

kérdésre sem.
Loren az asztalra dobta a mappát. Nem csúszott ki belőle semmi.
- Megtagadja az együttműködést a megyei ügyészséggel?
- A legkevésbé sem.
- Akkor kérem, válaszoljon a kérdésemre. Ki az ügyfele? Cingle hátradőlt.
Kinyújtotta a lábát, és keresztbe rakta a bokáit. - Beleesett egy medencébe, vagy
mi?
- Aha, vettem. Mert vizes vagyok, ugye? Jó volt, tényleg. Van még több
poén is a tarsolyában? Mert akkor hozok egy tollat.
- Nincs rá szüksége. - Cingle a kamerára mutatott.
- Elég lesz visszanéznie a felvételt.
- Nincs bekapcsolva.
- Nincs?
- Ha fel akarnám venni, ahhoz alá kellett volna íratnom magával, hogy
beleegyezik.
- Van valaki a megfigyelő szobában?
Loren vállat vont, figyelmen kívül hagyva a kérdést. - Nem érdekli, hogy van
Mr. Hunter?
Cingle nem harapott rá. - Hadd mondjak valamit. Egyetlen kérdésre sem
fogok válaszolni addig, amíg maga sem. - Ezt aligha hiszem. Nézze... Muse
nyomozó, ugye? Í - Igen.
- Mi ez a nagy felhajtás? Egy egyszerű verekedés volt. Abban a hotelban
feltehetően minden másnap történik egy ilyen.
- Mégis elég fontos volt ahhoz, hogy fegyvert szegezzen egy férfira?
- Csak megpróbáltam feljutni az emeletre, mielőtt nagyobb baj történik.
- Honnan tudta?
- Tessék?
- A verekedés az ötödik emeleten volt. Maga kint ült a kocsiban. Honnan
tudta, hogy baj van?
- Azt hiszem, végeztünk. - Nem, Cingle, szerintem nem.
Összetalálkozott a tekintetük. Cingle-nek nem tetszett, amit látott. Loren
odahúzott egy széket, és leült rá. - Az elmúlt fél órát Howard Johnson
lépcsőházában töltöttem. Ott nincs légkondi. Olyan meleg van, hogy meg lehet
dögleni. Ezért nézek ki így. Tudnom kéne, hogy miről beszél?
- Ez nem egy egyszerű verekedés volt, Cingle. Cingle a mappára pillantott. Mi van benne?
Loren az asztalra borította a tartalmát. Fényképek voltak benne. Cingle
felsóhajtott, kivett egyet, és megdermedt.
- Gondolom, felismeri.

Cingle két képet vett a kezébe. Az első egy fejbe lőtt férfiról készült. Kétség
sem férhetett hozzá, hogy Charles Talley volt az. Az arca úgy nézett ki, mint a
nyers hús. A másik képen az egész teste látszott. Talley egy lépcsőn feküdt
kiterítve. - Mi történt vele?
- Kétszer fejbe lőtték.
- Uramisten.
- Most sem érzi úgy, hogy beszélni akar, Cingle?
- Erről nem tudok semmit.
- A neve Charles Talley. Ezt azért tudja, nem?
- Uramisten - ismételte Cingle, lázasan próbálva összerakni a képet. Talley
halott volt. De hogyan? Hát nem ő ütötte le Mattét?
Loren visszatette a fényképeket a mappába. Összekulcsolta a kezét, és
közelebb hajolt. - Tudom, hogy Matt Hunternek dolgozik. Azt is tudom, hogy
közvetlenül azelőtt, hogy odamentek volna a hotelba, találkoztak a maga irodájában
egy kis éjszakai csevegésre.
Elmondaná, hogy miről beszéltek? Cingle megrázta a fejét.
- Maga ölte meg ezt a férfit, Ms. Shaker?
- Micsoda? Természetesen, nem.
- Esetleg Mr. Hunter? Ő ölte meg?
- Nem.
- Honnét tudja?
- Tessék?
- Azt sem mondtam el, hogy mikor halt meg. - Loren oldalra billentette a
fejét. - Honnan tudja akkor, hogy nincs köze ennek a férfinak a halálához?
- Nem ezt mondtam.
- Akkor mit mondott?
Cingle vett egy mély lélegzetet. Loren nem.
- Mi a helyzet Max Darrow nyugalmazott rendőrnyomozóval?
- Kivel? - De Cingle emlékezett rá, hogy hallotta már ezt a nevet Matt-től.
Megkérte, hogy nézzen utána.
- Egy másik halott. Maga ölte meg? Vagy Matt Hunter?
- Nem tudom, mi a... - Cingle elhallgatott, és keresztbefonta a karját. - Ki
akarok menni innen.
- Ez nem fog megtörténni, Cingle.
- Gyanúsítanak valamivel?
- Ami azt illeti, igen. Fegyverrel fenyegetett meg egy férfit. Cingle még
szorosabbra fonta a karjait maga körül, és próbálta visszanyerni a nyugalmát. Régi nóta.
- Igen, ám, de nem fog olyan gyorsan végigszáguldani a rendszeren. Bent
tartjuk éjszakára, reggel pedig vádat emelünk. A teljes jogi arzenált felvonultatjuk

maga ellen. Nem csak az engedélyét fogja elveszíteni, de ha engem kérdez, akkor
még sittre is vágják.
Cingle némán ült. - Ki ütötte le Matt Huniért?
- Miért nem kérdezi meg tőle?
- Oh, meg fogom. Ugyanis, amikor megtaláltuk Mr. Talley holttestét, volt
nála egy elektromos sokkoló és egy bokszer. A bokszeren pedig friss vérnyomok. Loren ismét oldalra billentette a fejét, és egy leheletnyivel közelebb hajolt. - A
DNS vizsgálat maga szerint kinek a vérét fogja kimutatni rajta?
Kopogtak az ajtón. Loren Muse egy pillanatig még nézte Cingle-t, csak utána
nyitotta ki. A férfi volt az, aki átkísérte Cingle-t a rendőrségről. Egy mobiltelefon
volt a kezében.
- Őt keresik - mondta, és Cingle felé intett. Cingle Lorenre nézett. Az arca
nem ámít el semmit. Cingle megfogta a telefont, és a füléhez emelte. - Halló?
- Kezdjen el beszélni.
A főnöke volt az, Malcolm Seward.
- Ez egy kényes ügy.
- Rajta vagyok a hálózatunkon - mondta Seward. - Mi az ügy száma?
- Még nincsen száma.
- Micsoda?
- Nézze, uram, nem érzem túl jól magam itt a rend őreinél.
Hallotta, hogy Seward felsóhajt. - Cingle, találja ki, hogy ki hívta fel az
előbb. Találja ki, ki hívott fel hajnali háromkor. Mr. Seward... De nem kell, ne
találgasson. Elmondom, mert végül is hajnali három van, és túl fáradt vagyok
ahhoz, hogy barchobázzunk. Ed Steinberg. Ed Steinberg hívott fel személyesen.
Tudja, hogy ki az?
Igen.
- Ed Steinberg az Essex megyei ügyészség vezetője.
- Tudom.
- És a barátom immár huszonnyolc éve.
- Ezt is tudom.
- Jól van, Cingle, akkor azonos hullámhosszon vagyunk. A HNY egy üzleti
vállalkozás. Egy nagyon sikeres üzleti vállalkozás, vagy legalábbis szeretem ezt
gondolni. És a hatékonyságunk - a magáé és az enyém - jelentős részben attól függ,
hogyan tudunk együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Így hát, amikor Ed
Steinberg felhív hajnali háromkor, és azt mondja, hogy egy hármas gyilkosságon
dolgozik, és az.
- Várjunk csak - szólt közbe Cingle. - Azt mondta, hármas?
- Látja? Azt se tudja, mekkora kakába keveredett? Ed Steinberg, az én
kedves barátom, azt akarja, hogy együttműködjön velük. Ez azt jelenti, hogy én, a
főnöke, azt akarom, hogy együttműködjön velük. Világos voltam?

- Igen, azt hiszem.
- Azt hiszi? Félreérthetően fogalmaztam volna?
- Vannak itt más, megfontolandó körülmények is.
- Steinberg szerint nincsenek. Steinberg azt mondta, hogy az ügyben érintett
egy volt fegyenc is. Igaz ez?
- A Carter Sturgisnél dolgozik.
- Ügyvéd? - Jogi asszisztens.
- És emberölésért ült?
- Igen, de.
- Akkor nincs miről vitatkozni. Ilyen esetekre nem vonatkozik a titoktartás.
Mondja el nekik, amire kíváncsiak.
- Nem tehetem.
- Nem teheti? - Seward hangja egy árnyalatnyival ingerültebb lett.
- Ezt nagyon nem szívesen hallom.
- Ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, Mr. Seward.
- Akkor hadd egyszerűsítsem le, Cingle. Két választása van: vagy beszél,
vagy kiüríti az íróasztalát. Viszhall - azzal lerakta.
Cingle Lorenre nézett. Loren rámosolygott. - Jól van, Ms. Shaker?
- Istenien.
- Remek. A technikusaink ugyanis már úton vannak a HNY irodájába. Át
fogják fésülni a számítógépét. Tüzetesen meg fogják nézni minden egyes
dokumentumát. Steinberg ügyész úr épp most hívja vissza a főnökét. Ki fogja
deríteni, milyen ügyön dolgozott legutóbb, kivel beszélt, hol volt, satöbbi.
Cingle lassan felállt, és Loren fölé magasodott.
Loren egy centiméterrel sem lépett hátrébb.
- Nincs más mondanivalóm.
- Cingle? - Igen?
- Tegye le a seggét… - Inkább állva maradok.
- Úgy is jó. Most pedig jól figyeljen, mert hamarosan véget ér a mi kis
beszélgetésünk. Tudta, hogy egy iskolába jártam Matt Hunterrel? Általánosban.
Kedveltem. Jó gyerek volt. És ha ártatlan, én leszek a legboldogabb, ha
tisztázhatom a nevét. De azzal, ahogy itt játssza az anyukáját, azt sugallja, mintha
lenne valami rejtegetnivalója. Nálunk van Talley bokszere. Tudjuk, hogy Matt
Hunter ott járt a gyilkosság helyszínén. Tudjuk, hogy verekedésbe keveredett az
515-ös szobában - ez volt Mr. Talley szobája. Azt is tudjuk, hogy Mr. Hunter két
különböző kocsmában is ivott előtte. Tudjuk, hogy a DNS vizsgálat azt fogja
igazolni, hogy a bokszeren talált vér Hunteré. És, természetesen, tudjuk azt is, hogy
Mr. Hunter büntetett előéletű, aki keveredett már halálos kimenetelű verekedésbe.
Cingle felsóhajtott. - Csattanó is van a végén?
- Természetesen, Cingle, most jön: Tényleg azt gondolja, hogy maga nélkül

nincs elég bizonyítékunk ahhoz, hogy elkapjuk?
Cingle toporogni kezdett. - És akkor mit akar tőlem?
- Hogy segítsen.
- Segítsek miben?
- Az igazság kiderítésében. Csak ennyit kérek. Hunter ellen már így is, úgy is
vádat emelünk. Ha egyszer elindul a gépezet - ráadásul egy volt sittes esetében tudja, hogy megy az.
Cingle tudta. És azt is tudta, hogy Matt hogyan fog reagálni. Pánikba esik
majd, ha azt látja, hogy legnagyobb félelme - az, hogy Ismét börtönbe kerül valóra válik.
Loren még közelebb húzódott hozzá. - Ha tud valamit, ami segíthet rajta, itt a
legfőbb ideje, hogy elmondja.
Cingle megpróbálta végiggondolni. Már majdnem megbízott ebben a kis
rendőrnőben, de aztán az utolsó pillanatban észbe kapott. Muse egyszerre akarta
eljátszani a jó zsarut és a rossz zsarut is. Uramisten, egy amatőr is átlátott volna
ezen a színjátékon, és Cingle mégis majdnem bevette. De a kulcsszó a majdnem
volt.
Azt viszont Cingle is tudta, hogyha egyszer belépnek az irodai gépébe, akkor
nagy gondok lesznek. A legutolsó két fájl, amit megnyitott, a Matt telefonjáról
lementett képek voltak. Képek a gyilkosság áldozatáról. Videofelvétel a gyilkosság
áldozatáról és Matt Hunter feleségéről. Ezek lennének az utolsó szögek Matt
koporsójában.
Ahogy Muse nyomozó olyan előzékenyen rámutatott, már elég bizonyíték
van a kezükben ahhoz, hogy elkapják Mattét. A képek pedig kiegészítenék még egy
dologgal: indítékkal.
Cingle-nek ráadásul a saját karrierje miatt is aggódnia kellett. Az egész egy
egyszerű baráti szívességnek indult, ilyenből tizenkettő egy tucat. De meddig
hajlandó elmenni? Mit képes feláldozni ezért? És ha Mattnek semmi köze Charles
Talley meggyilkolásához, nem jobb, ha segít kideríteni az igazat ahelyett, hogy
egérúthoz próbálná juttatni? Cingle visszaült a székre.
- Akar valamit mondani?
- Fel akarom hívni az ügyvédemet - mondta Cingle.
- Azután elmondok mindent, amit tudok.
Harmincnegyedik fejezet
- Magát nem vádoljuk semmivel - mondta Loren. Cingle karba tette a kezét. Hagyjuk a szemantikai játékokat, oké?
Az ügyvédemet kértem. A kihallgatásnak vége. Befejeztük. El fin.

- Ha maga mondja.
- Én mondom. Kérek egy telefont.
- Csak jogi diplomával rendelkező személyt hívhat fel.
- Pontosan ez a tervem. Loren gondolkodni kezdett. Nem akarta, hogy Cingle
figyelmeztesse Huntert. - Nem bánja, ha én ütöm be a telefonszámot?
- Ahogy akarja - mondta Cingle.
- Ja, és szükségem lesz egy telefonkönyvre is.
- Nem tudja fejből az ügyvédje telefonszámát?
- Ne haragudjon, de nem.
Ez további öt percet vett igénybe. Mikor megtalálta benne a keresett számot,
Loren beütötte, és átnyújtotta neki a telefont. Így később ellenőrizni tudja majd a
kimenő hívásokat, és megbizonyosodhat róla, hogy nem tárcsázott-e fel mást is.
Kikapcsolta a mikrofont, és átment a megfigyelő szobába. Cingle, pontosan tudva,
hogy hol van a kamera, hátat fordított az objektívnek, nehogy valaki leolvassa a
szájáról, hogy mit mond.
Loren is elkezdett telefonálni. Először felhívta a Hunterék háza előtt
strázsáló rendőrt Irvingtonban. Megtudta tőle, hogy Matt és Olivia Hunter még
mindig nem értek haza. Loren tudta, hogy ez nem jó hír. Utána elintézett még
néhány telefont, de egyelőre csendben, nem akarta azonnal riadóztatni az egész
állami rendőrséget. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja Matt és Olivia Hunter bankkártya
használatát, kellett egy bírósági végzés. Ha tényleg menekülőre fogták, akkor
előbb-utóbb készpénzre lesz szükségük valamelyik automatából, vagy be kell
jelentkezniük egy szállodába, vagy ilyesmi.
A képernyőn keresztül látta, hogy Cingle befejezte a telefonálást. Cingle a
kamera felé tartotta a készüléket, és intett, hogy kapcsolják be a hangot. Loren
eleget tett a kérésének.
- Igen?
- Az ügyvédem már úton van - mondta Cingle.
- Remek.
Loren kikapcsolta a mikrofont. Hátradőlt. Kezdett eluralkodni rajta a
kimerültség. Szüksége lett volna rá, hogy behunyja a szemét egy rövid időre,
különben nem tud majd rendesen gondolkodni, tangle jogi képviselője nem érhetett
oda egy fél órán belül. Összefonta a kezét a mellén, felrakta a lábát az íróasztalra,
és becsukta a szemét, remélve, hogy pihenhet néhány percet, mielőtt az ügyvéd
felbukkan. Megcsörrent a mobilja. Azonnal felriadt, és a füléhez emelte.
Ed Steinberg volt az. - Hello.
- Hello - nyögte ki meglepetten.
- Beszélt már?
- Még nem. Az ügyvédjét várja.
- Akkor most már csak várjon. Várjanak mind a ketten.

- Miért, mi van?
- A szövetségiek.
- Mi van velük?
- Egy óra múlva találkánk van velük.
- Kivel?
- Joan Thurstonnal.
Ettől Lorennek le kellett tennie a lábát a padlóra.
- Az államügyésszel?
- Személyesen. És valami FBI-os nagykutyával Nevadából.
Találkozunk Thurston irodájában, hogy elcsevegjünk kicsit a te ál-apácádról.
Loren ránézett az órájára. - Hajnali négy van.
- Köszönöm, Mrs. Nyilvánvaló.
- Úgy értem, meg vagyok lepve, hogy ilyenkor felhívtad az államügyészt.
- Nem volt rá szükség - felelte Steinberg. - Ő hívott engem.
Mikor Ed Steinberg megérkezett, rápillantott Lorenre, és megrázta a fejét.
Loren haja begöndörödött a párás levegőtől. Az izzadtság ugyan már megszáradt
rajta, de még mindig katasztrofális látványt nyújtott.
- Úgy nézel ki, mint az a dolog, amit egyszer bent felejtettem az
öltözőszekrényemben - mondta Steinberg.
- Köszönöm, ettől máris jobban érzem magam.
- Nem tudnál - tett egy tétova mozdulatot a kezével - csinálni valamit a
hajaddal?
- Mi, valami magányosok klubja összejövetelre megyünk?
- Természetesen nem.
Az államügyész irodája mindössze háromsaroknyira volt az ügyészségtől.
Egy jól őrzött, földalatti magángarázson keresztül mentek be az épületbe. Csak
néhány autó állt a parkolóban. A felvonó a hetedik emeleten tette ki őket. Az ajtón
a következő felirat állt:
Steinberg rámutatott előbb a felső, majd az alsó sorra. - Kicsit terjengős,
nem? Annak ellenére, hogy az iroda milyen hatalommal bírt, a várószoba nagyjából
olyan volt, mint egy fogorvosi rendelőé. A szőnyeg kopott, a bútorok se nem
divatosak, se nem kényelmesek. Az asztalon néhány Sports Illustrated, és más
semmi. A falakra szemmel láthatóan ráfért volna egy festés. Foltosak és csupaszok
voltak, eltekintve a korábbi államügyészek fotóitól, akik mintha azon versengtek
volna, hogy ki tud ízléstelenebb öltözékben és idétlenebb arckifejezéssel pózolni a
kamerák előtt.
Ilyen kései órában senki nem ült a recepciós pult mögött. Kopogtak az ajtón,
mire azonnal beengedték őket a belső szentélybe. Ez már sokkal szebb volt, egy
másik világ, mintha átléptek volna valami dimenziókapun.
Jobbra fordultak, és a sarokban lévő iroda felé vették az irányt. Egy férfi -

egy hatalmas férfi - állt a folyosón. Az arcán egy sebhely volt. Komor tekintettel
nézett rájuk. Fekete öltönyében olyannak tetszett, mint egy óriás hullaszállító.
Steinberg kezet nyújtott neki. - Hello, Ed Steinberg vagyok, a megyei ügyész.
„Hullaszállító" megrázta a kezét, de nem látszott rajta, hogy ez különösebben
felvidítaná. - Cal Dollinger, FBI. Már várják. NEW JERSEY ÁLLAMÜGYÉSZE
JOAN THURSTON ÁLLAMÜGYÉSZ
Ezzel a beszélgetés véget ért. Cal Dollinger ottmaradt, ahol volt. Az iroda
ajtajában felbukkant Joan Thurston, és üdvözölte őket. A korai óra ellenére Joan
Thurston államügyész-asszony csak úgy tündökölt szénszürke kosztümjében, ami
úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna. Thurston a negyvenes évei közepén járt, és
rendszerint elképesztően csinos volt. Gesztenyebarna haja volt, éles válla és
keskeny csípője. Két tizenéves fiú anyja. A férje a Morgan Stanley-nél dolgozott
Manhattanben. Az előkelő Short Hillsben laktak, és volt egy víkendházuk Long
Beachen.
Röviden: Joan Thurston pontosan olyan volt, amilyen Loren éretett volna
lenni.
- Jó reggelt - mondta Thurston, ami kicsit furcsának tűnt, odakint ugyanis
még mindig éjszakai sötétség volt.
Keményen megszorította Loren kezét, majd a szemébe nézett, és
elmosolyodott. Steinberget megölelte, és megpuszilták egymást.
- Szeretném bemutatni Adam Yatest.
Õ a Las Vegas-i FBI iroda igazgatója.
Adam Yates frissen vasalt khaki színű zakóban és rózsaszín ingben virított,
ami Palm Beachen feltehetően hétköznapi viseletnek számított volna, Newarkban
azonban nem volt az. Papucscipőbe bújtatott, zoknitlan lábát lazán keresztbevetve
ült az egyik fotelban, mikor Lorenék beléptek. Az egész megjelenésében volt
valami régi világbeli, az a fajta az-én-őseim-a-Mayflowerrel-érkeztek dolog, ahogy
ritkuló, hamuszürke hajával, széles pofacsontjával és jéghideg kék szemével
végigmérte őket. A parfümének olyan illata volt, mint a frissen vágott fűnek. Loren
kedvelte ezt az illatot.
- Kérem, üljenek le - mondta Thurston.
Thurstonnak tágas sarokirodája volt. Az egyik falon - a legkevésbé feltűnőn voltak a diplomái és a kitüntetései. Szinte úgy voltak odatéve, mintha csak azt
mondta volna, hogy „Hé, ki kellett tennem őket, de ne is figyeljetek oda." Az iroda
többi része meglehetősen személyes volt. Fényképek a tökéletes gyerekeiről és a
tökéletes férjéről. Még a kutya is tökéletes volt. A széke fölött egy fehér gitár lógott
Bruce Springsteen aláírásával. A könyvespolcon Loren, az elmaradhatatlan jogi
könyvek mellett autogramokkal ellátott baseball-labdákat és tojáslabdákat látott.
Mindegyik helyi csapattól egyet. Magáról Joan Thurstonról nem volt kirakva
egyetlen fénykép sem, és nem kereteztetett be róla szóló újságkivágásokat és vele

készült interjúkat sem.
Loren óvatosan helyet foglalt a széken. Régebben mindig a sarkát maga alá
téve ült le, így is nyerve néhány centimétert, de egyszer olvasott egy könyvet arról,
hogy hányféleképpen teheti tönkre egy nő a karrierjét, és az egyik szabály az volt
benne, hogy soha nem szabad így leülnie. Amatőr dolognak tűnik. Loren általában
megfeledkezett erről a szabályról. De Joan Thurstonban volt valami, amitől eszébe
jutott.
Thurston megkerülte az íróasztalát, majd félig ráülve, félig nekidőlve az
asztal lapjának, összefonta a karját, és Lorenre szegezte a tekintetét.
- Mondja el, mit derített ki eddig.
Loren Ed Steinbergre pillantott. A férfi bólintott.
- Van három halottunk. Az elsőnek, nos, a nevét még nem tudjuk. Ezért
vagyunk itt.
- Ez lenne Mary Rose nővér? - kérdezte Thurston.
- Igen.
- Hogy bukkant rá az esetre?
- Tessék?
- Úgy értem, hogy eredetileg azt hitték, természetes halállal halt meg mondta Thurston.
- Mi késztette arra, hogy közelebbről is megvizsgálja?
Steinberg válaszolt helyette. - A zárda főnökasszonya személyesen kérte meg
Muse nyomozót, hogy nézzen utána az esetnek...
- Miért?
- Loren egykor a Szent Margit tanulója volt.
- Ezt értem, de mi késztette a főnökasszonyt... mi is a neve?
- Katherine anya - mondta Loren.
- Igen, Katherine anya. Szóval miért gyanakodott arra, hogy valami nem
stimmel?
- Nem hiszem, hogy gyanakodott volna rá - mondta Loren. - De mikor
megtalálták Mary Rose nővér testét, szívmasszázzsal próbálta újraéleszteni, és
felfedezte a mellimplantátumát.
Ez nem vágott egybe azzal, amit Mary Rose nővérről tudtak.
- Ezért felkereste magukat, hogy derítsék ki, miről is van szó?
- Valahogy úgy.
Thurston bólintott. - És a második hulla?
- Max Darrow. Nyugdíjba ment vegasi rendőrtiszt, aki jelenleg Reno
környékén él.
Mindannyian Adam Yatesre pillantottak. A férfi mozdulatlanul ült. Szóval
így beszélgetünk, gondolta Loren. Mi kiterítjük a kártyáinkat, a szövetségiek meg
talán, de csak talán, dobnak valami koncot nekünk.

- Hogyan hozták kapcsolatba Max Darrowt Mary Rose nővérrel? - kérdezte
Thurston.
- Ujjlenyomatok alapján - felelte Loren.
- Darrow ujjlenyomatait megtaláltuk az apáca szobájában.
- Még valami?
- Darrowt holtan találták az autójában. Kétszer fejbe lőtték közvetlen
közelről. A nadrágja le volt tolva a bokájáig. Szerintünk a gyilkos azt a látszatot
akarta kelteni, mintha egy prostituált végzett volna vele.
- Rendben, a részleteket majd később - mondta Thurston. - Előbb mondja el,
mi köze van Max Darrownak a harmadik áldozathoz.
- A harmadik áldozat Charles Talley. Először is, mind Talley, mind Darrow
Reno környékén éltek. Másodszor, mindketten a Newark reptér melletti Howard
Johnsonban szálltak meg.
A szobáik szomszédosak voltak.
- Ott találta meg Talley holttestét? A szállodában?
- Nem én. Az éjszakai portás akadt rá a lépcsőházban. Két lövéssel ölték
meg.
- Ugyanúgy, mint Darrowt?
- Hasonlóan, igen.
- A halál időpontja?
- Még dolgoznak rajta, de valamikor este tizenegy és hajnali kettő között. A
lépcsőházban nem volt se légkondi, se ablakok, se ventilátor - lehetett vagy ötven
fok odabent.
- Ezért néz ki Muse nyomozó ilyen csapzottan - mutatott rá Steinberg
bocsánatkérően. - Most jött abból a szaunából.
Loren a főnökére nézett, és kényszerítette magát, hogy ne igazítsa meg a
haját. -A hőség megnehezítette az orvosszakértő dolgát, ezért nem tudott ennél
pontosabb időpontot mondani.
- Mi van még? - kérdezte Thurston.
Loren habozott. Úgy sejtette, hogy Thurston és Yates valószínűleg tudták vagy legalábbis könnyen megtudhatták volna - azt, amit eddig elmondott nekik. Az,
hogy ő mondta el, csak arra volt jó, hogy időt spóroljanak. Igazából már csak Matt
Hunter volt a tarsolyában - az egyetlen olyan dolog, amire maguktól aligha jöhettek
rá. Steinberg felemelte a kezét. - Lehetne egy javaslatom? Thurston felé fordult. Persze, Ed.
- Nem akarok jogi tiszteletköröket futni.
- Mi sem.
- Akkor miért nem öntjük össze, amit tudunk? Teljes nyíltság mindkét fél
részéről. Mi is elmondjuk, amit tudunk, és maguk is elmondják, amit tudnak. Nem
tartunk vissza semmit.

Thurston Yates ügynökre pillantott. Adam Yates megköszörülte a torkát, és
azt mondta: - Részünkről rendben van.
- Ismerik Mary Rose nővér valódi személyazonosságát? - kérdezte Steinberg.
Yates bólintott. - Igen, ismerjük.
Loren várt. Yates nem kapkodott. Kinyújtotta a lábát, majd meghúzkodta az
ingét, mintha csak némi levegőt akart volna beengedni alá.
- A maguk apácája - aki mellesleg nagyon messze volt egy apácától - egy
bizonyos Emma Lemay - mondta Yates.
Lorennek semmit nem mondott ez a név. Steinbergre nézett. Ő sem mutatta
jelét, hogy ismerős volna neki.
Yates folytatta: - Emma Lemay és a társa, egy Clyde Rangor nevű kretén tíz
évvel ezelőtt eltűntek Vegasból. Elég komoly nyomozást folytattunk utánuk, de
semmit nem sikerült megtudnunk. Egyik nap még ott voltak, másnap meg - puff már sehol.
- Honnan tudták meg, hogy megtaláltuk Lemay holttestét? - kérdezte
Steinberg.
- A Lockwood Corporation megjelöli a szilikon implantátumokat. Az NCIC
minden adatot bevisz egy nagy adatbázisba. Az összes ismert ujjlenyomatot. DNS
mintákat, személyleírásokat. Most egy olyan adatbázison dolgozunk, ahová az
orvosi adatok is bekerülnek - betegségek, protézisek, implantátumok,
vastagbélkivezetések, pacemakerek. Elsősorban azért, hogy azonosítani tudjuk a
névtelen hullákat. Aki kap egy sorozatszámmal ellátott segédeszközt, az bekerül a
rendszerbe. Ez egy új dolog, és egyelőre még csak kísérleti stádiumban van.
Kiválasztottunk néhány fontos, keresett személyt, és őrajtuk próbáltuk ki.
- És ez az Emma Lemay - mondta Loren.
- Ő egy fontos, keresett személy? Yates elmosolyodott. - Oh, igen.
- Miért? - kérdezte Loren.
- Tíz évvel ezelőtt Lemay és Rangor beleegyezett, hogy tanúskodik Jólfésült"
Tom Busher ellen, aki a tíz legkeresettebb szarházi egyike volt akkoriban.
- Jólfésült?
- így hívták, persze nem szemtől szembe. De gyakorlatilag mindenki ezen a
néven ismerte. Onnantól kezdve, hogy elkezdett kopaszodni. Mindig ráfésülte a
haját a ritkuló részre. Röhejesen nézett ki.
Yates kuncogni kezdett. Senki nem tartott vele.
- Lemayről és Rangorról beszélt - mondta Thurston.
- Úgy van. Szóval a lényeg az, hogy sikerült sarokba szorítanunk Lemayt és
Rangort, mert igen nagy mennyiségű kábítószert találtunk náluk. Belementek a
vádalkuba, és így végre lett egy belső emberünk. Clyde Rangor és Jólfésült ugyanis
unokatestvérek. Elkezdtek együttműködni velünk, sikerült rögzítenünk néhány
beszélgetést, gyűjtögettük a bizonyítékokat. És aztán...

- Yates megvonta a vállát.
- És maguk szerint mi történt?
- A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Jólfésült szagot kapott, és megölte
őket. De ezt igazából sosem hittük el.
- Miért nem?
- Mert bizonyítékunk volt arra - ráadásul nem is egy - hogy Jólfésült szintén
keresi Lemayt és Rangort. Ha lehet, még elszántabban, mint mi. Egy ideig úgy tűnt,
versenyt futunk egymással, hogy ki találja meg őket előbb. És egy idő elteltével,
nos, a jelek arra utaltak, hogy vesztettünk.
- Ez a Jólfésült még mindig szabadlábon van?
- Igen.
- És Clyde Rangor?
- Teljesen szem elől vesztettük - felelte Yates. - Clyde Rangor erőszakos
figura hírében állt. Ő felügyelte Jólfésült néhány sztriptízbárját, és híresen
keményen bánt a lányokkal.
- Mennyire keményen?
Yates összekulcsolta a kezét, és az ölébe ejtette. - Alapos okunk van azt
feltételezni, hogy néhányan nem épültek fel.
- Mikor azt mondja, nem épültek fel.
- Egyikük kómába esett. Egy másik pedig - feltehetően az utolsó áldozata bele is halt a verésbe.
Loren elfintorodott. - És ezzel az alakkal kötöttek egyezséget?
- Valami kifogása van ellene? - csattant fel Yates.
- Én csak...
- Tényleg el kell magyaráznom, hogyan működik a mi munkánk, Muse
nyomozó? Steinberg közbelépett. - Nem, nincs rá szükség.
- Nem azt akartam mondani... - Loren beharapta az ajkát, és érezte, hogy az
arca lángvörös. Dühös volt magára, amiért úgy viselkedett, mint egy amatőr. Folytassa.
- Mi van még? Nem tudjuk, hol van Clyde Rangor, de bízunk benne, hogyha
előkerül, értékes információkkal tud szolgálni, talán még Jólfésültet is segíthet
elkapni.
- Mi a helyzet Charles Talleyvel és Max Darrow-val? Ők hogy illenek a
képbe?
- Charles Talley egy brutális gonosztevő. i is lányokkal foglalkozott, az volt
a dolga, hogy kordában tartsa őket, nem lopott túl sokat, de levette a maga részét a
lányok, hm, borravalójából. Legutóbb egy Buzgómócsing nevű sztriptíz bárban
dolgozott Renóban. A legjobb tippünk az, hogy valaki felbérelte Talleyt Emma
Lemay megölésére.
- Jólfésült?

- Igen. Az az elméletünk, hogy Jólfésült valahogy kiderítette, hol rejtőzik
Emma Lemay, és ideküldte Talleyt, hogy ölje meg.
- És Max Darrow? - kérdezte Loren. - Tudjuk, hogy ő is ott volt Lemay
szobájában. Neki mi volt a szerepe?
Yates kinyújtóztatta a lábát, és felült a székben. - Egyfelől úgy sejtjük, hogy
Darrow, noha rendőrnek elég megbízható volt, az utóbbi időben rossz útra tért. A
hangja elcsuklott. Megköszörülte a torkát.
- Másfelől? - kérdezte Loren.
Yates vett egy mély lélegzetet. - Nos, Max Darrow...
- Elhallgatott, Thurstonra nézett. A nő nem bólintott, nem tett egyetlen
mozdulatot sem, Lorennek mégis az volt az érzése, hogy Yates ugyanúgy a
jóváhagyására vár, mint ahogy ő Steinbergére.
- Mondjuk úgy, hogy így Max Darrow más módon kapcsolódik az ügyhöz.
Vártak. Eltelt néhány másodperc. Végül Loren szólalt meg: - Hogyan? Yates
mindkét kezével megdörgölte az arcát, hirtelen nagyon kimerültnek látszott.
- Említettem, hogy Clyde Rangor nem bánt kesztyűs kézzel a lányokkal.
Loren bólintott.
- És hogy szerintünk az utolsó áldozatát megölte.
- Igen.
- Az áldozat egy jelentéktelen táncosnő volt, aki rendszeresen vetkőzött, és
feltehetően prostituáltként is dolgozott, a neve... várjanak, itt van valahol.
- Yates előhúzott egy kis bőrnoteszt a farzsebéből, és lapozni kezdett benne a neve Candace Potter, alias Cuki Candi. - Becsukta a noteszt. - Emma Lemay és
Clyde Rangor közvetlenül az után tűntek el, hogy az ő holttestét megtalálták.
- És mi köze ehhez Darrownak?
- Max Darrow vezette a nyomozást az ügyben.
Mindenki elhallgatott.
- Várjunk egy pillanatot - mondta Steinberg néhány másodperc elteltével.
- Szóval ez a Clyde Rangor meggyilkol egy sztriptíztáncost. Darrow kapja az
ügyet. Néhány nappal később Rangor és a barátnője, Lemay eltűnik. És most,
mintegy tíz évvel később, megtaláljuk Darrow ujjlenyomatait azon a helyen, ahol
Lemayt megölték?
- Nagyjából igen.
Újabb csend. Loren próbálta megemészteni a hallottakat.
- És most jön a lényeg - folytatta Yates előrehajolva. - Ha Emma Lemay-nek
volt még valamilyen erre az ügyre vonatkozó bizonyíték a birtokában - vagy
esetleg tudott valamit Clyde Rangor hollétéről - akkor azt gondoljuk, hogy Muse
nyomozó van a legjobb helyzetben, hogy azt kiderítse.
- Én?
Yates Loren felé fordult. - Maga ismeri a kollégáit. Lemay hét évig élt

ugyanazok között az emberek között. A Főnökasszony egyértelműen megbízik
magában. Azt kérjük magától, hogy próbáljon meg arra koncentrálni, mi tudhatott
Lemay, vagy mi lehetett nála. Steinberg Lorenre nézett, és vállat vont. Joan
Thurston megkerülte az íróasztalát, és bárszekrényhez lépett. - Egy italt valakinek?
- kérdezte. Senki nem válaszolt. Thurston megvonta a vállát, aztán kivett egy
üveget, és elkezdte felrázni. - Maga, Adam? Kér valamit?
- Csak egy vizet.
Thurston odadobott neki egy üveggel.
- Ed? Loren?
Mindketten megrázták a fejüket. Joan Thurston lecsavarta a kupakot, és
kortyolt egy nagyot. Visszaült az íróasztala mögé.
- Oké, ideje véget vetni a szeánsznak - mondta Thurston. - Mit tudott még
meg, Loren?
Loren. Máris Lorennek hívja. Ismét Steinbergre pillantott. A főnöke ismét
bólintott.
- Számos összefüggést találtunk mindezen események és egy Matt Hunter
nevű, büntetett előéletű férfi között - mondta Loren.
Thurston szeme elkeskenyedett. - Miért olyan ismerős nekem ez a név?
- Helybéli, livingstoni. Az esete benne volt az újságokban jó néhány évvel
ezelőtt. Verekedésbe keveredett egy egyetemi bulin.
- Emlékszem már - szakította félbe Thurston. - Ismertem a bátyját, Bernie-t.
Jó ügyvéd volt, nagyon fiatalon halt meg. Úgy rémlik, Bernié még állást is szerzett
neki a Carter Sturgisnél, mikor kiszabadult.
- Matt Hunter még mindig ott dolgozik.
- És benne van?
- Vannak összefüggések.
- Úgymint?
Loren elmondta nekik a telefonhívást Marsha Hunter házába. Ez nem
zaklatta fel őket túlságosan. Mikor azonban rátért arra, amit aznap éjjel sikerült
megtudnia - hogy Matt Hunter minden bizonnyal összeverekedett Charles Talleyvel
a Howard Johnsonban - mindketten felélénkültek.
Yates még a noteszét is elővette, és lejegyzetelt néhány dolgot.
Mikor befejezte, Thurston megkérdezte tőle: - És maga mit gondol, Loren?
- Őszintén? Egyelőre fogalmam sincs.
- Utána kell néznünk, hogy Hunter kivel élt együtt - mondta Yates.
- Tudjuk, hogy Talley is volt börtönben.
Talán onnan ismerték egymást.
Vagy Hunter valahogy kapcsolatba került Jólfésült embereivel.
- Igen - helyeselt Thurston. - Lehet, hogy Hunter lesz az, aki végül segít
elkapni Jólfésültet.

Loren nem szólt semmit.
- Nem ért egyet, Loren?
- Nem tudom.
- Mi a probléma?
- Tudom, hogy nevetségesen naivnak fog hangzani, de nem hiszem, hogy
Matt Hunter egyfajta verőlegény volna. Az igaz, hogy ült, de egy tizenöt évvel
ezelőtti eset miatt. Előtte nem volt priusza, és azóta is teljesen tiszta.
Azt nem tette hozzá, hogy együtt jártak iskolába, és hogy az „ösztönei" mást
súgtak. Ha mástól hallott effajta érveket, mindig émelyegni kezdett. És akkor mivel
magyarázza Hunter felbukkanását? - kérdezte Thurston.
- Nem tudom. Lehet, hogy személyes dolog. A recepciós szerint a felesége
nélküle volt ott, abban a szállodában.
- Gondolja, hogy félrelépett?
- Lehetséges.
Thurston nem volt meggyőzve. - De abban egyetértünk, hogy Matt
Hunternek köze van az ügyhöz, nem?
- De igen - mondta Steinberg. Yates is bólintott. Loren továbbra sem szólt
semmit.
- Akkor pedig - folytatta Thurston - bőven elég bizonyítékunk van ahhoz,
hogy letartóztassuk, és vádat emeljünk ellene. Ott van a verekedés, a telefonhívás,
és hamarosan a kezünkben lesz a
DNS-vizsgálat eredménye is.
Loren habozott. Ed Steinberg nem. - Ez elegendő.
- És tekintettel Hunter előéletére, valószínűleg el tudjuk érni, hogy még
óvadék ellenében se engedjék szabadon.
Berántjuk a rendszerbe, és egy ideig ott tartjuk, mit szólsz hozzá, Ed?
- Az lesz a legjobb - helyeselt Steinberg.
- Akkor kapjuk el - mondta Joan Thurston. - Vágjuk ezt a Huntert minél
előbb rács mögé.
Harmincötödik fejezet
Matt és Olivia egyedül voltak Marsha vendégszobájában. Kilenc évvel
ezelőtt Matt ebben a szobában töltötte az első szabad éjszakáját. Bernié ide hozta
haza. Marsha látszólag nagyon udvarias volt vele, de visszatekintve, biztosan
komoly fenntartásai voltak. Az ember pont azért költözik egy ilyen házba, hogy
távol tartsa magától az olyan embereket, mint Matt. Még ha tudja, hogy ártatlan,
még ha rendes embernek tartja, aki rosszkor volt rossz helyen, még akkor sem
akarja, hogy az élete összefonódjon az övével. Olyan, mint egy vírus, valami

rossznak a hordozója. Gyerekeid vannak. Meg akarod óvni őket. El akarod hinni,
úgy, mint Lance Banner, hogy a gondozott gyep távol tartja az ilyen elemeket.
Eszébe jutott egykori barátja, Duff. Annak idején Matt keménynek tartotta
Duffot. Most már máshogy gondolta. Most már simán szarrá tudta volna verni
Duffot, és még csak meg sem izzadt volna. De ezzel a képességével nem kérkedett.
Egyáltalán nem volt rá büszke. Egyszerűen így volt, és kész. Azoknak, akik
keménynek gondolták magukat - a világ Duffjainak - fogalmuk sem volt a
dolgokról. De bármilyen keménnyé is vált Matt, az első szabad éjszakáját
végigsírta ebben a szobában. Nem tudta volna pontosan megmondani, hogy miért.
A börtönben soha nem sírt. Biztosan van, aki azt mondaná, hogy ott egyszerűen
csak nem akart gyengének látszani. Ez is szerepet játszott benne. Talán addig
„spórolt" a könnyeivel, hogy aztán egyszerre sírhassa ki magából négy év
szenvedését. Ebben is volt igazság.
De Matt szerint más oka volt.
A valódi ok az volt, hogy félt, és képtelen volt elhinni, ami történt vele.
Hihetetlennek tűnt számára, hogy valóban szabad, és maga mögött hagyta a
börtönt. Úgy érezte magát, mint valami hatalmas átverésben, hogy az a meleg ágy
csak egy illúzió, hamarosan érte jönnek, elkapják, és örökre visszazárják.
Olvasott róla, hogy a vallatók és a túszejtők, hogyan próbálják megtörni
foglyaikat színlelt kivégzésekkel. Ez feltehetően működött, gondolta Matt, de ami
még hatékonyabb volna, ami kétség kívül megtörne bárkit, az épp az ellenkezője
lenne - azt hitetni el vele, hogy szabadon engedik. Felöltöztetik, azt mondják neki,
hogy szabad, elköszönnek tőle, bekötik a szemét, beültetik egy kocsiba, mennek
vele néhány kört, és mikor megállnak, bekísérik és leveszik róla a kendőt, ugyanott
találja magát, ahonnan elindult, és rájön, hogy ez csak egy kegyetlen tréfa.
Pontosan így érezte magát aznap este. Matt most ugyanazon a franciaágy méretű
matracon ült. Olivia háttal állt neki. A feje lehajtva, de a háta kihúzva, büszkén,
mint mindig. Matt szerette a vállait, a hátát, az izmait, rugalmas bőrét.
Egy része, egy nagyon nagy része, szerette volna azt mondani: „Felejtsük el.
Nem kell tudnom. Azt mondtad, szeretsz. Azt mondtad, én vagyok az egyetlen
férfi, akit valaha szerettél. Nekem ennyi elég."
Mikor megérkeztek, Kyra kijött, és üdvözölte őket. Látszott rajta, hogy
aggódik. Matt emlékezett rá, mikor beköltözött a garázs fölé. Meg is jegyezte, hogy
„olyan, mint Fonz". Kyrának persze fogalma sem volt, miről beszél. Furcsa, hogy
mi jut eszébe az embernek, mikor meg van ijedve. Marshán is látszott, hogy
aggódik, főleg, mikor meglátta Matt bizonytalan lépéseit és a kötést a fején. De
Marsha elég jól ismerte ahhoz, hogy tudja, jobb, ha most nem kérdez semmit.
Olivia törte meg a csendet. - Kérdezhetek valamit?
- Persze.
- Azt mondtad, kaptál valamilyen képeket a mobilodra.

- Igen.
- Láthatnám őket?
Matt elővette a telefonját, és felé nyújtotta. Olivia odafordult, és elvette tőle,
de közben vigyázott, hogy ne érjen hozzá Matt kezéhez. Matt figyelte az arcát.
Olivia a jól ismert módon koncentrált. A fejét egy picit félrebillentette, ahogy
olyankor szokta, mikor valamit nem ért.
- Ezt nem értem - mondta.
- Te vagy az? - kérdezte Matt. - A parókával?
- Igen. De nem ilyen volt.
- Nem ilyen?
Olivia tekintete a telefon kijelzőjére szegeződött. Megnyomta az
„újrajátszás" gombot, végignézte még egyszer, aztán megrázta a fejét. - Bármit is
gondolsz rólam, soha nem csaltalak meg. És a férfi, akivel találkoztam, rajta is
paróka volt.
Kicsit hasonlított az első képen lévő fickóhoz, de nem ő volt az.
- Erre én is rájöttem.
- Miből?
Matt megmutatta neki az ablakot, a szürke égboltot, a gyűrűt. Beszélt neki a
szárazságról és arról, hogyan nagyították fel a képeket Cingle irodájában. Olivia
eközben ott ült mellette az ágyon. Átkozottul gyönyörű volt. - Szóval tudtad.
- Mit tudtam?
- A lelked mélyén, annak ellenére, amit láttál, tudtad, hogy nem csaltalak
meg. Matt legszívesebben magához ölelte volna. Látta, hogy Olivia a könnyeivel
küzd, és csak egy hajszál választja el attól, hogy összeomoljon.
- Szeretnék feltenni két kérdést, mielőtt elkezded, oké? - mondta Matt.
Olivia bólintott.
- Terhes vagy? - kérdezte.
- Igen - felelte. - És mielőtt feltennéd a másodikat - igen, tőled.
- Akkor nem érdekel a többi. Ha nem akarod elmondani, nem muszáj. Nem
érdekes. Szökjünk el innét, és ne is törődjünk azzal, ami történt.
Olivia megrázta a fejét. - Nem hiszem, hogy képes volnék elszökni innen,
Matt. -A hangja végtelenül fáradt volt. - És te sem teheted meg. Mi lesz Paullal és
Ethannel? Mi lesz Marshával?
Természetesen igaza volt. Matt nem tudta, mitévő legyen. Megvonta a vállát,
és azt mondta.
- Egyszerűen csak nem akarom, hogy megváltozzanak a dolgok.
- Én sem. És ha van rá mód, mindent el fogok követni érte. Félek, Matt. Soha
életemben nem féltem még ennyire.
Olivia odafordult hozzá. A kezével megsimogatta Matt tarkóját. Közelebb
hajolt, és megcsókolta. Hosszan, szenvedélyesen. Matt ismerte ezt a csókot. Ez volt

az előjáték. Bármi történt is, a teste azonnal reagált az érintésre. Egyre éhesebben
kapaszkodtak egymás szájába. Olivia még közelebb húzódott, most már teljesen
hozzásimult Matthez.
Matt is változtatott a testtartásán, mikor hirtelen éles fájdalom hasított a
bordáiba. Hangosan felszisszent. A pillanat tovaszállt. Olivia elhúzódott tőle.
Lesütötte a szemét.
- Minden, amit valaha meséltem neked magamról, hazugság volt - mondta.
Matt hallgatott. Nem tudta biztosan, hogy mire számított, mit fog hallani - nem erre
- de elhatározta, hogy végighallgatja.
- Nem Northwaysben nőttem fel, még csak nem is Virginiában.
Soha nem jártam az egyetemre - sőt még középiskolába sem. Az apám nem
volt a város orvosa - nem is ismertem az apámat. Soha nem volt Cassie nevű
dajkám. Én találtam ki az egészet.
Egy autó húzott el a ház előtt. A fényszórói egy pillanatra bevilágítottak az
ablakon. Matt csak ült némán, mint egy kőszobor.
- Az igazi anyám drogos volt, aki hároméves koromban állami gondozásba
adott. Két évvel később túladagolta magát. Egyik nevelőotthonból a másikba
kerültem. Ne akard megtudni, hogy milyen volt. Aztán tizenhat éves koromban
elszöktem, és végül Las Vegas mellett kötöttem ki.
- Tizenhat éves korodban?
- Igen.
Olivia hangja furcsán monotonnak tűnt most. A tekintete tiszta volt, de nem
Mattre nézett, hanem egy képzeletbeli pontra, valahol mögötte. Mintha valamiféle
reagálásra várt volna. Matt még mindig kereste a szavakat, próbálta valahogy
feldolgozni a hallottakat.
- Szóval azok a történetek Dr. Joshua Murrayről...?
- Mármint a kislány a halott édesanyával és a kedves apával?
- Majdnem elmosolyodott.
- Ugyan már, Matt. Egy könyvben olvastam nyolcéves koromban. Matt
kinyitotta a száját, aztán újra becsukta. Csak másodszorra tudta megkérdezni. Miért?
- Miért hazudtam neked?
- Igen.
- Igazából nem is hazudtam olyan... sok mindenben. - Egy pillanatra
elhallgatott.
- Tudom, hogy ez melodramatikusan hangzik, de az, hogy Olivia Murray lett
belőlem, több volt, mint egy egyszerű újrakezdés. Olyan volt, mintha megszűntem
volna annak a másik embernek lenni. Az árvaházi gyerek meghalt. Átvette a helyét
Olivia Murray a virginiai Northwaysből.
- Szóval minden... - Matt felemelte a kezét. - Minden hazugság volt?

- Minden nem - mondta. - Amit irántad érzek, az nem. Ahogy veled
viselkedek, az nem. Abból soha semmi nem volt hazugság. Egyetlen csók sem.
Egyetlen ölelés sem. Te nem egy hazugságot szerettél. Te engem szerettél.
Szerettél, mondta. Te engem szerettél. Múlt időben.
- Szóval mikor Las Vegasban találkoztunk, te nem egyetemista voltál?
- Nem - felelte.
- És akkor mit csináltál ott?
Olivia a szemébe nézett. - Dolgoztam...
- Nem értem.
- De igen, Matt. Érted. Eszébe jutott a honlap. A sztriptíz táncosok oldala.
- Táncoltál?
- Táncoltam? Nos, igen, a politikailag korrekt terminus az egzotikus táncos.
Minden lány így hívta magát. De én sztriptíz táncos voltam. És ha úgy adódott... Olivia megrázta a fejét.
A szeme megtelt könnyel. - Soha nem mondtam nemet.
- És aznap éjjel - kérdezte Matt, hirtelen haragot érezve - úgy néztem ki, mint
akinek van pénze?
- Ez egyáltalán nem vicces.
- Nem akartam vicces lenni.
Olivia hangja hideggé vált, mint az acél. - Fogalmad sincs, mit jelentett
nekem az az éjszaka. Megváltoztatta az életemet.
Te ezt soha nem élted át.
- Mit nem éltem át soha?
- Hogy feltárul előtted egy addig ismeretlen világ, egy olyan világ, amiért
érdemes harcolni.
Matt nem volt biztos benne, hogy érti, mire gondol - vagy hogy érteni akarja.
- Azt mondtad, nevelőotthonokban voltál.
- Igen.
- És hogy elszöktél?
- Az utolsó nevelőotthonban ajánlották ezt a munkát. Nem tudod elképzelni,
milyen kétségbeesetten próbáltunk kiszabadulni onnan. Megmondták, hová
menjünk.
Az egyik nevelőnőnek a nővére üzemeltetett egy klubot. Szerzett nekünk
hamis igazolványokat.
Matt megrázta a fejét. - Még mindig nem értem, miért nem mondtad el
nekem az igazat.
- Mikor, Matt?
- Hogyhogy mikor?
- Mikor kellett volna elmondanom? Az első éjjel Las Vegasban? Vagy
amikor betoppantam az irodádba? A következő randinkon? Az eljegyzéskor? Mikor

kellett volna elmondanom?
- Nem tudom.
- Nem volt olyan egyszerű.
- Nekem sem volt egyszerű a börtönben töltött éveimről mesélni.
- Az én helyzetem más. Nem csak rólam van szó - mondta.
- Kötöttem egy egyezséget.
- Miféle egyezséget?
- Meg kell értened. Ha csak magamról lett volna szó, vállalom a kockázatot.
De az ő életét nem tehettem kockára.
- Kiét?
Olivia elfordította a fejét, és egy ideig nem szólt semmit. Azután elővett egy
darab papírt a hátsó zsebéből, lassan széthajtogatta, és odaadta Mattnek, majd ismét
elfordította az arcát.
Matt fogta a papírdarabot, és megfordította. Egy cikk volt rajta a Nevada Sun
News honlapjáról kinyomtatva. Nem tartott sokáig elolvasnia. Holtan találtak egy
nőt
Las Vegas, Nevada - Candace Pottert (21) holtan találták egy lakókocsiban
nem messze a 15-ös úttól. A halál oka fojtogatás. Meg nem erősített információk
szerint szexuális bűncselekmény áldozata lett. Ms. Potter táncosnőként dolgozott az
egyik városszéli nightclubban, Cuki Candi művésznéven. A hatóság szóvivője
elmondta, hogy folytatják a nyomozást, és reményeik szerint hamarosan kézre
kerítik az elkövetőt.
Matt felnézett a papírból. - Még mindig nem értem. - Olivia még mindig nem
nézett rá. - Ígértél valamit ennek a Candace-nek?
Olivia humortalanul elnevette magát. - Nem. - Akkor kinek?
- Amit az előbb mondtam, azt szó szerint értettem, olyan volt, mintha
meghaltam volna.
Olivia végre felé fordult.
- Ez én vagyok - mondta. - Én voltam Candace Potter.
Harminchatodik fejezet
Mikor Loren visszaért az ügyészségi hivatalba, az irodájában ott találta
Roger Cudahyt, amint tarkóján összekulcsolt kézzel, és asztalra felrakott lábbal
üldögélt Loren székén. Cudahy volt az egyik technikus, akit ráuszítottak Cingle
számítógépére.
- Örülünk? - kérdezte Loren.
- Mi az, hogy - felelte a férfi fülig érő szájjal.
- Pont úgy festesz, mint az a macska a közmondásban, amelyik megette a

kanárit.
- Nem ismerem pontosan a mondást, de azt hiszem, illik a helyzetre.
- Mit találtál?
Kezét még mindig a tarkóján nyugtatva, Cudahy a laptop felé intett.
- Vess rá egy pillantást.
- A laptopra?
- Igen.
Loren megmozdította az egeret.
A sötét képernyő életre kelt, és egy pillanattal később Charles Talley képe
töltötte be az egészet. Az egyik keze fel volt emelve. A haja olyan fekete volt, hogy
szinte már kéknek látszott.
Az arcán önelégült vigyor.
- Ezt Cingle Shaker számítógépén találtad?
- Bizony ám. Egy mobiltelefonról töltötték le.
- Szép munka volt.
- Várj, még nincs vége.
- Hogyhogy?
- Most jön még csak a java - mondta Cudahy továbbra is vigyorogva.
- Micsoda?
- Kattints rá a nyílra. A jobboldalira.
Loren rákattintott. Elindult egy rossz minőségű videofelvétel. Egy nő jött ki a
fürdőszobából platinaszőke parókában. Az ágy felé tartott. Mikor a film véget ért,
Cudahy csak annyit kérdezett: Megjegyzés?
- Csak egy.
Cudahy felemelte a tenyerét. - Adj egy ötöst. Loren belecsapott a kezébe. Ez igen.
Harminchetedik fejezet
- Ez egy évvel az után történt, hogy veled találkoztam - mondta Olivia.
Felállt, és tett néhány lépést. Visszatért a szín az arcába. A gerince továbbra is
szálfaegyenes volt. Annak ellenére az volt, hogy erőt kellett gyűjtenie ahhoz, hogy
mindezt elmondja. Matt nem akarta sürgetni. Némán várt.
- Tizennyolc éves voltam, de már két éve Vegasban éltem. Én is, mint a
lányok közül sokan, egy régi lakókocsiban laktam. A klub vezetőjének, egy Clyde
Rangor nevű nagyon gonosz férfinak volt néhány hektárnyi földje egy mérföldnyire
az úttól. Növény nem nőtt rajta, sivatag volt az egész. Körbevette drótkerítéssel, és
szerzett valahonnan három-négy elképesztően lerobbant lakókocsit. Ott éltünk.
Egyik lány jött a másik után, de akkor épp hárman laktunk ugyanabban a kocsiban.

Az egyikük még új volt, Cassandra Meadowsnak hívták. Tizenhat-tizenhét éves
lehetett. A másik Kimmy Dale volt. Kimmy aznap nem volt otthon. Clyde néha
elküldött minket más városokba. Volt, hogy három-négy műsort is leadtunk egy
nap. Könnyű pénz volt neki. És mi sem kerestünk rosszul, még úgy sem, hogy
Clyde a javát elszedte tőlünk. Matt próbálta megőrizni a nyugalmát, de most már
nem bírta tovább szó
nélkül. - Hány éves voltál, mikor ezt elkezdted? - kérdezte.
- Tizenhat.
- Nem teljesen értem, hogy ez hogy működött.
- Clyde kiépített egy rendszert. Nem tudom, pontosan hogyan, de a lényeg
az, hogy Idaho összes nevelőotthonából kerültek hozzá lányok.
- Ott születtél?
Olivia bólintott. - De más államokban is voltak kapcsolatai. Cassandra
például Kansasbői jött, ha jól emlékszem. Előbb-utóbb mindannyian Clyde-nál
kötöttek ki.
Szerzett nekik hamis igazolványokat, aztán munkába álltak nála. Könnyen
ment. Mindenki tudta, hogy a szegényekkel senki nem törődik. Durcás tinédzserek
voltunk, akiknek nem volt senkijük.
- Folytasd - mondta Matt.
- Clyde-nak volt egy barátnője, Emma Lemay. Emma egyfajta pótanya volt
mindannyiunk számára. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de ha belegondolsz,
hogy mi jutott nekünk a múltban, akkor talán megérted. Clyde néha irtózatosan
megverte. Elég volt elmennie mellette, és Emma már attól is összerezzent. Akkor
nem tudatosodott bennem, de ez a zsarnokság valahogy szövetségesekké tett
minket. Kimmy és én szerettük Emmát. Sokszor beszéltünk arról, hogy egy napon
majd lelépünk onnan - igazából semmi másról nem beszéltünk, csak erről. Neki és
Kimmynek azt is elmondtam, hogy találkoztam veled. Elmondtam nekik, mit
jelentett nekem az az éjszaka. Meghallgattak. Mindhárman tudtuk, hogy soha többé
nem foglak látni, de akkor is végighallgattak.
Valaki felsírt a másik szobában. Olivia az ajtó felé fordult. - Ez csak Ethan mondta Matt.
- Gyakran csinálja ezt? - Igen.
Vártak, amíg a ház ismét elcsendesedett.
- Egy nap rosszul lettem - mondta Olivia. A hangja ismét monotonná vált. Nem volt jellemző, hogy szabadnapot kaptunk volna, de annyira émelyegtem, hogy
végül hazaengedtek, mert, ugye, az se tett volna jót az üzletnek, ha kidobom a
taccsot a színpadon. Mivel Emma és Clyde nem volt bent, az ajtónálló fickóval
beszéltem. Azt mondta, elmehetek. Így hát visszamentem a Körletbe - így hívtuk a
lakókocsiparkot. Délután három körül járhatott az idő. A nap még mindig erősen
sütött. Úgy éreztem, hogy leégeti a bőrömet.

Olivia szomorkásán elmosolyodott. - Tudod, mi a legfurcsább az egészben?
Mármint, tudom, hogy az egész dolog furcsa, de ami a legjobban megdöbbentett?
- Micsoda?
- A körülmények. Nem a melegre gondolok, hanem mindenre úgy együtt,
ami megváltoztatta az életemet. A sok kis „ha", amik végül nagy jelentőséget
kapnak. Persze, jónak magyarázom.
Te ugyanolyan jól tudod, hogy miről beszélek. Ha egyenesen visszamentek
Bowdoinba. Ha Duff nem önti ki a sört. Tudod.
- Igen, tudom.
- Itt is erről volt szó. Ha nem leszek rosszul. Ha táncolok tovább, mint
minden más éjjel. De nem úgy történt, és végül ezek a körülmények mentették meg
az életem.
Olivia az ajtónál állt. A kilincset nézte, mintha el akarna szökni.
- Mi történt, miután visszamentél a Körletbe? - kérdezte Matt.
- Üres volt az egész - mondta Olivia. - A lányok többsége még mindig a
klubban volt vagy a városban. Általában hajnali háromig dolgoztunk, aztán délig
aludtunk. A Körlet annyira nyomasztó volt, hogy igyekeztünk minél kevesebb időt
ott tölteni. Szóval mikor visszaértem, minden csendes volt. Kinyitottam a lakókocsi
ajtaját, és az első dolog, amit megláttam, az a vér volt a padlón.
Olivia egyre mélyebbeket lélegzett, de az arca sima volt, a hangja továbbra is
szinte érzelemmentes.
- Elkezdtem kiabálni. Tudom, hogy ez hülyeség volt. Talán jobb lett volna,
ha sikoltozva elszaladok, nem tudom. Egy újabb „ha". Aztán körülnéztem. A
lakókocsiknak két szobája volt, de fordított elrendezésűek voltak, így az ember
először a hálószobába jutott, mindhárman ott aludtunk. Kimmy és én az emeletes
ágyon, az enyém volt az alsó. Cassandra, az új lány ágya a másik fal mellett volt.
Kimmy rendmániás volt. Állandóan veszekedett velünk, hogy takarítsunk.
Mindig azt mondta, hogy attól, hogy az életünk egy rakás szar, nem kell abban is
élnünk.
- Az egész fel volt forgatva. Minden fiókot kihúztak, a ruhák a földön. És
Cassandra ágya mellett, ahonnan a vértócsa elindult, két lábat láttam meg.
Odarohantam, és lehajoltam hozzá.
Olivia egyenesen Matt szemébe nézett. - Cassandra halott volt. Nem kellett
kitapintanom a pulzusát, hogy megállapítsam. A teste az oldalán feküdt, szinte
magzatpózban. A szeme nyitva, élettelenül bámulta a falat. Az arca lila és duzzadt.
A karján cigarettanyomok. A kezét szigetelőszalaggal összekötözték a háta mögött.
Ne felejtsd el, Matt, tizennyolc éves voltam. Talán többnek néztem ki, és többnek is
éreztem magam. Talán túl sok élettapasztalatom volt már. De gondold végig. Csak
álltam és bámultam a holttestet.
Földbe gyökerezett a lábam. Képtelen voltam megmozdulni. Még akkor is

csak álltam, mikor hangokat hallottam a másik szobából, aztán Emma azt
sikoltotta, „Ne, Clyde!" Elhallgatott, becsukta a szemét, és vett egy mély lélegzetet.
- Mire megfordultam, már csak azt láttam, hogy egy ököl száguld az arcom
felé. Nem volt már időm elhajolni. Clyde nem fogta vissza az ütést. Telibe találta
az orromat. Hallottam, ahogy eltörik. A fejem hátracsuklott. Elestem, és
rázuhantam Cassandrára - talán ez volt a legrosszabb az egészben. Ráesni egy
holttestre. A bőre olyan ragacsos volt. Próbáltam lemászni róla. Vér szivárgott a
számba. Olivia szünetet tartott. Próbált újra egyenletesen lélegezni. Matt soha
életében nem érezte még ilyen tehetetlennek magát. Nem mozdult, nem szólt
semmit. Hagyta, hadd szedje össze magát Olivia.
- Clyde odalépett, és rám nézett. Az arca... mindig ott ült rajta az az önelégült
mosoly. Sokszor láttam, ahogy vigyorogva pofozza Emmát. Tudom, hogy ez
furcsán hangzik. Miért nem léptünk közbe? Miért nem csináltunk valamit? Mert
már megszoktuk. Nem volt ezekben a verésekben semmi szokatlan. Ez volt a
normális. Meg kell értened. Így éltünk ott.
Matt bólintott, bár ezt teljesen oda nem illőnek érezte. Ennek ellenére értette,
mire gondol Olivia. Sok tekintetben a börtönök is így működtek - nem sokat
számított, ha valaki elkövetett valami szörnyűséget, mert sokszor a szörnyű volt a
normális.
- De az a mosoly eltűnt - folytatta Olivia. - Ha azt gondolod, hogy a
csörgőkígyó gonosz, akkor te sosem találkoztál Clyde Rangorral. Akkor azonban,
ahogy állt fölém magasodva, azt láttam rajta, hogy fél. Alig kapott levegőt. Az inge
tiszta vér. Mögötte pedig - és ezt a látványt sosem fogom elfelejteni - Emma állt
lehajtott fejjel. Ott feküdtem vérző arccal, és az ökölbe szorított kezű pszichopata
másik áldozatát néztem. A valódi áldozatot, azt hiszem.
- „Hol van a szalag?" hörögte Clyde. Fogalmam sem volt róla, hogy miről
beszél. Rátaposott a lábamra. Felüvöltöttem a fájdalomtól. Clyde kiabálni kezdett:
„Szórakozol velem, te kurva? Hol van a szalag?"
- Megpróbáltam odébb kúszni, de nekiütköztem a falnak. Clyde odébb rúgta
Cassandra holttestét, és követett. Csapdába estem. Hallottam Emma hangját, ahogy
szelíden kérleli: „Clyde, kérlek, ne." A szemét még mindig rajtam tartva, Clyde
lépett egyet felé. Teljes testsúlyát beleadta az ütésbe. A keze hosszan felsértette
Emma arcát, aki hanyatt esett. Ennyi elegendő volt nekem. Ez a kis
figyelemelterelés lehetőséget adott arra, hogy cselekedjek. Megcéloztam a térdét,
és teljes erőmből belerúgtam. Clyde összecsuklott. Talpra ugrottam, és az ágy felé
vetettem magam. Volt egy tervem. Kimmy fegyvert tartott a szobában.
Nem rajongtam az ötletért, de Kimmy hajthatatlan volt. Sőt igazából két
fegyvere is volt. Az egyiket, egy huszonkettes mini-revolvert, mindig a
csizmájában hordta. Még a színpadon is. A másikat pedig a matraca alatt tartotta.
Olivia elhallgatott, és rámosolygott Mattre.

- Mi az? - kérdezte Matt.
- Úgy, mint te.
- Hogy érted ezt?
- Azt hiszed, nem tudok a fegyverről?
Erről teljesen megfeledkezett. Az övéhez nyúlt. Biztosan kivették a
kórházban. Olivia nyugodtan kinyitotta a táskáját. - Itt van - mondta. Átnyújtotta
neki a fegyvert.
- Nem akartam, hogy a rendőrség megtalálja nálad.
- Köszönöm - mondta Matt ostobán. Ránézett a fegyverre, és eltette.
- Miért tartod magadnál? - kérdezte Olivia.
- Nem tudom.
- Nem hinném, hogy Kimmy tudta volna. Mégis ott volt. És ahogy Clyde
elesett, én megpróbáltam magamhoz venni. Nem sok időm volt. A rúgással nem
tudtam harcképtelenné tenni Clyde-ot - csak nyertem néhány másodpercet.
Bedugtam a kezem a felső matrac alá. Hallottam, ahogy azt kiáltja: „Hülye kurva,
ezért kinyírlak." Nem volt kétségem felőle, hogy meg is teszi. Láttam Cassand-rát.
Láttam Clyde arcát. Ha elkap, mielőtt megtalálnám a fegyvert, halott vagyok.
Olivia lesütötte a szemét, a kezével önkéntelen mozdulatokat tett, mintha
ismét ott volna a lakókocsiban, és a fegyvert keresné. - A kezem már a matrac alatt
volt. Szinte éreztem a nyakamon a leheletét. De még mindig nem találtam meg a
fegyvert. Clyde megragadta a hajam, és épp, amikor elkezdett húzni, megéreztem
az ujjaimmal a fémet. Lerántott a padlóra, a fegyver pedig jött velem. Clyde persze
észrevette. Nem tudtam rendesen megfogni, csak a pisztoly agya volt a kezemben.
Próbáltam elérni a ravaszt, de Clyde is résen volt, és megragadta a csuklómat.
Küzdöttem ellenne, de erősebb volt nálam. A kezemből azonban nem tudta
kicsavarni, tiszta erőmből szorítottam. És akkor belenyomta a körmét a bőrömbe.
Clyde-nak hosszú éles körmei voltak. Ezt nézd meg.
Olivia ökölbe szorította a kezét, és felfelé fordította a csuklóját. Egy félhold
alakú fehér heg vált láthatóvá a bőrén. Matt ezt már korábban is látta, ezer évvel
ezelőtt, de akkor Olivia azt mondta, hogy
gyerekkorában leesett a lóról.
- Clyde Rangortól kaptam ezt a sebet. Olyan erővel nyomta belém a körmét,
hogy kiserkent a vérem. Elejtettem a fegyvert. Clyde még mindig fogta a hajam,
lerántott az ágyra, és rám térdelt. Megragadta a nyakam, és elkezdte szorítani. És
közben sírt. Erre tisztán emlékszem. Azon igyekezett, hogy megfojtson, és közben
sírt. De nem azért, mert sajnált, hanem azért, mert annyira félt. És miközben a
nyakamat szorongatta, egyre azt ismételgette, „Hol van? Csak azt mondd meg, hol
van."
Olivia a saját nyakára kulcsolta a kezét. - Harcoltam az életemért.
Rugdostam, hadonásztam, de éreztem, hogy egyre gyengébb vagyok. Nem volt erő

az ütéseimben. A keze a torkomon. Haldokoltam. És akkor meghallottam a
pisztolylövést.
Leengedte a kezét. Az étkezőben lógó régi falióra, amit Bernié és Marsha
nászajándékba kaptak, elkezdett zenélni. Olivia elhallgatott, megvárta, míg az óra
befejezi.
- A fegyvernek nem volt nagy hangja. Inkább úgy hangzott, mintha valaki
rácsapott volna az asztalra. Gondolom, azért, mert csak egy huszonkettes volt. Nem
tudom. Egy másodpercig Clyde keze még szorosabban fogta a nyakamat. Az arcán
inkább meglepetés tükröződött, mint fájdalom. Aztán elengedett. Köhögni
kezdtem, levegő titán kapkodtam. Ahogy sikerült kikúsznom alóla, megláttam
Emmát. Ott állt mögötte, és egyenesen Clyde-ra irányította a fegyvert. Az arcán
rajta volt a Clyde mellett eltöltött évek minden szenvedése és megaláztatása. Most
nem nézett félre. Most nem hátrált meg. Clyde dühödten felé fordult, és akkor
Emma újra elsütötte a fegyvert. Ezúttal egyenesen Clyde arcába.
- Aztán Emma még egyszer meghúzta a ravaszt, és Clyde Rangor meghalt.
Harmincnyolcadik fejezet
Indíték. Lorennek most már volt indítéka. Ha a videofelvételből indult ki,
akkor Charles Talley, aki mindenféle szempontból egy gennyláda volt, nemcsak
együtt aludt Matt Hunter feleségével - Loren ugyanis le merte volna fogadni, hogy
Olivia Huntert látta a videón szőke parókában - de még képeket is küldött róla
Mattnek. Hogy gúnyt űzzön belőle. Hogy felidegesítse. Hogy kihívja.
Ez így már stimmelt. Ennek volt értelme.
Eltekintve attól, hogy ebben az ügyben első ránézésre túlságosan is stimmelt
minden. De aztán, mikor jobban megnézték, már nem. Mint Max Darrow, akit
kirabolt egy kurva. Vagy mégsem? Mint Charles Talley meggyilkolása, ami egy
szimpla féltékenységi jelenet volt. Vagy mégsem? Mert, ha igen, akkor mi köze
van Emma Lemay-hez és a nevadai FBI-hoz meg az összes többi dologhoz, amit
megtudott Joan Thurston irodájában?
Megszólalt a mobilja. Rejtett számról hívta valaki.
- Halló?
- Mi ez a körözés Hunter ellen? Lance Banner volt az.
- Te soha nem alszol? - kérdezte Loren.
- Nyáron nem. Jobb szeretek téli álmot aludni. Mint a medvék. Szóval mi a
helyzet?
- Keressük Huntert.
- Ne, ne, lassíts kicsit, képtelen vagyok ennyi információt egyszerre
feldolgozni.

- Ez egy hosszú történet, Lance, és nehéz éjszakám volt.
- A körözést elsősorban Newarkra adták ki. - És?
- Megnézte valaki Hunter sógornőjénél?
- Nem hiszem.
- Egy sarokra lakom tőle - mondta Lance Banner. - Átugrom hozzá. Egyikük
sem mozdult. Matt látta, hogy a történet kimerítette Oliviát. Közelebb akart lépni
hozzá, de Olivia felemelte a kezét.
- Láttam egyszer egy régi fényképet Emma Lemay-ről - mondta.
- Gyönyörű volt. Gyönyörű és okos. Ha lett volna onnan kiút, ő biztosan
megtalálja. De nem volt, még neki sem. Én tizennyolc éves voltam, és úgy éreztem,
hogy az életem már véget ért. Csak mi ketten voltunk ott. Én a padlón remegtem,
Emma pedig még mindig a fegyvert szorította. Egy jó ideig csak nézte Clyde-ot, és
várta, hogy visszanyerjem a lélegzetem. Beletelt néhány percbe. Aztán felém
fordult, és nyugodt hangon azt mondta: „El kell rejtenünk a holttestét."
- Emlékszem, hogy megráztam a fejem. Mondtam neki, hogy nem akarok
részt venni benne. Nem lett ideges, nem emelte fel a hangját. Olyan furcsa volt.
Annyira. derűsnek látszott.
- Épp akkor végzett a kínzójával - mondta Matt.
- Persze, ez is benne volt. - De?
- Olyan volt, mintha már régóta várt volna erre a pillanatra. Mintha tudta
volna, hogy meg fog történni. Azt mondtam, értesítenünk kellene a rendőrséget.
Emma erre csak higgadtan nemet intett a fejével. A fegyver még mindig a kezében
volt, de nem irányította rám. „Elmondjuk nekik az igazat," mondtam. „Hogy
önvédelem volt. Megmutatjuk a zúzódásokat a nyakamon.
A fenébe is, megmutatjuk nekik Cassandra holttestét."
Matt fészkelődni kezdett. Olivia észrevette, és elmosolyodott.
- Tudom - mondta. - Látom a dolog iróniáját. Önvédelem. Pont úgy, mint a te
esetedben. Mindketten ugyanarra a keresztútra jutottunk. Talán annyi különbséggel,
hogy neked nem volt választásod azzal a sok emberrel körülötted. De, még ha lett
is volna, te egy másik világból jöttél. Te bíztál a rendőrségben. Azt gondoltad, hogy
az igazság győzni fog. Nekünk ennél több eszünk volt. Emma három golyót
eresztett Clyde-ba, egyet a hátába, kettőt az arcába. Senki nem vette volna be az
önvédelemmesét. És ha esetleg mégis, Clyde pénzt hozott a nagymenő
unokatestvérének. Ő biztosan nem hagyott volna életben minket.
- És akkor mit csináltatok? - kérdezte Matt.
- Teljesen össze voltam zavarodva. De Emma elmagyarázta a helyzetet. Nem
volt választásunk. Vagy legalábbis nem igazi.
És aztán bedobta a leghatásosabb érvet.
- Mit?
- Megkérdezte, hogy „Mi lesz, ha minden jól megy"?

- Mi lesz, ha mi megy jól? - kérdezte Matt.
- Mi lesz, ha a rendőrség hisz nekünk, és Clyde unokaöccse is futni hagy
minket? Olivia mosolyogva elhallgatott.
- Nem értem - mondta Matt.
- Hol leszünk akkor? Emma és én. Hol leszünk akkor, ha minden jól megy?
Mattnek hirtelen leesett. - Ott lesztek, ahol voltatok.
- Így van. Ez volt a mi nagy lehetőségünk, Matt. Clyde-nak százezer dollárja
volt elrejtve a házban. Emma azt mondta, vigyük el. Kifelezzük és különválunk. Új
életet kezdünk. Emmának már volt úti célja. Évek óta tervezte, hogy lelép, de
sosem volt hozzá elég bátorsága. Nekem sem. Egyikünknek sem.
- Most viszont nem volt más választásotok.
Olivia bólintott. - Azt mondta, ha elrejtjük Clyde-ot, akkor a rendőrség azt
fogja hinni, hogy együtt szöktek meg. Egy párt fognak keresni. Vagy azt hiszik
majd, hogy mindkettőjüket megölték és elásták. De ehhez szüksége volt a
segítségemre. „És velem mi lesz?" kérdeztem. „Clyde barátai tudják, hogy nézek
ki. El fognak kapni. És Cassandra halálát hogyan magyarázzuk meg?"
- De Emma erre is gondolt. Azt mondta, „Add ide a tárcád." Benyúltam a
zsebembe, és kivettem.
Kiszedte belőle az igazolványomat - akkoriban Nevadában nem volt még
kötelező a fényképes igazolványok használata - és beledugta Cassandra zsebébe.
„Kimmy mikor jön vissza?" kérdezte.
Három nap múlva feleltem. Az rengeteg idő - mondta.
- Idehallgass - folytatta. - Se neked, se Cassandrának nincs igazi családja.
Cassandrát évekkel ezelőtt eldobta magától az anyja. Nem is beszélnek egymással.
- Nem értem - mondtam.
- Évek óta ezen gondolkodtam - mondta Emma. - Minden egyes alkalommal,
mikor megütött. Minden egyes alkalommal, mikor addig fojtogatott, míg elájultam.
Mindig, mikor bocsánatot kért, és megígérte, hogy soha többé nem tesz ilyet, és azt
mondta, hogy szeret. Mindig, mikor azt mondta, hogy a világ végén is megtalál, és
megöl, ha elhagyom. Mi lenne… mi lenne, ha megölném Clyde-ot, elvenném a
pénzét, és elmenekülnék valami biztos helyre? Mi lenne, ha vezekelnék azért a sok
bűnért, amit a lányok ellen elkövettem? Neked is megvannak a magad álmai, nem,
Candi? Te nem arról ábrándozol, hogy elszöksz innen?
- Hogyne ábrándoztál volna róla - mondta Matt.
Olivia felemelte a mutatóujját. - Egy különbséggel. Már mondtam, hogy én
akkor úgy éreztem, az életem már véget ért. Elmenekültem a könyveimbe. Csak
azért próbáltam életben maradni, mert valami másról álmodoztam. Nézd, nem
akarok túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak az éjszakának Vegasban. De
gondoltam rá, Matt. Gondoltam arra, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlem.
Gondoltam a világra, amiben éltél. Minden szavadat megjegyeztem - a családodról,

az otthonodról, a barátaidról és az iskoládról. És amit te nem tudtál, és amit még
mindig nem értesz, hogy azt a helyet, amiről meséltél, én elképzelni sem mertem
magamnak.
Matt nem szólt semmit.
- El sem tudod képzelni, hányszor gondoltam rá utána, hogy megkereslek.
- Miért nem tetted?
Olivia megrázta a fejét. - Tudod jól, milyen az, ha az ember meg van
béklyózva. Matt bólintott, nem mert mondani semmit.
- De akkor már nem számított - folytatta Olivia. - Túl késő lett volna hozzá.
Még így, megbéklyózva is, cselekednünk kellett. Így hát kiagyaltunk egy tervet.
Igazán egyszerű volt. Először is betekertük Clyde testét egy takaróba, és beraktuk a
kocsi csomagtartójába. A Körletet lelakatoltuk. Emma ismert egy helyet. Azt
mondta, Clyde már legalább két hullát elrejtett oda. Kint, a sivatagban. Elástuk
valahol a senki földjén. Aztán Emma betelefonált a klubba. Elintézte, hogy minden
lány túlórázzon, és még jó ideig egyikük se jöhessen vissza a Körletbe.
- Megálltunk nála, és lezuhanyoztunk. Beálltam a melegvíz alá, es az jutott
eszembe, tudom, hogy furcsa, de úgy éreztem, mintha lemosnám magamról a vért,
mint Macbeth.
Halvány mosoly suhant át az arcán.
- De mégsem olyan volt, nem? - kérdezte Matt.
Olivia lassan nemet intett a fejével. - Elástunk egy férfit a sivatagban. Nem
mélyre, hogy a sakálok éjjel ki tudják kaparni, és belakomázhassanak belőle. Aztán
széthordják a csontjait. Legalábbis Emma ezt mondta. Nem törődtem vele.
Kihívóan Mattre pillantott, mintha azt várná, hogy ellentmondjon neki.
- Aztán mit csináltatok?
- Nem találod ki?
- Inkább mondd el.
- Candace Potter egy senki volt. Nem volt senki, aki felfigyelt volna idő
előtti halálára. Emma, a munkaadója és szinte gyámja, hívta a rendőrséget. Azt
mondta nekik, hogy az egyik lányt meggyilkolták. Megérkeztek a rendőrök. Emma
megmutatta nekik Cassandra holttestét. Az igazolvány még mindig a zsebében volt.
Emma azonosította a holttestet, és megerősítette, hogy az Candace Potteré, vagyis
Cuki Candié. Hozzátartozók nem voltak. Senki nem vonta kétségbe a szavait. Miért
is tették volna? Miért talált volna ki valaki ilyet? Elfeleztük a pénzt Emmával.
Több mint ötvenezer jutott fejenként. El tudod ezt képzelni? A klubban minden
lánynak hamis igazolványa volt, úgyhogy nem okozott gondot beszerezni egy újat.
- És aztán leléptetek?
- Igen.
- És Cassandra? - kérdezte Matt.
- Mi van vele?

- Senkit nem érdekelt, hogy mi történt vele?
- Lányok ezrei jöttek és mentek. Emma mindenkinek azt mondta, hogy
elszökött - megijedt a gyilkosságtól. Két másik lány ettől annyira megrémült, hogy
ők is elmenekültek.
Matt megrázta a fejét, mintha próbálta volna helyrerázni az agyában a
hallottakat.
- Mikor először találkoztunk, te már az Olivia Murray nevet használtad. Igen.
- Újra felvetted azt a nevet?
- Mikor veled találkoztam, az volt az egyetlen alkalom, hogy úgy
mutatkoztam be. Olvastad az Időcsavart?
- Persze, azt hiszem, ötödikben.
- Gyerekkoromban az volt a kedvenc könyvem.
A főszereplőt Meg Murraynek hívták. Innen vettem a vezetéknevet.
- És az Olivia?
Vállat vont.
- Azt azért választottam, mert úgy hangzott, mint a Candi ellentéte.
- És aztán mi történt?
- Emma és én kötöttünk egy egyezséget. Soha senkinek nem mondjuk el az
igazságot - semmilyen körülmények között sem - mert ha egyikünk beszél, az a
másik halálához vezethet. Megesküdtünk rá. Most már meg kell értened, miért
vettem ilyen komolyan ezt az ígéretet.
Matt nem tudta, mit mondjon. - Aztán elmentél Virginiába? - Igen.
- Miért?
- Mert Olivia Murray ott élt. És mert jó messze volt Vegastól és Idahótól.
Kitaláltam magamnak egy történetet. Felvettem néhány órát a virginiai egyetemen.
Hivatalosan, persze, nem iratkoztam be, de akkor még nem volt olyan nagy szigor.
Egyszerűen beültem az órákra. Együtt lógtam a többiekkel a könyvtárban és a
menzán. Emberekkel ismerkedtem. Azt gondolták, én is diák vagyok. Egy pár
évvel később úgy tettem, mintha én is lediplomáztam volna. Kaptam egy munkát.
Soha nem néztem vissza, és nem is gondoltam többé Candire. Candace Potter
meghalt.
- És aztán? Egyszer csak jöttem én?
- Tulajdonképpen igen. Nézd, egy rémült kölyök voltam. Elszöktem, és
próbáltam kialakítani magamnak egy életet. Egy igazit. Az igazság az, hogy nem
nagyon érdekeltek a férfiak. De a DataBettert ti kerestétek meg, nem?
Matt bólintott. - De igen.
- Elégedett voltam az életemmel. De amikor megláttalak... nem is tudom.
Talán újra át akartam élni azt az éjszakát. Mint valami álmot. Te fázol attól, hogy
visszaköltözz ide. Nem látod, hogy ez a hely, ez a város a létező legjobb világ.

- És ezért akarsz ideköltözni?
- Veled - mondta Olivia esdeklő tekintettel. - Hát nem érted? Soha nem
dőltem be ennek a lelki társ-dumának. Most már tudod, amit én tudok, és... talán,
nem tudom, de még az is lehet, hogy ezek az élmények a hasznunkra válnak. Talán
jobban megbecsüljük, amink van, mert megszenvedtünk érte. Megtanultunk
harcolni azért, amit mások ingyen megkaptak. Matt, te szeretsz engem. Igazából
soha nem hitted el, hogy viszonyom van valaki mással. Ezért kutattál bizonyíték
után - azért, mert bármit is mondtam most el neked, te vagy az egyetlen ember, aki
ismer engem. Te vagy az egyetlen. És igen, ide akarok költözni, és családot akarok
alapítani veled. Ez minden vágyam.
Matt kinyitotta a száját, de hang nem jött ki rajta.
- Semmi baj - mondta Olivia csendes mosollyal.
- Túl sok ez egy napra.
- Nem erről van szó. Csak... - Nem tudta szavakba önteni. Még mindig
kavarogtak benne az érzelmek. Kellett egy kis idő, hogy megeméssze a hallottakat.
- És akkor mi nem működött? - kérdezte végül. - Annyi év után hogyan találtak
rád?
- Nem ők találtak rám - felelte. - Én találtam meg őket.
Matt már épp vissza akart kérdezni, mikor egy újabb autó fényszórója
világított be a szobába. De mintha túl lassan haladt volna tovább. Matt felemelte a
kezét. Egy ideig mindketten hallgatóztak. A járó motor hangja halk volt, de
félreismerhetetlen. Semmi kétség.
Összenéztek. Matt az ablakhoz lépett, és kilesett rajta.
Az autó az út túloldalán állt. A fényszórót lekapcsolták, és néhány
másodperccel később a motort is. Matt azonnal felismerte a kocsit. Néhány órával
korábban már ült is benne.
Lance Banner autója volt az.
Negyvenedik fejezet
Loren berontott a vallatószobába.
Cingle épp a körmeit tanulmányozta.
- Az ügyvédem még nincs itt - mondta fel sem nézve.
Loren egy pillanatig csak nézte, és azon gondolkodott, milyen lehet Cingle
Shakernek lenni. Milyen lehet úgy kinézni, hogy minden férfi a nyálát csorgatja
utána, és gyakorlatilag azt tehet velük, amit akar? Loren anyja tudhatott egy kicsit
erről, de milyen lehet Cingle Shakernek? Jó vagy rossz? Ki tudta vajon használni
ezt az adottságát úgy, hogy az ne menjen a többi rovására? Loren szerint igen, de ez
csak még ellenszenvesebbé tette számára.
- Mit gondol, mit találtunk az irodai gépén? - kérdezte Loren. Cingle
pislantott egyet. De ennyi is elég volt. Tudta ő nagyon jól. Loren elővette Charles
Talley fényképét. Kirakott még néhány találomra kinyomtatott képet a videóból is.

Cingle elé tolta őket.
A magándetektív szinte rájuk sem pillantott.
- Semmit nem fogok mondani - mondta Cingle.
- És bólintani hajlandó?
- Tessék?
- Elkezdek beszélni. Maga meg bólinthat közben, ha úgy látja jónak. Mert azt
gondolom, hogy az ügy most már meglehetősen egyértelmű. - Loren leült,
összekulcsolta a kezét, és az asztalra tette. - A technikusaink szerint ezeket a
képeket egy mobiltelefonról töltötték le. Mi így raktuk össze a történteket. Tudjuk,
hogy Charles Talley egy pszichopata volt. A bűnügyi előélete tele van erőszakos és
perverz cselekedetekkel. Valahogy találkozik Olivia... Hunterrel. Hogy hogyan, azt
egyelőre még nem tudjuk. Talán majd maga elmondja, ha megérkezik az ügyvédje.
Nem számít. Akárhogy is, de valamilyen beteg ötlettől vezérelve elküldi ezt a képet
meg ezt a videót a mi közös ismerősünknek, Matt Hunternek. Matt elviszi őket
magához. Magához, mert maga ért a szakmájához, és ki is deríti, hogy a fickó neve.
Charles Talley, és jelenleg a Newark reptér melletti Howard Johnsonban
tartózkodik. Vagy esetleg rájön, hogy Olivia Hunter ott van. Nem tudom, melyik.
- Nem így történt - mondta Cingle.
- De majdnem. Nem tudom a részleteket, és nem is nagyon érdekel, hogy
Hunter miért vagy hogyan jutott el magához. Ami biztos, az az, hogy odament. És
hogy maga tőle kapta a képet és a videofelvételt. Maga megtalálta Charles Talleyt,
és együtt hajtottak oda, hogy találkozzanak vele a hotelban. Talley és Hunter
összeverekedett. Hunter megsebesült, Talley pedig meghalt.
Cingle látványosan más irányba nézett.
- Nem akar valamit hozzátenni? - kérdezte Loren.
Ebben a pillanatban megszólalt a mobilja. Kivette a zsebéből, és kinyitotta. Halló - szólt bele.
- Itt a haverod, Lance.
- Mi a helyzet?
- Találd ki, hol vagyok.
- Marsha Hunter háza előtt?
- Bingo. Találd ki, kinek az autója áll a feljárón.
Loren megmerevedett. - Hívtál erősítést?
- Már úton vannak.
Összecsukta a telefont. Cingle egyenesen ránézett.
- Mattról van szó?
Loren bólintott. - Hamarosan letartóztatjuk.
- Pánikba fog esni. Loren vállat vont, várt.
Cingle elkezdte rágni a körmét. - Rosszul rakta össze.
- Hogyhogy?

- Azt hiszi, hogy Charles Talley küldte azokat a képeket Matt-nek.
- Miért? Nem ő volt?
Cingle lassan nemet intett a fejével.
- Akkor kicsoda? - Jó kérdés.
Loren visszaült. Újra megnézte Charles Talley fényképét.
A kezét felemelve tartja rajta, mintha nem akarná, hogy lefotózzák. Ezt
biztos, hogy nem ő csinálta saját magáról.
- Nem számít. Néhány perc múlva őrizetbe vesszük Mattét.
Cingle felállt. Elkezdett fel-alá járkálni. Összefonta a karját.
- Lehet - mondta - hogy ez az egész egy nagy átverés.
- Micsoda?
- Ugyan már, Loren. Használja a fejét.
Nem gondolja, hogy túlságosan is klappol itt minden?
- A legtöbb gyilkosság ilyen.
- Hagyjon már ezzel.
- Ha találunk egy hullát, először ellenőrizzük a szerelmi életét. Ha találunk
egy halott nőt, utánanézünk a fiújának vagy a férjének. Általában ilyen egyszerű.
- Igen, csakhogy Charles Talley nem volt Olivia Hunter fiúja.
- És erre hogyan jött rá?
- Nem én jöttem rá, hanem Matt.
- Még mindig a hogyanra várok. - Úgy, hogy a képek hamisak.
Loren kinyitotta a száját, aztán becsukta.
Úgy döntött, inkább megvárja, míg Cingle folytatja.
- Matt ezért jött be hozzám az este. Ki akarta nagyítani a képeket. Rájött,
hogy nem azok voltak, amiknek látszottak. Akkor jött rá, mikor elkezdett esni az
eső. Loren hátradőlt, és széttárta a karját. - Mi lenne, ha elmagyarázná az elejétől
kezdve?
Cingle felkapta Charles Talley fényképét az asztalról.
- Oké, látja itt az ablakot?
Negyvenegyedik fejezet
Lance Banner autója az út túloldalán állt, Marsha háza előtt.
- Ismered? - kérdezte Olivia Mattét.
- Igen. Együtt jártunk iskolába. Ő a helyi zsaru.
- Azért jött, hogy kikérdezzen a hotelban történtekről?
Matt nem válaszolt. Ez látszott a leglogikusabbnak.
Cingle letartóztatása után a rendőrség valószínűleg minden részletet tudni
akart. De az is lehet, hogy bemondták Matt nevét, mint áldozatét vagy szemtanúét,

a rendőrségi rádióba, és Lance meghallotta. Talán csak valami újabb zaklatás.
Akárhogy is, nem sokat számított. Ha Lance becsönget, egyszerűen elküldi.
Ehhez joga volt. Nem tartóztathatják le hivatalos parancs nélkül.
- Matt?
Matt Olivia felé fordult. - Azt mondtad, nem ők találtak meg téged, hanem te
találtad meg őket.
- Igen.
- Nem vagyok biztos benne, hogy ezt értem.
- Azért, mert ez a legnehezebb része - mondta Olivia.
Matt azt hitte - vagyis inkább azt remélte - hogy Olivia csak viccel. Próbált
higgadt maradni, próbálta racionalizálni a dolgokat, próbálta megérteni vagy
legalább elviselni, amit hallott.
- Sok hazugságot mondtam - folytatta Olivia. - De ez az utolsó a
legsúlyosabb. Matt nem mozdult el az ablaktól.
- Olivia Hunter lett belőlem. Ezt már mondtam. Candace Potter az én
számomra örökre meghalt. Kivéve... kivéve egyetlen darabkáját, amit soha nem
tudtam kitörölni magamból.
Olivia elhallgatott.
- Mi volt az? - kérdezte Matt halkan.
- Tizenöt éves koromban teherbe estem. Matt behunyta a szemét.
- Annyira meg voltam rémülve, hogy nem szóltam róla senkinek, és túl késő
volt már, mikor észrevették. Mikor elfolyt a magzatvizem, elvittek egy orvoshoz.
Ott alá kellett írnom egy csomó papírt. Volt valamennyi fizetség is, de nem tudom
mennyi, sosem láttam a pénzt. Az orvos felfektetett egy asztalra, és megszültem a
gyerekem. Mikor felébredtem.
A hangja elcsuklott. Erőt vett magán, és folytatta: - Azt sem tudtam, hogy fiú
volt-e vagy lány.
Matt nem vette le a szemét Lance autójáról. Úgy érezte, hogy valami eltört
benne.
- És az apja?
- Mikor megtudta, hogy terhes vagyok, eltűnt. Összetörte a szívemet. Néhány
évvel később meghalt egy autóbalesetben.
- És sosem tudtad meg, mi lett a gyerekkel?
- Soha. Semmit. És sok szempontból nem is bántam. Még ha akartam volna,
akkor sem tudok beleavatkozni az életébe - nem tudtam rá bajt hozni. De ez nem
jelenti azt, hogy nem gondoltam rá, vagy nem akartam tudni, hogy mi történt a
lányommal.
Egy pillanatig csend volt. Matt megfordult, és a feleségére nézett...
- A lányoddal? - Tessék?
- Először azt mondtad, azt sem tudtad, fiú-e vagy lány. Aztán azt, hogy nem

akartál beavatkozni az életébe, de ez nem jelentette azt, hogy nem akartad tudni, mi
történt a lányoddal.
Olivia nem felelt.
- Mióta tudod, hogy lányod van?
- Csak néhány napja.
- Hogy jöttél rá?
Olivia elővett egy másik papírt.
- Tudsz valamit az adoptáltakat segítő csoportokról?
- Nem, nem igazán.
- Megvannak azok a honlapok, ahol adoptált gyerekek kereshetik a vér
szerinti szüleiket és viszont. Mindig megnéztem. Csak kíváncsiságból. Soha nem
gondoltam, hogy találni fogok valamit. Candace Potter régóta halott volt. Még ha a
gyereke kereste is, valószínűleg megtudta, hogy halott, és feladta. Meg amúgy sem
mondhattam volna semmit. Kötöttem egy egyezséget. Ha megtalál, az csak bajt
hozna rá.
- De azért csak ellenőrizted azt az oldalt?
- Igen.
- Milyen gyakran?
- Számít ez, Matt?
- Valószínűleg nem.
- Ugye nem érted, miért csináltam?
- De igen, értem - felelte Matt, de nem volt benne biztos, hogy igazat
mondta-e. - És mi történt?
Olivia odaadta neki a papírlapot. - Ezt az üzenetet találtam. A papír gyűrött
volt, és látszott rajta, hogy már legalább ezerszer kinyitották, és újra összehajtották.
A lap tetején négy héttel korábbi dátum volt. Ez állt rajta: Ez egy sürgős és
szigorúan bizalmas üzenet. A lányunkat tizennyolc évvel ezelőtt adoptáltuk. Dr.
Eric Tequesta rendelőjében született az idahói Meridianben, február 12-én. Az
anyja Candace Potter volt, aki azóta elhalálozott. Az apjáról nincs információnk.
A lányunk nagyon beteg. Óriási szüksége lenne egy vesére valamelyik vér
szerinti rokonától. Olyan rokonok után kutatunk, akinek esetleg egyezik vele a
vércsoportja. Kérjük, ha ön esetleg rokona a néhai Candace Potternek, lépjen
kapcsolatba velünk. Matt újra és újra elolvasta az üzenetet.
- Tennem kellett valamit - mondta Olivia. Matt ostobán bólintott.
- Küldtem egy e-mailt a szülőknek. Először úgy tettem, mintha Candace
Potter egy régi barátja volnék, de nekem nem adtak ki semmilyen információt.
Nem tudtam, mitévő legyek. Így hát írtam nekik újra, és elmondtam, hogy
valójában egy vérrokon vagyok. Aztán az egész dolog hirtelen nagyon furcsa
fordulatot vett.
- Hogyan?

- A szülők egyszerre... nem is tudom... olyan gyanakvóak lettek.
Megbeszéltük, hogy találkozunk személyesen.
Megegyeztünk a helyszínben és az időpontban.
- Newarkban?
- Igen. Még a szállodai szobát is lefoglalták nekem. Be kellett jelentkeznem,
és várnom, hogy megkeressenek. Végül felhívott valami férfi, és azt mondta,
menjek az 508-as szobába. Mikor odaértem, a férfi azt mondta, hogy át kell
kutatnia a táskámat. Gondolom, akkor vette ki a telefonomat. Aztán azt mondta,
öltözzek át a fürdőszobában, és odaadott egy parókát meg egy ruhát. Nem értettem,
miért, de azt mondta, elmegyünk valahová, és nem akarja, hogy bármelyikünket is
felismerjék. Túlságosan meg voltam ijedve ahhoz, hogy ne engedelmeskedjek. Ő is
parókát húzott, egy feketét. Mikor kijöttem, azt mondta, üljek az ágyra. Elindult
felém, pont, ahogy láttad.
- Mikor odaért, azt mondta, tudja, ki vagyok. Ha meg akarom menteni a
lányom életét, pénzt kell átutalnom a számlájára. Azonnal.
- És megtetted?
- Igen.
- Mennyit?
- Ötvenezer dollárt.
Matt nyugodtságot színlelve bólintott.
Az összes megtakarított pénzük. - És aztán?
- Azt mondta, még több kell. Még ötvenezer. Mondtam neki, hogy nincs több
pénzem. Vitatkoztunk.
Végül azt mondtam, akkor kap több pénzt, ha láthatom a lányom.
Matt elfordította a tekintetét.
- Mi van? - kérdezte Olivia.
- Nem kezdtél el gyanakodni?
- Mire?
- Hogy ez az egész egy nagy átverés.
- Dehogynem - mondta Olivia. - Én is olvastam azokról, akik azt állították,
hogy információik vannak a Vietnamban eltűntekről. Azt mondták a családoknak,
hogy pénzre van szükségük a keresés folytatásához. A hozzátartozók annyira hinni
akartak benne, hogy nem látták, az egész csak egy csel.
- És akkor?
- Candace Potter meghalt - mondta. - Ki próbálna meg pénzt kicsalni egy
halott nőtől?
- Talán valaki rájött, hogy életben vagy.
- Hogyan?
- Fogalmam sincs. Lehet, hogy Emma Lemay mégis elszólta magát.
- Tételezzük fel, hogy igen. És akkor?

Senki nem tudott a gyermekemről, Matt. Az egyetlen ember, akinek
beszéltem róla, az Kinnly volt, a barátnőm Vegasban, de ő sem tudott mindent - a
szülés időpontját, a helyszínt, a doktor nevét. Nem is emlékeztem az orvos nevére,
amíg meg nem láttam az üzenetben. Az egyetlenek, akik tudhatták ezeket az
adatokat, azok a lányom örökbe fogadói voltak. És, még ha ez valami szemétség
volt is, akkor sem szállhattam ki. Úgy értem, valami köze biztosan van a
lányomhoz. Hát nem érted?
- De igen - felelte Matt. Azt is érezte azonban, hogy ez az okfejtés valahol
sántít, de nem ez volt a legmegfelelőbb pillanat, hogy erre rámutasson. - És most
mi lesz?
- Ragaszkodtam hozzá, hogy láthassam a lányomat. Így hát a férfi
megbeszélt egy találkozót.
Akkor kellene átadnom a pénz fennmaradó részét.
- Mikor?
- Holnap éjfélkor. - Hol?
- Renóban.
- Nevadában?
- Igen.
Már megint Nevada. - Ismersz egy Max Darrow nevű férfit? Olivia nem
felelt.
- Olivia?
- Ő volt a férfi a fekete parókában. Akivel találkoztam.
Még Vegas-ból ismertem. Mindig ott lógott a klub körül.
Matt nem tudta, hogy ez jó hír-e vagy sem. - Renóban hol?
- Center Lane Drive 488. a cím. Megvan a repülőjegyem. Darrow azt
mondta, ne szóljak róla senkinek. Ha nem leszek ott... nem tudom, Matt. Azt
mondták, akkor bántani fogják.
- Bántani fogják a lányodat?
Olivia bólintott. A szeme ismét megtelt könnyekkel. - Nem tudom, mi folyik
itt. Nem tudom, hogy beteg-e vagy elrabolták, vagy hogy egyáltalán tud-e erről az
egészről. De az biztos, hogy él, és hogy találkoznom kell vele. Matt próbálta
megérteni a dolgokat, de hirtelen megszólalt a telefonja. Először automatikusan le
akarta nyomni, de aztán meggondolta magát. Ilyenkor valószínűleg Cingle lesz az.
Lehet, hogy bajban van, és segítségre van szüksége. Megnézte a hívásazonosítót.
Magánszám. Talán a rendőrség egyik vonala.
- Halló?
- Matt?
Matt összeráncolta a homlokát. Úgy hangzott, mintha Klíma lett volna az… Ike, te vagy az?
- Matt, most beszéltem Cingle-lel. - Tessék?

- Úton vagyok az ügyészségi hivatalba - mondta Klíma. - Ki akarják
hallgatni.
- Ő hívott téged?
- Igen, bár azt hiszem, ennek hozzád több köze van. - Miről beszélsz?
- Figyelmeztetni akart téged.
- Mire?
- Várj, leírtam. Oké, először is, kérdeztél tőle valamit egy Max Darrow nevű
férfiról? Agyonlőtték. Holtan találták Newarkban.
Matt Oliviára nézett. - Mi az? - kérdezte a nő.
Klíma folytatta. - De ami még rosszabb, Charles Talley is halott. Megtalálták
a hulláját a Howard Johnsonban. Volt nála egy véres bokszer. Most végzik rajta a
DNS-vizsgálatot. És egy órán belül náluk lesznek a mobilodról letöltött képek is.
Matt nem szólt semmit.
- Érted, amit mondok, Matt?
Értette. Nagyon is értette. A rendőrök nyílván így rakták össze: Matt, aki már
ült börtönben, amiért verekedés közben megölt egy másik férfit, megkapja ezeket a
képeket a telefonjára, amiből kiderül, hogy a felesége Charles Talley-vel hetyeg.
Matt felbérel egy magánnyomozót, hogy megtudja, hol vannak. Késő éjjel beront a
hotelba. Összeverekednek. Van legalább egy szemtanú - a fickó a recepciónál.
Feltehetően biztonsági kamera is volt. Nem beszélve a fizikai bizonyítékokról. A
DNS-mintája valószínűleg szinte beteríti a hullát.
Persze lesznek lyukak a történetükben. Matt megmutathatja majd nekik a
szürke ablakot, és beszélhet a szárazságról. Nem tudta, hogy Talley-t mikor ölték
meg, de ha volt egy kis szerencséje, épp akkor, mikor ő a kórházban feküdt. Esetleg
a taxis igazolhatja az alibijét. Vagy a felesége. Ennek elégnek kell lennie.
- Matt?
- Mi van?
- A rendőrség feltehetően a nyomodban van. Matt kinézett az ablakon. Egy
rendőrautó állt meg Lance kocsija mellett.
- Azt hiszem, már meg is találtak.
- Megbeszéljem velük, hogy feladod magad?
Feladni magát. Megbízni a hatóságokban.
Mint egy rendes törvénytisztelő polgár. Ezt már egyszer eljátszotta, nem?
Tévedni emberi dolog. Na de kétszer...? Tegyük fel, hogy tisztázza magát. És az
mivel jár?
El kell mondaniuk mindent, beleértve Olivia múltját is. Arról nem is
beszélve, hogy Matt megesküdött, megesküdött, hogy soha többé nem hagyja, hogy
börtönbe zárják. Ráadásul Olivia kétségkívül bűnt követett el. A legjobb esetben is
segített elrejteni egy holttestet. És akkor még ott volt Max Darrow, akit holtan
találtak, miután megzsarolta Olíviát. Mit fognak ebből kihozni?

- Ike?
- Igen.
- Ha megtudják, hogy kapcsolatba léptél velem, nem fognak bűnrészességgel
vádolni?
- Nem, Matt, szó sincs róla. Az ügyvéded vagyok. Tájékoztatlak a tényekről,
és megpróbállak rábeszélni, hogy add fel magad. De, hogy mit csinálsz... nos, abba
nincs beleszólásom.
Maximum megdöbbenek és felháborodok. Érted?
Matt értette. Ismét kinézett az ablakon. Újabb járőrautó állt meg a ház előtt.
Elképzelte, ahogy visszakerül a börtönbe. Az ablaküvegen meglátta Stephen
McGrath szellemét. Stephen rákacsintott.
Matt érezte, hogy összeszorul a mellkasa.
- Kösz, Ike.
- Sok szerencsét, haver.
Klíma letette. Matt Oliviához fordult. - Mi van? - kérdezte a felesége.
- Ki kell jutnunk innen.
Negyvenkettedik fejezet
Lance Banner elindult Marsha Hunter házának bejárati ajtaja felé. Két fáradt
egyenruhás követte. Egy eseménytelen éjszakai őrjárat vége felé jártak, és
mindkettőjükre ráfért volna egy borotválkozás. Fiatal srácok voltak, szinte újak a
kötelékben. Némán mentek utána. Lance hallotta, hogy nagyokat lélegeznek.
Mindkét férfi felszedett néhány kilót az utóbbi időben. Lance nem tudta, miért, de
az új fiúk mindig meghíztak egy kicsit az első évben. Akárhogy erőlködött, nem
tudott volna ellenpéldát mondani.
Lance tegnap óta sokat gondolkozott azon, ahogy rárontott Matt Hunterre.
Bármilyen bűnt is követett el, Hunter akkor sem szolgált rá arra, hogy egy ilyen
értelmetlen és ostoba zaklatás célpontjává váljon. Hülyeség volt úgy viselkednie,
mint valami tahó seriffnek egy rossz mozifilmben.
Előző este Matt Hunter azon gúnyolódott, hogy Lance milyen elszántan
próbálja távol tartani a gonoszt az ő kis városától. De Matt egyvalamiben tévedett.
Lance nem volt ennyire naiv.
Nagyon jól tudta, hogy nincs olyan erőtér, ami megóvhatná az ő gazdag
kertvárosukat. Épp ez volt a lényeg. Keményen dolgozol, hogy felépíts magadnak
egy életet. Találkozol olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, és
létrehoztok egy remek közösséget. Bármit megtennél azért, hogy ez így maradjon.
Mikor meglátsz egy potenciális problémát, nem hagyod, hogy elfertőződjön.
Eltávolítod. Elébe mész a dolgoknak. Pontosan ezt tette Matt Hunterrel is. Ezt

tették az otthonukért az olyan emberek, mint Lance Banner. Katonák voltak,
harcosok a tűzvonalban, akik azért vállaltak éjszakai járőrözést, hogy mások,
köztük a saját családjuk is, nyugodtan alhassanak.
Így hát, amikor a kollégái arról kezdtek beszélni, hogy csinálni kéne valamit;
amikor a saját felesége, Wendy, aki egy iskolába járt Matt Hunter húgával, és
„ordas nagy kurvának" tartotta, elkezdte mondogatni, hogy egy gyilkos költözik a
szomszédjukba; mikor az egyik városi tanácstag bedobta a kertvárosi
háztulajdonosok legnagyobb félelmét - „Lance, gondoltál már arra, hogy milyen
hatással lesz ez az ingatlanok értékére?" - Lance akcióba lépett. És nem tudta volna
biztosan megmondani, hogy megbánta-e vagy sem. Azután a Loren Muse-zal
folytatott beszélgetése jutott eszébe. Azt kérdezte tőle, emlékszik-e a fiatal Matt
Hunterre. Látta-e rajta valami korai jelét az elmezavarnak? A válasz egyértelműen
nem volt. Hunter puhány volt. Lance emlékezett rá, hogy egy kosármeccsen elsírta
magát egy rossz dobás után. Az apja ott vigasztalta, Lance pedig azon csodálkozott,
milyen nagy gyerek ez a srác. De - és ez ellentmondott Loren elméletének - a
férfiak igenis változnak. Nem dől el minden ötéves korra, mondjon bármit is Loren.
És ha változnak, akkor mindig, mindig rossz irányba.
Egy fiatal pszichotikusból soha nem lesz produktív személyiség. Soha. De
rengeteg olyan srác van, aki jó körülmények között nevelkedik, mindig tiszteli a
törvényt és a szomszédjait, irtózik az erőszaktól, és próbál a helyes úton járni – és
aztán mégis az a vége, hogy elkövetnek valami szörnyűséget.
Ki tudja, miért? Néha, akárcsak Hunter esetében, egyszerűen csak
balszerencsések voltak, de végül is minden szerencse kérdése, nem? A
neveltetésed, a génjeid, az élettapasztalatod, a körülményeid, minden – igazából
csak mázli kérdése. Matt Hunter rosszkor volt rossz helyen. De ez már nem
számított. Elég volt belenézni a szemébe. Lehetett látni a járásán, korán őszülő
haján, azon, ahogy kacsintott, ahogy elmosolyodott.
Vannak, akik nem tudnak szabadulni a gonosztól.
Rájuk akaszkodik, és soha többé nem engedi el őket.
És egész egyszerűen nem akarta, hogy egy ilyen ember éljen a
szomszédságában.
Lance bekopogott az ajtón. A két egyenruhás V-alakban állt mögötte. A
felkelő nap első sugarai bevilágították a ház előterét. Füleltek, hátha meghallanak
valami zajt odabentről. Semmi.
Ránézett a csengőre. Tudta, hogy Marsha Hunternek két kicsi gyereke van.
Ha Matt nem volt itt, akkor rosszul érezné magát, amiért felébresztette őket, de
nem volt mit tenni. Megnyomta a gombot, és hallotta, ahogy megszólal a
harangjáték. Még mindig semmi.
Csak úgy a vicc kedvéért Lance lenyomta a kilincset, hátha nyitva van az
ajtó.

Nem volt nyitva.
Az egyik rendőr Lance háta mögött elkezdett mocorogni. - Betörjük?
- Még ne. Azt sem tudjuk, itt van-e egyáltalán.
Újra megnyomta a csengőt, addig tartva rajta az ujját, míg háromszor fel nem
hangzott a harangjáték. A másik is megszólalt. - Nos?
- Adjunk nekik még egy pár másodpercet - mondta.
Mintha csak igazolni akarta volna a szavait, valaki felkapcsolta a lámpát az
előszobában. Lance próbált kivenni valamit a vastag üvegen át, de csak elmosódott
foltokat látott. Nekinyomta az arcát, hogy legalább azt észlelje, ha megmozdul
valaki a túloldalon.
- Ki az?
Bizonytalan női hang - tekintve a körülményeket, teljesen érthető.
- Lance Banner nyomozó vagyok a Livingstoni Rendőrségtől.
- Kinyitná, kérem, az ajtót?
- Kicsoda?
- Lance Banner nyomozó, Livingstoni Rendőrség. Kérem, nyissa ki az ajtót!
- Egy pillanat.
Vártak. Lance továbbra is a vastag üvegablakra szegezte a tekintetét. Egy
homályos figurát látott lassan lefelé jönni a lépcsőn. Marsha Hunter, gondolta. A
lépései pont olyan bizonytalanok voltak, mint a hangja. Hallotta, hogy elhúznak
egy reteszt, majd kulcs csörrent a zárban, és kinyílt az ajtó.
Marsha Hunter köntöst viselt, szorosan összekötve a derekán. Régi
frottírköntös volt. Úgy nézett ki, mintha egy férfié lett volna. Lance egy pillanatra
eltűnődött, hogy vajon a néhai férjéé volt-e. A haja össze-vissza állt, és nem volt
kisminkelve. Lance mindig is vonzó nőnek tartotta, és most sem változott meg a
véleménye. Marsha először Lance-re pillantott, aztán a két egyenruhás rendőrre,
majd újra Lance-re. - Mit akarnak ilyenkor?
- Matt Huntert keressük.
Marsha szeme elkeskenyedett. - Ismerem magát.
Lance erre nem szólt semmit.
- Maga volt a fiam focicsapatának az edzője.
Van egy Paullal egyidős gyereke.
- Így van, asszonyom.
- Semmi asszonyom - felelte élesen. - A nevem Marsha Hunter.
- Igen, tudom.
- Szomszédok vagyunk, az Isten szerelmére - mondta Marsha ismét a két
másik rendőrre nézve.
- Tudja, hogy egyedül élek itt két kisfiúval, mégis felvernek hajnalok
hajnalán, mint valami kommandósok?
- Beszélnünk kell Matt Hunterrel.

- Mami?
Lance meglátta az egyik gyereket a lépcső tetején. Marsha vetett egy
vészjósló pillantást Lance-re, majd megfordult.
- Menj vissza lefeküdni, Ethan.
- De, mami.
- Egy perc, és én is megyek.
Menj vissza - azzal visszafordult Lance-hez. - Azt hittem, tudja.
- Mit tudok?
- Hogy Matt nem itt lakik - mondta. - Irvingtonban él.
- Az autója itt áll a felhajtón. - És?
- Itt van?
- Mi folyik itt?
Egy másik nő jelent meg a lépcső tetején.
- Maga kicsoda? - kérdezte Lance.
- A nevem Olivia Hunter.
- Olivia Hunter úgy, mint Mrs. Hunter?
- Tessék?
Marsha a sógornőjére nézett. - Csak azt akarja tudni, mit keres az autód a ház
előtt.
- Ilyenkor? - kérdezte Olivia. - Miért akarja tudni?
- Mattét keresik.
- Tudja, hol van a férje, Mrs. Hunter? - kérdezte Lance Banner.
Olivia Hunter elindult lefelé a lépcsőn. A lépései lassúak és megfontoltak
voltak. Talán éppen ez lett gyanús. Vagy inkább a ruhája. Végül is ruhában volt.
Rendes utcai öltözékben. Farmerban és pólóban. Nem hálóingben vagy
pizsamában. Ilyenkor.
Itt valami nem stimmelt.
Mikor Lance újra Marsha Hunterre pillantott, meglátta rajta. Az arckifejezése
elárulta. A francba, hogy lehetett ekkora marha? A villany felkapcsolása, a
levonulás a lépcsőn, a lassú mozdulatok... túl sokáig tartott minden. Az egyenruhás
zsarukhoz fordult. - Hátra! Gyorsan!
- Várjon - kiáltotta Olivia túl hangosan. - Miért mennek az emberei a hátsó
udvarra?
A rendőrök futásnak eredtek - az egyik balról, a másik jobbról kerülte meg a
házat. Lance Marshára nézett. A nő dacosan állta a tekintetét. És akkor, valahol a
ház mögött, felsikoltott egy nő.
- Mi történt? - kérdezte Olivia.
- Klíma volt az - mondta Matt.
- Charles Talleyt és Max Darrowt megölték.
- Uramisten.

- És ha nem tévedek - folytatta Matt az ablak felé intve - ezek a srácok azért
vannak itt, hogy letartóztassanak a meggyilkolásukért.
Olivia behunyta a szemét, és úgy kérdezte: - Mit akarsz tenni?
- Ki kell jutnom innen.
- Úgy érted, ki kell jutnunk innen. - Nem.
- Veled megyek, Matt.
- Nem téged akarnak. Ellened nincs semmijük. A legrosszabb esetben is csak
megcsaltad a férjedet. Egyszerűen megtagadod a választ, és kész. Nem tarthatnak
bent.
- Te pedig elmenekülsz?
- Nincs más választásom.
- Hová mész?
- Majd kitalálom. De nem fogunk tudni kapcsolatba lépni. Figyelni fogják a
házat és a telefont.
- Valamit beszéljünk meg, Matt.
- Ahhoz mit szólsz, hogy találkozzunk Renóban?
- Tessék?
- Holnap éjfélkor. A cím Center Lane Drive 488. Te mondtad.
- Gondolod, hogy a lányom.
- Nem valószínű - mondta Matt. - De azt sem hiszem, hogy Darrow és Talley
a maga szakállára dolgozott volna.
Olivia habozott.
- Mi van?
- Hogy fogod átszelni az egész országot ennyi idő alatt?
- Nem tudom. Ha nem sikerül, később kitalálunk valami mást.
Nézd, tudom, hogy nem valami nagy terv, de most nincs időnk
jobbat kifőzni.
Olivia tett egy lépést előre. Matt érezte, hogy összeszorul a torka. Sosem
látta még ilyen gyönyörűnek és sebezhetőnek.
- És annyi időnk van még, hogy megmondd, szeretsz-e még?
- Szeretlek. Jobban, mint valaha.
- Csak így, ilyen egyszerűen?
- Ilyen egyszerűen - felelte.
- Ezek után is?
- Ezek után is.
Olivia megrázta a fejét. - Túl jó vagy hozzám. - Ja, egy igazi herceg. Olivia
sírás közben is elnevette magát. Átkarolta a férjét.
- Majd később még beszélünk róla, de most az a legfontosabb, hogy
megtaláljuk a lányodat.
Olivia mondott valamit - valamit arról, hogy ezért a világért érdemes

harcolni. Ez a mondat jobban megérintette Mattét, mint az összes többi kijelentése.
Harcolni fog. Harcolni fog mindkettőjükén.
Olivia bólintott, és megtörölte a szemét. - Csak húsz dollár van nálam.
Tessék. Matt elvette a pénzt. Megkockáztatott egy pillantást az ablakon keresztül.
Lance Banner elindult a bejárati ajtó felé, a nyomában két rendőrrel. Olivia
odalépett elé, mintha csak fel akarná fogni a golyókat a testével.
- Hátul kisurranhatsz - mondta.
- Felkeltem Marshát, és elmagyarázom neki, hogy mi a helyzet.
Megpróbáljuk feltartani őket.
- Szeretlek - mondta Matt.
- Jó hallani - mosolyodott el Olivia. Gyorsan megcsókolta.
- Ne hagyd, hogy bajod essen - mondta.
- Nem fogom.
Lesietett a lépcsőn, és elindult a hátsó ajtó felé. Olivia már Marsha
szobájában volt. Nem volt helyes Marshát belerángatni ebbe, de nem volt más
választásuk. A konyhaablakból látta, ahogy egy újabb rendőrautó áll meg a ház
előtt. Kopogtak az ajtón.
Nem maradt vesztegetnivaló ideje. Az East Orange Water Reservation nem
volt messze tőlük. Ha sikerül eljutnia arra a jórészt erdő borította területre, akkor
nyert ügye van. A fél gyerekkorát ott töltötte, aligha akadnának a nyomára. Azon
keresztül eljuthat a Short Hills Roadig, onnan pedig, nos, onnan külső segítséget
kell majd igénybe vennie. De tudta, kihez forduljon.
A keze a hátsó ajtó gombján. Hallotta, hogy Lance Banner megnyomja a
csengőt. Elfordította a gombot, és kinyitotta az ajtót.
Valaki ott állt, szinte közvetlenül az ajtó előtt.
Matt majd kiugrott a bőréből az ijedtségtől.
- Matt?
Kyra volt az.
- Matt, mi folyik...?
Intett neki, hogy halkabban, és visszalépett a házba.
- Mi folyik itt? - suttogta Kyra.
- Miért vagy még ébren?
- Én csak - vonta meg a vállát - láttam a rendőrautókat. Mi történt?
- Ez egy hosszú történet.
- A nyomozó, aki itt volt tegnap. Rólad kérdezett.
- Tudom.
Mindketten hallották Marsha hangját: - Egy pillanat. Kyra szeme tágra nyílt.
- El akarsz menekülni előlük?
- Hosszú történet. -Találkozott a tekintetük. Nem tudta, Kyra mit fog tenni.
Nem akarta belekeverni. Nem hibáztathatta érte, ha sikoltozni kezd. Gyerek volt

még, és semmi oka nem volt rá, hogy megbízzon Mattben.
- Menj - suttogta Kyra.
Matt nem habozott, és nem mondott köszönetet, csak kilépett az ajtón. Kyra
néhány lépésen át követte, majd elfordult a saját, garázs feletti szobája felé. Matt
látta a hintát, amit még Bernie-vel szereltek össze ezer évvel ezelőtt. Elképesztő
meleg volt aznap. Mindketten félmeztelenre vetkőzve dolgoztak. Marsha hideg
sörrel várta őket a verandán. Bernié egy kötélcsúszdát is fel akart szerelni, de
Marsha megvétózta az ötletet, Matt szerint jogosan, mondván, hogy veszélyes.
Mire nem emlékszik az ember.
Az udvar túlságosan is üres volt - nem voltak se fák, se bokrok, se sziklák.
Bernié mindent eltávolított annak idején, hogy legyen hely az úszómedencének egy újabb álom, igaz, csak egy kisebb, ami meghalt vele együtt. Fehér
baseball-alappontok voltak felfestve gyémánt alakban. Azon kívül csak két kis
futballkapu szolgált tereptárgyként. Nekivágott az üres térnek.
Kyra visszament a garázsba. Hirtelen valami lármát hallott.
- Várjon! - Olivia hangja volt az. Szándékosan kiáltott, hogy Matt meghallja.
- Miért mennek az emberei a hátsóudvarra?
Azonnal cselekednie kellett. Kint volt a nyílt téren. Kezdjen el rohanni? Nem
sok esélye lenne. A szomszéd kertje felé sprintelt. Útközben kikerülte a
virágágyást, furcsa, hogy törődött vele ebben a helyzetben, de akkor is így volt.
Megkockáztatott egy pillantást a háta mögé.
Egy rendőr épp akkor fordult be a ház sarkánál a hátsóudvarra.
A francba.
Nem vette észre. Még nem. Körülnézett, hová bújhatna.
A szomszédnak volt egy fészere. Matt beugrott mögé. Nekinyomta a hátát,
mint a filmekben. Értelmetlen mozdulat. Az övéhez nyúlt.
A fegyver ott volt.
Kilesett a fészer mögül.
A zsaru egyenesen őt bámulta.
Vagy legalábbis úgy tűnt. Matt gyorsan visszahúzta a fejét. Vajon meglátta?
Nehéz lett volna megmondani. Várta, hogy a rendőr elkiáltja magát: „Hé, ott van a
szomszéd telken, a fészer mögött!" Nem történt semmi.
Ki akart nézni még egyszer, de nem merte megkockáztatni. Mozdulatlanul
várt. Aztán egy férfi hangját hallotta - egy másik zsaru, gondolta: - Sam, látsz
valami...?
A hang elnémult, mint egy rádió, amit kikapcsoltak.
Matt visszafojtotta a lélegzetét. A fülét hegyezte. Lépések? Tényleg
lépéseket hallott? Nem tudta volna biztosan megmondani. Ki akart nézni még
egyszer. Ha felé tartanak, akkor úgyis mindegy, így is, úgy is elkapják. Túl nagy
volt a csend.

Ha aktívan keresnék, akkor közben beszélnének egymáshoz. De arra, hogy
csendben voltak, csak egy magyarázat volt. Kiszúrták, és most próbálják bekeríteni.
Matt tovább hallgatózott.
Olyan hangot hallott, mint amikor fém koccan fémhez.
Mintha valamelyik rendőr levett volna valamit az övéről.
Most már nem volt kérdéses - felé tartottak. A szíve majd kiugrott a helyéről.
Alig kapott levegőt. Elkapták. Már megint. Elképzelte, mi fog történni: dulakodás,
bilincsek, a járőrautó hátsó ülése. Börtön.
Eluralkodott rajta a félelem. Érte jönnek. Elkapják, és ismét bedobják abba a
verembe. Nem fogják meghallgatni. Bezárják. Büntetett előéletű volt. Egy újabb
ember halt meg az után, hogy összeverekedett Matt Hunterrel. Semmi más nem
fogja őket érdekelni. Tiszta sor. És Oliviával mi lesz, ha őt elkapják?
Nem mondhatja el az igazat, még ha akarná sem, mert akkor Olivia is
börtönbe kerül. És ha volt valami, amitől még a saját be-börtönzésénél is jobban
félt. Matt nem tudta volna megmondani, hogyan történt, de a Mauser M2-es
egyszerre ott volt a kezében.
Nyugodj meg, mondta magának. Senkit nem fogunk lelőni.
De megfenyegetni azért megfenyegethet valakit, nem?
Eltekintve persze attól, hogy nem egy rendőrrel állt szemben, hanem
feltehetően legalább néggyel vagy öttel, és ki tudja, hány volt még úton. És akkor
ők is előhúzzák majd a fegyverüket.
És aztán mi lesz? Vajon Paul és Ethan ébren voltak?
A fészer másik végéhez kúszott. Kilesett az udvarra. A két zsaru alig három
méterre volt tőle.
Észrevették. Semmi kétség. Egyenesen felé tartottak.
Nem volt menekvés.
Matt megmarkolta a fegyverét, és épp felkészült rá, hogy elkezd rohanni,
mikor megakadt a tekintete valamin. Kyra a garázs előtt állt.
Nyilván egész idő alatt ott volt, és végignézte, ahogy a rendőrök egyre
közelebb lopakodtak hozzá. A tekintetük találkozott. Matt mintha egy halvány
mosolyt látott volna az arcán. Nemet akart inteni a fejével, de mégsem tette. Kyra
felsikoltott.
A sikoly betöltötte a levegőt, és tovább visszhangzott a fülekben. A két
rendőr sarkon fordult, és elindult felé - egyúttal el Matt-től. Kyra újra sikított. A
rendőrök futásnak eredtek. - Mi történt? - kiáltotta az egyik.
Matt nem várt tovább. Kihasználta Kyra elterelő hadmozdulatát, és futva
indult az ellenkező irányba, a fák felé. Kyra még egyszer felsikoltott, de Matt már
nem fordult vissza, csak akkor, mikor már mélyen bent járt a fák között.
Negyvenharmadik fejezet

Lábát az íróasztalán pihentetve, Loren Muse úgy döntött, hogy felhívja Max
Darrow özvegyét.
Nevadában hajnali három vagy négy óra volt - Loren sosem tudta, hogy két
vagy három óra-e az időeltolódás Nevadához képest - de úgy gondolta, hogy egy
nő, akinek épp most gyilkolták meg a férjét, valószínűleg úgyse nagyon tud aludni.
Feltárcsázta a számot. Az üzenetrögzítő kapcsolt be. Egy férfihangot hallott: „Max
és Gertié most nem tudja felvenni a telefont. Feltehetően horgászni mentünk.
Hagyjon üzenetet, oké?"
A síron túli hang egy pillanatra megdöbbentette Lorent. Max Darrow, a
nyugdíjas zsaru egy élő ember volt. Természetesen, mondhatta volna, de az ember
néha hajlamos megfeledkezni róla. Gyűjtögeti az információkat, és elvész a
részletekben. Pedig egy ember élete ért itt véget. Gertie-nek meg kell majd
változtatnia a szöveget. i és Max nem mennek többet horgászni. Kis dolognak tűnt,
de egy élet, egy küzdelem, egy világ szűnt meg. Loren meghagyta a számát, és
letette.
- Hé, min dolgozik?
Adam Yates volt az, a nevadai FBI fejes.
A Joan Thurstonnél tartott megbeszélés után visszajött Lorennel az
ügyészségre. A nő rápillantott. - Csak néhány különös fejlemény.
- Úgymint?
Loren elmesélte neki a Cingle Shakerrel folytatott beszélgetését. Yates
odahúzott magának egy széket az egyik asztaltól. Leült, és egy pillanatra sem vette
le a szemét Lorenről. Azok közé tartozott, akik nagyok voltak szemkontaktusban.
Mikor Loren befejezte, Yates összeráncolta a homlokát. - Csak azt nem értem, ez a
Hunter fickó hogyan illik a képbe.
- Hamarosan behozzák. Akkor talán megtudunk tőle valamit. Yates bólintott,
nem szakítva meg a szemkontaktust.
- Mi van? - kérdezte Loren.
- Ez az ügy - mondta Yates. A hangja szinte puha volt. - Sokat jelent nekem.
- Van valami különleges oka rá?
- Van gyereke? - kérdezett vissza Yates.
- Nincs.
- Férje?
- Nincs.
- Homokos?
- Uramisten, Yates.
A férfi felemelte a kezét. - Ez hülyeség volt, elnézést.
- Mire föl ez a sok kérdés?

- Nincsenek gyerekei. Nem hinném, hogy meg fogja érteni.
- Most viccel?
Yates ismét felemelte a kezét. - Nem úgy értettem, ahogy hangzott. Biztos
vagyok benne, hogy maga jó ember.
- Hát, köszönöm.
- Egyszerűen csak... ha az embernek gyerekei vannak, az mindent
megváltoztat.
- Tegyen meg nekem egy szívességet, Yates. Ne játssza el velem ezt az
agyerek-mindent-megváltoztat játékot. Hallom eleget attól a néhány barátomtól, aki
még mindig kitart mellettem.
- Nem erről van szó. - Elhallgatott. - Az egyedülálló emberekből jobb zsaru
lesz. Jobban tudnak összpontosítani.
- Már amelyik... - mondta Loren, azzal elkezdett rendezkedni az asztalán,
mintha hirtelen fontos elintéznivalói akadtak volna.
- Hadd kérdezzek valamit, Muse... Loren várt.
- Mikor reggel felébred - folytatta Yates - ki az első, aki eszébe jut?
- Tessék?
- Reggel van. Kinyitja a szemét. Elkezd kikászálódni az ágyból.
Ki az első, akire gondol?
- Mondja, amit gondol.
- Nos, ne vegye sértésnek, de a válasz saját maga, nem? Nincs ezzel semmi
baj. Saját magára gondol. Ez normális. Minden szingli ezt teszi. Felébred, és azon
gondolkodik, mit fog csinálni aznap. Persze, lehet, hogy van egy idősebb szülő,
akiről gondoskodnia kell vagy valami ilyesmi. De itt van a lényeg. Ha az embernek
van egy gyereke, akkor onnantól fogva már nem önmaga az első. Van valaki, aki
még fontosabb. Megváltoztatja az egész világképét. Az ember azt hiszi, tudja, mit
jelent az, hogy szolgálunk és védünk. De ha van családja.
- Van ennek köze ehhez az ügyhöz?
Adam Yates végre elengedte a tekintetét. - Van egy fiam. A neve Sam.
Tizennégy éves most. Hároméves korában agyhártyagyulladást kapott. Attól
féltünk, hogy meg fog halni. A kórházban egy olyan nagy, fehér ágyon feküdt. Túl
nagy volt neki az az ágy, érti? Úgy tűnt, mintha bármelyik pillanatban elnyelhetné.
Én meg csak ültem ott, és néztem, ahogy egyre rosszabbul lesz. Mély levegőt vett,
és nyelt egy nagyot. Loren nem sürgette.
- Egy pár óra elteltével a karomba vettem Samet. Nem aludtam. Nem tettem
le. Csak tartottam. A feleségem azt mondja, három napig tartottam a karomban.
Nem tudom. Csak azt tudtam, hogy ha a karomban tartom, ha vigyázok rá, és nem
veszem le róla a szemem, akkor a halál nem ragadhatja el tőlem.
Yatest kezdte elragadni a hév.
- Még mindig nem értem, hogy jön ez ide - mondta Loren halkan.

- Megmondom, hogy jön ez ide - felelte újra normális hangon. Ismét Loren
szemébe nézett. A pupillája tűhegynyi volt. - Megfenyegették a családomat. Yates
az arcához emelte a kezét, aztán vissza, mintha nem tudná, hová is akarta tenni. Mikor elkezdtem ezen az ügyön dolgozni - folytatta - célba vették a feleségemet és
a gyerekeimet. Most már érti.
Loren kinyitotta a száját, de nem szólt semmit. Megszólalt a telefon az
asztalon. Loren felkapta a kagylót. Lance Banner volt az.
- Elvesztettük Mattét.
- Micsoda?
- A lány, aki náluk lakik. Kyra vagy hogy is hívják.
Elkezdett sikoltozni, és... Mindegy, a felesége itt van. Azt mondja, ő vezette
a kocsit, és nem tudja, hol van a férje.
- Hazudik.
- Tudom.
- Hozzátok be.
- Azt mondta, nem jön.
- Hogy mondod?
- Nincs semmink ellene.
- Kulcsfontosságú tanú egy gyilkossági ügyben.
- Tisztában van a jogaival. Azt mondta, vagy tartóztassuk le, vagy engedjük
el. Loren mobilja ciripelni kezdett. Megnézte a kijelzőt. Max Darrow házából
hívták.
- Visszahívlak - mondta Lance-nek, majd válaszra sem várva lerakta.
- Tessék, Muse nyomozó - szólt bele a mobiltelefonjába.
- Itt Gertié Darrow. Maga hagyta az üzenetet?
Loren hallotta a hangjában a könnyeket.
- Fogadja őszinte részvétemet - mondta.
- Köszönöm.
- Tényleg nem akarom ilyenkor zavarni, de fel kell tennem néhány nagyon
fontos kérdést.
- Megértem.
- Köszönöm - mondta Loren. Felvett egy tollat az asztaláról. - Tudja, hogy
miért volt Newarkban a férje, Mrs. Darrow?
- Nem. - Olyan hangsúllyal mondta, mintha ez lett volna a leg-gyötrelmesebb
szó, amit valaha kiejtett a száján. - Azt mondta, elmegy meglátogatni egy barátját
Floridában. Horgásznak majd, azt mondta.
- Értem. Nyugdíjas volt már, ugye?
- így van.
- Meg tudná mondani, hogy dolgozott-e valamin mostanában?
- Nem értem. Mi köze van ennek a meggyilkolásához?

- Ezek csak rutin.
- Kérem, Muse nyomozó - szakította félbe egy árnyalatnyi ingerültséggel a
hangjában. - A férjem rendőr volt, emlékszik? Nem hívott volna fel ilyenkor, ha
csak rutinkérdéseket akarna feltenni.
- Indítékot keresünk - mondta Loren.
- Indítékot?
- Igen.
- De... - Aztán elhallgatott. - A másik tiszt. Aki az előbb hívott. Wine
nyomozó.
- Igen. A kollégám.
- Azt mondta, hogy Max egy autóban ült, és - a hangja egy pillanatra
elcsuklott, de azért folytatta - és a nadrágja le volt tolva. Loren behunyta a szemét.
Szóval Wine ezt is elmondta neki. Loren próbálta megérteni.
Végül is, a mai világban az ember már nem lehet tekintettel egy özvegy
érzéseire. - Mrs. Darrow?
- Tessék?
- Azt gyanítom, hogy azt megrendezték. Nem hinném, hogy lett volna ott egy
prostituált. Szerintem a férjét valami más miatt ölték meg. És azt hiszem, ennek
köze lehet valamelyik régi ügyéhez. Ezért kérdezem: Dolgozott valamin
mostanában? Rövid csend. Majd: - Az a lány... - Micsoda?
- Tudtam. Azonnal tudtam.
- Elnézést, Mrs. Darrow. Nem egészen értem, miről beszél.
- Max soha nem beszélt a munkájáról. Nem hozta haza. És különben is
nyugdíjba vonult már. Annak a lánynak semmi oka nem volt rá, hogy idejöjjön.
- Milyen lánynak?
- A nevét nem tudom. Fiatal volt. Talán húszéves.
- És mit akart?
- Már mondtam. Nem tudom. De miután elment, Max... nem is tudom,
mintha megőrült volna. Előkeresett valami régi aktákat.
- Nem tudja, mire vonatkoztak azok az akták?
- Nem. - Aztán: - Tényleg azt hiszi, hogy ennek köze lehet Max
meggyilkolásához?
- Igen, asszonyom. Azt hiszem, nagyon is sok.
Mond valamit magának az a név, hogy Clyde Rangor?
- Nem, sajnálom.
- És az, hogy Emma Lemay vagy Charles Talley?
- Nem.
- Candace Potter? Csend.
- Mrs. Darrow?
- Ezt a nevet láttam. - Hol?

- Az íróasztalán. Egy aktán. Talán egy hónappal ezelőtt. Csak annyit láttam,
hogy „Potter". Azért jegyeztem meg, mert így hívták a gonoszt Az élet
csodaszépben.
Emlékszik? Mr. Potter?
- Tudja, hol van az az akta?
- Átnézem a szekrényét, Muse nyomozó. Ha itt van; megtalálom, és
visszahívom. Negyvennegyedik fejezet
A börtönben Matt megtanulta, hogyan kell autót lopni. Vagy legalábbis azt
hitte. Volt ott egy Saul nevű srác két cellával odébb, aki imádott lopott autókkal
furikázni. Az egyik legrendesebb figura volt azok közül, akikkel odabent
találkozott. Ránézésre ártalmatlanabbnak tűnt a többségnél, de neki is megvoltak a
maga démonai, és ezek a démonok juttatták börtönbe. Először tizenhét éves
korában tartóztatták le autólopásért. Legközelebb, mikor elkapták, tizenkilenc volt.
A harmadik alkalommal Saul elvesztette az uralmat a kocsi fölött, és megölt
valakit. Mivel volt már két ügye, így visszaesőnek minősült, és életfogytiglanit
kapott.
- Amit a tévében látsz - magyarázta neki Saul - az mind kamu. Egyébként
sem bíbelődik az ember a zárral. Nem használ szerszámokat. És nem próbálja kulcs
nélkül beindítani a járgányt. Az amúgy is csak a régi kocsiknál működik.
Ezekkel a mai riasztóberendezésekkel még a végén azt éred el, hogy bent
ragadsz a verdában.
- És akkor hogyan? - kérdezte Matt.
- Az autó saját kulcsait használod. Kinyitod az ajtót, mint bármely más
hétköznapi ember. Aztán elhajtasz.
- Ilyen egyszerűen? - kérdezte Matt kételkedve.
- Nem, azért ennyire nem egyszerű. Először is el kell menned egy zsúfolt
parkolóba. A plázák a legjobbak, csak vigyázni kell a biztonságiakkal. Keresel egy
helyet, ahol nincsenek sokan. Járkálsz a kocsik között, és közben végigfuttatod a
kezed az első kerék felett meg a lökhárító alatt. Ott szokták hagyni a kulcsot. Meg a
vezető ülés felőli sárvédő alatt. Azokkal a kis mágnesekkel. Persze nem mindenki.
Úgy minden ötvenedik fazon. Ha elég sokat próbálkozol, előbb-utóbb találsz egyet.
Mattnek voltak kételyei. Ez a börtön info legalább kilenc éves volt, és könnyen
lehet, hogy már régen elavult. Legalább egy órája gyalogolt már - először
átverekedte magát az erdőn, most pedig a nagyobb utakat elkerülve igyekezett
minél messzebb kerülni Marsha házától. A Livingston Avenue sarkán felszállt egy
buszra, ami a Bergen Communitiy College felé tartott. Az út körülbelül egy óráig
tartott. Matt végigaludta. A Bergen Community egy szakközépiskola volt. A
parkolójában százszámra álltak a gondatlan tinédzserek vezette autók. Biztonsági
őrt sehol nem látott. Matt elkezdte végignézni az autókat. Majdnem egy órájába
került, de ahogy Saul ígérte, végül siker koronázta fáradozását, és talált egy fehér

Isuzut, aminek félig tele volt a tankja. Nem is rossz. A kulcs a bal első kerék felett
volt egy mágnessel hozzáerősítve a sárvédőhöz. Matt beszállt a kocsiba, és elindult
a 17-es út felé. Nem ismerte túl jól Bergent. Talán okosabb lett volna észak felé
mennie, de végül inkább az ismert utat választotta a George Washington Bridge
felé.
A connecticuti Westport volt az úti célja.
Mikor elérte a GWB-t, egy kicsit aggódott, hogy a pályaőr felismeri
noha letekerte a fejéről a kötést, és felvett egy New York Rangers-ös sapkát,
amit a hátsó ülésen talált - de ez nem történt meg. Bekapcsolta a rádiót, és
meghallgatta a híreket - először a 1010 WINS-et, majd a CBS 880-at. A filmekben
ilyenkor mindig megszakítják az adást egy fontos hír miatt, és bemondják a
személyleírását a szökésben lévő férfinak. De egyik állomás sem említette a nevét.
Sőt az egész ügyről nem esett szó - se Max Darrow, se Charles Talley, se a
szökésben lévő gyanúsított nem szerepelt a hírekben.
Pénzre volt szüksége. Egy helyre, ahol kialhatja magát.
Gyógyszerre. A fájdalmat eddig nem érezte az adrenalin miatt, de most már
kezdett sajogni a bordája. Az elmúlt huszonnégy órából mindössze egyet töltött
alvással, és az azt megelőző éjszakája sem volt túl nyugodt a telefonjára érkezett
képek miatt. Megnézte, mennyi pénze van. Harmincnyolc dollár volt nála. Ez
aligha lesz elég. A bankkártyáját nem használhatta. A rendőrség azonnal
lenyomozná. Akárcsak a közeli barátokat és a rokonokat, nem mintha túl sok olyan
lett volna belőlük, akikre számíthatott.
Volt azonban valaki, akit Matt felkereshetett, és akire a rendőrség sosem
gyanakodott volna.
Mikor westporti kijáratnál lehajtott az autópályáról, lelassított. Soha nem járt
még itt, de tudta a címet. Mikor kiszabadult a börtönből, többször is elment autóval
ezen az úton, de ahhoz még nem volt bátorsága, hogy beforduljon az utcába.
Most jobbra kanyarodott, aztán még egyszer, és megállt a csendes, fákkal
szegélyezett utca végén. A szíve vadul vert. Megnézte, hány kocsi áll a ház előtt, de
csak egyet látott. Először a mobilját akarta használni, de tudta, hogy a rendőrség azt
is lehallgathatja. Lehet, hogy egyszerűen csak be kéne kopognia. Eljátszott a
gondolattal, de aztán úgy döntött, hogy nem kockáztathat. Visszafordult, és addig
keringett a környező utcákban, míg ki nem szúrt egy nyilvános fülkét. Feltárcsázta
a számot.
Sonya McGrath az első csengés után felvette. - Halló?
- Én vagyok az - mondta. - Egyedül van?
- Igen.
- Segítségre van szükségem.
- Hol vagy?
- Öt percre a házától.

Matt megállt McGrathék háza előtt.
Egy kosárpalánk és egy rozsdás gyűrű árválkodott a garázs mellett. A
szakadt hálót régóta nem cserélték ki. A gyűrű nem passzolt a környezethez. Régi
volt és elhanyagolt, miközben a ház többi része puccos és vadonatúj. Matt megállt
egy pillanatra, és a palánkra meredt. Stephen McGrath állt alatta. Berogyasztott, és
szemét a gyűrűre szegezve, elengedte a labdát. Matt látta, ahogy a Spalding
csavarodik a levegőben. Stephen mosolygott.
- Matt?
Megfordult. Sonya McGrath az ajtó előtt állt. Tett egy lépést előre, hogy
lássa, mit néz Matt, és az arca azonnal elkomorodott.
- Mi történt? - kérdezte.
Matt elmondta - de miközben beszélt, Sonya McGrath arckifejezése nem
változott. Látta már ilyennek, de korábban mindig megenyhült egy idő után. Most
nem. Ugyanolyan fakó maradt az arca. Matt tudta, hogy nem is fog már
megváltozni, de képtelen volt abbahagyni a beszédet. Mondta tovább, magyarázta,
hogy mit tett és miért, és közben úgy érezte, mintha kilépett volna a testéből, és
valahonnan fentről látná és hallaná saját magát. De még akkor sem hallgatott el.
Csak mondta, mondta, miközben egy vékony hang folyamatosan azt hajtogatta a
fejében, hogy kussoljon már. De nem hallgatott rá. Végig akarta mondani, mintha
attól hirtelen minden rendbe jönne.
De amikor végre befejezte, mikor a végére ért a történetnek, az egész úgy
hangzott, mintha csak annyit mondott volna: Újabb verekedés, újabb haláleset.
Mikor elcsendesedett, Sonya McGrath egy ideig csak nézte. Matt egyre kisebbnek
és sápadtabbnak érezte magát a tekintetétől.
- Azt akarod, hogy segítsek? - kérdezte végül.
Egyszerűen kimondta. És ahogy Matt meghallotta ezeket a szavakat, azonnal
rájött, hogy az, amit akart, nem csak nevetséges, de sértő is. Sértő és obszcén. Nem
tudta, mitévő legyen.
- Clark tudomást szerzett a találkozóinkról - mondta Sonya McGrath.
„Sajnálom" akarta mondani Matt, de úgy érezte, hogy nem illene oda. Inkább
csendben maradt, és várt.
- Clark azt hiszi, hogy vigaszt keresek. Van benne igazság, de azt hiszem,
mégsem erről szól.
Azt hiszem, meg akartam neked bocsátani. De nem megy.
- Jobb lesz, ha elmegyek - szólalt meg Matt.
- Nézz magadba, Matt. Ha tényleg ártatlan vagy, akkor.
- Akkor mi? - kérdezte ingerültebben, mint szerette volna. - Ezt már egyszer
próbáltam, nem emlékszik?
- De igen. - Sonya McGrath felszegte a fejét. - De valóban ártatlan voltál
akkor? A kosárpalánk felé nézett. Stephen még mindig ott állt labdával a kezében.

Megállt dobás közben, feléjük fordult, és várta, mit válaszol Matt.
- Sajnálom - mondta Matt hátat fordítva mindkettőjüknek. - Mennem kell.
Negyvenötödik fejezet
Megcsörrent Loren Muse mobiltelefonja.
Max Darrow özvegye hívta vissza.
- Találtam valamit - mondta. - Mit?
- Candace Potter boncolási jegyzőkönyvének látszik - mondta Gertié
Darrow. - A régi orvosszakértő aláírása van rajta.
Emlékszem rá. Kedves ember volt.
- Mi van benne?
- Sok minden. Magasság, súly. Akarja, hogy felolvassam?
- Mi a halál oka?
- Fulladás, mintha megfojtották volna. Valamint súlyos sérülések a koponyán
és a felsőtesten.
Ez rímelt arra, amit már eddig is tudtak. Vajon mire jött rá Max Darrow
annyi év után? Mi késztette arra, hogy Newarkba utazzon a Mary Rose néven élő
Emma Lemay-hez? - Mrs. Darrow, van önnek faxgépe?
- Max irodájában van egy.
- El tudná faxolni nekem azt a jegyzőkönyvet?
- Természetesen.
Loren megadta neki a faxszámát.
- Muse nyomozó?
- Igen?
- Férjnél van?
Loren majdnem felsóhajtott. Előbb Yates, most meg Mrs. Darrow.
- Nem, nem vagyok.
- Nem is volt soha?
- Nem. Miért kérdi?
- Hittem a másik nyomozónak. Mr. Wine, ugye?
- Igen, úgy hívják.
- Amit Maxről mondott, hogy a kocsiban egy, nos, nem éppen feddhetetlen
erkölcsű nővel, ahogy mifelénk mondják.
- Igen.
- Csak azt akartam, hogy tudja.
- Mit, Mrs. Darrow?
- Nézze, Max nem volt mindig jó férj, ha érti, mire gondolok.
- Azt hiszem - felelte Loren.

- Csak azt akarom mondani, hogy Max csinált ilyeneket korábban is. Az
autójában. Nem is egyszer. Ezért hittem el azonnal. Csak úgy gondoltam, jobb, ha
tudja. Ha máshogy mégsem állna össze.
- Köszönöm, Mrs. Darrow. - Azonnal küldöm a faxot. Azzal letette. Loren
állt, és várta, hogy átjöjjön a fax.
Adam Yates tért vissza két Coke-kal a kezében. Odanyújtotta neki az
egyiket, de Loren megrázta a fejét. - Amit az előbb mondtam, hogy nincsenek
gyerekei.
- Felejtsük el - mondta Loren. - Tudom, hogy mire gondolt.
- Akkor is hülyeség volt így felvezetnem. , - Igen. Az volt.
- Történt valami?
- Max Darrow Candace Potter boncolási jegyzőkönyvét nézegette. Yates
összeráncolta a homlokát. - Hogy jön az ide?
- Fogalmam sincs, de kétlem, hogy véletlen egybeesés volna.
Megcsörrent a telefon, a fax pedig csikorogni kezdett. Lassan kibújt belőle az
első lap. Nem volt fedőlap. Helyes. Loren utálta a pazarlást. Fogta a papírt, és
azonnal elkezdte olvasni. Az igazság azonban az volt, hogy boncolási adatokon
kívül semmi mást nem talált benne. Másnak talán érdekes lett volna a máj vagy a
szív súlya, de Lorent csak az érdekelte, ami az ügyhöz kapcsolódott.
Adam Yates a válla felett nézve olvasta vele együtt.
Teljesen normálisnak tűnt.
- Lát valamit? - kérdezte Loren.
- Nem.
- Én sem.
- Lehet, hogy ez zsákutca.
- Feltehetően.
A fax kiöklendezett egy újabb oldalt. Egyszerre kezdték el olvasni azt is.
Yates rámutatott valamire az oldal közepén.
- Ez micsoda? Valaki megjelölt egy szót a test leírásában.
Loren hangosan felolvasta:
- Petefészek nincs, rejtett herék, feltehetően AIS.
- AIS? - Androgén-inszenzitivitás szindróma vagyis
férfihormon-érzéketlenségi tünetegyüttes - mondta Loren. - Volt egy barátom a
főiskolán, akinek ugyanez volt baja.
- És mi köze ennek az ügyhöz?
- Nem tudom. Az AIS-es nők úgy néznek ki és úgy is viselkednek, mint
minden normális nő. A törvény előtt is nőnek számítanak, férjhez mehetnek,
gyereket fogadhatnak örökbe.
- Elhallgatott, megpróbálta végiggondolni, mit is jelent ez.
- De?

- De röviden ez azt jelenti, hogy Candace Potter genetikailag férfi volt. Heréi
voltak és XY kromoszómái.
Yates elfintorodott. - Úgy érti, transzszexuális volt?
- Nem.
- Akkor micsoda? Férfi?
- Genetikailag igen. De valószínűleg semmilyen más módon nem. A legtöbb
AlSes nő nem is tudja, hogy ő másmilyen, amíg el nem éri a pubertáskort, és még
akkor sem kezd el menstruálni. Nem olyan ritka dolog ez. Pár évvel ezelőtt volt egy
Miss Tinédzser Amerika, aki AlS-es volt. Sokak szerint I. Erzsébet és Jean D'Arc is
az volt, akárcsak egy rakás szupermodell és színésznő, de ez persze csak
spekuláció. Ettől még élhet valaki teljesen normális életet. Sőt, mivel Candace
Potter prostituált volt, ez, bármilyen perverzül is hangzik, még jól is jöhetett neki.
- Milyen értelemben? - kérdezte Yates.
- Az AlS-es nők nem esnek teherbe.
Negyvenhatodik fejezet
Matt elhajtott, Sonya McGrath pedig visszament a házba.
A kapcsolatuk, ha egyáltalán lehetett ilyenről beszélni köztük, ezzel véget
ért. Hiába voltak őszinték egymáshoz, bármi, ami egy ilyen tragédiára épül, eleve
halálra van ítélve. Túl törékeny dolog. Mindketten olyasvalamit szerettek volna,
amit soha nem kaphatnak meg.
Matt azon gondolkodott, Sonya értesíti-e a rendőrséget. Aztán az jutott
eszébe, hogy számít-e bármit is, ha igen. Úristen, mekkora marhaság volt idejönnie.
Egyre nagyobb fájdalmai voltak. Pihenésre lett volna szüksége. De nem volt
rá ideje. Végig kell csinálnia bármi áron. Megnézte, mennyi üzemanyag maradt a
tankban. Majdnem üres volt már. Megállt a legközelebbi Shell-kútnál, és a maradék
készpénzéből teletankolta az autót.
Útközben azon a merényleten gondolkodott, amit Olivia követett el ellene.
Bármilyen furcsán vagy naivan hangzott is, de igazából semmin nem változtatott
az, amit megtudott. Ugyanolyan szerelmes volt Olíviába. Szerette, ahogy
összeráncolja a homlokát, mikor a tükörbe néz, ahogy elmosolyodik, mikor valami
vicces jut az eszébe, ahogy forgatja a szemét, ha valami butaságot hall, ahogy maga
alá húzza a lábát olvasás közben, ahogy szinte már színpadiasan mély lélegzeteket
vesz, ha felbosszantják, ahogy a szeme megtelik könnyekkel szeretkezés közben,
ahogy a szívverése felgyorsul, mikor nevet, ahogy titokban őt figyeli, mikor azt
hiszi, nem veszi észre, ahogy puhán behunyja a szemét zenehallgatás közben,
ahogy tétovázás nélkül megfogja a kezét, a bőre tapintását, az érintését, ahogy
reggelente Matt dereka köré csavarja a lábát, ahogy a hátához simul elalvás előtt,

ahogy halkan kicsusszan az ágyból, megcsókolja, és betakarja, nehogy megfázzon.
Megváltozott-e ebből bármi is?
Az igazságtól nem mindig könnyebbül meg az ember. A múltját senki nem
vetheti le. Ő sem azért beszélt Oliviának a börtönben eltöltött időről, hogy
megmutassa, milyen is az „igazi Matt" vagy, hogy a „kapcsolatukat egy magasabb
szintre emelje", hanem azért, mert előbb-utóbb úgyis kiderült volna. Nem az
számított. Ha soha nem beszélt volna róla, nem lenne ugyanolyan erős a
kapcsolatuk akkor is? Vagy ez az egész csak magyarázkodás?
Megállt egy ATM-nél nem messze Sonya házától. Nem maradt más
választása. Pénzre volt szüksége. Ha a nő értesítette a rendőrséget, akkor úgyis
tudják már, hogy ezen a környéken van. Ha most kezdik el lenyomozni, akkor
pedig messze jár már, mire eljutnak idáig. Nem akarta benzinkútnál használni a
hitelkártyáját, nehogy lenyomozzák valahogy a rendszámot. Minél nagyobb
távolságra kerül ettől az ATM-től, annál jobb.
Az automata maximum ezer dollárt adott ki. Kivett annyit. Aztán azon
kezdte törni a fejét, hogyan jusson el Renóba. Loren vezetett, Adam Yates pedig az
anyósülésen ült.
- Magyarázza el ezt még egyszer - mondta Yates.
- Van egy forrásom. Egy Len Friedman nevű férfi. Egy évvel ezelőtt
találtunk két női holttestet az egyik kurvanegyedben. Mindkettő fiatal volt, fekete, a
kezüket pedig levágták, hogy ne lehessen őket azonosítani az ujjlenyomatok
alapján. De egyiküknek volt egy különös tetoválása a combján, a Princeton
lógójával.
- Princeton?
- Igen.
Yates megrázta a fejét.
- Feladtunk egy hirdetést. Az egyetlen ember, aki jelentkezett rá, Len
Friedman volt. Megkérdezte, nem volt-e egy rózsaszirom tetoválva a nő jobb
lábára. Ezt nem tettük közzé, így hát igencsak felkeltette az érdeklődésünket.
- Azt gondolták, hogy ő volt az, mi?
- Persze, mi mást? De kiderült, hogy minkét nő sztriptíz táncos - vagy ahogy
Friedman hívta őket, erotikus táncos - volt egy Nyuszi-muszi nevű newarki
lebujban. Friedman a sztriptíz táncosok szakértője. Ez a hobbija. Gyűjt mindent.
Posztereket, életrajzokat, személyes adatokat, valódi neveket, tetoválásokat, vele
született ismertetőjegyeket, forradásokat, tényleg mindent. Van egy teljes
adatbázisa. És nem csak itt helyben. Gondolom, járt már a vegasi bárokban.
- Persze.
- Biztos tudja, hogy kártyákon reklámozzák a táncosokat meg a
prostituáltakat meg mindent.
- Hé, ott élek, nem kell elmagyaráznia.

Loren bólintott. - Friedman azokat is gyűjti. Mint más a baseball kártyákat.
Összegyűjti róluk az információkat. Néha hetekre elutazik, hogy felkeresse
ezeket a helyeket. Egyesek szerint akadémiai szintű esszéket ír a témáról. De gyűjt
történelmi anyagokat is. Van egy melltartója, ami állítólag Gipsy Rose Lee-é volt.
Vannak százévesnél is régebbi tárgyai.
Yates elfintorodott. - Sokat mókázhat a házibulikon.
Loren elmosolyodott. - El se hinné, ha elmesélném.
- Mit akar ezzel mondani?
- Majd meglátja... Elhallgattak.
- Igazán sajnálom. Amit korábban mondtam - szólalt meg Yates. Loren
leintette. - Inkább azt mondja meg, hány gyereke van.
- Három.
- Fiúk, lányok?
- Két lány és egy fiú.
- Hány évesek?
- A lányok tizenhat és tizenhét. Sam pedig most volt tizennégy.
- Tizenhat és tizenhét éves lányok - mondta Loren. - Ez igen. Yates
elmosolyodott. - El se hinné, ha elmesélném.
- Van róluk fényképe?
- Soha nem hordok magamnál fényképeket. - Oh?
Yates nem felelt. Loren rápillantott a szeme sarkából. A férfi testtartása
hirtelen merevvé vált. - Úgy hat évvel ezelőtt - kezdte Yates, - ellopták a tárcámat.
Tudom, mekkora szégyen, hogy FBI-os létemre hagytam magam kizsebelni. De
teljesen megzakkantam az esettől. Nem a pénz vagy a hitelkártyák fájtak, hanem a
gyerekeimről őrzött képek. Egyre csak az járt a fejemben, hogy valami
gennyládánál vannak a gyerekeim képei. Valószínűleg kivette a pénzt a tárcából, a
többit pedig kidobta a szemétbe. De mi van, ha mégsem? Mi van, ha megtartotta a
képeket? Csak úgy, a maga szórakoztatására. Talán vágyakozva nézegeti őket.
Talán még meg is simogatja az arcukat a mocskos ujjaival.
Loren összeráncolta a homlokát. - Beszéljünk inkább a házibulikról. Yates
örömtelenül felnevetett. - Szóval ezért nem hordok magamnál fényképeket.
Lekanyarodtak a Northfield Avenue-ról West Orange-ba.
Hangulatos kisváros volt, nem olyan, mint az újabb külvárosok, ahol minden
olyan hamisnak tűnt, mint egy hajátültetés.
West Orange-ban zöldellő gyepek és borostyánnal befuttatott házfalak
fogadták a látogatókat. A fák magasak voltak és vastagok. Mögöttük pedig nem
mézeskalácsházak, hanem mediterrán stílusú Tudor épületek. Látszott, hogy nem
vadonatújak, de az is, hogy jól karban tartják őket.
Egy háromkerekű bicikli állt a felhajtón. Loren leparkolt mögé.
Mindketten kiszálltak. Valaki felállított az udvaron egy baseball fogóhálót.

Mellette két baseballkesztyű feküdt összegömbölyödve.
- Itt lakik a fickó? - kérdezte Yates hitetlenkedve.
- Mondtam, hogy el se hinné, ha elmesélném. Yates vállat vont.
Egy Otthon katalógusból kivágott nő nyitott ajtót a csengetésre. Tarka kötény
és vallásos buzgalomra utaló mosoly volt rajta. - Len odalent van a
dolgozószobájában - mondta.
- Köszönöm.
- Kérnek egy kis kávét?
- Nem, köszönjük.
- Mama!
Egy tízéves forma kisfiú szaladt be a szobába. - Kevin, vendégeink vannak.
Kevin pont úgy mosolygott, mint az anyja. - Kevin Friedman vagyok - mutatkozott
be, azzal kinyújtotta a kezét, és Loren szemébe nézett. A kézfogása határozott volt.
Aztán Yates felé fordult, aki döbbenten állt.
Vele is kezet fogott, és neki is bemutatkozott.
- Örülök, hogy megismerhettem önöket - mondta Kevin. - Mamával épp
banántortát csinálunk. Kérnek egy szeletet?
- Talán később - felelte Loren. - Mi, ööö...
- Odalent van - mondta Katalógusmama.
- Rendben, köszönöm. Kinyitották az alagsorba vezető ajtót.
- Mit csináltak ezzel a gyerekkel? Én arra se tudom rávenni a saját
kölykeimet, hogy nekem köszönjenek, nemhogy egy idegennek - motyogta Yates.
Loren elfojtott egy nevetést. - Mr. Friedman? - kiáltotta. A férfi azonnal ott
termett előttük. Friedman haja egy árnyalattal szürkébb lett a legutóbbi
találkozásuk óta. Világoskék pólót és khakiszínű nadrágot viselt. - Örülök, hogy
újra látom, Muse nyomozó.
- Akárcsak én.
- És a barátja?
- Adam Yates, a Las Vegas-i FBI iroda vezetője.
Friedman szeme felcsillant a városnév hallatán. - Vegas! Isten hozta
minálunk! Kerüljenek beljebb, és üljenek le, aztán nézzük, hátha tudok segíteni.
Friedman elővett egy kulcsot, és kinyitotta vele a mögötte lévő ajtót. Odabent
minden a sztriptízről szólt. A falakon képek és mindenféle dokumentumok.
Bekeretezett bugyik és melltartók. Tollas boák és legyezők. Voltak ott régi
poszterek és plakátok is, például Lili St. Cyrről és az ő „Habfürdős Táncáról", vagy
Dixie Evansről, a „Börleszk Marilyn Monroe-járól", aki még Newarkban is
fellépett egyszer a Minsky-Adams Színházban. Néhány pillanatig Loren és Yates
csak állt, és tátott szájjal bámult.
- Tudja, mi ez? - kérdezte Friedman egy nagy tollas legyezőre mutatva, ami
egy múzeumi üvegtárlóban volt.

- Egy legyező? - kockáztatta meg Loren.
Friedman felnevetett. - Nem egyszerűen egy legyező. Ezt a tárgyat
legyezőnek hívni olyan - egy pillanatra elgondolkodott - mintha a Függetlenségi
Nyilatkozatra azt mondanánk, hogy egy darab pergamen. Nem, ezt a legyezőt a
nagy Sally Rand használta 1932-ben a Paramount Clubban. Friedman hatásszünetet
tartott, de a várt reakció elmaradt.
- Sally Rand találta fel a legyezőtáncot. Az 1934-es Bolero című filmben be
is mutatta. Ezt a legyezőt strucctollakból készítették. El tudják ezt képzelni? És
látják azt a korbácsot? Ez Bettié Page-é volt. Úgy hívták, hogy a Rabszolgák
Királynője.
- Kik, a szülei? - Loren nem tudta megállni.
Friedman csalódottan elhallgatott. Loren bocsánatkérően felemelte a kezét.
Friedman felsóhajtott, és a számítógépe felé fordult.
- Gondolom, egy Las Vegas-i erotikus táncosról van szó.
- Valószínűleg igen.
Leült a számítógéphez, és beütött valamit. - Név van?
- Candace Potter.
Friedman megállt. - Aki gyilkosság áldozata lett? - Igen. - De ő már vagy tíz
éve halott.
- Igen, tudjuk.
- Sokan úgy gondolják, hogy egy Clyde Rangor nevű férfi ölte meg - kezdte
el Friedman - és a barátnője, Emma Lemay remek érzékkel választották ki a
tehetségeket. A legjobb férfiklubokkal vetekedtek.
Loren lopva rápillantott Yatesre, aki a fejét rázta, de Loren nem tudta
eldönteni, hogy a bámulattól vagy az undortól.
Friedman is észrevette.
- Hé, van, akinek a NASCAR a mániája - mondta vállat vonva. - Ja,
szerencsétlenek - mondta Loren. - Mi van még?
- Clyde Rangorról és Emma Lemay-ről csúnya pletykák keringtek.
- Kihasználták a lányokat?
- Természetesen, és voltak alvilági kapcsolataik is. Ez, sajnos, nem meglepő
ebben a szakmában. Beszennyezik vele az egésznek az esztétikáját, ha értik, mire
gondolok.
- Ühüm - hümmögte Loren.
- De még a tolvajok között is vannak bizonyos törvények. Ők pedig
szándékosan megszegték őket.
- Mi módon?
- Látták a legújabb Las Vegas hirdetést? - kérdezte Friedman.
- Szerintem nem.
- Azt, amelyik úgy szól, „Ami Vegasban történik, az Vegasban is marad"?

- Várjon csak - mondta Loren. - Ezt láttam.
- A férfiklubok ezt a végletekig továbbfejlesztik. Soha, senkinek nem
mondjuk el.
- És Rangor meg Lemay elmondta?
Friedman arca elsötétült. - Rosszabb. Úgy...
- Elég - vágott közbe Yates.
Loren Yates felé fordult. A férfi megvonta a vállát, mintha azt mondta volna,
„kit érdekel?".
- Nézze - folytatta Yates az órájára nézve - ez mind nagyon érdekes, de
minket némileg szorít az idő. Mit tud nekünk mondani Candace Potterről?
- Feltehetek egy kérdést? - érdeklődött Friedman.
- Ne habozzon.
- Hosszú ideje halott. Van valamilyen új fejlemény az ügyben?
- Talán - mondta Loren.
Friedman karba tette a kezét, és várt. Loren értette, mire megy ki a játék.
- Tudott róla, hogy Candace Potter esetleg - úgy döntött, hogy inkább egy
közismertebb, ám nem teljesen helytálló terminust használ - hermafrodita volt? Ez
hatott. - Micsoda?
- Bizony.
- Biztos benne?
- Láttam a boncolási jegyzőkönyvet.
- Várjon! - kiáltotta Friedman azon a hangon, ahogy egy régi filmben a
főszerkesztő kiáltaná, hogy „Várjon még a nyomda!". - Azt akarja mondani, hogy
magánál van az a boncolási jegyzőkönyv?
- Igen.
Friedman megnyalta az ajkait, próbálta eltitkolni izgatottságát.
- Lehetséges lenne, hogy kapjak belőle egy másolatot?
- Feltehetően el lehet intézni - felelte Loren. - Mit tud még róla? Friedman
nekiesett a számítógépnek.
- Candace Potterről meglehetősen hiányosak az információim. A legtöbb
alkalommal Ciki Candi néven állt ki a színpadra, ami, valljuk be őszintén,
meglehetősen szörnyű név egy egzotikus táncos számára. Túl sok, értik? Túl
aranyos. Tudják, milyen egy jó név? Jenna Jameson, például. Talán hallottak is
róla. Nos, Jenna táncosnőként kezdte, és csak később váltott át pornófilmekre. A
Jameson nevet egy ír whisky címkéjéről kölcsönözte. Látják? Ez így sokkal
előkelőbb. Menőbb, ha értik, mire gondolok.
- Persze - mondta Loren, csak hogy mondjon valamit.
- És Candinek a magánszáma sem volt túl eredeti. Ápolónőnek öltözött, és
egy nagy nyalókát vett a szájába. Értik a poént? Cuki Candi (candy = édesség)? Ha
már a kliséknél tartunk. - Úgy rázta meg a fejét, mint egy tanár, akit cserbenhagyott

a legjobb diákja. - A szakma inkább egy duett miatt emlékezik rá, amelyben a
Brianna Piccolo nevet viselte.
- Brianna Piccolo?
- Igen. Egy másik táncossal együtt adták elő, egy szoborszépségű
afroamerikaival, Kimmy Dale-lel. A produkcióban Kimmy a Gayle Sayers nevet
használta.
Loren értette a poént. Akárcsak Yates.
- Piccolo és Sayers? Mondja, hogy csak viccel.
- Nem én. Brianna és Gayle egy egzotikus tánc formájában dolgozták fel a
Brian éneke című filmet. Gayle könnyfakasztóan tudta mondani, hogy „Szeretlek,
Brianna Piccolo". Tudják, mint Billy Dee a filmben, mikor áll az emelvényen.
Aztán Brianna betegen az ágyban. Segítettek egymásnak levetkőzni. Semmi szex.
Semmi ilyesmi. Csak egy egzotikus produkció. Nagy hatással volt azokra, akiket
felizgat a fajok közötti kapcsolat, amibe, valljuk meg, szinte mindannyian
beletartozunk. Véleményem szerint ez volt az egyik legkiválóbb politikai
állásfoglalás az egzotikus táncok történetében, a faji érzékenység egyik legelső
megnyilvánulása. Személyesen soha nem láttam a produkciót, de értelmezésem
szerint ez a társadalmi-gazdasági helyzet metaforikus ábrázolása.
- Igen, értem, megindító- szakította félbe Loren. - Még valami?
- Hogyne, mire kíváncsiak? A Sayers - Piccolo szám általában Allison Beth
Weiss grófnő, ismertebb nevén a Zsidók Királynéja produkcióját vezette fel. A
számának az volt a címe, hogy - ezt figyeljék - „Mondd meg a mamának, hogy ez
kóser". Talán hallottak már róla.
Banántorta illata csapta meg őket a konyha felől. Az illat csodálatos volt,
még ebben az étvágycsökkentő légkörben is. Loren megpróbálta visszaterelni
Friedmant a helyes ösvényre. - Úgy értem, még valami Candace Potterről. Bármi,
ami megvilágítaná, hogy mi történt vele.
Friedman megvonta a vállát. - Ő és Kimmy Dale nemcsak táncpartnerek
voltak, de szobatársak is. Sőt Kimmy Dale állta Candi temetésének a költségeit is.
Candi a coaldale-i Szent Anya temetőben nyugszik, ha jól emlékszem. Magam is
meglátogattam a sírt, hogy lerójam tiszteletemet. Nagyon megható élmény volt.
- Azt meghiszem. Arról is vannak adatai, hogy mi lesz azokkal a lányokkal,
akik kiszállnak az iparból?
- Természetesen - felelte olyan hangsúllyal, mintha egy paptól azt kérdezték
volna, hogy szokott-e templomba járni. - Nem ritkán ez a legérdekesebb része a
dolognak. El se hinnék, milyen változatos életutakat járnak be.
- Oké, akkor azt mondja meg, mi történt Kimmy Dale-lel.
- Ő még mindig nyomja. Igazi csataló. Már nem úgy néz ki, mint régen. Ha
megbocsátanak a szóviccért, lecsúszott a póznán. A szép napok elmúltak számára.
De Kimmynek még mindig van egy kicsiny rajongótábora.

Amennyit vesztett a külsejéből, annyival tapasztaltabb lett. Vegasból
azonban már kikerült.
- Hol van?
- Legutóbb azt hallottam, hogy Renóban.
- Még valami?
- Azt hiszem, más nincs - mondta Friedman. Aztán csettintett az ujjával. Várjanak csak, akarok valamit mutatni. Erre nagyon büszke vagyok. Vártak. Len
Friedmannek három hatalmas iratszekrénye volt. Kihúzta a középsőnek a második
fiókját, és elkezdett keresni benne valamit. - A Piccolo és Sayers produkció. Ritka
darab, és ez is csak színes másolat egy Polaroid képről. Bár több felvételem volna
róluk! - Megköszörülte a torkát, és tovább kutatott. - Mit gondol, Muse nyomozó,
tudna nekem szerezni egy másolatot arról a boncolási jegyzőkönyvről?
- Megnézem, mit tehetek.
- Csatolni tudnám a tanulmányomhoz.
- A tanulmányához. Rendben.
- Itt is van - azzal előhúzott egy fényképet a fiókból, és az asztalra helyezte.
Yates rápillantott, és bólintott. Loren felé fordult, hogy induljanak, mikor
meglátta a nő arckifejezését.
- Mi az? - kérdezte Yates.
- Muse nyomozó - csatlakozott Friedman is.
Most nem, gondolta Loren. Egy szót sem. Csak állt, és szótlanul bámulta a
néhai Candace Pottert alias Cuki Candit alias Brianna Piccolót alias a Gyilkosság
Áldozatát.
- Biztos, hogy ez Candace Potter? - nyögte ki végül.
- Igen.
- Egészen biztos benne?
- Természetesen.
Yates kérdő tekintettel nézett rá. Loren próbálta magában tartani, amire
rájött. Candace Potter. Ha azon a képen tényleg Candace Potter van, akkor ő nem
lett gyilkosság áldozata. Meg sem halt. Életben volt, méghozzá Irvingtonban, New
Jerseyben, a férje pedig egy Matt nevű, börtönviselt férfi.
Mindannyian tévedtek. Nem Matt Hunter volt a kapcsolat. A dolgok kezdtek
végre értelmet nyerni.
Candace Potternek ugyanis új személyazonossága volt. Úgy hívták, hogy
Olivia Hunter.
Negyvenhetedik fejezet
Adam Yates próbálta megőrizni a hidegvérét. Már odakint jártak Friedmanék

háza előtt a füvön. Ez nagyon közel volt. Mikor Friedman arról kezdett karattyolni,
hogy az ilyen klubok íratlan szabályai szerint soha senkinek nem mondják el, nos,
ott rögtön véget érhetett volna - Yates karrierje, a házassága, még a szabadsága is.
Mindene. Át kellett vennie az irányítást.
Megvárta, míg ő és Loren Muse visszaültek a kocsiba. Aztán, amilyen
nyugodtan csak tudta, megkérdezte a nőtől: - Mi volt ez az egész?
- Candace Potter még életben van - felelte Muse.
- Pardon?
- Életben van és jelenleg Matt Hunter felesége.
Yates végighallgatta Loren magyarázatát.
Érezte, hogy a gyomra remegni kezd az idegességtől. Mikor befejezte, Yates
elkérte tőle a boncolási jegyzőkönyvet. Loren átadta neki.
- Nincs kép az áldozatról?
- Ez nem az egész jegyzőkönyv - mondta Loren. - Ezek csak azok az oldalak,
amik Max Darrow-t érdekelték. Szerintem valahogy rájött az igazságra - hogy
Candace Pottert mégsem ölték meg évekkel ezelőtt. Talán köze van ahhoz a
tényhez, hogy az áldozat AlS-es volt.
- De miért kereste volna elő Darrow ezeket a papírokat most? Úgy értem, tíz
év után?
- Nem tudom. De Olivia Hunterrel mindenképp beszélnünk kell. Yates
bólintott, próbálta kézbe venni a dolgokat. De képtelen volt teljesen átlátni a
helyzetet. Olivia Hunter volt a Candace Potter nevű halott sztriptíz táncos. Cuki
Candi. Ő is ott volt aznap éjjel, ebben biztos volt. Valószínűnek tűnt, nagyon
valószínűnek, hogy Olivia Hunternél van a videofelvétel.
Ez azt jelentette, hogy meg kell szabadulnia Loren Muse-tól. Méghozzá
azonnal. Yates ismét a jegyzőkönyvre pillantott. Muse vezetett. A magasság, a súly
és a hajszín stimmelt, de az igazság most már nyilvánvaló volt. Cassandra
Meadows volt az áldozat. Egész idő alatt halott volt. Rá kellett volna jönnie. Nem
volt elég okos ahhoz, hogy így eltűnjön.
Len Friedmannek igaza volt, mikor a tolvajok becsületkódexéről beszélt.
Yates annak idején számított is erre, ami, visszatekintve, egyértelműen ostobaság
volt. A titoktartás ebben az üzletágban nem becsület kérdése, hanem jól felfogott
anyagi érdek. Ha valakiről elterjed, hogy beszél, az elveszíti a klienseit. Ilyen
egyszerű. Csakhogy Clyde Rangor és Emma Lemay rájött, hogyan juthat még több
pénzhez. Ergo azonnal a sutba vágták a tolvajok becsületkódexét. Sokszor nem, de
néhányszor azért megcsalta Besst az elmúlt évek során. Yates soha nem csinált
ebből különösebb problémát. Nem kategorizálásról volt szó - nem a szokásos „egy
dolog a szex, más a szerelem" marhaságról. Bess-szel jó volt a szex. Még ennyi év
után is. De egy férfinak többre van szüksége. Csak meg kell nézni a
történelemkönyveket - ez benne van feketén-fehéren. Egyetlen jelentős férfi sem

volt monogám. Ennyire egyszerű és ennyire bonyolult.
És igazából nem is volt ezzel semmi baj. Idegesek lesznek attól a nők, ha a
férjük megnéz, mondjuk, egy pornófilmet?
Ez bűncselekmény? Válóok? Megcsalás? Természetesen nem.
Elmenni egy kurvával semmiben nem különbözött ettől.
Egy férfi használhat fényképeket vagy szexvonalakat, ha külső stimulánsra
van szüksége. Itt ugyanerről volt szó. A legtöbb feleség megérti ezt.
Yates még arra is hajlandó lett volna, hogy elmagyarázza ezt Bessnek.
Ha csak ennyiről lett volna szó.
Rangor és Lemay - hogy rohadnának meg mindketten.
Yates tíz éve kereste Rangort, Lemayt, Cassandrát és azt a rohadt szalagot.
Most a dolgok némileg megváltoztak.
Legalább ketten halottak voltak közülük. És hirtelen felbukkant Candace
Potter is.
Õ vajon mit tudhat?
Megköszörülte a torkát, és Loren Muse-ra nézett. Első lépés: Le kell
választani az ügyről. Hogy is fogjon hozzá...?
- Azt mondta, ismeri Matt Huntert?
- Igen.
- Akkor jobb lenne, ha valaki más hallgatná ki a feleségét. Loren összevonta
a szemöldökét. - Azért, mert régen egy iskolába jártam a férjével?
- Igen.
- Az még általános iskolás korunkban volt, Adam. Tíz éves korunk óta nem
beszéltünk egymással.
- Akkor is. Van maguk között valamilyen kapcsolat. - És?
- És a védelem ezt felhasználhatja majd ellenünk.
- Hogyan?
Yates megrázta a fejét.
- Mi van?
- Maga remek nyomozó, Muse, de időről időre megdöbbent a naivitásával.
Loren keze megfeszült a kormányon. Yates tudta, hogy a szavai célba találtak.
- Menjünk vissza az irodába - mondta. - Cal és én átvesszük az ügyet.
- Cal? Az a kétajtós szekrény Joan Thurston irodája előtt?
- Cal átkozottul jó ügynök.
- Ezt nem kétlem.
Csend ereszkedett közéjük. Loren azon gondolkodott, hogyan kerüljön ki
ebből a csapdából. Yates várt, most már tudta, hogyan folytassa.
- Nézze, tudom az utat - mondta Loren.
- Elviszem Hunterék házához, és megvárom odakint a kocsiban.
- Nem.

- De én ott akarok.
- Akar? - szakította félbe Yates. - Mégis mit gondol, kivel beszél, Muse
nyomozó?
Ismét elhallgattak.
- Ez most már egy szövetségi ügy. A szálak Nevadába vezetnek. Akárhogy
is, de államhatárokon átnyúló ügyről van szó. Maga pedig egy megyei nyomozó.
Felfogta? Megye, állam, szövetség. Ha akarja, grafikonon is be tudom mutatni. Itt
én adom ki a parancsokat, nem maga. Visszamegy szépen az irodájába, és ha úgy
látom jónak, akkor majd informálom a fejleményekről. Érthető voltam?
Lorennek vigyáznia kellett, hogy ne remegjen a hangja. - Soha nem jött
volna rá, hogy Olivia Hunter azonos Candace Potterrel, ha én nem vagyok.
- Oh, értem már. Hát erről van szó? Magának akarja a dicsőséget? Rendben,
megkapja. Majd teszek egy csillagot a neve mellé az irodai dicsőségtáblán, ha erre
vágyik.
- Nem úgy értettem.
- Márpedig nekem nagyon is így hangzott. Naiv és dicsőséghajhász. Igazán
nyerő kombináció.
- Ez nem fair.
- Ez nem...? - nevetett fel Yates. - Szórakozik velem? Fair? Hány éves maga,
Muse, tizenkettő? Ez egy szövetségi nyomozás egy gyilkossági ügyben, aminek
köze van a szervezett bűnözéshez is, maga pedig arról beszél, hogy fair vagyok-e
egy megyei nyomozóval? Most azonnal visszavisz az irodájába, és ha továbbra is
részt akar venni a nyomozásban, akkor az lesz a feladata, hogy kiderít mindent,
amit csak lehet, arról a másik kurváról, a feketéről, akivel egy szobában lakott.
- Kimmy Dale-ről.
- Igen. Tudja meg, hol van pontosan, mi a története, satöbbi. Mindenre
kíváncsi vagyok. De addig nem beszélhet vele, amíg velem nem beszélt előtte. Ha
nem tetszik, levágom a nyomozásról. Megértette?
Úgy válaszolt, mintha szögek lettek volna a szájában: - Megértettem.
Yates tudta, hogy meg fogja tenni. Loren nem akart kiszállni az ügyből.
Elvégzi majd a kulimunkát, hátha vissza tud kerülni a center pályára. Igazság
szerint remek nyomozónő volt. Yates meg fogja próbálni átemelni magához, ha ezt
az ügyet lezárták. Kicsit hízeleg majd neki, átengedi a dicsőséget, és akkor
feltehetően nem akar belemenni a részletekbe.
Legalábbis ebben reménykedett.
Mert akik eddig meghaltak, azok nem voltak ártatlanok - azok mind bántani
akarták. Loren Muse azonban más volt. Yates tényleg nem akarta, hogy bántódása
essék. De ahogy a mondás tartja, ha végül köztem vagy köztük kell választani,
akkor mindig őket választom. Loren Muse bekanyarodott a parkolóba, leállította a
kocsit, és szó nélkül kiszállt. Yates hagyta, hogy sértődötten elvonuljon. Felhívta

Cal Dollingert, az egyetlen embert, akivel megoszthatta ezt az információt.
Gyorsan elmagyarázta a legszükségesebb dolgokat. Cal hamar megértette.
Adamnek bevillant egy fájdalmas emlék - mikor Samnek
agyhártyagyulladása volt. Amit nem mondott el Lorennek, az Cal szerepe volt a
történetben. Cal, akárcsak ő, nem volt hajlandó elhagyni a kórházat. Adam
legrégebbi barátja odahúzott egy széket a folyosóra, leült Sam ajtaja elé, és szó
nélkül őrködött ott három napig, hogyha Adamnek bármire szüksége lenne, akkor
kéznél legyen. - Akarod, hogy egyedül menjek? - kérdezte Cal. - Nem,
találkozzunk Hunterék háza előtt - mondta Yates. - Megszerezzük a szalagot, aztán
lezárjuk ezt az ügyet egyszer és mindenkorra.
Negyvennyolcadik fejezet
Olivia Hunter kitartott addig, míg Klíma kimenekítette Lance Banner
nyomozó karmai közül. Most, hogy újra otthon volt, már nem kellett magát
tartania. Némán zokogott. Könnyek csorogtak az arcán, és nem tudta megállítani
őket. Nem tudta, hogy örömében, félelmében vagy megkönnyebbülésében sír-e.
Csak annyit tudott, hogy hiába is próbálná elállítani őket. Mozdulnia kellett.
A bőröndje még mindig a Howard Johnsonban volt. Bepakolt egy másikat.
Több esze volt annál, minthogy otthon várjon. A rendőrség vissza fog jönni.
Válaszokat akarnak majd. El kell jutnia Renóba.
Nem tudta abbahagyni a sírást, ami nem volt jellemző rá, bár, tekintve a
körülményeket, érthető reakciónak tűnt. Fizikailag és érzelmileg is kimerültnek
érezte magát. Állapotos volt, ráadásul a lányáért is aggódott. És, nem utolsó sorban,
mindent elmondott Mattnek a múltjáról.
Az egyezségnek vége volt. Olivia akkor szegte meg, mikor válaszolt arra az
internetes hirdetésre - amivel közvetlenül felelőssé vált Emma Lemay haláláért. Ez
Olivia hibája volt. Emma sok rosszat követett el életében. Sok embert bántott. De
Olivia tudta, hogy megpróbálta jóvátenni, hogy az utolsó éveit tényleg vezekléssel
töltötte. Nem tudta, Emma hol kapott helyet a halála után, az égben vagy a
pokolban, de úgy érezte, hogy ha valaki, akkor ő igazán megérdemelte a
megváltást. De amin Olivia végképp nem tudott napirendre térni, ami miatt csak
nem akartak elállni a könnyei, az Matt arckifejezése volt, amikor elmondta neki az
igazságot. Egyáltalán nem úgy reagált rá, ahogy Olivia elképzelte.
Dühösnek kellett volna lennie. Feltehetően az is volt. Hogy ne lett volna? Az
első pillanattól fogva, mikor Vegasban találkoztak, Olivia imádta, ahogy Matt
ránézett - mintha az Isten nem teremtett volna még nála különlegesebb lényt. Matt
mindig olyan - nem talált jobb szót - tisztán nézett rá. És arra számított, hogy ez a
tekintet eltűnik majd, vagy legalábbis elhalványul, ha megtudja az igazságot. Arra

számított, hogy kék szemei megkeményednek, és hideggé válnak. De nem ez
történt. Semmi sem változott. Matt megtudta, hogy a felesége egy hazugság volt,
hogy olyan dolgokat csinált régebben, ami miatt a legtöbb férfi undorodva elfordult
volna tőle. És erre ő feltétel nélküli szerelemmel válaszolt.
Az évek során Oliviának sikerült annyira eltávolodnia egykori önmagától,
hogy tisztán lássa, milyen önpusztító reflex alakult ki benne, csakúgy mint a
legtöbb hasonló sorsú lányban. A férfiak, akik ilyen körülmények között nőttek fel,
egyik nevelőotthonból a másikba vándorolva, általában erőszakkal reagáltak az élet
kegyetlenségére. A megerőszakolt férfiak így álltak bosszút - visszaütöttek, fizikai
brutalitással felelve az ellenük elkövetett bűnökre.
A nők mások voltak. Ők sokkal árnyaltabb módon kegyetlenkedtek, vagy, a
legtöbb esetben, magukba fojtották a bosszút - képtelenek voltak másokat bántani,
így önmagukat bántották. Kimmy is ilyen volt. Olivia - nem, Candi - szintén.
Egészen addig, amíg nem találkozott Matt-tel.
Talán a börtönben töltött évek miatt, talán a közös sebek miatt, de Mattnél
csodálatosabb emberrel soha nem találkozott még. Matt nem törődött a lényegtelen
dolgokkal, a jelenben élt. Csak azzal foglalkozott, ami igazán számított. Nem
hagyta, hogy csapdába ejtsék a hétköznapi élet buktatói. Figyelmen kívül hagyta a
lényegtelen dolgokat, és csak azt látta, ami tényleg ott volt. És őt is megtanította
arra, hogy így nézzen a világra - vagy legalábbis önmagára. Matt nem látta benne a
visszataszítót - még most sem! - tehát nem is volt benne semmi visszataszító.
De ahogy pakolt be a bőröndbe, Olivia rájött, hogy az igazság mégsem ez.
Hiába tettette azt annyi évig, mégsem sikerült megszabadulni önpusztító
önmagától. Mi mással magyarázható az, amit tett? Hogyan lehetett annyira ostoba,
hogy Candace Potter után kutasson?
Elég csak azt megnézni, mit okozott vele. Például Emmának. Vagy
önmagának, illetve még inkább az egyetlen férfinak, akit valaha szeretett. Miért
ragaszkodott ahhoz, hogy a múltat bolygassa?
Mert, és ez volt a legfőbb igazság, volt valami, amin nem tudott túllépni.
Hiába tanulmányozott át mindent, ami az adoptálás, az élet mellett szólt - és az
évek során Olivia tényleg rengeteget olvasott erről - volt egy alapigazság, amit nem
lehetett megkerülni: Ha az ember állapotos lesz, végérvényesen válaszút elé kerül.
Bármi mellett is dönt, örökké azon fog gondolkodni, mi lett volna, ha a másik utat
választja. Hiába volt nagyon fiatal, hiába volt lehetetlenség az, hogy megtartsa a
gyerekét, hiába hozták meg mások a döntést helyette, nem múlt el nap úgy, hogy
Olivia el ne tűnődött volna a nagy „mi lett volna, ha" kérdésen. Nincs nő, aki
máshogy érzett volna a helyében. Kopogtak az ajtón.
Olivia várt. Újra kopogtak. Nem volt kukucskáló az ajtón, ezért odalépett az
ablakhoz, félrehúzta a csipkefüggönyt, és kilesett.
Két férfi állt az ajtó előtt. Az egyikük úgy nézett ki, mintha most lépett volna

ki egy L. L. Bean katalógusból. A másik férfi hatalmas volt. Az öltöny, amit viselt,
mintha kicsi lett volna rá, de valószínűnek látszott, hogy az ő méretében nem
gyártanak ruhadarabokat. A haja katonásan rövidre volt nyírva, nyaka pedig nem
volt. A hatalmas férfi az ablak felé fordult, és elkapta Olivia pillantását. Megbökte
a kisebbiket. A kisebbik is felé fordult.
- FBI - mondta a normális méretű. - Beszélni szeretnénk magával.
- Nincs mit mondanom.
L. L. Bean közelebb lépett hozzá. - Nem hinném, hogy ez túl okos dolog,
Mrs. Hunter.
- Ha bármi kérdése van, keresse meg az ügyvédemet, Ike Kiért. A férfi
elmosolyodott. - Talán jobb, ha megpróbálom még egyszer. Oliviának nem tetszett,
ahogy ezt mondta.
- A nevem Adam Yates, és a Szövetségi Nyomozóiroda Las Vegas-i
kirendeltségének a vezetője vagyok. Ez itt - a nagydarab fickó felé bökött - Cal
Dollinger különleges ügynök. Mindenképpen beszélni szeretnénk Olivia Hunterrel,
de ha ez nem megy, akkor letartóztatjuk Candace Pottert.
Olivia térde majdnem összecsuklott régi neve hallatán. A nagydarab férfi
sziklaszerű arcán mosoly terült szét. Élvezte a helyzetet.
- Magán múlik, Mrs. Hunter.
Nem volt választása. Csapdába került.
Be kell engednie őket, beszélnie kell.
- Láthatnám az irataikat?
A nagyember odalépett az ablakhoz. Oliviának kényszerítenie kellett magát,
hogy ne lépjen hátra. A férfi benyúlt a zsebébe, kivette az igazolványát, és olyan
erővel nyomta neki az ablaküvegnek, hogy Olivia önkéntelenül is hátraugrott. A
másik, a Yates nevű, ugyanígy tett. Az igazolványok eredetinek látszottak, noha
tudta, hogy milyen könnyű hamisakhoz hozzájutni.
- Csúsztassák be a jelvényüket az ajtó alatt. Fel akarom hívni az irodájukat,
hogy igazolják magukat.
A nagydarab, Dollinger, vállat vont, az öntelt mosoly továbbra is ott virított
az arcán. Most szólalt meg először: - Oké, Candi.
Olivia nyelt egyet. A férfi benyúlt a tárcájába, kivette belőle a jelvényt, és
becsúsztatta az ajtó alatt. Semmi értelme nem lett volna tovább folytatni és
telefonálni. A jelvény túlságosan is valódinak látszott - ráadásul Cal Dollinger, aki
a jelvény szerint valóban a Las Vegas-i iroda különleges ügynöke volt, egy
pillanatig sem habozott átadni azt.
Kinyitotta az ajtót. Elsőként Adam Yates lépett be. Cal Dollingernek le
kellett hajolnia, mintha egy sátorba próbált volna bejutni. Megállt az ajtóban, és
összefonta a karját.
- Szép időnk van - jegyezte meg Yates. És aztán Dollinger becsukta az ajtót.

Negyvenkilencedik fejezet
Loren Muse magánkívül volt a dühtől.
Először azon volt, hogy felhívja Ed Steinberget, és elpanaszolja, Yates
hogyan bánt vele, de aztán meggondolta magát. A kishölgy nem tud vigyázni
magára. Fel kell hívnia a főnökét, hogy segítsen neki. Nem, ebből nem kért. Még
mindig benne volt a nyomozásban. Remek, csak ennyit akart. Betenni a lábát az
ajtórésbe. Nekiállt előbányászni mindent, amit csak lehetett a szobatársról, Kimmy
Dale-ről. Nem volt túl bonyolult feladat. Kimmynek volt priusza prostitúcióért.
Bármit is gondoltak az emberek, a prostitúció nem volt legális Clark megyében,
ahol Las Vegas van.
A rendőrtiszt, akit annak idején megbíztak a nő felügyeletével, egy Taylor
nevű régi motoros volt. Emlékezett Dale-re.
- Mit is mondjak róla? - kezdte Taylor. - Kimmy Dale-nek szörnyű
gyermekkora volt, de melyik lánynak nem azok közül, akik idekerülnek? Szokta
hallgatni Howard Sternt?
- Persze.
- Hallotta már, mikor sztriptíz táncosokkal beszélget? Mindig megkérdezi
viccesen, hogy „És hány éves korában erőszakolták meg először?", és mindig van
rá válaszuk. Mindannyiukat megerőszakolták. Ülnek ott, és arról mesélnek, hogy
milyen nagyszerű dolog meztelennek lenni, és hogy ez az ő saját döntésük volt,
bla-bla-bla, de mindig van valami a háttérben.
Érti, mire gondolok?
- Értem.
- Kimmy Dale is klasszikus eset. Elszökött otthonról, és valószínűleg
tizennégy vagy tizenöt évesen elkezdett sztrippelni.
- Tudja, hol van most?
- Kiköltözött Renóba. Ha akarja, megadhatom az otthoni címét.
- Akarom.
A férfi beolvasta a címet a telefonba. - Legutóbb azt hallottam, hogy egy
Buzgómócsing nevű helyen táncol.
Buzgómócsing, gondolkodott el Loren. Nem azt mondta Yates, hogy ezen a
helyen dolgozott Charles Talley?
- Reno remek hely - folytatta Taylor. - Nem olyan, mint Vegas. Ne értsen
félre. Imádom Vegast. Mindannyian imádjuk. Szörnyű, borzasztó és korrupt, de
mégsem megyünk el. Érti, mire gondolok?
- Newarkból telefonálok, New Jersey-ből - felelte Loren. - Úgyhogy igen,
értem, mire gondol.
Taylor felnevetett. - Szóval Reno manapság remek hely családalapításra. Jó
az időjárás, mert a Sierra Nevada lábainál van. Annak idején ez volt az Államokban
a válások fővárosa, és több milliomos van négyzetméterenként, mint bárhol máshol

az országban. Járt már arra?
- Sajnos nem.
- Csinos?
- Imádnivaló vagyok.
- Akkor jöjjön el Vegasba. Körbevezetem.
- A következő géppel repülök.
- Várjon, ugye maga nem olyan „utálok-minden-férfit" féle feminista?
- Csak, ha nem alszom ki magam.
- Szóval mi ez az egész?
Megcsörrent Loren mobiltelefonja.
- Majd később elmagyarázom, oké? Köszönöm, Taylor.
- A Mandala Bay a törzshelyünk.
Ismerek ott egy fickót, imádni fogja.
- Rendben, hamarosan ott vagyok, viszlát.
Lerakta a telefont, és felvette a mobilt.
- Halló?
Katherine Anya szólt bele mindenféle bevezetés nélkül. - Ugye megölték?
Loren első gondolata az volt, hogy megint elkezd hímezni-hámozni, de volt valami
Katherine Anya hangjában, ami azt súgta neki, hogy csak az időt húzná vele.
- Igen.
- Akkor találkoznunk kell.
- Miért?
- Eddig nem mondhattam semmit. Mary Rose nővér különleges eset volt.
- Milyen szempontból volt különleges?
- Loren, kérem, jöjjön be az irodámba, amilyen gyorsan csak tud. Mutatnom
kell valamit.
- Mit tehetek önért, Yates ügynök? - kérdezte Olivia. Az ajtó előtt álló Cal
Dollinger végigpásztázta a szobát a szemével. Adam Yates leült, és a combjára
ejtette a karját. - Jó sok könyve van - mondta.
- Micsoda megfigyelés.
- A magáé vagy a férjéé?
Olivia csípőre tette a kezét. - Áh, most már értem, miről van szó. Tisztázzuk
a kérdést. A könyvek többsége az enyém. Végeztünk? Yates elmosolyodott. - Maga
nagyon szórakoztató - mondta Yates.
- Nem szórakoztató, Cal?
Cal bólintott. - A legtöbb kurva megkeseredik. De ő nem.
Egy csipetnyi napfény.
- Igen, valóban napfény - helyeselt Yates.
Oliviának egyre kevésbé tetszett a beszélgetés menete.
- Mit akarnak?

- Maga megrendezte a saját halálát - mondta Yates.
- Ez bűncselekmény. Olivia nem felelt.
- A lány, aki igazából meghalt - folytatta Yates. - Mi is volt a neve?
- Fogalmam sincs, miről beszél.
- Cassandrának hívták, ugye? - hajolt közelebb Yates egy kicsivel.
- Maga ölte meg?
Olivia igyekezett nyugodt maradni. - Mit akarnak?
- Tudja azt maga nagyon jól.
Yates keze ökölbe szorult, aztán újra kiengedett.
Olivia az ajtóra pillantott. Cal higgadtan ült, mint egy szobor.
- Sajnálom, de nem tudom.
Yates kényszeredetten elmosolyodott. - Hol van a szalag?
Olivia megmerevedett. Hirtelen újra a lakókocsiban találta magát. Mikor
Kimmy és ő beköltöztek, szörnyű szag uralkodott odabent, mintha elhullott állatok
tetemei hevertek volna a sarokban. Kimmy vásárolt néhány potpourrit, amik jól be
voltak parfümözve. Megpróbáltak elfedni valamit, amit soha nem sikerült igazán
elrejteni. A szag most újra megrohanta. Látta Cassandra összetört testét. Emlékezett
a Clyde Rangor arcára kiült félelemre, ahogy azt kérdezte: - Hol van a szalag?
Igyekeznie kellett, hogy a hangja ne remegjen. - Nem tudom, miről beszél.
- Miért menekült el, és miért változtatta meg a nevét?
- Új életet akartam kezdeni.
- Ennyi az egész?
- Nem - mondta. - Nem „ennyi az egész". - Olivia felállt. - Nem válaszolok
egyetlen kérdésre sem, amíg nincs itt az ügyvédem.
Yates rápillantott. - Üljön le.
- Azt akarom, hogy hagyják el a házamat.
- Azt mondtam, üljön le.
Olivia ismét Cal Dollingerre pillantott. Továbbra is mozdulatlan szobor volt.
Kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé. Olivia úgy tett, ahogy Yates mondta.
Leült.
- Valami olyasmit akartam mondani, hogy „Igazán szép életet alakított ki
magának, megértem, hogy nem akar lemondani róla" - kezdte Yates. - De félek,
hogy nem illene ide. Ez a környék egy pöcegödör. A háza egy trágyadomb. A férje
pedig egy sittes bűnöző, akit jelenleg egy hármas gyilkosságért köröznek - mondta
Yates mosolyogva. - Az ember azt gondolná, hogy másmilyen életet akart
magának, Candi. De döbbenetes módon épp az ellenkezőjét látom.
Yates szándékosan magára akarta haragítani. Olivia nem hagyta, hogy ez
megtörténjen. - Szeretném, ha mindketten elmennének.
- Nem is érdekli, hogy megtudják a titkát?
- Kérem, távozzanak.

- Le is tartóztathatnám.
Olivia úgy döntött, hogy kockáztatnia kell. Előrenyújtotta a kezét, hogy
nyugodtan tegye rá a bilincset.
Yates nem mozdult. Természetesen letartóztathatta volna. Olivia nem volt
teljesen tisztában az idevonatkozó törvényekkel, de egyértelműen köze volt egy
gyilkossághoz - áldozatnak tettette magát. Ennyi már bőven elég volt ahhoz, hogy
letartóztassák.
De Yates nem ezt akarta.
Clyde esdeklő hangja: - Hol van a szalag?
Yates valami mást akart. Valamit, amiért Cassandra meghalt. Valamit, amiért
Clyde Rangor gyilkolni is képes volt.
Olivia ránézett. Tekintete a férfit fürkészte.
A keze hol ökölbe szorult, hol kiegyenesedett.
Olivia még mindig maga elé tartotta a csuklóit. Várt még egy másodpercet,
majd leengedte őket.
- Semmilyen szalagról nem tudok - mondta.
Most Yates kezdte el őt tanulmányozni. - Hiszek magának - mondta egy idő
múltán.
És attól, ahogy ezt mondta, Olivia még jobban megrémült.
- Kérem, jöjjön velünk - mondta Yates.
- Hová?
- Bevisszük.
- Milyen váddal?
- Soroljam?
- Fel kell hívnom az ügyvédemet.
- Majd felhívja odabentről.
Olivia nem tudta, mit tegyen. Cal Dollinger tett egy lépést felé. Mikor Olivia
hátrálni kezdett, a nagyember megszólalt. - Azt akarja, hogy bilincsbe verjük?
Olivia megállt. - Nem, arra nem lesz szükség.
Elindultak kifelé. Yates ment legelöl. Dollinger közvetlenül Olivia mellett
maradt. Mikor kiléptek az ajtón, Olivia körülnézett. A hatalmas sörösüveg most is
ott volt az égen. Valamiért ez megnyugtatta. Yates előrement. Kinyitotta a kocsi
ajtaját, beszállt, és beindította a motort. Visszafordult, és Oliviára nézett, akinek
abban a pillanatban beugrott. Felismerte.
A neveket könnyen elfelejtette, de az arcok örökké kísértették. Annak idején,
tánc közben ezzel terelte el a gondolatait. Az arcokat tanulmányozta. Megjegyezte,
és osztályozta őket aszerint, hogy mennyire unottak vagy élvezkedőek, és próbálta
felidézni, hányadszor látja őket. Egyfajta mentális gyakorlat volt, amivel
elszórakoztathatta magát.
Adam Yates törzsvendég volt Clyde klubjában.

Talán egy pillanatra megtorpant, de az is lehet, hogy Cal Dollinger
egyszerűen csak megérezte, mi játszódik le benne. Olivia el akart rohanni, futni,
amíg a lába bírja, de Dollinger hirtelen megfogta a karját. Nem durván, de elég
erősen ahhoz, hogy odafigyeljen rá. Olivia megpróbálta kiszabadítani magát, de
ennyi erővel, egy betonfalat is próbálhatott volna odébb tolni.
Nem tudott megmozdulni.
Már majdnem odaértek a kocsihoz. Cal felgyorsított. Olivia tekintete
végigpásztázta az utcát, és megakadt Lawrence-en. A sarkon állt egy másik
férfival, akit Olivia nem ismert. Mindketten barna papírzacskót tartottak a
kezükben. Lawrence meglátta, és felemelte a kezét, hogy üdvözölje. Olivia
hangtalanul formálta a szót az ajkaival: Segítség!
Lawrence arckifejezése nem változott meg. Egyáltalán nem reagált. A másik
férfi elsütött egy viccet. Lawrence hosszan felnevetett, és a combját csapkodta.
Nem vette észre.
Odaértek az autóhoz. Olivia lázasan gondolkodott. Nem akart beszállni
velük. Megpróbálta lelassítani a lépteit. Dollinger élesen megszorította a karját.
- Haladjon - mondta.
Dollinger kinyitotta a hátsó ajtót. Olivia próbált ellenszegülni, de a férfi
szorítása egyszerűen túl erős volt. Dollinger benyomta a hátsó ülésre.
- Hé, van egy dolcsija?
A nagyember gyorsan hátrapillantott. Lawrence volt az. Dollinger
visszafordult, figyelemre sem méltatva a kéregetőt, de Lawrence megragadta a
vállát.
- Hé, ember, éhes vagyok. Van egy dolcsija?
- Kopj le.
Lawrence megérintette a nagyember mellkasát.
- Csak egy dolcsit kértem, ember.
- Vedd le rólam a kezed.
- Egy dolcsi. Olyan sok az... Dollinger ekkor engedte el a karját.
Olivia csak egy pillanatig habozott. Mikor Dollinger két kézzel megragadta
Lawrence ingét, már készen állt. Kiugrott a kocsiból, és futásnak eredt. - Fuss, Liv!
- Lawrence-nek nem kellett kétszer mondania.
Dollinger elengedte Lawrence-t, és megpördült. Lawrence ráugrott a hátára.
Dollinger úgy söpörte le onnét, mint más a korpát a válláról. És akkor Lawrence
valami igazán vakmerőt cselekedett. Megütötte Dollingert a barna papírzacskóval.
Olivia hallotta a sörösüveg csendülését. Dollinger visszafordult, és keményen
mellbe vágta Lawrence-t. A férfi a járdára zuhant.
- Állj! FBI! - kiáltotta Dollinger. Abból nem eszel, nagyfiú.
Olivia hallotta, hogy a kocsi csikorgó kerekkel elindul, ahogy Yates
beletaposott a gázba. Hátrapillantott.

Dollinger a nyomában volt. És a kezében fegyver.
Talán húsz méter előnye lehetett. Tiszta erőből futott. Ismeri a környéket, ez
előny, nem? Befordult egy mellékutcába.
Üres volt - sehol senki. Dollinger követte.
Megkockáztatott egy pillantást a háta mögé. A férfi mintha közelebb került
volna hozzá, és egyáltalán nem látszott rajta, hogy fáradna.
Még gyorsabban kezdett futni, a szíve vadul vert.
Egy golyó süvített el a füle mellett. Aztán még egy. ; Uramisten, ez lő!
Kijutott a mellékutcából. Embereket kell találnia. Csak nem lövik le mások
szeme láttára.
Vagy mégis?
Jobbra kanyarodott. Az autó már ott volt. Yates gyorsított. Olivia átvetette
magát egy parkoló autón, és a járdán futott tovább. A régi Pabst Blue Ribbon
gyárnál jártak. Hamarosan lebontják, és felhúznak helyette egy újabb
színtelen-szagtalan bevásárló központot. Most azonban ezek a romok menthetik
meg az életét. Várjunk csak, hol van az a régi kisvendéglő?
Elfordult balra. Itt lesz a második sarkon. Emlékezett rá. Nem mert már
hátranézni, de hallotta a férfi lépteit. Egyre közelebb került hozzá.
- Állj!
Soha, gondolta. A kisvendéglő. Hol a pokolban van már? Jobbra
kanyarodott. Bingó, megvan!
Az ajtó felé vetette magát. Akkor nyomta le a kilincset, mikor Dollinger
befordult a sarkon. Felrántotta az ajtót, és bezuhant.
- Segítség!
Mindössze egy ember volt odabent. Épp mosogatott a pult mögött.
Meglepetten nézett föl a poharakból. Olivia felállt, és villámgyorsan bereteszelte az
ajtót.
- Hé - kiáltotta a pultos - mi folyik itt?
- Meg akarnak ölni.
Az ajtó megremegett. - FBI. Kinyitni!
Olivia megrázta a fejét. A pultos habozott egy pillanatig, majd a hátsó szoba
felé intett a fejével. Olivia az ajtóhoz lépett. A pultos elővett egy shotgunt,
Dollinger pedig berúgta az ajtót.
A pultos megdöbbent a hatalmas méretű ember látványától. - Azt a kurva
élet!
- FBI! Dobja el!
- Nyugodjon meg, haver.
Dollinger felemelte a fegyverét, és kétszer meghúzta a ravaszt. A pultos
mindössze egy vérfoltot hagyott maga után a falon, ahogy a földre hanyatlott. Oh
Istenein Oh Istenem Oh Istenem! Olivia sikítani akart. Nem. Nem szabad. Tűnj el

innét. Igyekezz.
A szíve alatt hordott gyermekre gondolt. Ez plusz erőt adott neki.
Becsusszant a hátsó szoba ajtaján.
Lövések záporoztak a falra mögötte. Olivia a földre vetette magát.
A hátsó kijárat felé kúszott. Nehéz acélajtó volt. A kulcs benne volt a zárban.
Kinyitotta az ajtót, a kulcsot pedig addig feszítette, míg beletört a zárba. Kigördült
a napfényre. Az ajtó becsapódott, és automatikusan bezáródott a háta mögött.
Hallotta, hogy a férfi rángatja a kilincset. Mikor az nem engedett, elkezdte rugdosni
az ajtót. Ez nem fog olyan könnyen kinyílni. Olivia rohant, igyekezett távol tartani
magát a nagyobb utcáktól, csakúgy mint Yates autójától vagy Dollinger lépteitől.
Egyiküket sem látta. Legfőbb ideje volt, hogy eltűnjön innen.
Még vagy két mérföldet kocogott, aztán felszállt egy buszra, azzal se nagyon
törődve, hogy hová megy. Elizabeth központjában leszállt róla, és az egyik
várakozó taxihoz lépett.
- Hová lesz a fuvar? - kérdezte a sofőr.
Olivia még mindig alig kapott levegőt. - A Newark reptérre.
Ötvenedik fejezet
Miközben Matt Pennsylvaniát igyekezett átszelni a fehér Isuzuval, egyre
azon álmélkodott, mennyi, akkor haszontalannak tűnő információt őrzött meg az
emlékezetében a börtönből. A börtön persze nem úgy volt a bűnözés iskolája,
ahogy sokan gondolták. Nem volt szabad elfelejteni, hogy a bentlakókat,
akárhogyan is, de elkapták, így bármekkora szakértelemről is tettek tanúságot, arra
azért vetült némi árnyak.
Soha nem is figyelt oda rájuk igazán. Nem érdekelték az efféle dolgok. Az
volt a terve, és kilenc évig sikerült is eszerint élnie, hogy távol tarja magát minden
törvénytelen dologtól.
Ez most megváltozott.
Saul autólopási módszere gyümölcsözőnek bizonyult. És Matt-nek most
újabb törvénykerülő leckék jutottak eszébe a rács mögött töltött időszakból.
Megállt egy Great Western parkolójában a 80-as út mentén. Nem voltak
biztonságiak, nem érhette meglepetés. Nem másik autót akart lopni, csak egy
rendszámtáblát. Olyan rendszámot akart, amiben volt P. Szerencséje volt. Az
alkalmazottak parkolójában volt egy P betűs rendszámtábla. Ez megteszi, gondolta.
Délelőtt tizenegy óra volt. A legtöbb helyen ilyenkorra már megtörténik a
műszakváltás.
A kocsi tulajdonosa feltehetően odabent lesz még néhány óráig.
Megállt egy Home Depotnál, és vett egy tekercs fekete szigetelőszalagot,

amilyet telefonzsinórok javításához szoktak használni. Megbizonyosodott róla,
hogy senki nem figyeli, aztán letépett egy csíkot a szalagból, és B betűvé
változtatta vele a P-t. Egy tüzetes vizsgálatnál valószínűleg feltűnt volna, de addig
ki kellett tartania, míg célhoz nem ér.
Míg meg nem érkezik a pennsylvaniai Harrisburgbe.
Nem volt más választása. El kellett jutnia Renóba.
Ez pedig azt jelentette, hogy fel kell ülnie egy repülőgépre. Tudta, hogy ez
kockázatos. A börtönbéli tippek, még ha működtek is a maguk idején, mind
szeptember 11. előttiek voltak.
A biztonsági előírások sokat változtak azóta, de azért voltak módszerek.
Átgondoltság, gyorsaság és szerencse - csak ezekre volt szüksége.
Először bedobott egy régimódi, zavarkeltő trükköt. Egy nyilvános fülkéből
felhívta a Newark repteret, és lefoglalt egy helyet a következő torontói járatra.
Talán kiszúrják, és megállapítják, hogy amatőr. Talán nem. Lerakta, átballagott egy
másik telefonhoz, és lefoglalt egy másik helyet. Leírta a helyfoglalás kódját, aztán
letette a kagylót, és csóválni kezdte a fejét. Ez nem lesz egyszerű.
Beállt a kocsival a harrisburgi repülőtér parkolójába. A Mauser M2-es még
mindig a zsebében lapult. Semmi szín alatt nem vihette be magával. Berakta a
fegyvert az anyósülés alá, mert, ha minden jól megy, úgy tervezte, hogy visszatér
ide. Az Isuzu jó szolgálatot tett neki. Azt tervezte, hogy ír majd a tulajdonosának,
hogy elmagyarázza, miért tette azt, amit. Egy kis szerencsével lesz még rá
lehetősége. Most pedig nézzük, működik-e a terv.
De először alvásra volt szüksége. Vett egy baseball-sapkát az
ajándékboltban, aztán keresett egy üres széket a váróteremben, összekulcsolta a
karját a mellkasa előtt, az arcába húzta a sapka sildjét, és becsukta a szemét. Az
emberek örökké alszanak a repülőterek várótermeiben. Miért zavarná meg bárki is?
Mikor egy órával később magához tért, úgy érezte, szétrobban a feje. Elindult
fölfelé, az indulási oldalra. Vett magának egy-egy levél extra-erős Tylenolt és
Motrint. Mindkettőből bevett három-három szemet. Azután bement a mosdóba, és
megmosta az arcát.
A jegykiadó pultnál hosszú sor állt. Ez jól jött neki, feltéve persze, hogy jól
időzített. Ha a kiszolgáló személyzet elfoglalt, megnőnek az esélyei. Mikor végre
sorra került, a nő rámosolygott a pult mögül.
- Chicago, 188-as járat - mondta Matt.
- Húsz perc múlva indul - felelte a nő.
- Tudom, de dugóba kerültem, és.
- Láthatnám az igazolványát?
Odaadta a jogosítványát. A nő begépelte, hogy Hunter M.
Ez volt az igazság pillanata. Matt mozdulatlanul állt.
A nő összevonta a szemöldökét, és ismét beütött valamit.

Nem történt semmi. - Nem látom a nevét, Mr. Hunter.
- Ez különös.
- Van helyfoglalási kódja?
- Természetesen.
Matt átnyújtotta neki a számot, amit a telefonban kapott. A nő begépelte a
karaktereket: YTIQZ2. Matt visszafojtott lélegzettel állt. A nő felsóhajtott. Megvan a probléma.
- Vagyis?
Megcsóválta a fejét. - Elírták a nevét a helyfoglalásnál. Matt helyett Mike-ot
írtak, családnévként pedig Huntmant.
- Nem értem, hogyan érthették félre - mondta Matt.
- El se hinné, milyen gyakran megtörténik.
- Semmin nem lepődök már meg.
Váltottak egy a világ-tele-van-hülyével mosolyt, aztán a nő kinyomtatta a
jegyét, elvette a pénzt, Matt pedig megköszönte, és elindult a beszálló kapu felé.
Harrisburgből nem volt közvetlen járat Reno felé, de ez talán még jól is jött neki.
Nem tudta, hogy a légitársaságok adatbázisai milyen kapcsolatban vannak a
szövetségiek számítógépeivel, de úgy gondolta, hogy két rövid repülőutat nehezebb
lenyomozni, mint egy hosszút. Vajon a rendszer azonnal kidobja a nevét? Matt
kételkedett benne - vagyis inkább erősen reménykedett az ellenkezőjében.
Logikusan gondolkodva, kellett lennie valamennyi átfutási időnek - begyűjteni az
információkat, szortírozni azokat, eljuttatni a megfelelő személyhez. Minimum két
óra.
Õ pedig egy óra múlva Chicagóban lesz. Elméletileg jól hangzott.
Mikor leszálltak a chicagói O'Hare repülőtéren, a szíve gyorsabban kezdett
verni. Mikor kilépett a gépből, igyekezett nyugodtnak tűnni, de közben azon
gondolkodott, mit fog tenni, ha rendőrök állnak a kijáratnál. De senki nem ragadta
meg a grabancát, ahogy lelépett a kifutópályára. Kiengedte a levegőt. A neheze
azonban még csak most következett. A Renóba tartó út hosszabb volt. Ha rájöttek,
hogy először mit csinált, akkor bőven lesz elég idejük, hogy elkapják. így hát
ezúttal valami mással próbálkozott.
Ennél a jegykiadó pultnál is hosszú sor állt. Mattnek pont erre volt szüksége.
Türelmesen várakozott, és közben azt figyelte, melyik alkalmazott látszik a
legfáradtabbnak vagy a legengedékenyebbnek. A hosszú pult jobb oldali szélén
találta meg. A nő arcán azt látta, hogy mindjárt elsírja magát.
Megnézte ugyan az igazolványokat, de a tekintetében nem sok fény volt.
Folyamatosan sóhajtozott. Mindegyre körbenézett, mintha kiutat keresne.
Nyilván otthoni gondjai vannak, gondolta Matt. Talán összeveszett a férjével vagy
a kamaszlányával vagy ki tudja? De az is lehet, Matt, hogy egy nagyon
lelkiismeretes nő, akinek csak az arckifejezése ilyen fáradt.

Más választása azonban nem volt. Mikor Matt a sor elejére ért, a
kiválasztottja épp nem volt szabad, ezért úgy tett, mintha keresne valamit, és
közben intett a mögötte álló családnak, hogy menjenek előre. Ezt megismételte
még egyszer, és aztán végre az ő embere mondta: - Következőt.
Felvette a legsemlegesebb arcát, és odalépett a pulthoz. - A nevem Matthew
Huntler. - Átnyújtott egy papírt, amin a helyfoglalás kódja volt. A nő elvette, és
begépelte.
- Chicagóból Reno/Tahoe felé, Mr. Huntler.
- Igen.
- Igazolványt kérek.
Ez volt a legnehezebb rész. Megpróbálta olyan simán csinálni, ahogy csak
tudta. M. Huntler egy repülőklub tagja volt, ahová Matt néhány órával ezelőtt
regisztrált be. A számítógépek mit sem tudnak a ravaszságról. Néhány ember
azonban igen. Odaadta a tárcáját. A nő először rá sem nézett. Még mindig a
klaviatúrán pötyögött valamit. Lehet, hogy szerencséje lesz. Talán meg sem nézi az
igazolványát.
- Csomag?
- Nem, ma semmi.
Bólintott, gépelt tovább. Aztán rápillantott az igazolványra. Matt érezte,
hogy a gyomra görcsbe rándul. Eszébe jutott valami, amit még Bernié küldött neki
e-mailen évekkel ezelőtt. Így szólt:
Itt egy mókás teszt. Olvasd el ezt a mondatot: FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF SCIENTIF-. IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.
Most számold meg, hány F betű van benne.
Megszámolta, és négyet talált. A helyes válasz hat volt. Nem látunk minden
betűt. Az ember így van összerakva. Valami ilyesmire épített most is. Hunter,
Huntler. Ki venné észre a különbséget?
- Ablak vagy folyosó? - kérdezte a nő.
- Folyosó.
Sikerült. A biztonsági ellenőrzés még ennél is simábban ment - végül is
egyszer már ellenőrizték a személyazonosságát a pultnál, nem igaz? A biztonsági
őr gondosan megnézte a képet, aztán az arcát, de arra nem lett figyelmes, hogy az
igazolványon a Hunter a beszállókártyán viszont a Huntler név áll. Mindig
mindenhol akadnak sajtóhibák. Többszázezer beszállókártyát néz meg minden nap,
hogyan is vehetne észre egy ilyen apró hibát?
Matt utolsóként szállt be a gépbe. Elfoglalta közlekedőfolyosó melletti
székét, majd behunyta a szemét, és fel sem ébredt addig, míg a pilóta be nem
mondta a hangosbeszélőbe, hogy hamarosan leszállnak Renóban.
Katherine Anya irodájának ajtaja csukva volt.

Lorent ezúttal nem rohanták meg gyerekkori emlékek. Keményen
bekopogott, és a kezét az ajtó gombjára tette. Mikor meghallotta Katherine anya
hangját, hogy „Szabad", azonnal benyitott.
A Főnökasszony az ajtónak háttal állt. Akkor sem fordult meg, mikor Loren
belépett.
- Biztos vagy benne, hogy Mary Rose nővért meggyilkolták? - kérdezte
egyszerűen.
- Igen.
- Tudod, ki tette?
- Még nem.
Katherine Anya lassan bólintott. - Sikerült megtudnod az igazi nevét?
- Igen - felelte Loren. - Bár egyszerűbb lett volna, ha megmondja.
Arra számított, hogy Katherine Anya vitába száll vele, de nem tette.
- Nem mondhattam meg.
- Miért nem?
- Nem tehettem.
- Ő mondta el?
- Nem, vagyis nem szándékosan. De én tudtam.
- Hogyan jött rá?
Az apáca megvonta a vállát.
- Amit a múltjáról mesélt - mondta. - Nem vágott egybe.
- Szembesítette vele?
- Nem, soha. És soha nem árulta el a valódi nevét sem. Azt mondta,
veszélybe sodorna vele másokat. De tudtam, hogy mocskos ügyekről van szó. Mary
Rose nővér el akarta felejteni a múltját. Vezekelni akart. És vezekelt is. Nagyon
sokat tett ezért az iskoláért és ezekért a gyerekekért.
- A munkájával vagy anyagiakkal?
- Mindkettővel.
- Pénzt adott magának?
- A gyülekezetnek - javította ki Katherine Anya.
- Igen, egy elég jelentős összeget.
- Ez úgy hangzik, mintha bűnös pénz lett volna. Katherine Anya
elmosolyodott. - Miért, van másmilyen is?
- Akkor az a mese a szívmasszázsról...?
- Tudtam az implantátumokról. Elmondta korábban.
És azt is mondta, ha fény derül a kilétére, meg fogják ölni.
- De maga nem hitte, hogy ez történt.
- Természetes halálnak látszott.
Gondoltam, az lesz a legjobb, ha békén hagyjuk.
- És akkor miért gondolta meg magát?

- A pletykák miatt - mondta.
- Hogy érti ezt?
- Az egyik nővérünk bizalmasan közölte velem, hogy egy férfit látott Mary
Rose nővér szobájában. Gyanakodtam, természetesen, de nem volt semmilyen
bizonyítékom. És gondolnom kellett az iskola jó hírére is. Ezért volt szükségem
arra, hogy feltűnés nélkül nyomozzanak, anélkül, hogy elárulnám Mary Rose
nővért.
- És bevont engem.
- Igen.
- És most, hogy már tudja, hogy meggyilkolták?
- Hagyott egy levelet.
- Kinek?
Katherine Anya megmutatta neki a borítékot.
- Egy Olivia Hunter nevű nőnek.
Adam Yates közel állt ahhoz, hogy pánikba essen. Jó messzire parkolt a régi
sörgyártól, és ott várta meg, míg Cal összetakarít maga után. Eltünteti a nyomokat.
Cal fegyverét nem lehet lenyomozni. A rendszámtáblák sem vezetnek senkihez.
Valaki esetleg láthatta, hogy egy hatalmas termetű ember üldöz egy nőt, de semmi
oka nem lett volna rá, hogy összekapcsolja az eseményt a halott pultossal. Talán
megússzák.
Nem, semmi talán. Voltak már nagyobb szarban is. A pultos fegyvert
szegezett Cal-re. Rajta vannak az ujjlenyomatai.
A lenyomozhatatlan fegyvert ott hagyják. Egy óra múlva pedig mindketten
túl lesznek az államhatáron. Meg fogják úszni.
Mikor Cal beült mellé, Adam azt mondta: - Ezt elcseszted.
Cal bólintott. - Ezt el.
- Nem kellett volna rálőni.
Cal ismét bólintott. - Hiba volt - értett egyet. - De nem hagyhatjuk, hogy
meglógjon. Ha fény derül a múltjára.
- Egyébként is kiderülhet. Loren Muse tud róla.
- Az igaz, de Olivia Hunter nélkül nem megy vele semmire. Ha elkapják,
menteni próbálja majd magát.
És akkor felszínre kerülhetnek az akkor történtek.
Yates érezte, hogy jeges marok szorítja össze a gyomrát. - Nem akarom,
hogy bárkinek is bántódása essék.
- Adam? Yates a nagydarab férfira nézett.
- Túl késő - mondta Dollinger. - Vagy mi vagy ők, emlékszel? Yates lassan
bólintott.
- Meg kell találnunk Oliviát - mondta Dollinger. - És nekünk kell megtalálni.
Ha valaki más tartóztatja le.

Yates befejezte helyette. - Lehet, hogy beszélni fog.
- Pontosan.
- Be kell idéznünk, mint koronatanút - mondta Yates. - Figyeljék a reptereket
és a vasútállomásokat, de addig ne csináljanak semmit, amíg nem értesítettek
minket.
Cal bólintott. - Már túl vagyok rajta.
Adam Yates végiggondolta a lehetőségeket. - Menjünk vissza az
ügyészségre. Hátha Loren talált valami használhatót arról a Kimmy Dale-ről.
Alig öt perce mentek, mikor megcsörrent a telefon. Cal felvette, és
belevakkantott.
- Dollinger ügynök. Cal figyelmesen hallgatott.
- Hagyják leszállni. Ted kövesse. Ne, ismétlem, ne tartóztassák fel. A
következő géppel ott leszek.
Lerakta. - Nos?
- Olivia Hunter - mondta. - Egy Reno felé tartó gépen ül.
- Ismét Reno.
- Az elhunyt Charles Talley és Max Darrow otthona.
- És talán a szalagé is - tette hozzá Yates jobbra kanyarodva.
- Minden út nyugatra vezet, Cal. Azt hiszem, jobb lesz, ha mi is Reno felé
vesszük az irányt.
Ötvenegyedik fejezet
A taxis a Reno Rides nevű cégnek dolgozott. Megállt, üresbe tette a váltót,
megfordult, és tetőtől talpig végigmérte Oliviát. - Biztos, hogy ezt a helyet kereste,
hölgyem? Olivia csak bámult maga elé.
- Hölgyem?
Egy díszes kereszt lógott a taxi visszapillantó tükréről.
A kesztyűtartóra imádságok voltak ragasztva.
- Ez a Center Lane Drive 488? - kérdezte.
- Igen.
- Akkor ezt kerestem. - Olivia a pénztárcájáért nyúlt.
Kifizette a viteldíjat. A férfi egy brosúrát adott neki.
- Mindig van más választás - mondta.
A brosúrának egyházi külseje volt. A borítón egy idézet volt János
evangéliumából. Olivia kipréselt magából egy mosolyt.
- Jézus szereti magát - mondta a taxis.
- Köszönöm.
- Bárhová elviszem, ahová csak akarja. Ingyen. - Jó lesz itt - mondta Olivia.

Kiszállt a taxiból. A férfi szánakozó pillantást vetett rá. Olivia intett neki, mikor
elhajtott. A szeme elé tette a kezét, hogy a vakító napfénytől el tudja olvasni a neon
feliratot:
BUZGÓMÓCSING - SZTRIPTÍZ BÁR
Egész testében megremegett. Régi reflexek, gondolta. Soha nem járt még
ezen a helyen, mégis ismerte. Ismerte a koszos furgonokat, amelyek megtöltötték a
parkolót. Ismerte az ostoba tahókat, akik odabent ültek, ismerte a tompa fényeket, a
pózna ragacsos érintését. Úgy indult el az ajtó fel, hogy tudta, mi vár rá odabent.
Matt a börtöntől félt - hogy visszakerül. Neki ez volt a börtöne. Cuki Candi ismét
életre kelt.
Olivia Hunter évekkel ezelőtt megpróbálta kiűzni magából Candace „Cuki
Candi" Pottert. De régi énje most újra visszatért. Tudta, mit mondanak a szakértők:
Az ember igenis meg tud szabadulni a múltjától. Ő is becsukta Candit a
hátsószobába, rázárta az ajtót, és eldobta a kulcsot. Megpróbált mindent, de volt
valami, ami résnyire mindig nyitva tartotta az ajtót, akármilyen erősen is szorította.
A gyereke.
Hirtelen jeges rémület hasított belé. Uramisten, gondolta. A lánya vajon itt
dolgozik?
Istenem, add, hogy ne.
Délután négy óra volt. Rengeteg ideje volt még az éjféli találkozóig.
Elmehetne addig valahová, kereshetne egy Starbucksot vagy egy hotelszobát, és
alhatna egy keveset. A gépen egy rövid időre sikerült ugyan elszunnyadnia, de
ráfért volna még néhány óra.
Amint leszállt a gépe, felhívta az FBI főparancsnokságát, és Adam Yatest
kérte.
Mikor kapcsolták az irodáját, letette.
Szóval Yates valóban ügynök volt. Nyilván Dollinger is.
Ez ezt jelentette, hogy két FBI ügynök próbálta megölni.
Itt nem lesz letartóztatás. Túl sokat tudott. - Ismét eszébe jutottak Clyde
utolsó szavai: „Csak azt mondd meg, hol van."
A dolgok kezdtek értelmet nyerni. Suttogták, hogy Clyde videofelvételeket
készített, és embereket zsarolt vele. Valószínűleg rossz fickót akart megzsarolni vagy Yatest vagy valakit, aki közel állt hozzá. Ez vezette el őket szegény
Cassandrához. Vajon nála volt a szalag? Vagy ő szerepelt rajta? Ahogy ott állt,
meglátta a feliratot: BUZGÓMÓCSING MENÜ $4.99. Olivia megadóan bólintott.
Jöjjön, aminek jönnie kell. Elindult a bejárati ajtó felé.
Várnia kellene, és később visszajönnie.
Nem.
Az ajtóban kíváncsian néztek rá. Nők nem jártak ilyen helyre egyedül. Száz
évben egyszer egy fickó elhozta a barátnőjét, aki meg akarta mutatni, hogy ő

milyen szabadszellemű.
Vagy esetleg leszbikus hajlamai voltak. Vagy akármi.
De nők soha nem jöttek egyedül.
Néhányan odafordultak, mikor belépett, de távolról sem mindenki. Az
emberek lassan reagáltak az ilyen helyeken. A levegő fülledt volt és ragadós. A
fények tompán világítottak. A legtöbb kuncsaft valószínűleg azt hitte, hogy ő is itt
dolgozik, vagy a leszbikus barátnője elé jött, akinek hamarosan lejár a műszakja.
A Humán League „Dont You Want Me" című száma szólt a hangszórókból.
Ez a dal már akkor is klasszikusnak számított, mikor Olivia táncolt. Retro,
gondolta, de igazából mindig is szerette ezt a számot. Egy ilyen helyen úgy
válogatták össze a zenét, hogy az fokozza a szexi hangulatot, de ha jobban
odafigyelt az ember, akkor észrevehette, hogy Phil Oakey, az énekes, egy megtört
szív fájdalmáról énekel. A refrént nem vágyakozva ismételgette, hanem
reménytelen kétségbeeséssel. Olivia egy hátsó bokszot választott. Három táncos
volt a színpadon egyszerre. Kettő csak alibizett. A harmadik, szenvedélyt színlelve
az egyik vendégnek játszott, arra bíztatta, hogy dugjon dollárokat a tangájába. A
férfi eleget tett a kérésnek. Végigpásztázta a közönséget, és megállapította, hogy
semmi nem változott az elmúlt tíz évben. A férfiak ugyanabból a fajtából kerültek
ki. Voltak köztük kifejezéstelen arcú figurák ugyanúgy, mint élveteg mosolyú
perverzek. Néhányuk arcán fölényes, fontoskodó kifejezés ült, mintha fölötte
állnának a többi vendégnek. Mások agresszíven döntötték magukba a söröket, és
nyílt ellenségességgel bámulták a lányokat, mintha az örök kérdésre keresnék a
választ, „Ennyi volna az egész?" A színpadon lévő lányok fiatalok voltak, és be
voltak lőve. Látszott rajtuk. Egykori szobatársának, Kimmynek, volt két bátyja,
akik túladagolták magukat. Kimmy nem tűrte meg a drogozást.
Így hát Oliviának - nem, Candinek - csak az ivás maradt, de Clyde Rangor
leállította, mikor egyszer dülöngélni látta a színpadon. Clyde, mint rehabilitációs
tanácsadó. Furcsa, de így volt.
A büféből áradó zsírszag rátelepedett a bőrére.
Ki eszi ezt a szart? - tűnődött. A csirkeszárnyak Carter elnöksége óta ott
aszalódhattak. A hot dogok addig csücsülnek a vízben, amíg, nos, amíg el nem
viszik őket. A sült krumpli olyan olajos, hogy szinte lehetetlen fölszedni a
tányérról. Mégis akadtak kövér férfiak, akik egyik tányérral a másik után tömték
magukba a gusztustalan készítményeket. Olivia szinte látta, ahogy az ereik
megfeszülnek.
Néhány sztriptíz bár „férfiklubnak" hívta magát, és öltönyös üzletemberek
jártak oda, akik különbnek tartották magukat a csőcseléknél. A Buzgómócsingban
nyoma sem volt efféle képmutatásnak. Ezen a helyen az embereknek több
tetoválásuk volt, mint foguk. Nem voltak ritkák a verekedések sem.
A kidobóembereknek nagyobb hasuk volt, mint muszklijuk, mert a bicepsz

az csak a kirakat, de ezek a fickók tényleg szétrúgták az ember seggét.
Olivia nem volt megilletődve vagy megrémülve, de nem tudta biztosan, hogy
mit is keres itt. A lányok a színpadon elkezdték váltani egymást. Az egyik táncos
eltűnt hátul. Egy rémisztően fiatal lányka ment fel helyette. Biztos, hogy nem volt
több tizennégynél. Csupa láb volt, majd kiesett a magas sarkújából. A mosolya
szinte őszinte volt, az élet feltehetően még nem taposta meg eléggé.
- Kér valamit?
A pincérnő gyanakvóan méregette.
Olivia tudta, hogy furcsa a jelenléte.
- Egy Coca-Colát legyen szíves.
Elment. Olivia képtelen volt levenni a szemét a lánykáról. Volt benne
valami, ami szegény Cassandrát juttatta eszébe. Csak az életkora, gondolta.
Cassandra sokkal szebb volt. És aztán, ahogy nézte a három színpadon lévő lányt,
nem tudta nem feltenni magának a kérdést: Vajon ezek közül az egyik az ő lánya?
Nézte az arcukat, hátha felfedez valami hasonlóságot, de semmit nem látott.
Ez persze nem jelentett semmit. Tudta jól. A pincérnő kihozta a Coke-ot. Olivia
nem nyúlt hozzá. Nincs az a pénz, hogy ő igyon ezekből a poharakból. Tíz perc
múlva a lányok ismét cserélődtek. Megint egy új lány. Valószínűleg öten voltak
egy műszakban - három lány fönt, kettő pihen, állandó rotációban. De az is lehet,
hogy hatan voltak. Matt-re gondolt, hogyan fog vajon eljutni ide.
Annyira magabiztosan mondta, hogy meg tudja csinálni, vagy csak színlelte,
hogy őt megnyugtassa?
Az egyik lány egy szánalmas frizurájú figurán dolgozott, akinek a hajáról
messziről üvöltött, hogy paróka. Valószínűleg a régi jó iskolás lány számot adta el
neki, gondolta Olivia. Miért van, hogy a férfiak mindig beindulnak attól, ha egy
lány még iskolába jár? Ezzel akarják kompenzálni a saját mocskosságukat? A lány,
aki néhány perccel ezelőtt még a színpadon volt, előjött hátulról. Odalépett az
egyik férfihoz, akinek egy csirkeszárny lógott ki a szájából. A férfi ledobta a
csirkeszárnyat, és beletörölte a kezét a farmerjába. A lány kézen fogta a férfit, és
eltűnt vele egy ajtó mögött. Olivia utánuk akart menni. Össze akarta szedni ezeket a
lányokat, és kivinni őket a napfényre. Ebből elég volt.
Intett a pincérnőnek, hogy hozza a számlát. A nő otthagyott egy csapat
röhögő helybélit. - Három ötven - mondta.
Olivia felállt, megkereste a pénztárcáját, és kivett belőle egy ötöst. Már
nyújtotta a pincérnőnek, hogy aztán sarkon forduljon, és kimeneküljön erről a
szörnyűséges helyről, mikor egy újabb táncos tűnt fel a színpadon. Olivia
megdermedt. Aztán egy halk, fájdalmas nyögés szakadt ki belőle.
- Hölgyem, jól van? - kérdezte a pincérnő.
A táncosnő elfoglalta a helyét a színpad közepén. Kimmy volt az.
- Hölgyem?

Olivia lábai majdnem felmondták a szolgálatot. Visszaült a helyére.
- Hozzon még egy Coke-ot.
Hozzá sem nyúlt az előzőhöz, de ha ez meglepte a pincérnőt, akkor jól
titkolta. Olivia csak bámult maga elé döbbenten. Hagyta, hogy megrohanják az
érzései. Sajnálkozás, először is. Mélységes szomorúság, hogy Kimmy még mindig
a színpadon van, annyi év után. Bűntudat, amiért neki sikerült maga mögött
hagynia ezt a helyet. De örült is, hogy viszontlátja régi barátnőjét. Olivia időről
időre felkeresett néhány weblapot, próbálta kideríteni, hogy Kimmy táncol-e még.
Nem talált semmit, és ebből arra következtetett, hogy Kimmy is abbahagyta már.
De most már tudta, hogy miért nem talált róla semmit: Kimmy már nem volt azon a
színvonalon, hogy említést érdemeljen. Olivia képtelen volt megmozdulni.
Ebben a világban sem volt nehezebb barátságokat kötni, mint máshol. A
lányok többsége alapvetően kedvelte egymást. Mintha bajtársak lettek volna, akiket
összeköt a közös cél, a túlélés. De egyiküket sem kedvelte annyira, mint Kimmy
Dale-t. Kimmy a legjobb barátnője volt, az egyetlen, aki igazán hiányzott neki,
akire még mindig gondolt, akivel szívesen beszélgetett volna. Kimmy meg tudta
nevettetni. i szoktatta le a kokainról. Még azt a fegyvert is neki köszönhette, ami
végső soron megmentette az életét.
Olivia elmosolyodott. Kimmy Dale, a tisztaságmániás, egykori táncpartnere,
bizalmas barátnője.
Aztán újra eluralkodott rajta a bűntudat és a szomorúság.
Az évek nem voltak kegyesek vele, minden egyes év meglátszott Kimmyn. A
bőre megereszkedett. A szeme és a szája körül ráncok voltak. A combját kisebb
dudorok pettyezték. Túl sok smink volt rajta, mint azokon az öreg matrónákon,
akiket mindig rettegve néztek, félve, hogy egyszer ők is olyanokká válnak. Ez volt
a legnagyobb félelmük: vén csatalóvá válni, aki nem veszi észre, hogy eljárt felette
az idő, és már nem lenne szabad kiállnia a színpadra.
Kimmy táncstílusa nem sokat változott - ugyanaz a néhány lépés, csak a
mozdulatok lettek kicsit lassabbak, kicsit letargikusabbak. Ugyanaz a fekete magas
sarkú csizma, amit mindig is szeretett. Volt idő, amikor senki nem tudott olyan
hatással lenni a közönségre, mint ő. Csodálatos mosolya volt. De azok az idők már
elmúltak. Olivia visszahúzódott a boksz sötétjébe.
Kimmy úgy tudja, hogy meghaltam.
Vajon hogyan reagálna arra, ha meglátná... ezt a szellemet? Olivia nem tudta,
mitévő legyen. Fedje fel magát - vagy inkább húzza meg magát a sötétben, várjon
még harminc percet, és slisszoljon ki, mikor Kimmy biztosan nem látja? Ült, nézte
a barátnőjét, és a következő lépésen törte a fejét. A helyzet egyértelmű volt.
Minden ki fog derülni. Az Emmával kötött egyezségnek vége. Yates és Dollinger
tudta, hogy kicsoda. Többé nem volt értelme bujkálnia. Nem volt már kit fedeznie,
de talán, talán volt valaki, akit még megmenthetett.

Mikor Kimmy ideje kezdett lejárni, Olivia odaintette magához a pincérnőt.
- A jobboldali táncos - mondta.
- A fekete?
- Igen.
- Mi csak Magicnek hívjuk.
- Rendben. Szeretnék vele egy különórát.
A pincérnő felvonta a szemöldökét. - Úgy érti, hogy hátul?
- Igen. Egy külön szobában.
- Ötven dollár lesz.
- Nem probléma - mondta Olivia. Elizabeth központjában vett ki pénzt egy
ATM-ből. Adott a lánynak még egy tízest a fáradozásáért.
A pincérnő bedugta a bankjegyeket a dekoltázsába, és vállat vont.
- Menjen hátra, és jobbra a második ajtó lesz az. Van rajta egy nagy B. Öt
perc múlva beküldőm Magicet.
Tovább tartott. Egy ágy és egy dívány volt a szoba összes berendezése.
Olivia nem ült le. Állt és várt. Remegett. Hallotta, hogy emberek járkálnak a
folyosón. A hangszórókból a Tears for Fears figyelmeztetett arra, hogy mindenki
uralni akarja a világot. És nem vicceltek. Kopogtak az ajtón.
- Odabent van?
Azonnal megismerte, a hangját. Ez ő volt. Olivia megtörölte a szemét. Jöjjön be. Az ajtó kinyílt. Kimmy belépett. - Oké, de az ár egy kicsit. Elhallgatott.
Néhány másodpercig mindketten csak álltak, és hagyták, hogy a könnyek
csorogjanak le az arcukon. Kimmy hitetlenkedve rázta meg a fejét.
- Ez nem lehet.
Candi - most nem Olivia - bólintott. - Én vagyok az. - De.
Kimmy a szája elé kapta a kezét, és zokogni kezdett. Candi odalépett hozzá,
és átölelte. Kimmy majdnem összerogyott, de Candi erősen tartotta.
- Jól van - mondta gyengéden.
- Ez nem lehet.
- Jól van - ismételte meg Olivia, és megsimogatta barátnője haját.
- Itt vagyok. Visszajöttem.
Ötvenkettedik fejezet
Loren gépe Houstonon keresztül ment Renóba. A jegyet a saját pénzéből
vette. Ez volt a nagy lehetősége - a nagy lehetősége arra, hogy elveszítse az állását,
vagy áthelyeztesse magát Új-Mexikóba. Élnie kellett vele. Steinbergnek viszont be
kellett tartania a játékszabályokat. Loren ezt megértette, sőt valamilyen szinten
egyet is értett vele.

De a lelke mélyén tudta, hogy neki mennie kell.
Yates, a nagyhatalmú szövetségi ügynök, valami rosszban sántikált.
Először akkor fogott gyanút, mikor Yates váratlanul átment tahóba, miután
elhagyták Friedman házát. Hirtelen seggfejnek tettette magát - ami mellesleg nem
volt idegen a szövetségiektől - csak éppen nem hangzott hitelesnek. Loren számára
erőltetettnek tűnt a viselkedése. Yates átvette a parancsnokságot, de Loren pánikot
szimatolt mögötte. Megérzi az ember az olyat.
Yates nyilvánvalóan nem akarta, hogy Loren találkozzon vagy beszéljen
Olivia Hunterrel.
De miért?
És mikor végiggondolta az eseményeket, rájött még valamire. Mikor is tört
ki a seggfej Yatesből? Eszébe jutott valami, ami Friedman kuckójában történt valami, ami akkor lényegtelennek tűnt. Yates elterelte a témát, amikor Friedman
arról kezdett volna beszélni, mi volt az, ami még annál is „rosszabb", mint
kibeszélni az ügyfeleket. Amit Rangor és Lemay csinált. Akkor egyszerűen csak
idegesítette Yates közbeszólása. De ha hozzáadja, hogy ez közvetlenül az előtt
történt, hogy lekapcsolta őt az ügyről.
Nos, még akkor sem volt semmije.
A Katherine Anyánál tett látogatás után, Loren felhívta Yates
mobiltelefonját. Ki volt kapcsolva. Megpróbálta Olivia Hunter lakhelyét. Ott sem
vették fel. És aztán a rádión meghallotta, hogy gyilkosság történt Irvingtonban, egy
kiskocsmában, nem messze Hunterék házától. Egyelőre nem sok info volt, csak
annyit lehetett tudni, hogy néhányan látták, amint egy hatalmas férfi üldöz egy nőt.
Egy hatalmas férfi. Cal Dollinger, akit Yates magával vitt, hogy együtt kérdezzék
ki Olivia Huntert, hatalmas férfi volt. Ez, így önmagában, ismét csak nem jelentett
semmit. De ha hozzáadta ahhoz, amit tudott.
Nem sokkal később felhívta Ed Steinberget, és megkérdezte: - Nem tudod,
hol van Yates? - Nem.
- Én viszont igen - mondta. - Felhívtam valakit a repülőtéren. - A Newark
repülőtér még Essex megyéhez tartozott. Az irodának számtalan kapcsolata volt ott.
- Ő és Góliát jelenleg egy Reno/Tahoe felé tartó gépen ülnek.
- És ez miért is érdekel engem?
- Utánuk akarok menni.
- Csak ismételni tudom magamat: miért is?
- Yates valami rosszban sántikál.
Elmondta Steinbergnek, amit addig megtudott. Szinte látta maga előtt, ahogy
a főnöke összeráncolja a homlokát.
- Vegyük át még egyszer - mondta Steinberg. - Azt gondolod, hogy Yates
valami módon benne van? Adam Yates, a kitüntetett FBI ügynök. Nem is, várj: a
kitüntetett különleges ügynök, a nevadai FBI iroda első embere. Szerinted sáros az

ügyben, és ezt arra alapozod, hogy - A - milyen a modora. B - egy nagydarab férfit
láttak valahol, de nem a gyilkosság helyszínén, csak a közelében. És C, hogy
hazarepül. Nagyjából ennyi, ugye?
- Főnök, hallanod kellett volna, hogyan váltott át jó fiúból rossz fiúba.
- Ühüm.
- Le akart kapcsolni az ügyről, hogy távol tartson Olivia Hunter-től. Én
mondom, főnök: Yates rossz fiú. Tudom.
- És tudod, hogy én mit mondok erre. Loren tudta.
- Szerezzek bizonyítékot.
- Úgy van.
- Egy dolgot tegyél meg nekem, főnök. - Mit?
- Ellenőrizd le Yates sztoriját, hogy Rangor és Lemay tényleg
kulcsfontosságú tanúk-e.
- Miért tenném?
- Hogy lássuk, igazat mondott-e.
- Mi? Szerinted csak úgy kitalálta?
- Csak nézz utána.
Steinberg habozott. - Nem hinném, hogy ez jó ötlet volna. Én csak egy
egyszerű megyei ügyész vagyok. Ez pedig már szövetségi szint. Nem szívesen
számolnak be nekem.
- Akkor kérd meg Joan Thurstont.
- Azt fogja hinni, hogy bediliztem.
- Nem hiszi azt már amúgy is?
- Oké, jár a pont - mondta Steinberg. Megköszörülte a torkát. - Még valami.
- Igen, főnök.
- Valami hülyeségen töröd a fejed, ugye?
- Ki, én?
- Mint a főnököd, tudod, hogy nem engedélyezek semmit. De ha úgy érzed,
hogy nyomon vagy, és én nem tudok róla.
- Egy szót se többet.
Letette. Loren tudta, hogy a válaszok Renóban vannak. Charles Talley a
Buzgómócsingban dolgozott, Renóban. Kimmy Dale szintén. Most Yates és
Dollinger is oda igyekezett. Így hát Loren biztos volt benne, hogy nyomon van.
Lefoglalt egy helyet a következő járaton, és elindult a repülőtérre. Beszállás előtt
elintézett még egy telefont.
Len Friedman még mindig az alagsori dolgozószobájában volt.
- Hé - üdvözölte Friedman. - Csak nem Cuki Candi boncolási jegyzőkönyve
miatt hív?
- A magáé, ha válaszol még néhány kérdésemre. Mondott valamit arról, hogy
„ami Vegasban történik, az Vegasban is marad".

- Igen. - Mikor megkérdeztem, hogy ezt úgy érti-e, hogy Clyde Rangor és
Emma Lemay kibeszélték a kuncsaftjaikat, akkor azt mondta, hogy „rosszabb".
Csend volt a vonal másik végén.
- Hogy értette azt, Mr. Friedman?
- Ezt csak úgy hallottam - felelte a férfi. - Mit?
- Hogy Rangornak volt egy módszere.
- Úgy érti, zsarolási módszere?
- Igen, olyasmi. Friedman elhallgatott.
- És mi volt az?
- Felvételeket készített.
- Miről?
- Arról, amire gondol.
- Hogy a kliensei nőkkel szexeinek? Ismét csend.
- Mr. Friedman?
- Igen - mondta. - De.
- De mi?
- De - lehalkította a hangját - nem vagyok benne biztos, hogy nőknek lehet
nevezni őket.
Loren összevonta a szemöldökét. - Férfiak voltak?
- Nem, dehogy - mondta Friedman. - Nézze, én nem tudom, hogy ebből
mennyi igaz. Az emberek mindig kitalálnak ezt-azt.
- És maga szerint ez esetben is erről van szó?
- Csak annyit mondok, hogy nem tudom.
- De hallotta azokat a pletykákat?
- Igen.
- És mit mondtak? - kérdezte Loren. - Mit őrzött Rangor azokon a
felvételeken?
Ötvenharmadik fejezet
Matt kiszállt a gépből, és sietve elhagyta a repülőteret. Senki nem próbálta
feltartóztatni. Jóleső érzés kerítette hatalmába. Megcsinálta. Ideért Renóba,
ráadásul órákkal a megadott idő előtt. Fogott egy taxit. - Center Lane Drive 488.
A sofőr szó nélkül vezetett. Mikor megérkeztek a megadott címre, Matt
kinézett az ablakon, és meglátta a Buzgómócsingot. Kifizette a fuvart, kiszállt, és
elindult befelé.
Minden egybevág, gondolta.
Arra ugyan nem számított, hogy a Center Lane Drive 488 egy sztriptíz bár
lesz, de nem is volt meglepve. Olivia valamit nagyon elnézett ebben az ügyben.

Megértette. Sőt még azt is értette, hogy miért. Meg akarta találni a gyerekét. Ez egy
kissé elvakította. Nem látta azt, ami Matt számára nyilvánvaló volt: Többről volt itt
szó, mint egy egyszerű örökbefogadásról vagy egy átverésről, ami során pénzt
akarnak kicsalni tőle. Azok a képek a telefonján.
Ha az embernek van egy beteg lánya, akkor nem foglalkozik azzal, hogy
féltékennyé tegyen egy férjet. Egy alvilági tahó nem akar csak úgy heccből
tönkretenni egy házasságot.
Itt valami másról volt szó. Matt nem tudta pontosan, hogy miről, de annyit
sejtett, hogy valami nagyon rossz dologról - valaki szánt szándékkal rángatta vissza
őket ebbe a környezetbe.
Belépett, és leült az egyik sarokasztalhoz. Körbenézett, azt remélve, hogy
meglátja Oliviát. De nem, a felesége nem volt ott. Három lány vonaglott lassan a
színpadon. Megpróbálta odaképzelni gyönyörű feleségét, aki olyan elbűvölő volt,
hogy mindenki, aki valaha összefutott vele, a szerencse kegyeltjének érezte magát.
Furcsamód nem esett nehezére. Olivia sokkoló vallomása valahogy
helyrebillentette a dolgokat. Ezért talált akkora élvezetet mások számára
hétköznapinak tűnő dolgokban, ezért akart olyan nagyon családot, otthont, házat a
kertvárosban. Olyan dolgok után epekedett, amiket egyszerre tartunk normálisnak
és álomszerűnek. Ezt most végre megértette Matt. Így már több értelme volt.
Ez az élet. Ez az élet, amit megpróbáltak összerakni. Oliviának igaza volt:
Ezért érdemes volt harcolni.
Odalépett hozzá egy pincérnő. Matt rendelt egy kávét. Szüksége volt a
koffeinre. A lány kihozta. Meglepően jó volt. Kávézás közben a lányokat figyelte,
és próbálta összeilleszteni a puzzle-darabkákat. De igazából semmi újat nem tudott
kitalálni. Felállt, és megkérdezte, van-e valahol egy telefonkészülék. A
kidobóember, egy ragyás arcú, kövér fickó megmutatta neki a hüvelykujjával.
Mattnél volt egy telefonkártya. Mindig magánál hordta - egy újabb túlélő trükk,
amit még a börtönben tanult. Igazság szerint azonban a telefonkártyát le lehetett
nyomozni. Ki lehetett deríteni, hogy hol vették, sőt még azt is, hogy kicsoda. A
legjobb példa erre az volt, mikor az oklahomai robbantót a telefonkártyája alapján
értek utol. De az időbe telik. Fel lehet használni ellene a bíróságon, de Matt emiatt
már nem aggódott. A mobilja ki volt kapcsolva. Ha bekapcsolja, le lehet nyomozni,
hogy hol van. A mobiltelefonok bemérése, még csak telefonálni sem kell hozzá,
valóságos dolog volt. Beütötte a kódját, aztán Klíma irodai telefonjának a számát.
- Ike Kier.
- Én vagyok az.
- Ne mondj semmi olyat, amit nem akarsz, hogy más is halljon.
- Akkor te beszélj, Ike.
- Olivia jól van.
- Elkapták?

- Nem. Ööö, elment. Ezt jó volt hallania. - És?
- Tartsd a vonalat. - Átadta valakinek a kagylót.
- Hé, Matt. Cingle volt az.
- Beszéltem a nyomozó barátnődnek. Remélem, nem bánod, de be akartak
kasztnizni.
- Semmi gond.
- Semmi olyat nem mondtam, ami árthatna neked.
- Ne aggódj emiatt.
Matt a klub bejárata felé nézett.
Cingle még mondott valamit Darrowról és Talleyről, de Matt-tel hirtelen
megfordult a világ.
Majdnem elejtette a kagylót, mikor meglátta, hogy ki sétál be éppen a
Buzgómócsingba.
Loren Muse volt az.
Loren Muse megvillantotta a jelvényét az ajtónál álló kövér fickónak.
- Az egyik táncosukat keresem. A neve Kimmy Dale. A kövér fickó csak
bámult rá.
- Hallja, amit mondok? - Ja.
- És?
- És az igazolványa New Jersey-i.
- Attól még rendőrtiszt vagyok.
A dagadt megrázta a fejét. - Itt maga nem illetékes.
- Mi maga, ügyvéd?
A dagadt rákacsintott. - Ez jó. Na, viszlát.
- Azt mondtam, Kimmy Dale-t keresem.
- Én meg azt mondtam, hogy itt nem maga az illetékes.
- Azt akarja, hogy hozzak egy helybéli zsarut?
A férfi vállat vont. - Ha az felizgatja, aranyom, akkor hozzon.
- Balhét csinálok.
- Ilyen. - A dagadt a saját arcára mutatott. - Ilyen vagyok rémülten.
Loren telefonja csörögni kezdett. Odébb lépett a férfitól. Dübörgött a zene. A
mobilját a jobb füléhez szorította, a balt pedig bedugaszolta az egyik ujjával.
Közben hunyorgott, mintha az javítana a vétel minőségén.
- Halló?
- Van egy ajánlatom a számodra. Matt Hunter volt az.
- Hallgatlak.
- Feladom magam, de csak neked.
Elmegyünk valahová, és megvárjuk a hajnali egy órát.
- Miért várunk hajnali egyig?
- Szerinted én öltem meg Darrowt vagy Talleyt?

- Néhány kérdésre biztosan válaszolnod kell.
- Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy szerinted én öltem-e meg őket.
Loren összeráncolta a homlokát. - Nem, Matt. Nem hiszem, hogy bármi közöd is
lenne hozzá. De azt igen, hogy a feleségednek van. Tudom a valódi nevét. Tudom,
hogy régóta bujkál. Azt hiszem, Max Darrow valahogy rájött, hogy még mindig
életben van. Szerintem őt akarták, és te valahogy belecsöppentél ebbe az egészbe.
- Olivia ártatlan.
- Ebben nem vagyok biztos - mondta Loren.
- Az ajánlatom még mindig áll. Feladom magam neked. Elmegyünk
valahova máshova, és hajnali egyig beszélgethetünk róla.
- Valahova máshova? Azt sem tudod, hol vagyok.
- Dehogynem - mondta Matt. - Pontosan tudom, hogy hol vagy.
- Honnan?
Kattanást hallott. A francba, lerakta. Fel akarta hívni a központot, hogy
azonnal nyomozzák le a hívást, mikor valaki megérintette a vállát. Megfordult, és
Matt ott állt előtte, mintha csak akkor materializálódott volna a levegőből.
- Nos - mondta Matt.
- Okos dolog volt megbíznom benned?
Ötvennegyedik fejezet
Mikor a gép leszállt, Cal Dollinger átvette az irányítást. Yates hozzá volt
szokva. Sokan, tévesen, úgy gondolták, hogy Yates az agy, Dollinger az izom. Az
igazság azonban az volt, hogy az ő párosuk sokkal inkább hasonlított egy politikai
együttműködésre. Adam Yates volt a jelölt, aki tiszta maradt, Cal Dollinger pedig a
színfalak mögött munkálkodó mindenes, aki hajlandó volt bepiszkítani a kezét.
- Gyerünk - mondta Dollinger. - Hívd fel.
Yates felhívta Ted Stevenst, az ügynököt, akit azzal bízott meg, hogy
kövesse Olivia Huntert.
- Hé, Ted, rajta vagy még? - kérdezte Yates.
- Rajta vagyok.
- Hol van?
- Nem fogod elhinni. Ms. Hunter leszállt a repülőről, és egyenesen egy
Buzgómócsing nevű sztriptíz bárba ment.
- Még mindig ott van?
- Nem, elment egy fekete táncosnővel. Követtem őket a város nyugati
részére. Egy szeméttelep ez a környék. - Stevens megadta a címet. Yates
elismételte Dollingernek.
- Szóval Olivia Hunter még mindig a fekete sztripper lakókocsijában van? -

kérdezte Yates.
- Igen.
- Van még velük valaki?
- Nincs, csak ketten vannak.
Yates Dollingerre nézett. Korábban már megbeszélték, hogy mi a teendő,
hogyan fogják lerázni Stevenst, és felkészültek arra is, hogy mi fog történni azután.
- Oké, Ted, koszi, vége a feladatnak. Találkozzunk tíz perc múlva a renói
irodában.
- Valaki más veszi át őket? - kérdezte Stevens.
- Nincs rá szükség - mondta Yates.
- Miről van szó?
- Olivia Hunter valaha Jólfésült egyik klubjában dolgozott. Tegnap sikerült
rábírni, hogy segítsen nekünk.
- Sokat tud?
- Elég sokat - mondta Yates.
- És mit csinál azzal a feketével?
- Megígérte, hogy megpróbálja meggyőzni Kimmy Dale-t, aki a
Buzgómócsingban táncol, hogy működjön együtt velünk. Azt mondta, hogy Dale
még nála is sokkal többet tud. Így hát elengedtük, és megnéztük, hogy betartja-e,
amit ígért.
- Úgy fest, hogy igen.
- Így van.
- Akkor jól állunk.
Yates Dollingerre nézett. - Amíg Jólfésült rá nem jön, hogy miben
sántikálunk, addig igen, szerintem is jól állunk. Tíz perc múlva az irodában. Majd
ott megbeszéljük.
Yates lenyomta a telefont. Közeledett a végkifejlet, hamarosan lezárhatják
ezt az ügyet. Ő és Dollinger vállvetve haladtak, csakúgy mint az általános iskola
óta mindig. Egymás mellett laktak Hendersonban, Las Vegas külvárosában. A
feleségeik egy szobában laktak a kollégiumban, és szintén elválaszthatatlan
barátnők voltak. Dollinger nagyobbik fiának Yates lánya, Anne volt a legjobb
barátja. Reggelente ő vitte suliba.
- Kell lennie más megoldásnak is - mondta Yates.
- Nincsen.
- Átlépünk egy határt, Cal.
- Léptünk már át határokat korábban is.
- Ilyet még nem.
- Ilyet még nem - értett egyet Cal. - Családunk van.
- Tudom.
- Számolj utána. Az egyik oldalon ott van egy ember, Candace Potter, egy

exsztripper, valószínűleg egy kiégett kurva, aki benne volt Clyde Rangor és Emma
Lemay sötét üzelmeiben. Ez az egyenlet egyik oldala. Megvan? Yates
bólintott. Tudta, mi fog következni.
- A másik oldalon ott van két család. Két férj, két feleség és öt gyerek, három
a tiéd, kettő az enyém. Te és én talán nem vagyunk teljesen ártatlanok. De a
többiek azok. Szóval vagy véget vetünk egy volt kurva életének, esetleg kettőének,
ha nem sikerül lekapcsolnom Kimmy Dale-ről - vagy hagyjuk, hogy hét másik,
értékes élet romba dőljön.
Yates lehajtotta a fejét.
- Vagy mi vagy ők - mondta Dollinger. - Ebben az esetben még csak azt sem
lehet mondani, hogy közel egyenértékű a két oldal.
- Veled megyek.
- Nem. Neked találkoznod kell Teddel az irodában.
Szépen kitaláljátok a történetet.
És amikor Olivia Hunter holttestét megtalálják, mindenki azt fogja hinni,
hogy a maffia elhallgattatott egy informátort.
Elindultak. Kezdett besötétedni.
- Ne haragudj - mondta Yates.
- Te is sokszor kihúztál már a csávából, Adam.
- Kell lennie más megoldásnak - Ismételte meg Yates. - Mondd, hogy van
más megoldás.
- Menj az irodába - felelte Dollinger. - Majd hívlak, ha végeztem.
Ötvenötödik fejezet
A potpourri szaga betöltötte Kimmy lakókocsiját. Olivia, ha megérezte ezt a
szagot az elmúlt tíz évben, mindig abban a Vegas környéki lakókocsiban találta
magát. Kimmy új helyén ugyanaz a szag uralkodott. Olivia úgy érezte, mintha
visszament volna az időben.
Ha voltak a közelben vasúti sínek, ez a környék a rossz oldalon volt. A
lakókocsi leginkább egy fészerre emlékeztetett. Az ablakok helyére farostlemezek
voltak beillesztve. Kimmy rozsdás autója úgy kuporgott a lakókocsi mellett, mint
egy kivert kutya. A kocsibehajtó olajjal fellocsolt homok volt. De a lakókocsi
belseje, eltekintve a már említett szagtól, tiszta volt, és olyan, amit a magazinokban
ízlésesen berendezettnek szoktak hívni. Semmi drága dolog, természetesen. Csak
kis finomságok. Szép díszpárnák. Apró porcelánfigurák. Röviden: látszott rajta,
hogy ez valakinek az otthona.
Kimmy fogott két poharat, és kinyitott egy üveg bort.
Leültek a kanapéra, Kimmy töltött.

A légkondicionáló halkan berregett. Kimmy letette a poharát.
Kinyújtotta a kezét, és gyengéden megérintette vele Olivia arcát.
- El se hiszem, hogy itt vagy - mondta Kimmy halkan. Olivia beszélni
kezdett, és elmesélt neki mindent.
Beletelt egy kis időbe. Azzal kezdte, hogy rosszul lett a klubban, korábban
ment vissza a lakókocsiba, megtalálta Cassandra holttestét, Clyde rátámadt. Kimmy
elmélyülten hallgatta. Nem szólt egy szót sem. Néha elsírta magát. Néha megrázta
a fejét. De nem szakította félbe.
Mikor Olivia szóba hozta az interneten talált üzenetet, látta, hogy Kimmy
megmerevedik.
- Mi az?
- Találkoztam vele - mondta Kimmy.
Olivia érezte, hogy a gyomra összerándul. - A lányommal?
- Eljött ide. A házamba.
- Mikor?
- Úgy két hónapja.
- Nem értem. Eljött ide? Miért?
- Azt mondta, hogy az anyját keresi.
Tudod, csak úgy kíváncsiságból. Mint a gyerekek. Amilyen finoman csak
tudtam, megmondtam neki, hogy halott vagy, de azt már tudta. Azt mondta, meg
akarja keresni Clyde-ot, és bosszút akar állni rajta.
- Honnét tudott Clyde-ról?
- Azt mondta, először megkereste azt a zsarut, aki - hogy is hívják? - aki a
gyilkosságod ügyében nyomozott.
- Max Darrow?
- Igen, azt hiszem, ezt a nevet mondta. Elment hozzá. A fickó azt mondta
neki, hogy szerinte Clyde ölt meg téged, de azt senki nem tudja, hol van. - Kimmy
megrázta a fejét. - Annyi éve már. És az a rohadék végig halott volt?
- Igen - mondta Olivia.
- Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy meghalt a Sátán, ha érted, mire
gondolok.
Értette. - Hogy hívták a lányomat?
- Nem mondta meg.
- Nem látszott betegnek?
- Betegnek? Ja, értem, az üzenet miatt. Nem, teljesen egészségesnek tűnt. Kimmy elmosolyodott. - Csinos volt. Semmi súlyfelesleg. És volt benne mersz.
Akárcsak benned. Odaadtam neki azt a képet. Tudod, azt, ami rólunk készült egy
Sayers-Pic előadáson. Emlékszel rá?
- Persze. Hogyne emlékeznék.
Kimmy megrázta a fejét. - Nem bírom elhinni, hogy itt vagy. Olyan ez, mint

valami álom. Attól félek, hogy egyszer csak eltűnsz, én meg megint nélküled
ébredek fel ezen a tetű helyen.
- Itt vagyok - mondta Olivia.
- És férjhez mentél. Gyereket vársz. - Ismét megrázta a fejét, és bambán
elmosolyodott - Nem hiszem el.
- Kimmy, ismersz te egy bizonyos Charles Talleyt?
- Challyt? Persze, a klubban dolgozik.
- Mikor láttad utoljára?
- Nem is tudom. Talán egy hete. - Összeráncolta a homlokát. - De miért? Mi
köze annak a szemétnek ehhez?
Olivia elhallgatott.
- Mi van, Candi?
- Megölték őket.
- Kiket?
- Charles Talleyt és Max Darrowt. Valamilyen módon mindketten benne
voltak. Nem tudom. Valahogy tudomást szereztek a lányomról. Valószínűleg azt a
hirdetést is ők adták fel. - Olivia elkomorodott. Valami nem stimmelt ebben a
gondolatmenetben, de maga sem tudta, hogy mi. - Darrow pénzt akart.
Adtam neki ötvenezret. Charles Talley is benne volt.
- Ennek így semmi értelme.
- Úgy volt, hogy találkozom valakivel ma éjjel - mondta Olivia.
- Úgy volt, hogy itt lesz a lányom is. De Talley és Darrow halott. És valaki
még mindig azt a szalagot keresi.
Kimmynek szája tátva maradt a döbbenettől. - Szalagot?
- Mikor Clyde összevert, egyfolytában azt kérdezte, „Hol van a szalag?" És
aztán ma...
- Várj egy percet - tette fel a kezét Kimmy.
- Clyde ezt kérdezte tőled?
- Igen.
- És ezért ölte meg Cassandrát?
Hogy megtaláljon egy videoszalagot?
- Azt hiszem, igen. Úgy viselkedett, mint egy őrült. Kimmy a körmét kezdte
harapdálni.
- Kimmy?
De régi barátnője nem felelt, csak felállt, és a sarokban álló szekrényhez
lépett.
- Mi az? - kérdezte Olivia.
- Tudom, hogy Clyde miért akarta azt a felvételt - mondta Kimmy
nyugodtan. Kinyitotta a szekrényajtót. - És azt is tudom, hogy hol van.

Ötvenhatodik fejezet
Matt odavezette Lorent az asztalához. Mikor leültek, az ABC épp akkor
kezdett bele a „The Look of Love" című számba. A terem sötét volt. A táncosok
hirtelen valószerűtlenül távol kerültek tőlük.
- Fegyver nincs nálad, ugye? - kérdezte Matt.
- Nem volt időm fegyverviselési engedélyt beszerezni.
- És teljesen egyedül vagy itt.
- Igen, és?
Matt vállat vont. - Ha akarnám, leüthetnélek, és elszaladhatnék.
- Keményebb vagyok, mint amilyennek látszom.
- Nem kétlem. Gyereknek is kemény voltál.
- Nem úgy, mint te.
Matt bólintott. - Szóval mit tudsz a feleségemről?
- Miért nem te kezded, Matt?
- Mert én már megmutattam, hogy bízom benned - felelte.
- Te viszont még nem.
- Jogos.
- Szóval?
Loren egy pillanatra elgondolkodott. Semmi oka nem volt rá, hogy ne
mondja el. Őszintén hitte, hogy Matt ártatlan, ha pedig mégsem, akkor a
bizonyítékok majd megteszik a magukét. Ebből nem fogja tudni kidumálni magát.
A börtönviselteknek nem adatik meg ez a luxus.
- Tudom, hogy a feleséged valódi neve Candace Potter.
Beszélni kezdett. Matt is. Néha félbeszakította egy-egy kérdéssel, néha
hozzáfűzött valamit. Mikor Loren ahhoz a részhez ért, hogy Candace Potter
boncolási jegyzőkönyvéből kiderült, hogy AlS-es volt, Matt felült a széken, és
elkerekedett a szeme.
- Ezt ismételd meg.
- Max Darrow rájött, hogy az áldozatnak AlS-e volt.
- Ami azt jelenti, hogy egyfajta hermafrodita volt?
- Tulajdonképpen igen.
Matt bólintott. - Szóval innen jött rá Darrow.
- Innen jött rá mire?
- Hogy Candace Potter életben van. Nézd, a feleségem szült egy gyereket
tizenöt évesen. A kicsit adoptálták.
Loren is elkezdett bólogatni. - És Darrow valahogy rájött erre.
- Pontosan.
- És akkor eszébe jutott az AIS a boncolási jegyzőkönyvből. Ha Candace

Potter egyszer terhes lett.
- Akkor az, akit megöltek, nem lehetett Candace Potter - fejezte be Matt.
- A feleséged úgy volt, hogy ma este itt találkozik a lányával?
- Igen, éjfélkor.
Loren ismét bólintott. - Szóval ezért kötötted velem ezt az egyezséget. Hogy
hajnali egykor.
Hogy a feleséged nyugodtan lebonyolíthassa a randevút a lányával.
- Így van - mondta Matt.
- Szép tőled. Hogy meghozod ezt az áldozatot.
- Tudod, igazából egy herceg vagyok... - Matt hirtelen elhallgatott.
- Uramisten, csak most gondoltam végig. Ez az egész egy átverés. Annak
kell lennie.
- Nem tudlak követni.
- Oké, képzeld azt, hogy te vagy Max Darrow. Mondjuk, rájössz, hogy
Candace Potter életben van, és bujkál. Hogyan próbálnád megtalálni annyi év után?
- Nem tudom.
- Megpróbálnád valahogy előcsalogatni, nem?
- Gondolom, igen.
- De hogyan? Hogyan vennéd rá, hogy életjelet adjon? Feladnál egy
hirdetést, hogy a rég elveszett lánya halálos beteg. Zsaruként könnyen hozzá tudsz
férni olyan adatokhoz, hogy melyik kórházban, melyik városban, melyik orvosnál
szült. Talán még magát az adoptált gyereket is sikerül megtalálnod, nem tudom.
- Necces - mondta Loren.
- Miért necces?
- Miből gondolnám, hogy Candace Potter még mindig rákeres néha a régi
nevére?
Matt ezen elgondolkodott. - Nem vagyok benne biztos. De persze nem csak
ennyit teszel.
Megpróbálod felmelegíteni a régi nyomokat.
Újra végigmész az ügyön lépésről lépésre. És ha az, akit keresel, él még, és
van egy számítógépe, mint mindenkinek a szabad világban, talán eszébe jut néha
kíváncsiságból beütnie a Google-ba a régi nevét. Ennek azért van esélye, nem?
Loren összeráncolta a homlokát. Matt is. Ugyanaz járt a fejükben.
- Azok a képek a telefonomon - mondta.
- Mi van velük?
Azon gondolkodott, hogyan is mondja, ami eszébe jutott, mikor a pincérnő
megjelent az asztaluknál. - Még egy italt?
Matt elővette a tárcáját. Kivett belőle egy húszdolláros bankjegyet, és
megmutatta neki. - Ismeri Kimmy Dale-t? A lány habozott.
- Csak egy igent vagy egy nemet akarok - mondta Matt.

- Húsz dollár.
- Igen.
Odaadta neki a pénzt, és elővett még egy húszast.
- Itt van?
- Megint csak igen vagy nem?
- Persze.
- Nem.
Odaadta neki a pénzt. Elővett még három bankjegyet. - Ez a magáé, ha
megmondja, hol van.
A pincérnő gondolkodóba esett. Matt rezzenéstelen arccal tartotta a pénzt.
- Kimmy valószínűleg otthon van. Úgy értem, elég furcsa volt. A műszakja
este tizenegyig tartana, de egy órával ezelőtt fogta magát, és elment valami nővel.
Loren Mattre nézett, de a férfi arckifejezése nem árult el semmit. Elővett még egy
húszast a tárcájából, és mellé egy fényképet Oliviáról.
- Ez volt az a nő, akivel Kimmy elment?
A pincérnő arcára hirtelen rémület ült ki. Nem felelt. De nem is volt rá
szükség. Loren már felállt, és elindult az ajtó felé. Matt ledobta a pénzt az asztalra,
és követte.
- Mi van? - kérdezte Lorentől.
- Gyerünk. Tudom Kimmy Dale címét.
Kimmy berakta a szalagot a videóba. - Tudhattam volna - mondta. Olivia
csak ült a kanapén, és várt.
- Emlékszel arra a konyhaszekrényre? - kérdezte Kimmy.
- Igen.
- Három vagy négy héttel a halálod után vettem egy nagy bödön étolajat.
Felálltam a kis sámlira, hogy berakjam a szekrénybe, és a legfelső polc mögött ezt
találtam szigetelőszalaggal odaragasztva - azzal állával a képernyő felé bökött.
- Megnézted?
- Igen - mondta halkan. - Talán - nem is tudom - meg kellett volna
szabadulnom tőle. Átadni a rendőrségnek, vagy mit tudom én.
- És miért nem adtad át? Kimmy vállat vont.
- Mi van rajta?
Kinyitotta a száját, hogy elmagyarázza, de aztán inkább a képernyőre
mutatott, és azt mondta. - Nézd meg.
Olivia felült. Kimmy fel-alá járkált a kezét tördelve, de nem nézett a
képernyőre. Néhány másodpercig csak zúgás volt. Aztán hirtelen egy nagyon is
ismerős díszlet jelent meg. Egy hálószoba.
A felvétel fekete-fehér volt. A dátum és az időpont a jobb alsó sarokban. Egy
férfi ült az ágy szélén. Olivia nem ismerte.
Egy férfihang azt suttogta: - Ez Mr. Alexander.

Mr. Alexander - ha valóban ez volt a neve - elkezdett vetkőzni. Jobbról bejött
egy nő, és segített neki.
- Cassandra - mondta Olivia. Kimmy bólintott.
Olivia elkomorodott. - Clyde lefilmezte a kuncsaftokat?
- Igen - mondta Kimmy. - De némi csavarral.
- Miféle csavarral?
A képernyőn most már mindketten meztelenek voltak. Cassandra volt fölül.
A háta ívben megfeszült. A szája nyitva volt. Hallották színlelt nyögéseit - akkor
sem lehettek volna hamisabbak, ha egy rajzfilmhez szolgálnak aláfestésül.
- Azt hiszem, eleget láttunk.
- Nem - mondta Kimmy. - Szerintem még nem.
Kimmy megnyomta a gyorstekerő gombját.
A mozdulatok a képernyőn felgyorsultak.
Más pózok, gyors váltások. Nem tartott túl sokáig. A férfi végzett, és
felgyorsított tempóban felöltözött. Mikor kiment a szobából, Kimmy megnyomta a
play gombot.
A felvétel visszalassult normál sebességre.
Cassandra közelebb lépett a kamerához. Belemosolygott a lencsébe. Olivia
érezte, hogy felgyorsul a légzése. - Nézd, Kimmy. Olyan fiatal volt. Kimmy
abbahagyta a járkálást. Az ajkára tette az ujját, aztán a képernyőre mutatott.
Ismét megszólalt a férfihang. - Itt egy kis ajándék Mr. Alexandernek.
Olivia annyi év után is felismerte a szándékosan eltorzított hangot. Clyde
Rangor volt az. - Jól szórakoztál, Cassandra?
- Nagyon jól szórakoztam - mondta Cassandra végtelenül monoton
hangon. - Mr. Alexander nagyszerű volt.
Rövid szünet következett. Cassandra megnyalta az ajkát, és ránézett valakire,
aki kívül esett a kamera látószögén. Mintha azt várta volna valakitől, hogy a
szájába adják, mit mondjon. A segítség nem is késett sokat.
- Hány éves vagy, Cassandra?
- Tizenöt.
- Biztos vagy benne?
Cassandra bólintott. Valaki odaadott neki egy darab papírt. - Múlt héten
töltöttem be a tizenötöt. Itt van a születési anyakönyvi kivonatom. - Közel dugta a
papírt a kamera lencséjéhez. Egy pillanatig csak egy elmosódott folt látszott, de
aztán állítottak az élességen. Cassandra majd harminc másodpercig tartotta maga
elé. Idahóban született, Nampa városában, a Mercy Medical Centerben. A szülei
neve Mary és Sylvester. A dátum egyértelműen kivehető volt.
- Mr. Alexander azt mondta, hogy egy tizennégy évest akar - folytatta
Cassandra olyan hangon, mintha olvasná - de aztán azt mondta, én is jó leszek.
A képernyőn ismét csak zúgás látszott.

Olivia néma csendben ült. Kimmy sem szólalt meg. Beletelt egy kis időbe,
mire felfogta a teljes súlyát annak, hogy Clyde Rangor mit is tett.
- Istenem - mondta. Kimmy bólintott.
- Clyde nem egyszerűen azzal zsarolta őket, hogy prostituáltakkal voltak mondta Olivia. - Kiskorú lányokkal hozta össze őket. És bizonyítéknak lefilmezte a
születési anyakönyvi kivonatukat is. Sőt úgy tett, mintha azok a fickók külön kérték
volna a kamaszlányokat, de még ha ez nem is igaz, még ha azt állítja, hogy úgy
tudta, a lány elmúlt tizennyolc, ez akkor is bűncselekmény. Ez a fickó, ez a Mr.
Alexander, nem csak azt kockáztatta, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ezzel
tönkre lehet tenni valakit. Ezért börtönbe is kerülhet.
Kimmy bólintott.
A zúgás befejeződött, és egy másik férfi jelent meg a képernyőn.
- Ez Mr. Douglas - suttogta a hang.
Olivia érezte, hogy megfagy a vér az ereiben. - Oh, ne.
- Candi?
Közelebb lépett a tévéhez. A férfi. A férfi az ágyon. Ő volt az, kétség sem
férhetett hozzá. Mr. Douglas valódi neve Adam Yates volt. Olivia dermedten
bámult a képernyőre. Cassandra ismét belépett a szobába. Segített vetkőzni. Hát
erről volt szó.
Ezért esett annyira kétségbe Clyde. Lefilmezett egy magas beosztású
szövetségi ügynököt. Valószínűleg nem tudta - ennyire még Clyde Rangor
sem lehetett ostoba - és mikor megpróbálta megzsarolni, a dolgok hirtelen rosszra
fordultak.
- Ismered? - kérdezte Kimmy.
- Igen - mondta Olivia. - Nemrég találkoztunk.
Ebben a pillanatban kivágódott a bejárati ajtó. Olivia és Kimmy a zaj felé
fordult. Kimmy felkiáltott. - Mi a...?
Cal Dollinger becsukta maga után az ajtót, előhúzta a fegyverét, és célzott.
Ötvenhetedik fejezet Loren bérelt autóval volt.
- Szóval szerinted hogy történt? - kérdezte Matt. - Darrow hozta mozgásba a
dolgokat?
- Ennek van a legtöbb értelme - helyeselt Loren. - Darrow valahogy rájött,
hogy a feleségednek van egy lánya. Emlékezett a boncolási jegyzőkönyvre. Aztán
elkezdett azon agyalni, mi is történhetett valójában. Kisütötte, hogy pénz is lehetett
a dologban. Felbérelt valakit, aki nem riad vissza egy kis keménykedéstől sem.
- Mármint Charles Talleyt?
- Úgy van.
- És szerinted az alapján találta meg Oliviát, hogy válaszolt arra az internetes
üzenetre?
- Igen, bár... - Loren elhallgatott. - Mi az?

- Előbb Emma Lemay-t találták meg.
- Mary Rose nővért?
- Igen.
- Hogyan?
- Nem tudom. Lehet, hogy tényleg vezekelni akart. Úgy értem, a
Főnökasszony elmesélte az egész sztorit. Mary Rose nővér jó és istenfélő életet élt,
mióta megváltoztatta a személyazonosságát. Lehet, nem tudom, de lehet, hogy ő is
látta az üzenetet.
- És megpróbált segíteni?
- Igen. Ez megmagyarázná azt a hatperces telefonhívást a sógornőd lakására.
- Figyelmeztette Oliviát?
- Talán. Nem tudom. De valószínűleg Emma Lemayt előbb megtalálták. Az
orvosszakértő szerint megkínozták. Talán pénzt akartak. De az is lehet, hogy a
feleséged nevét. Akárhogy is volt, Emma Lemay belehalt. És amikor én
megpróbáltam kideríteni, hogy ki is volt ő valójában, az másnak is felkeltette az
érdeklődését.
- Arra az FBI-os pasasra gondolsz? Yates-re? - Igen. De az is lehet, hogy ő
már tudott Lemay-ről.
Lehet, hogy csak ürügyként használta, hogy előbújhasson, és bekapcsolódjon
az ügybe. Nem tudom.
- Gondolod, hogy Yates titkol valamit?
- Megtudtam, hogy Rangor kiskorú lányokkal létesített szexuális
kapcsolatokról készített videofelvételeket, és azzal zsarolta a kuncsaftjait. Bár a
forrásom nem biztos benne. De ha igaz, nos, akkor úgy sejtem, hogy valahol itt van
a kapcsolat. Szerintem engem azért vágott le az ügyről, mert túl közel kerültem
hozzá.
Õ is itt van Renóban.
Matt az utat nézte. - Messze vagyunk még?
- A következő sarok.
Ahogy befordultak, Loren kiszúrta Cal Dollingert egy lakókocsi mellett.
Összegörnyedve kukucskált be az ablakon.
Loren beletaposott a fékbe. - A francba.
- Mi az?
- Kéne egy pisztoly.
- Miért? Mi a baj?
- Az ott Yates embere. Az ablaknál.
Dollinger felegyenesedett. Látták, hogy benyúl a zsebébe, és előhúz egy
fegyvert. Dollinger termetét meghazudtoló fürgeséggel az ajtónál termett, benyitott,
és eltűnt mögötte.
Matt nem teketóriázott.

- Várj, hová mész?
A férfi vissza se nézett. Teljes erejéből futott a lakókocsi felé. Mikor odaért,
ő is benézett az ablakon. Olivia odabent volt.
Felállt, és épp felemelte a kezét. Volt vele egy másik nő is - feltehetően
Kimmy Dale. Kimmy sikoltásra nyitotta a száját. Dollinger pontosan rá célzott.
Aztán meghúzta a ravaszt.
Oh, ne.
Kimmy a földre zuhant. Olivia eltűnt a szeme elől. Matt nem várt tovább.
Dollinger alig egy méterre állt az ablaktól. Matt, felismerve, hogy nincs már
vesztegetnivaló ideje, alkarját az arca elé tartva, nekiugrott az ablaknak.
Az üveg meglepően kevés ellenállást tanúsított.
Matt maga után húzta a lábát. Beesett a szobába, de tudta, hogy nincs ideje a
földön heverészni. Dollinger kezében még mindig ott volt a fegyver. A szája tátva
maradt a meglepetéstől. Matt nem akarta elszalasztani a lehetőséget. Egyenesen
nekiugrott.
Mintha egy betonfalba ütközött volna. Szinte lepattant Dollingerről.
- Fuss! - kiáltotta Matt.
Dollinger felocsúdott az első sokkból, és Mattét vette célba a
fegyverével. Matt két kézzel megragadta Dollinger csuklóját. Elkezdte húzni.
Dollinger is. Noha Matt mindkét kezét használta, Dollinger pedig csak az egyiket,
nem volt kérdéses, hogy még így is a hatalmas termetű férfi az erősebb. Szabadon
maradt kezével Dollinger erős ütést mért Matt bordáira. Matt érezte, hogy a levegő
kiszorul a tüdejéből. Össze akart csuklani, és a földre hanyatlani. De nem tehette.
Olivia ott volt.
Így hát tovább szorította a férfi csuklóját.
Újabb ütés a bordáira. Matt szeme megtelt könnyel. Sötét pontok jelentek
meg előtte. Kezdte elveszíteni az eszméletét.
- Állj! Rendőrség! Dobja el a fegyvert! - harsant egy női hang. Loren Muse
volt az.
Dollinger elengedte. Matt a földre zuhant. De csak egy pillanatra. Felnézett
Dollingerre. A férfi arcára értetlenség ült ki. Körülnézett a szobában. Loren Muse
nem volt sehol.
Matt tudta, mi fog következni. Dollinger elgondolkodik majd rajta, hogy
Loren miért nem mutatja meg magát. Eszébe jut, hogy a nő most repült ide
Newarkból, és hogy csak egy megyei nyomozó, akinek nincs engedélye arra, hogy
fegyvert vigyen magával egy repülőgépre.
Rájön, hogy Lorennél nincs is fegyver. Hogy csak blöffölt.
Olivia odakúszott Kimmy Dale-hez. Matt a feleségére nézett.
Találkozott a tekintetük. - Menj - suttogta, aztán ismét Dollingerre pillantott.
Dollinger addigra összerakta.

Újra célba vette Oliviát a fegyverrel.
- Ne! - kiáltotta Matt.
Behajlította a lábát, és kilőtte magát, mint egy rakétát. Matt tudott egy és
mást az utcai harcról. Tudta, hogy a nagy emberek, szinte mindig legyőzik a kis
embereket. De ő nem győzni akart. A feleségét akarta megmenteni. Csak addig
akarta elterelni róla a figyelmet, amíg el tud menekülni. És Matt tudott még
valamit.
Még a legnagyobb, legerősebb embereknek is ugyanott voltak a gyenge
pontjaik, mint másoknak.
Matt Dollinger lágyékát célozta meg a tenyerével. A nagydarab férfi
összegörnyedt a fájdalomtól, ahogy Matt belemélyesztette a kezét az ágyékába, de
lefelé hajoltában elkapta Mattét. Matt megpróbált ellenállni, de Dollinger
egyszerűen túl erős volt.
Gyenge pontok, ismételte magában. Üsd a gyenge pontjait.
Matt belefejelt Dollinger arcába. A homloka a férfi orrán landolt. Dollinger
üvöltve egyenesedett föl. Matt a feleségére pillantott.
Mi a...?
Matt nem akart hinni a szemének. Olivia nem menekült el. Még mindig
Kimmy mellett kuporgott, és a lábából szivárgó vért próbálta elállítani.
- Tűnj el innét! - kiáltotta kétségbeesetten.
Dollinger magához tért. Fegyverével egyenesen Mattre célzott.
A lakókocsi másik végéből Loren Muse bukkant fel, és egy csatakiáltás
kíséretében Dollinger hátára ugrott. A kezével az arcát kereste. A férfi orrából és
szájából dőlt a vér. Megragadta Lorent, és keményen nekilökte a falnak. A nő nagy
csattanással ért földet. Matt felugrott.
A gyenge pontokat.
Dollinger szemét vette célba, de elvétette. A keze lecsúszott, és végül a férfi
nyakán állapodott meg. Úgy, mint egykor.
Úgy, mint annyi évvel ezelőtt Massachusettsben, a kollégium udvarán. Matt
nem törődött vele.
Olyan erősen szorította, ahogy csak tudta. A hüvelykujját a torok alatti
gödörbe mélyesztette.
Megpróbálta fokozni a szorítás erősségét.
Dollinger szemei kidülledtek. De fegyvert tartó keze most szabad volt. Matt
fejéhez emelte a pisztolyt. Matt az egyik kezével elengedte a torkát, és félreütötte a
fegyvert. De az így is elsült. Tüzes fájdalom
hasított Matt csípőjébe.
A lába elernyedt. Elengedte Dollinger nyakát.
Dollinger végre kiszabadult a szorításból. Matt szemébe nézett, és az ujja
ráfeszült a ravaszra. Lövés dördült.

Dollinger szemei egy kicsivel még jobban kidülledtek. A golyó a halántékán
találta el. A nagyember a padlóra zuhant. Matt megpördült, és a feleségére
pillantott. Egy kiskaliberű pisztoly volt a kezében. Matt odakúszott hozzá.
Mindketten Kimmyre néztek. Nem a lábából szivárgott a vér, hanem valahonnan a
könyöke fölül.
- Emlékeztél rá - mondta Kimmy. Olivia elmosolyodott.
- Mire emlékeztél? - kérdezte Matt.
- Mondtam neked, hogy Kimmy mindig tartott egy pisztolyt a csizmájában felelte Olivia. - Csak kellett hozzá egy kis idő, amíg előbányászom.
Ötvennyolcadik fejezet
Loren Muse-zal szemben Harris Grimes ült, az FBI Los Angeles-i területi
irodájának az igazgató-helyettese. Grimes volt ez egyik legbefolyásosabb
szövetségi ügynök a térségben, és nem örült annak, amit hallott.
- Tudja, hogy Adam Yates a barátom - mondta Grimes.
- Most mondja harmadszor - felelte Loren.
A renói Washoe Medical Center második emeletének egyik helyiségében
ültek. Grimes összehúzta a szemét, és beharapta az alsó ajkát. - Tudja, hogy
függelemsértést követett el, Muse?
- Háromszor elmondtam már, hogy mi történt.
- És el fogja még egyszer. Most.
Loren elmondta. Sok mindent kellett tisztázni. Az ügy még nem volt lezárva.
Számtalan megválaszolatlan kérdés maradt. Yates eltűnt. Senki nem tudta, hol van.
Dollinger pedig meghalt. Loren megtudta, hogy a kollégái őt is nagyon kedvelték.
Grimes felállt, és megdörgölte az állát. Három másik ügynök ült még a szobában,
kezükben jegyzetfüzettel, és lehajtott fejjel írták az észrevételeiket. Most már
tudták. Senki nem akarta elhinni, de a Yatesről és Cassandráról készült
videofelvétel önmagáért beszélt. Vonakodva ugyan, de kezdték elfogadni Loren
teóriáját. Egyszerűen csak nem tetszett nekik.
- Van valami ötlete, hová tűnhetett Yates? - kérdezte Grimes.
- Nincs.
- Utoljára a Kietzke Lane-i irodában látták tizenöt perccel a Ms. Dale lakásán
történt incidens előtt. Egy Ted Stevens nevű különleges ügynökkel találkozott, aki
azt a feladatot kapta, hogy kövesse Olivia Huntert attól a pillanattól fogva, hogy
leszáll a repülőgépről.
- így van. Ezt is mondta már. Elmehetek?
Grimes megfordult, és intett a kezével. - Tűnjön a szemem elől. Loren felállt,
és lesétált az első emeletre, a sürgősségi osztályra. Olivia Hunter a recepciónál ült.

- Hello - mondta Loren.
- Hi - préselt ki magából egy mosolyt Olivia. - lejöttem, hogy megnézzem,
Kimmy hogy van. Oliviának nem esett bántódása. Kimmy Dale a folyosó másik
végén feküdt. A karját felkötötték. A golyó nem ért csontot, de komoly izom és
szövetroncsolást okozott. Fájdalmas volt, és hosszú rehabilitációra lehetett
számítani. De egy olyan világban, ahol az embereket amint lehet, kiteszik a
kórházból - hat nappal a mellkasműtéte után Bili Clinton már a saját kertjében
olvasgatott - Kimmynek is feltettek néhány kérdést, aztán azt mondták, hogy
elmehet, „csak maradjon a városban".
- Matt hol van? - kérdezte Loren.
- Most hozták ki a műtőből - mondta Olivia. - Jól van?
- Az orvos szerint rendbe fog jönni.
Dollinger lövése súrolta Matt combcsontját közvetlenül a csípő-izület alatt.
Az orvosoknak be kellett tenniük néhány csavart. Nem komoly műtét, mondták.
Két nap múlva a saját lábán hagyhatja el a kórházat.
- Magának is pihennie kellene - mondta Olivia.
- Nem tudok - felelte Loren. - Túlságosan fel vagyok pörögve.
- Igen, én is. Miért nem ül oda Matthez, hátha felébred? Segítek Kimmynek
összeszedni magát, aztán mindjárt fölmegyek én is.
Loren beszállt a liftbe, és megnyomta a harmadik emelet gombját. Leült Matt
ágya mellé. Az ügyön gondolkodott meg Adam Yatesen, és azon, hogy hol van, és
mit is csinál itt.
Néhány perccel később Matt kinyitotta a szemét. Lorenre nézett.
- Hello, szuperhős - mondta Loren.
Matt bágyadtan elmosolyodott. Jobbra fordította a fejét.
- Olivia?
- Lent van Kimmynél.
- Kimmy...?
- Jól van. Olivia segít neki összeszedni a holmiját. Matt behunyta a szemét. Szeretnék kérni tőled valamit.
- Miért nem pihensz?
Matt megrázta a fejét. A hangja gyenge volt. - Szerezz meg nekem egy
híváslistát.
- Most?
- A kamerás telefon - mondta. - A képek. A videó. Még mindig nem áll
össze. Miért csinálta Yates és Dollinger azokat a képeket?
- Nem ők voltak azok, hanem Darrow.
- Miért? - Ismét becsukta a szemét. - Miért tette volna?
Loren ezen elgondolkodott. Matt hirtelen kinyitotta a szemét. - Hány óra
van? Loren ránézett az órájára. - Tizenegy harminc.

- Éjszaka?
- Persze, hogy éj szaka.
És akkor Lorennek is beugrott. A találkozó éjfélkor.
A Buzgómócsingban. Felkapta a telefont, és leszólt a sürgősségi osztály
recepciójára.
- Itt Muse nyomozó. Néhány perccel ezelőtt odalent voltam egy Olivia
Hunter nevű nővel. Egy Kimmy Dale nevű betegre várt.
- Igen - mondta a recepciós. - Emlékszem magára.
- Ott vannak még?
- Kicsoda? Miss Dale és Miss Hunter?
- Igen.
- Nem, azután hogy maga elment, ők is sietve távoztak.
- Sietve távoztak?
- Egy taxival.
Loren letette. - Elmentek.
- Add ide a telefonom - mondta Matt még mindig hanyatt fekve. Loren a
füléhez tette a mobilt. Matt megadta a felesége számát. Olivia a harmadik
csengésre vette csak fel.
- Én vagyok az - szólt bele Matt.
- Minden rendben?
- Hol vagy?
- Tudod, hol vagyok.
- Még mindig azt hiszed.
- Telefonált, Matt.
- Micsoda?
- Felhívta Kimmy mobilját. Vagy ő vagy valaki más. Azt mondta, hogy a
találkozó még áll, de ne legyenek se zsaruk, se férjek, senki. Már úton vagyunk.
- Olivia, ez biztos, hogy átverés. Te is tudod.
- Vigyázok magamra.
- Loren odamegy.
- Ne. Kérlek, Matt. Tudom, mit csinálok. Kérlek. És azzal Olivia letette.
Ötvenkilencedik fejezet
11.50-Buzgómócsing Reno, Nevada
Mikor Olivia és Kimmy megérkezett, a kövér ajtónálló Kimmyre mutatott, és
így szólt: - Korábban mentél el. Túlóráznod kell. Kimmy megmutatta felkötött
karját. - Megsebesültem.

- Ettől még le tudsz vetkőzni, nem?
- Komolyan beszélsz?
- Ilyen - mondta és a saját arcára mutatott. - Ilyen vagyok, mikor komolyan
beszélek. Vannak, akik erre indulnak be.
- Egy felkötött karra?
- Ja. Mint azok a fickók, akik a nyomorékokra gerjednek.
- Én nem vagyok nyomorék.
- Hé, ne játszd itt a hülyét, tudod, miről beszélek. - A kövér férfi
összedörgölte a kezét. - Ismertem egy tagot, akit a bütykök izgattak fel. A bütykök.
- Nem rossz.
- Ki ez itt?
- Senki.
A férfi vállat vont.
- Valami New Jersey-i zsaru utánad kérdezősködött.
- Tudom. Már elintéztem.
- Azt akarom, hogy állj be. Így, felkötött karral.
Kimmy Oliviára nézett. - Onnan úgyis jobban szemmel tudlak tartani. Észre
se fognak venni.
Olivia bólintott. - Ahogy akarod - mondta.
Kimmy eltűnt a hátsó helyiségek irányában. Olivia leült az egyik asztalhoz.
Nem törődött a tömeggel. Nem figyelte a táncosok arcát, hogy vajon hasonlít-e rá
valamelyik. Lefoglalták a saját gondolatai. Szomorúságot, mindent elsöprő
szomorúságot érzett.
Fújd le, gondolta. Menj innét.
Gyereket várt. A férje kórházban feküdt. Most már ez volt az ő élete. Az a
másik a múltról szólt. Fel kellene állnia, és elmenni. De nem állt fel.
Olivia ismét arra gondolt, hogy a megerőszakoltak mindig az ön-pusztítás
útjára lépnek. Egyszerűen képtelenek parancsolni maguknak. Nem törődnek sem a
következményekkel, sem a veszélyekkel. Vagy, mint az ő esetében, épp az
ellenkezője igaz - nem számít, hányszor taposta meg őket az élet, soha nem
szabadulnak a reménytől. Mert nem volt meg rá az esély még mindig, hogy ma este
újra találkozik azzal a csecsemővel, akit annyi évvel ezelőtt elszakítottak tőle? A
pincérnő lépett oda az asztalához. - Maga Candace Potter? Egy pillanatig sem
habozott a válasszal.
- Igen, én vagyok az.
- Üzenetet hoztam magának.
Letett egy cédulát Olivia elé, és elment. Az üzenet rövid volt és egyszerű.
Menjen a B jelű hátsószobába. Várjon tíz percet.
Úgy érezte, mintha gólyalábakon járna. A feje zúgott. A gyomra háborgott.
Útközben nekiment egy férfinak, és azt mondta:

- Elnézést. Mire a férfi: - Hé, bébi, szívesen máskor is.
A pasas, aki vele volt, felnyerített. Olivia továbbment. Megtalálta a hátsó
folyosót. Megállt az ajtó előtt, amelyre egy nagy B betű volt rajzolva, ugyanitt volt
néhány órával ezelőtt is.
Kinyitotta az ajtót, és belépett. Megcsörrent a mobilja. Felvette.
- Ne tedd le. Matt volt az.
- A klubban vagy?
- Igen.
- Tűnj el onnan. Azt hiszem, tudom, mi folyik itt...
- Ssss.
- Micsoda?
Olivia sírt. - Szeretlek, Matt.
- Olivia, bármit is gondolsz, kérlek.
- Mindennél jobban szeretlek.
- Hallgass rám. Tűnj el.
Lenyomta a telefont, és kikapcsolta. Szembefordult az ajtóval. Eltelt öt perc.
Csak állt egyenesen, nem mozdult, nem dülöngélt, nem nézett körül. Kopogtak az
ajtón.
- Itt vagyok - mondta. És az ajtó kinyílt.
Hatvanadik fejezet
Matt akárhogy igyekezett, nem tudott felkelni az ágyból.
- Menj! - mondta Lorennek.
Loren beszólt rádión a renói rendőröknek, és rohant a kocsihoz.
Kétmérföldnyire járhatott a Buzgómócsingtól, mikor megszólalt a telefonja.
Felvette, és belevakkantott. - Muse.
- Szóval még mindig Renóban van? Adam Yates volt az. A szavai
egybefolytak.
- Igen, itt vagyok.
- Térdre borultak a zsenije előtt?
- Épp ellenkezőleg.
- Hát, igen, sajnos kedveltek - kuncogott Yates. Be volt rúgva.
- Adam, mondja meg, hol van.
- Komolyan gondoltam, amit mondtam. Tudja, ugye?
- Persze, Adam. Tudom.
- Mármint a családommal kapcsolatban. Soha nem mondtam, hogy fizikai
fenyegetésnek vannak kitéve. A feleségem. A gyerekeim. Az állásom. Az a szalag
olyan volt, mint egy csőre töltött puska. Egy csőre töltött puska, amivel egyenesen

ránk céloznak, ugye érti, mire gondolok?
- Igen - felelte Loren.
- Beépített ügynökként dolgoztam, gazdag ingatlanspekulánsnak adtam ki
magam. Clyde Rangor szemében én voltam a tökéletes kuncsaft. Fogalmam sem
volt róla, hogy az a lány kiskorú. Ezt el kell hinnie.
- Hol van, Adam?
Yates meg sem hallotta a kérdést. - Valaki felhívott. Pénzt követelt azért,
hogy átadja a felvételt. Így hát Cal és én felkerestük Rangon. Keményen
ráijesztettünk.
Ah, kinek akarom itt játszani a janit? Cal volt az, aki ráijesztett. Jó ember
volt, de erőszakos természettel áldotta meg az ég. Egyszer halálra vert egy
gyanúsítottat.
Akkor én mostam ki a szarból. Máskor ő mentett meg engem. Ettől barát a
barát. Meghalt, ugye?
- Igen.
- A francba. - Elkezdett sírni. - Cal Emma Lemay-t bántotta.
Keményen megdolgozta a veséjét. Azt szánta figyelmeztetésnek.
Besétáltunk, gondoltam, elbeszélgetünk egy kicsit, erre Cal egyből nekirontott
Lemay-nek, és elkezdte ütni, mint egy homokzsákot. Rangorral nem is törődött. Az
a patkány amúgy is hülyére verte a nőjét.
Loren már majdnem a parkolóban volt.
- Rangor összecsinálta magát. De szó szerint. Úgy bemajrézott, hogy rohant
azonnal a szekrényhez, odaadni a szalagot. Csakhogy a szalag eltűnt. A lány,
mondta, aki a felvételen van. Cassand-rának hívják. Azt mondta, biztos ő lopta el.
Azt mondta, visszaszerzi tőle. Cal és én láttuk, hogy tényleg beijedt, és azt fogja
tenni, amit mondunk neki. Erre a következő hír az, hogy Rangor, Lemay meg az a
Cassandra lány, mind eltűntek. Évek telnek el. Még mindig gondolok rá. Minden
áldott nap. Aztán értesít minket az NCIC, hogy előkerült Lemay holtteste. És újra
itt van minden. Végig tudtam, hogy így lesz.
- Adam, még nincs minden veszve.
- Dehogy is nincs.
Loren bekanyarodott a parkolóba. - Még mindig vannak barátai.
- Tudom. Felhívtam őket. Ezért telefonálok most.
- Micsoda?
- Grimes el fogja tusolni azt a felvételt.
- Miről beszél?
- Ha napvilágra jut, tönkreteszi a családomat. És azt a két másik fickót is,
akik rajta vannak. Pedig egyszerűen csak fickósak voltak.
- Nem tusolhatják el azt a felvételt.

- Senkinek nincs már rá szüksége. Grimes és a fiúk el fogják intézni a
kedvemért. De szükségük van a maga együttműködésére is.
És Loren akkor hirtelen megértette, miről is van szó. Pánikba esett.
- Várjon, Adam, hallgasson meg.
- Cal és én kötelességünk teljesítése közben fogunk elesni.
- Adam, ne. Figyeljen rám.
- Grimes mindent el fog rendezni.
- Gondoljon a gyerekeire.
- Azt teszem. A családunk semmiben sem fog hiányt szenvedni.
- Az apám - mondta Loren, és érezte, hogy könnyek csorognak az arcán. Megölte magát. Kérem, nem tudja, mit tesz ezzel.
De Yates nem figyelt rá. - Csak tartsa magában ezt az egészet, oké? Maga
remek nyomozó. Az egyik legjobb.
Kérem, a gyerekeim kedvéért.
- A picsába, Adam. Figyeljen már rám! - Isten vele, Loren. És letette a
telefont.
Loren Muse leállította az autót. Sírva szállt ki belőle, és közben valahonnan,
a távolból, tisztán hallotta egy fegyver dörrenését.
Hatvanegyedik fejezet
A B jelű hátsó szoba ajtaja kinyílt. Olivia várt. Mikor Kimmy besétált a
szobába, néhány másodpercig a két nő csak bámulta egymást. Könnyek ültek
mindkettőjük szemében. Csakúgy, mint néhány órával korábban. De most mégis
minden más volt.
- Tudtad - mondta Kimmy.
Olivia megrázta a fejét. - Csak gondoltam.
- Miből?
- Abból, hogy úgy tettél, mintha nem emlékeznél Max Darrowra. Annak
idején hetente járt hozzád. Mindenki azt gondolja majd, hogy Darrow adta fel azt a
hirdetést. De ő nem tudta volna, hogy az előcsalogat engem. Azt csak egy jó barát,
a legjobb barátnőm tudhatta, hogy még mindig izgat, hogy mi lett vele.
Kimmy közelebb lépett hozzá. - Itt hagytál, Candi.
- Tudom.
- Úgy volt, hogy együtt megyünk el. Elmondtam neked az álmaimat. Te is
elmondtad nekem a tieid. Mindig segítettünk egymásnak, emlékszel? Olivia
bólintott.
- Megígérted.
- Tudom.

Kimmy megrázta a fejét. - Annyi éven át azt hittem, hogy halott vagy.
Eltemettelek, tudtad? Kifizettem a temetésedet. Gyászoltam. Hónapokig sírtam.
Ingyen csináltam meg dolgokat Maxnek - amit csak akart - hogy biztosan
megpróbálja felkutatni a gyilkost.
- Meg kell értened. Nem mondhattam el. Emma és én kötöttünk.
- Egy mit? - kiáltotta Kimmy. A hangja visszhangot vert a szobában. Egyezséget?
Olivia nem szólt semmit.
- Én meghaltam veled együtt. Tudtad ezt? Az álmaim.
A remény, hogy egyszer itt hagyhatom ezt az életet. Ez mind meghalt veled
együtt. Mindent elveszítettem.
- Hogyan...?
- ...jöttem rá, hogy életben vagy? Olivia bólintott.
- Két nappal az után, hogy az a lány felkeresett, Max átjött. Azt mondta, ő
küldte
- hogy igazából nem is a lányod volt. Azért küldte, hogy próbára tegyen.
Olivia próbálta megérteni. - Hogy próbára tegyen?
- Igen. Tudta, hogy nagyon jóban voltunk. Azt hitte, tudom hol vagy. Így hát
megrendezte azt a találkozót. Elküldött hozzám egy lányt, aki úgy tett, mintha ő
volna a te rég elveszett lányod. Aztán figyelt, hogy nem hívlak-e fel vagy ilyesmi.
De csak annyit tettem, hogy elmentem a sírodhoz, és zokogtam.
- Annyira sajnálom, Kimmy.
- Próbáld meg elképzelni, jó? Próbáld meg elképzelni, mit éreztem, mikor
Max az orrom alá dugta a boncolási jegyzőkönyvet. Azt mondta, a halott lánynak
volt valami ritka rendellenessége, és nem lehetett gyereke. Azt mondta, nem haltál
meg, és erre én tudod, mit csináltam? Csak ráztam a fejem. Nem hittem neki.
Hogyan is hihettem volna? Candi soha nem tette volna ezt velem, mondtam neki.
Soha nem hagyott volna itt csak úgy. De Max megmutatta a fényképeket a halott
lányról. Cassandra volt az. Elkezdtem kapizsgálni az igazságot. Kezdtem
összerakni a történteket.
- És bosszúra szomjaztál - mondta Olivia.
- Igen. Arra. - Kimmy megrázta a fejét.
- De aztán minden olyan furcsán kezdett alakulni.
- Te segítettél Darrownak a nyomomra akadni. A te ötleted volt a hirdetés az
interneten. Tudtad, hogy arra rá fogok harapni.
- Igen.
- És te rendezted meg azt a találkozót is. A motelban.
- Nem csak én. Ha csak én lettem volna...
- Kimmy elhallgatott, és csak nézett rá. - Annyira fájt.
Olivia bólintott, és nem szólt semmit.

- Igen, törleszteni akartam. Elégtételt akartam venni. Most rajtam volt a sor,
hogy új életet kezdjek. Végre eljött az én pillanatom. De attól fogva, hogy Max és
Chally átrepültek New Jerseybe - Kimmy behunyta a szemét, és megrázta a fejét,
mintha meg akart volna szabadulni valami kellemetlen emléktől - az egész
kicsúszott a kezemből.
- Megpróbáltál fájdalmat okozni nekem - mondta Olivia. Kimmy bólintott.
- Először a házasságomat akartad tönkretenni azokkal az üzenetekkel a
férjem telefonjára.
- Tulajdonképpen Max állt elő az ötlettel. Először a saját telefonját akarta
használni, de aztán rájött, hogy még jobb, ha a tiédről küldi el őket. Ha valami
mégis rosszul sülne el, Chally képe lesz a telefonon. Ő viszi majd el a balhét. De
először még szüksége volt Chally segítségére.
- Emma Lemayhez.
- Pontosan. Chally egy brutális állat volt. i és Max odarepültek, hogy szóra
bírják Emmát. De ő nem adott ki téged. Akármit is csináltak vele. Így hát
megkínozták. De túl messzire mentek.
Olivia becsukta a szemét. - Szóval ez - körbemutatott a szobában - hogy itt
vagyunk ma este, ez a te nagyjeleneted, Kimmy? Elveszed a pénzem. Összetöröd a
szívem azzal, hogy elmondod, nincs is meg a lányom. És aztán? Kimmy néhány
másodpercig csak hallgatott.
- Nem tudom.
- De igen, Kimmy, tudod te azt.
Megrázta a fejét, de a mozdulat mögött nem volt semmi.
- Darrow és Chally nem hagytak volna életben, ugye? - kérdezte Olivia.
- Darrownak ebbe nem volt beleszólása.
- Mert megölted?
- Igen. - Elmosolyodott. - Tudod, hányszor játszotta el velem az a rohadék,
hogy lehúzta a nadrágját a kocsiban?
- És ezért ölted meg?
- Nem.
- Akkor miért?
- Le kellett állítanom - mondta Kimmy. - És nekem kellett elsőnek ütnöm.
- Azt gondoltad, hogy megölt volna téged?
- Ennyi pénzért Max Darrow a saját anyját is kinyírta volna. Igen, fájt, mikor
rájöttem - vagy nem is, inkább... inkább olyan volt, mintha sokkot kaptam volna.
De Max eleinte úgy tett, mintha az én oldalamon állna. Csak aztán elkezdte játszani
a saját játékát. Le kellett állítanom.
- Ezt hogy érted?
- Csak... - Az egész emberből sugárzott a kimerültség. - Felejtsd el. A lényeg
az, hogy Max nem szerette a szemtanúkat. Az ő szemében én csak egy

megbízhatatlan kurva voltam. Gondolod, hogy vállalta volna a kockázatot?
- És Charles Talley?
- A férjed lenyomozta. Összeverekedtek, aztán lelépett. Felhívott engem. Ott
voltam egy emelettel alattatok. Teljesen pánikba esett, aggódott a zsaruk miatt.
Feltételesen volt kint. Még egy ügy, és bevarrják élete hátralévő részére.
Bármire képes lett volna, hogy ezt elkerülje. Így hát azt mondtam neki, hogy várjon
meg a lépcsőházban.
- Úgy állítottad be, mintha Matt ölte volna meg.
- Max egész idő alatt ezt tervezte - felültetni Challyt is meg a férjedet is. Kimmy vállat vont. - Ez nagyjából még illett is a tervbe.
Olivia régi barátnőjére nézett. Közelebb lépett hozzá. - Gondoltam rád mondta.
- Te is tudod.
- Tudom - mondta Kimmy. - De az nem elég.
- Féltem. Emma azt mondta, ha kiderül, mit tettünk, mindkettőnket
elintéznek. Megint elkezdik keresni rajtunk azt a szalagot. Nem volt nálunk.
Megöltek volna.
- Nézz rám - mondta Kimmy.
- Látlak.
Előhúzott egy fegyvert. - Nézd meg, mi lett belőlem.
- Kimmy?
- Mi az?
- Én ezt nem így terveztem - mondta Olivia. - Azt hittem, meg fogok halni.
- Most már tudom.
- Gyereket várok.
Kimmy bólintott. - Ezt is tudom. - A keze megremegett.
Olivia még egy lépéssel közelebb ment hozzá. - Nem fogsz megölni egy
magzatot.
Kimmy nem bírta tovább tartani magát. - A szalag volt az - mondta alig
hallható hangon.
- Mi volt az, Kimmy? - És akkor Olivia megértette. - Oh. Oh, ne.
- Az a rohadt szalag - mondta Kimmy könnyáztatta arccal. - Amiatt ölték
meg Cassandrát. Amiatt történt ez az egész.
- Uramisten - nyelt egyet Olivia. - Nem Cassandra volt az, aki ellopta
Clyde-tól - mondta, - hanem te.
- Értünk tettem, Candi. Hát nem érted? - mondta esdeklő hangon.
- Az volt a mi repülőjegyünk. Egy zsák pénzt kaphattunk volna érte.
Elszökhettünk volna, csak mi ketten - ahogy mindig is terveztük. Eljött volna a mi
időnk, érted? És aztán hazaértem, és azt hallottam, hogy valaki megölt téged.
- És egész idő alatt, annyi hosszú éven át.

- Olivia érezte, hogy meghasad a szíve.
- Te végig magadat hibáztattad a halálomért.
Kimmy lassan bólintott.
- Ne haragudj rám, Kimmy.
- Annyira fájt, mikor megtudtam, hogy életben vagy. Hát nem érted?
Annyira szerettelek.
Olivia értette. Nem csak a halálát gyászolta, hanem önmagát is, azt, ami
lehetett volna. Azt hitte, hogy a legjobb barátnője, az egyetlen, akivel közös álmaik
voltak, azt hitte, hogy miatta halt meg. Tíz évig élt a bűntudattal, hogy aztán egy
napon megtudja, az egész hazugság volt.
- Helyrehozhatjuk még - mondta Olivia. Kimmy kihúzta magát.
- Nézz rám.
- Segíteni akarok.
Dörömböltek az ajtón. - Kinyitni! Rendőrség!
- Megöltem két embert - mondta Kimmy.
Aztán elmosolyodott - széles, üdvözült mosollyal.
Olivia önkéntelenül is hátralépett. - Nézd meg az életem. Ez az én
nagyjelenetem, emlékszel? A szabadulás lehetősége.
- Kérlek, Kimmy.
De Kimmy a padlóra irányította a fegyverét, és meghúzta a ravaszt. Egy
pillanatnyi döbbent csend után kitárult az ajtó. Kimmy megpördült, és felemelte a
pisztolyt. Olivia felsikoltott. - Ne!
Lövések dörrentek. Kimmy megpördült, mint egy marionett-bábu, aztán a
földre zuhant. Olivia térdre vetette magát, és a kezébe fogta barátnője fejét. Ajkait
Kimmy füléhez szorította.
- Ne... - kérlelte Olivia.
De ezúttal, végre valahára, tényleg elérkezett Kimmy pillanata.
Hatvankettedik fejezet
Két nappal később Loren Muse sajtos-sonkás szendvicset készített a
lakásában. Megfogott két szelet kenyeret, és a tálcára rakta őket. Az anyja a
kanapén ült a másik szobában és az Entertainment Tonightot nézte. Loren hallotta
az ismerős főcímzenét. Belenyúlt a majonézes tubusba egy kanállal, és nekiállt
szétkenni a kenyéren, mikor hirtelen eleredtek a könnyei.
Loren némán zokogott.
Megvárta, míg elmúlik, és újra meg tud szólalni.
- Anya.
- Nézem a tévét.

Loren az anyja mögé lépett. Carmen egy zacskó Fritost rágcsált. Feldagadt
lábát a dohányzóasztalon pihentette egy párnán. Loren érezte a cigaretta szagát,
hallgatta az anyja reszelős légzését.
Adam Yates főbe lőtte magát. Grimes nem tudja majd eltusolni az ügyet. A
lányai, Ella és Anne, és a fia, Sam, akit Adam a karjaiban tartott, nehogy elragadja
tőle a halál - meg fogják tudni az igazságot. De a szalagot nem fogják látni. Adam
Yates minden félelme ellenére, éjszakánként nem azok a képek fogják kísérteni a
gyerekeit.
- Mindig téged hibáztattalak - mondta Loren. Semmi válasz. Csak a tévé
karattyolt folyamatosan.
- Anya?
- Hallottalak.
- Az a férfi, akivel találkoztam. Megölte magát. Három gyereke volt. Carmen
végre felé fordult.
- Tudod, azért okoltalak téged, mert különben...
- Elhallgatott, alig kapott levegőt.
- Tudom - mondta Carmen halkan.
- Hogy lehet... - mondta Loren, most már nem is próbálva visszafojtani a
könnyeit. - Hogy lehet, hogy Apa nem szeretett eléggé ahhoz, hogy élni akarjon?
- Oh, drágám.
- Te a felesége voltál. Téged otthagyhatott volna.
De én a lánya voltam.
- Annyira szeretett téged.
- De annyira nem, hogy életben maradjon.
- Nem ilyen egyszerű az - mondta Carmen. - Annyi sok fájdalma volt. Senki
nem menthette meg.
Te voltál a legjobb dolog az életében.
- Te. - Loren letörölte a könnyeit a ruhája ujjával. - Te hagytad, hogy téged
hibáztassalak.
Carmen nem szólt semmit.
- Próbáltál megóvni.
- Találnod kellett valakit, akit hibáztathatsz - mondta az anyja.
- Annyi éven át... felvállaltad ezt.
Adam Yatesre gondolt, hogy mennyire szerette a gyerekeit, és hogy ez
mégsem volt elegendő. Megtörölte a szemét.
- Fel kellene hívnom őket - mondta Loren.
- Kiket?
- A gyerekeit.
Carmen bólintott, és kinyújtotta a kezét. - Holnap, jó? Most gyere ide. Gyere,
ülj ide mellém.

Loren odaült mellé a kanapéra. Az anyja átkarolta. - Jól van - mondta
Carmen. Ráterítette Lorenre a gyapjúkendőjét. Reklámblokk következett. Loren az
anyja vállára hajtotta a fejét. Érezte a cigarettaszagot, de most valahogy
megnyugtatta. Carmen megsimogatta a lánya haját. Loren behunyta a szemét.
Néhány másodperccel később az anyja elkezdte kapcsolgatni a tévét.
- Nincs egy normális műsor - mondta Carmen.
Továbbra sem nyitva ki a szemét, Loren elmosolyodott, és közelebb húzódott
az anyjához.
Matt és Olivia ugyanazon a napon repültek haza. Matt kapott egy sétabotot.
Egy kicsit még bicegett, de azt mondták el fog múlni. Mikor leszálltak a gépről.
Matt azt mondta: - Jobb lenne, ha egyedül mennék.
- Nem - mondta Olivia. - Együtt csináljuk. Matt nem ellenkezett.
Ugyanannál a westporti kijáratnál hajtottak le az autópályáról, és ugyanabba
a kis utcába kanyarodtak be. Aznap reggel két autó állt a ház előtt. Matt a
kosárpalánkra nézett. Stephen McGrath nem mutatkozott. Ma nem.
Együtt mentek oda az ajtóhoz. Olivia fogta a kezét. Matt megnyomta a
csengőt. Eltelt egy perc. Aztán Clark McGrath kinyitotta az ajtót.
- Maga meg mi az ördögöt keres itt?
A háta mögül Sonya McGrath hangja: - Ki az, Clark? Sonya közelebb lépett,
és meglátta, ki az. - Matt?
- Túl erősen szorítottam - mondta Matt.
Minden elcsendesedett. Nem volt szél, nem voltak autók, nem voltak
járókelők. Csak négy ember, és talán egy szellem.
- El kellett volna engednem. Nagyon féltem. És azt gondoltam, Stephen is
benne van. És amikor földet értünk, már nem tudom. Csinálhattam volna
máshogyan is. Túl sokáig szorítottam. Most már tudom.
Szavakkal képtelen vagyok kifejezni, hogy mennyire sajnálom.
Clark McGrath beharapta az ajkát, az arca kivörösödött. - És azt hiszi, hogy
ezzel el van intézve?
- Nem - mondta Matt. - Tudom, hogy nincs. A feleségem gyereket vár. És
most már jobban megértem. De ennek véget kell vetni, itt és most.
- Miről beszélsz, Matt? - kérdezte Sonya.
Matt elővett egy papírlapot.
- Mi az? - kérdezte Sonya.
- Telefonhívások.
Mikor Matt magához tért a kórházban, azt kérte Lorentől, hogy
szerezze meg neki ezeket. Csak egy halvány sejtés volt - nem több. De volt
valami Kimmy bosszúhadjáratában... valami, ami miatt nem állt össze teljesen a
kép. Úgy tűnt, mintha nem csak Oliviát akarta volna mindenáron tönkretenni...
hanem Mattét is.

- Ezek a telefonhívások egy Max Darrow nevű férfihoz tartoznak, aki a
nevadai Renóban élt - mondta Matt. - Az múlt héten nyolcszor beszélt a férjével.
- Nem értem - mondta Sonya. A férjéhez fordult. - Clark? De Clark csukott
szemmel állt.
- Max Darrow rendőrtiszt volt - mondta Matt. - Mikor rájött, hogy Olivia
kicsoda valójában, elkezdett nyomozni utána. Nyilván megtudta, hogy a férje
büntetett előéletű. Kapcsolatba lépett magával. Nem tudom, mennyit fizetett neki,
Mr. McGrath, de nem is érdekel. Két legyet egy csapásra. Darrow társa elárulta a
feleségemnek, hogy ő a saját játékát játszotta. Magával.
- Clark? - Ez Sonya volt.
- Börtönben volna a helye - köpte a szavakat Clark. - Ahelyett, hogy veled
ebédelne.
- Clark, mit tettél?
Matt közelebb lépett. - Ennek vége, Mr. McGrath. Még egyszer utoljára
bocsánatot fogok kérni azért, ami történt. Tudom, hogy nem fogja elfogadni.
Megértem. Bocsásson meg azért, ami Stephennel történt. De van valami, amit
magának is meg kell értenie.
Matt tett még egy lépést előre.
A két férfi orra szinte érintette egymást.
- Ha még egyszer a családom közelébe jön - mondta Matt, - akkor megölöm.
Matt hátat fordított neki, és elment. Olivia még egy másodpercig nem mozdult.
Először Clark McGrathra nézett, aztán Sonyára, mintha csak nyomatékot akart
volna adni a férje szavainak. Majd sarkon fordult, megfogta a férje kezét, és többé
nem nézett vissza.
Hatvanharmadik fejezet
Matt vezetett. Hosszú ideig mindketten csendben ültek. A rádióból Damien
Rice „O" című száma szólt.
Olivia előrehajolt, és kikapcsolta.
- Olyan furcsán érzem magam - mondta. - Tudom.
- Most egyszerűen ott folytatjuk, ahol abbahagytuk? - Matt megrázta a fejét.
- Nem hiszem.
- Akkor hogyan? Újrakezdjük?
- Matt megrázta a fejét. - Nem hiszem.
- Eltart egy ideig, amíg tisztázzuk magunkat.
- Matt elmosolyodott. - Te tudsz valamit.
- Mit?
- Hogy minden rendben lesz.

- Nekem nem az a célom, hogy minden rendben legyen.
- Nekem sem.
- Azt akarom, hogy kivételesen boldogok legyünk - mondta Olivia.
- Megérkeztek Marsha házához. Marsha kirohant, hogy üdvözölje őket,
egyszerre ölelve meg mindkettőjüket. Paul és Ethan a nyomában. Kyra karba tett
kézzel állt az ajtónál.
- Istenem - mondta Marsha. - Mi minden történt veletek?
- Sok mesélnivalónk van.
- A lábad...
- Matt legyintett. - Jól vagyok.
- Menő a botod, Matt bácsi - mondta Paul.
- Ja, nagyon menő - visszhangozta Ethan.
- Elindultak az ajtó felé, ahol Kyra állt. Matt emlékezett rá, hogyan segített
neki megszökni a rendőrök elől. - Hé, koszi a sikolyért.
- Szívesen máskor is - mosolygott vissza.
- Kyra kivitte a fiúkat az udvarra. Matt és Olivia elkezdtek mesélni. Marsha
figyelmesen hallgatott. Elmondtak neki mindent. Semmit nem hallgattak el. Marsha
hálásnak tűnt az őszinteségükért. Mikor végeztek, azt mondta: - Csinálok nektek
ebédet.
- Nem kell.
- Maradjatok ülve.
- Engedelmeskedtek. Olivia lesütötte a szemét. Matt látta, hogy még mindig
van egy hatalmas lyuk a szívében.
- Már szóltam Cingle-nek - mondta.
- Köszönöm.
- Meg fogjuk találni a gyerekedet.
- Olivia bólintott, de látszott rajta, hogy már nem hisz benne. - Fel akarom
keresni Emma sírját. Le akarom róni a tiszteletemet.
- Megértem.
- Hihetetlen, hogy ilyen közel volt hozzánk.
- Hogy érted ezt?
- Ez is része volt a megállapodásunknak. Tudtuk egymás új nevét, de soha
nem léptünk kapcsolatba.
Azt hittem, hogy még mindig Oregonban van.
- Matt hirtelen felült.
- Mi a baj? - kérdezte Olivia.
- Te nem is tudtad, hogy itt van a Szent Margitban? - Nem.
- De hiszen felhívott téged.
- Micsoda?
- Mary Rose nővérként. Megvannak a telefonhívások.

Felhívott téged.
- Olivia vállat vont. - Biztos kinyomozta, hogy hol vagyok - mondta. - Tudta
az új nevemet. Lehet, hogy figyelmeztetni próbált.
- Matt megrázta a fejét. - Hat perc.
- Tessék?
- A hívás hat percig tartott. És nem a mi házunkat hívta.
Ide telefonált.
- Nem értem.
- És aztán egy másik hang. - Engem hívott.
- Mindketten megfordultak. Kyra lépett be a szobába.
Mögötte Marsha.
- Egyfolytában azon törtem a fejem, hogyan mondjam el - kezdte Kyra.
- Matt és Olivia kővé dermedve ültek.
- Nem te szegted meg az egyezséget, Olivia - mondta Kyra -, hanem Mary
Rose nővér.
- Nem értem - szólalt meg Olivia.
- Mindig tudtam, hogy örökbe fogadtak.
- Olivia a szája elé kapta a kezét. - Oh, Istenem.
- És ahogy elkezdtem utánajárni a dolgoknak, viszonylag gyorsan
kiderítettem, hogy az anyámat meggyilkolták.
- Elfojtott sikoly tört fel Olivia torkából. Matt úgy ült, mint akibe villám
csapott.
- Olivia, gondolta, Idahóból származik. Kyra pedig... valamelyik I betűs
államból.
- De én még többre voltam kíváncsi. Így hát megkerestem azt a rendőrt, aki a
nyomozást vezette az ügyben.
- Max Darrow - mondta Matt.
- Kyra bólintott. - Megmondtam neki, ki vagyok. Úgy tűnt, hogy őszintén
segíteni akar. Elkért minden információt - hogy hol születtem, ki volt az orvos,
ilyeneket. Aztán megadta Kimmy Dale címét, én pedig elmentem hozzá.
- Várjunk csak - szólt közbe Matt. - Kimmy nem azt mondta, hogy...
- Kyra ránézett, de Matt leállította magát. A válasz egyértelmű volt. Darrow
az ellenőrzése alá akarta vonni a dolgokat, azért hazudott Kimmynek. Miért kellett
volna tudnia, hogy tényleg Olivia lánya volt az? Ha tudta volna, hogy aki
meglátogatta, az tényleg Candi vére, meglett volna rá az esély, hogy az érzelmileg
amúgy is bizonytalan Kimmy átálljon a másik oldalra.
- Elnézést, folytasd.
- Kyra lassan visszafordult Olivia felé. - Így hát felkerestem Kimmy
lakókocsiját. Nagyon kedves volt. És ahogy vele beszéltem, rájöttem, hogy még
többet meg akarok tudni rólad. Meg akartam, tudom, hogy ez hülyén hangzik, de

meg akartam találni a gyilkosodat. Folytattam a nyomozást. Aztán egyszer csak
felhívott Maiy Rose nővér.
- Honnan...?
- Segíteni próbált a régi lányoknak, azt hiszem. Vezekelt. Hallotta, hogy kit
keresek, és felhívott.
- Megmondta neked, hogy életben vagyok?
- Igen. Teljesen sokkot kaptam. Azt hittem, rég meghaltál már. És aztán
Mary Rose nővér azt mondta, ha azt teszem, amit mond, találkozhatok veled. De
óvatosnak kell lennünk, mondta. Nem akartalak veszélybe sodorni. Csak... csak
meg akartalak ismerni.
- Matt Marshára pillantott. - Te tudtad?
- Tegnapig nem. Kyra akkor mondta el.
- Hogy kötöttél ki pont itt?
- Ez szerencse volt - mondta Kyra. - A közeledbe akartam kerülni. Mary
Rose nővér először a DataBetternél próbált állást szerezni nekem. De aztán
meghallottuk, hogy Marsha egy segítőt keres, aki itt lakna. Mary Rose nővér
felhívott valakit a Szent Filoménánál, és megadta a nevem.
- Mattnek eszébe jutott, hogy Marsha a közösségen keresztül találkozott
Kyrával.
Egy apáca ajánlotta - ki merné azt megkérdőjelezni?
- El akartam mondani - folytatta Kyra továbbra is Oliviához intézve a
szavait. - Csak vártam a megfelelő időpontot. De aztán felhívott Mary Rose nővér.
Úgy, ahogy mondtad. Három héttel ezelőtt. Azt mondta, túl korai lenne még - és
hogy ne szóljak róla, amíg újra fel nem hív. Megrémültem, de bíztam benne. Nem
is tudtam, hogy megölték. És aztán aznap éjjel, mikor olyan későn beállítottatok el akartam mondani mindent. Ezért jöttem le.
De Matt épp menekülőben volt.
- Olivia felállt, kinyitotta a száját, aztán újra becsukta.
- Szóval... te vagy...?
- A lányod. Igen.
- Olivia tett egy bizonytalan lépést Kyra felé. Kinyújtotta az egyik kezét,
aztán visszaejtette.
- Jól vagy, Kyra? - kérdezte Olivia.
- Kyra elmosolyodott, és a mosolya olyan szívszorítóan emlékeztetett az
anyja mosolyára, hogy Matt csak azt nem értette, hogyan nem vette észre eddig. Jól vagyok - mondta.
- Boldog vagy?
- Igen, az vagyok.
- Olivia nem szólt semmit. Kyra közelebb lépett.
- Tényleg jól vagyok.

- És akkor Olivia elsírta magát.
- Matt elkapta a tekintetét. Ez nem rá tartozott. Hallotta, ahogy a két ember
zokogva vigasztalja egymást, és közben a távolságokra gondolt, a fájdalomra, a
börtönre, a megaláztatásokra, az évekre, arra, amit Olivia az életéről mesélt, és a
saját életükre, amiért érdemes harcolni.
Epilógus
A neved Matt Hunter. Eltelt egy év.
Lance Banner bocsánatot kért tőled. Lance még hónapokig gyanakvó marad,
de aztán egy nap, egy kerti sütés alkalmával, megkér, hogy légy a segítője a
kosárlabda-csapatnál. Az unokaöcséd, Paul, emlékeztet rá Lance egy hátba
veregetéssel, szintén benne van a csapatban. Na, mit szólsz hozzá? Azt szólod,
hogy rendben.
Végül is megvettétek a házat Livingstonban. Most már itt kint dolgozol, jogi
tanácsokkal látod el a Carter Sturgist. Ike Kier a legjobb ügyfeled. Jól fizet. Cingle
Shaker ellen minden vádat elejtettek. Cingle megnyitotta a saját
magánnyomozó-irodáját, a Cingle Service-t. Ike Kier és a Carter Sturgis őt bízza
meg az ügyeivel. Jelenleg három detektív dolgozik neki. A sógornőd, Marsha
kapcsolata komolyra fordult egy Ed Essey nevű férfival. Ed az iparban dolgozik.
Igazából nem érted, hogy mivel foglalkozik. Úgy tervezik, hogy hamarosan
összeházasodnak. Szimpatikus fickó ez az Ed. Próbálod megkedvelni, de nem
megy. De szereti Marshát. Gondját fogja viselni. Valószínűleg ő lesz az egyetlen
apa, akire majd Paul és Ethan emlékezni fog. Túl fiatalok ahhoz, hogy
megmaradjon nekik Bernié. Lehet, hogy ez a dolgok rendje, de akkor sem tudsz
belenyugodni. Mindig megpróbálsz majd jelen lenni az életükben, de csak egy
nagybácsi maradsz, és nem több. Paul és Ethan Edhez futnak majd oda először.
Legutóbb, mikor náluk voltál, elkezdted keresni Bernié képét a hűtőszekrényen. Ott
volt még mindig, de betemették a frissebb fényképek, az üdvözlőlapok és a
gyerekek dolgozatai.
Soha többé nem hallasz Sonya és Clark McGrath felől.
A fiuk, Stephen, néha még meglátogat. Nem olyan gyakran, mint azelőtt. És
néha kimondottan örülsz, hogy látod.
Miután beköltöztök az új házba, Loren Muse átugrik hozzád. Leültök a hátsó
udvaron két Corona sörrel.
- Újra Livingstonban - mondja Loren. - Ja.
- Boldogan?
- Nem a városok tesznek boldoggá, Loren. Bólint.
Még mindig lebeg valami a fejetek felett.

- Mi lesz Oliviával? - kérdezed.
Loren a zsebébe nyúl, és kivesz belőle egy borítékot. - Semmi.
- Mi az?
- Egy levél Mary Rose nővértől alias Emma Lemaytől. Katherine Anyától
kaptam. Felülsz. Odaadja. Elkezded olvasni.
- Emma Lemay mindent magára vállalt - mondja Loren. - Ő és egyedül ő ölte
meg Clyde Rangort. Ő és egyedül ő rejtette el a holttestét.
Õ és egyedül ő hazudott a hatóságoknak, mikor azonosította az áldozatot.
Azt állítja, hogy Candace Potter nem tudott semmiről. Más is van benne, de ez a
lényege.
- Gondolod, hogy ez tisztára mossa? Loren vállat von. - Ki mondana mást?
- Köszönöm - mondod.
Loren bólint. Lerakja a sörét, és felül. - Nem akarsz mesélni nekem azokról a
telefonhívásokról, Matt?
- Nem.
- Azt hiszed, nem tudom, kivel beszélt Darrow a connecticuti Westportban?
- Nem érdekes. Úgysem lehet bizonyítani semmit.
- Te azt nem tudhatod. McGrath feltehetően pénzt is küldött neki. Annak
biztosan van valami nyoma.
- Hagyd futni, Loren.
- A bosszúszomj nem mentség.
- Hagyd futni.
Újra megfogja a sörét. - Nincs szükségem a jóváhagyásodra.
- Igaz.
Loren lesüti a szemét. - Ha Kyra már a kezdet kezdetén elmondta volna az
igazat Oliviának.
- Akkor valószínűleg mindketten halottak volnának.
- Miből gondolod?
- Emma Lemay telefonhívásából. Azt mondta Kyrának, hogy maradjon
csendben. És szerintem jó oka volt rá.
- Úgymint?
- Szerintem Emma - vagy Mary Rose nővér - tudta, hogy közel járnak hozzá.
- Azt mondod, Lemay feláldozta magát értük?
Megvonod a vállad. Azon gondolkodsz, hogyan találták meg Lemayt, és csak
őt. Azon gondolkodsz, hogy Lemay, ha gyanakodott valamire, miért nem menekült
el. Azon gondolkodsz, menynyire megkínozták, és mégsem adta ki Oliviát. Talán
azt gondolta, hogy ez az utolsó áldozat véget vet majd az egésznek. Nem tudhatta,
hogy feladták a hirdetést is az örökbefogadásról. Valószínűleg azt hitte, ő az
egyetlen kapocs. És ha az a kapocs elpusztul, akkor soha nem jutnak Olivia
nyomára. De biztosan soha nem fogod tudni.

- Újra Livingstonban - mondja Loren ismét.
Mindketten megrázzátok a fejeteket. Mindketten beleisztok a sörötökbe. Az
egy év alatt Loren többször is beugrik. Ha az idő megengedi, kiültök hátra. Most,
egy évvel később, a nap magasan áll. Te és Loren a nyugágyakban terpeszkedtek.
Sol sört isztok. Loren azt mondja, ezek jobbak, mint a Corona. Belekortyolsz, és
helyeselsz.
Mint mindig, Loren most is körülnéz, megrázza a fejét, és elmondja a
szokásos szövegét: - Újra Livingstonban.
A hátsó udvaron vagytok.
A feleséged, Olivia is ott van, a virágágyással foglalatoskodik.
A fiad, Benjámin egy gyékényszőnyegen fekszik mellette. Ben három
hónapos. Vidáman gőgicsél. Hallod az udvar másik végéből is. Kyra is a kertben
van, segít az anyjának. Most már egy éve, hogy veletek él. Úgy tervezi, hogy az
egyetem végéig nálatok marad.
Te, Matt Hunter őket nézed. Mindhármukat. Olivia megérzi magán a
tekinteted. Felnéz, és rád mosolyog. Kyra is. A fiad tovább gőgicsél. Kellemes
könnyűséget érzel a mellkasodban.
- Igen - mondod Lorénnek idétlen vigyorral az arcodon.
- Újra Livingstonban.
Köszönetnyilvánítás
Még egyszer szeretném kifejezni a hálámat az alábbi személyeknek: Carole
Báron, Mitch Hoffman, Lisa Johnson, Kara Welsh és mindenki a Duttonnál, az
NAL-nél és a Penguin Group USA-nál; Jon Wood, Malcolm Edwards, Susan
Lamb, Jane Wood, Juliét Ewers, Emma Noble és az Orion; Aaron Priest és Lisa
Erbach Vance. Külön köszönet Harry Reid nevadai szenátornak. Rendre
megmutatja nekem, milyen szép állam Nevada, és milyen kedvesek a lakói, én
pedig, a drámai hatás kedvéért, mindig megváltoztatom azt.
A szerző ezúton szeretne köszönetet mondani az alábbi személyeknek a
szakértelmükért:
- Christopher J. Christie, New Jersey állam államügyésze;
- Paula T. Dow, Essex megye főügyésze;
- Louie F. Allén, az Essex megyei ügyészség nyomozója;
- Carolyn Murray, Essex megyei ügyészség helyettes ügyésze;
- Elkan Abramowitz, a jogi dolgok nagymestere;
- Dr. Dávid A. Gold, az orvosi dolgok nagymestere;
- Linda Farstein, sok minden nagymestere;
- Dr. Anne Armstrong-Coben, a newarki Covenant House igazgatója és

egyszerűen csak nagymester;
- Dr. Steven Z. Miller, a New York-Presbyterian Gyermekklinika és
Gyermekkórház igazgatója, aki most már harmadik (és egyben utolsó) alkalommal
segített egy könyv megírásában. Sokkal többet tanítottál nekem, mint az
orvostudományt, barátom. Mindig hiányozni fogsz.
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Az Egyesült Államok nyolc új-angliai elitegyetemének csoportja. Ide
tartozik a Columbia, a Harvard, a Princeton, a Yale, a Brown, a Cornell, a
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