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Charlotte-nak:
Nem számít, mennyi idős vagy,
mindig a kislányom maradsz

1
Joe-t három nappal a meggyilkolása után temették el.
Maya gyászoló özvegyhez illően feketét viselt. A nap lankadatlan
dühvel tűzött le rájuk, ami a sivatagban töltött hónapokat
juttatta eszébe Mayának. A család lelkipásztora ontotta magából
a kliséket, de Maya nem figyelt rá. Tekintete az utca túloldalán
lévő iskolaudvarra tévedt.
Igen, a temető egy elemi iskolára nézett.
Maya már számtalanszor elhajtott erre, balra a sírkerttel,
jobbra az iskolával, de az elhelyezés furcsasága, ha nem
egyenesen obszcenitása mindeddig nem tudatosodott benne.
Vajon melyik volt előbb, tűnődött el: az iskola, vagy a temető? Ki
határozhatott úgy, hogy iskolát épít egy temető közelében – vagy
fordítva? Egyáltalán, számított ez, hogy így szembeállították az
élet lezárását és kezdeteit? A halál mindig oly közel jár, egyetlen
lélegzetvételnyire, ezért talán bölcsen döntöttek, hogy már
kiskorukban hozzászoktatják a gyerekeket a gondolathoz.
Mayának efféle balgaságokon járt az esze, miközben azt nézte,
ahogy Joe koporsója alászáll a sírba. Tereld el a figyelmedet! Ez
a titok nyitja. Vészeld át!
A fekete ruha alatt viszketett a bőre. Az elmúlt tíz évben Maya
száznál is több temetésen vett részt, de most először nem
kerülhette el, hogy feketét viseljen. Gyűlölte ezt a helyzetet.
A jobbján Joe legközelebbi rokonai – az édesanyja, Judith,
valamint két testvére, Neil és Caroline – kornyadoztak a rekkenő
hőség és a mélységes bánat együttes hatása alatt. Balján a
magával egyre nehezebben bíró, és Maya karját immár
hintakötélként használó kétéves (Joe-val közös) kislánya, Lily

csimpaszkodott belé. Gyakran emlegetik a közhelyet, hogy a
gyerekhez nincs használati utasítás. E megállapítás ma
különösen igaznak tűnt. Ilyenkor vajon hogyan illik eljárni?,
töprengett Maya. Az ember otthon hagyja a kétéves kislányát,
vagy inkább elviszi az apja temetésére? Ezt a kérdést nem
tárgyalták az okoskodó, minden anyukát egy kalap alá vevő
nevelési honlapokon. Önsajnálatba hajló dühében Maya
majdnem kiposztolta a kérdést a neten: „Helló! Tudna valaki
segíteni? A férjemet nemrég meggyilkolták. Elvigyem
magammal a temetőbe a kétéves kislányomat, vagy hagyjam
inkább otthon? Ja, és valami tipp, hogy mit vegyen fel?
Köszönöm!”
Több százan jöttek el a temetésre, és az agya egy homályos
zugában Maya tudta, hogy Joe örült volna ennek. Joe kedvelte az
embereket. Az emberek szimpatikusnak találták Joe-t. Persze a
népszerűség önmagában nem adott magyarázatot ekkora
tömegre. A gyászolókat a tragédia rettenetes csábereje vonzotta
be: hidegvérrel agyonlőttek egy fiatal férfit, a Burkett família
elbűvölő sarját – és egy nemzetközi botrányban besározódott nő
férjét.
Lily mindkét karját az édesanyja lába köré fonta. Maya
lehajolt hozzá, és odasúgta neki: – Már nem fog sokáig tartani,
kicsim, oké?
Lily bólintott, de azért még szorosabban átölelte.
Maya ismét vigyázzba vágta magát, és két kézzel lesimította a
bőrét ingerlő fekete ruhát, amit Eileentól kért kölcsön. Joe nem
azt kérte volna tőle, hogy feketében jöjjön. Mindig is jobban
szerette a katonai díszegyenruhát, amelyet annak idején, még
Maya Stern repülőszázadosként viselt. Amikor a Burkett család
egyik jótékonysági gáláján megismerkedtek, Joe egyenesen
odasétált hozzá elegáns frakkjában, rávillantotta hetyke
mosolyát (Maya nem tudta értelmezni a „hetyke” kifejezést,
amíg meg nem látta azt a mosolyt), és megszólította:

– Ejha, azt hittem, kizárólag egyenruhás férfiakat hívtak meg.
Csajozós dumának kellően béna volt ahhoz, hogy
megnevettesse Mayát, Joe-nak pedig ennél nem is kellett több,
hogy rányomuljon. A fenébe is, mennyire átkozottul jóképű volt!
Az emlék még itt, ebben az elviselhetetlen fülledtségben, férje
testétől alig félméternyire állva is mosolyt csalt az arcára. Maya
és Joe egy évvel később összeházasodtak. Lily nem sokkal ezután
érkezett. És most, mintha valaki előretekerte volna a közös
életükről készült videofelvételt, itt állt, hogy eltemesse a férjét,
egyetlen gyermekének apját.
– Minden szerelmi történet tragédiával ér véget – mondta
egyszer, sok évvel ezelőtt az édesapja Mayának.
Maya akkor megrázta a fejét, és azt felelte:
– Te jó ég, apa, ez mennyire komor már.
– Bizony az, de gondolj csak bele: vagy kiszeretsz az illetőből,
vagy, ha valóban a szerencsések közé tartozol, elég sokáig élsz
ahhoz, hogy meghalni lásd a lelki társadat.
Maya még mindig maga előtt látta édesapját, ahogy a sárguló
laminált asztallapos konyhaasztalnál ül brooklyni lakásukban.
Apja a szokásos kardigánját viselte (nemcsak a hadseregnek,
hanem minden hivatásnak megvan a maga ilyen vagy olyan
egyenruhája), körötte a kijavításra váró egyetemi esszék. Ő és
Maya édesanyja már évekkel ezelőtt meghaltak, alig néhány
hónap különbséggel, ám az igazság az, hogy Maya előtt még
most sem tisztázódott egyértelműen, szerelmük a tragédia
melyik típusát testesítette meg.
Miközben a lelkész tovább fecsegett, Judith Burkett, Joe
édesanyja a gyász halálos szorításával megragadta Maya kezét.
– Ez most még rosszabb – motyogta maga elé az idős asszony.
Maya nem kérdezte, hogy pontosan mire érti ezt.
Szükségtelen lett volna. Judith Burkett már a második
gyermekét kényszerült eltemetni, három fia közül kettő örökre
távozott, az egyik egy állítólagos tragikus baleset, a másik egy

gyilkosság következtében. Maya lepillantott a saját gyermekére,
Lily feje búbjára, és elmerengett, hogyan viselhet el egy anya
ekkora fájdalmat.
Mintha csak a gondolataiban olvasott volna, Maya anyósa
odasúgta neki: – Soha nem fog elmúlni. – Egyszerű szavai, akár
a kaszás pengéje, úgy hasítottak a levegőbe. – Soha.
– Az én hibám – válaszolta Maya.
A kijelentés önkéntelenül csúszott ki a száján. Judith ráemelte
a tekintetét.
– Ott kellett volna…
– Semmit sem tehettél volna – szakította félbe Judith. A
hanghordozásából mégis kiérződött valamiféle neheztelés. Maya
megértette, mivel valószínűleg mások is ugyanígy vélekedtek.
Maya Stern annak idején rengeteg életet megmentett. Miért nem
tudta megmenteni a saját férje életét?
– Porból lettünk, porrá leszünk.
Ejha, a lelkész tényleg ezzel az idejétmúlt közhellyel
hozakodott elő, vagy Maya csak képzelődött? Nem figyelt.
Temetéseken sosem figyelt oda. Túl sokszor került már közeli
kapcsolatba a halállal ahhoz, hogy tudja, miként vészelheti át
őket: Válj érzéketlenné! Ne koncentrálj semmire! Engedd, hogy
minden hang és látvány a felismerhetetlenségig összemosódjon!
Joe koporsója a sírgödör aljára ért, a huppanás visszhangja
zavaróan sokáig nem halt el a mozdulatlan levegőben. Judith
inogva nekidőlt Mayának, és halkan felnyögött. Maya nem
lazított katonás tartásán: felszegett fej, egyenes derék, váll
hátrafeszítve. Nemrégiben olvasott egy olyan önsegítő cikket,
melyhez hasonlókat tucatszám küldenek körbe e-mailen az „erőt
sugárzó testtartásokról”, és hogy azok mennyit javítanak az
emberek teljesítményén. A hadsereg jócskán megelőzte korát e
népszerű pszichológiai csemegét illetően. A katona nem azért áll
vigyázzban, mert úgy jobban mutat. Hanem azért, mert ez a póz
bizonyos szinten vagy ténylegesen erőt kölcsönöz, vagy – ami

éppily fontos – erősebbnek tűnik mind a bajtársai, mind az
ellenség számára.
Maya lelki szemei előtt egy pillanatra felvillant a parkbéli
jelenet – a fém csillanása, a lövések dördülése, Joe összecsukló
teste, Maya csurom vér blúza, ahogy a sötétben botorkál a távoli
utcalámpák elmosódó fényudvara felé…
„Segítség… kérem… segítsen valaki… a férjemet.
Lecsukta a szemét, és elhessegette az emlékeket.
Tarts ki! – mondta most magában. Valahogy vészeld át!
És megcsinálta.

Aztán következett a részvétnyilvánítások fogadása.
Csupán kétféle eseményen kell sorban fogadni mások
hozzánk intézett szavait: esküvőn és temetésen. Valószínűleg
lehetett valami szívbe markoló ebben a tényben, de Maya
elképzelni sem tudta, mi lehet az.
Fogalma sem volt, hányan léptek oda hozzá, de órákba telt. A
gyászolók úgy csoszogtak előre, akár valami zombifilmben, ahol
ha végeznek eggyel, egyre újabbak veszik át a helyét.
Csak jöjjenek, ne álljon meg a sor!
A legtöbben visszafogott „Részvétem”-mel elintézték, aminél
odaillőbbet valószínűleg nem is mondhattak volna. Másokból
dőlt a szó. Azzal kezdték, mennyire tragikus ez az egész, micsoda
veszteség, hogy a városban mennyire eluralkodott a bűnözés,
hogy egyszer őt is majdnem kirabolták fegyveresek (első számú
szabály: részvétnyilvánításkor vagy gratulációkor soha ne
magadról beszélj), és remélik, hogy a rendőrség elevenen
megégeti a szemét állatokat, akik ezt tették, és mekkora
szerencséje volt Mayának, Isten bizonyosan vigyázott rá (amiből
Maya szerint az következett, hogy Isten kevésbé törődött
Joe-val), és hogy minden valamiféle átfogóbb terv része, és hogy

minden okkal történik (kész csoda, hogy Maya nem húzott be
egyet az ilyen embereknek).
Joe családja kimerült, és ülve kellett fogadniuk a gyászolók
felét. Mayát viszont más fából faragták. Ő végigállta az egészet,
mindenkinek a szemébe nézett, és minden részvétnyilvánítóval
határozottan kezet fogott. Testének finom vagy kevésbé finom
jelzéseivel hárította a gyászukat közvetlenebb módon, öleléssel
vagy puszival kifejezni óhajtók közeledését. Bármennyire
semmitmondó szavakkal járultak elé, figyelmesen végighallgatta
őket, bólogatott, és egyforma kvázi őszinte hanghordozással
megköszönte nekik, hogy eljöttek, aztán fogadta a sorban utánuk
következőt.
A részvétnyilvánítások fogadásának további szigorúan
betartandó szabályai: Ne beszélj túl sokat! A rövid közhelyek a
legtökéletesebbek, mert inkább legyünk unalmasak, mint
sértőek. Ha mindenképp úgy érzed, mondanod kell még valamit,
röviden idézd fel az elhunyttal közös egyik kellemes emléket!
Sose tedd azt, amit például Joe nagynénje, Edith csinált. Soha ne
törj ki hisztérikus sírásban, és közöld teátrálisan az
egybegyűltekkel, hogy: – Nézzétek, mennyire szenvedek! – és
sohase mondj olyan vérfagyasztó ostobaságot a gyászoló
özvegynek, mint: – Szegény lány, előbb a testvéred, most pedig a
férjed.
A világ egy pillanatra megdermedt, amikor Edith néni hangot
adott annak, amit oly sokan gondoltak magukban, a helyzetet
pedig tovább súlyosbította, hogy ezt Maya kisgyermek
unokaöccse, Daniel és még kisebb unokahúga, Alexa füle
hallatára tette. Maya ereiben hangosan lüktetett a vér, és csak
nagy nehezen tudta megállni, hogy ne ragadja meg Edith nénje
torkát, és tépje ki a gégéjét.
Maya ehelyett csak annyit mondott kvázi őszinte
hanghordozással: – Köszönöm, hogy eljöttél.

Egykori szakasztársai közül hatan, többek között Shane,
hátramaradtak, vigyázón rajta tartották a szemüket. Tetszik,
vagy sem, ehhez szoktak hozzá. Mintha az őrszolgálat sosem ért
volna véget, amikor együtt voltak. Nem álltak be a sorba. Ennél
több eszük volt. Szótlan őrzői maradtak mindvégig, ottlétük
jelentette az egyetlen valódi vigaszt ezen a szörnyű napon.
Maya egyszer-egyszer mintha kislánya távoli kuncogását
hallotta volna – legrégibb barátja, Eileen Finn időközben átvitte
Lilyt a szemközti iskola játszóterére –, de lehetséges, hogy csak
képzelődött. A gyermekkacajt egyszerre érezte trágárnak és
életigenlőnek ebben a helyzetben: vágyott rá, miközben képtelen
volt elviselni.
Daniel és Alexa, Claire gyermekei zárták a sort. Maya hirtelen
átölelte őket. Mint mindig, most is meg akarta őket védeni bármi
rossztól, ami érheti őket. Eddie, a sógora… Vajon ez volt a helyes
kifejezés? Minek hívjuk a férfit, aki, mielőtt meggyilkolták a
nővérünket, az ő férje volt? Az „exsógor” inkább válásra utalt.
„Egykori sógorként” kellene emlegetni? Vagy maradjunk
egyszerűen a „sógornál”?
Még több figyelemelterelésre szánt semmitmondás.
Eddie némileg tétovázva indult meg felé. Apró szőrpamacsok
éktelenkedtek az arcán, ahová nem jutott el a penge. Eddie arcon
csókolta Mayát. A szájvíz és a mentolos cukorka illata elnyomott
minden más lehetséges szagot, de hát nem éppen ez volt a
lényeg?
– Hiányozni fog Joe – motyogta Eddie.
– Tudom. Nagyon szeretett téged, Eddie.
– Ha bármit tehetek érted…
Törődhetnél jobban a saját gyerekeiddel – gondolta
magában Maya, de most nem érezte a megszokott dühöt iránta,
az elszivárgott, akár a levegő egy kilyukadt gumicsónakból.
– Megvagyunk, de köszönöm.

Eddie elhallgatott, mintha ő is olvasni tudott volna Maya
gondolataiban, ami ebben az esetben valószínűleg így is lehetett.
– Sajnálom, hogy nem mentem el a múltkori meccsedre –
fordult Alexandrához Maya – de a holnapin ott leszek.
Hirtelen mindhárman zavarban érezték magukat.
– Ó, nem annyira fontos eljönnöd – jegyezte meg Eddie.
– Nem gond. Legalább eltereli a gondolataimat.
Eddie bólintott, összeszedte Danielt és Alexát, aztán
megindult a kocsihoz. Alexa távozóban még hátrapillantott
Mayára. Maya biztatóan rámosolygott. Semmi sem változott,
közölte a mosoly. Még mindig bármikor számíthatsz rám,
ahogyan azt megígértem az édesanyádnak.
Maya nézte, ahogy Claire családja beszáll az autóba. Daniel, a
barátkozó típusú tizennégy éves előre ült. Alexa, aki még csak
tizenkettő volt, egymaga árválkodott a hátsó ülésen. Édesanyja
halála óta mintha folyton-folyvást megrezzent volna a következő
csapásra készülve. Eddie integetett, Maya fáradt mosollyal felelt,
és becsusszant a vezetőülésre.
Maya kivárt, figyelte a lassan távozó kocsit. Amikor
elhajtottak, Maya egy kissé távolabb a New York-i rendőrség
gyilkossági osztályának nyomozóját, Roger Kierce-et pillantotta
meg. Még ezen a napon, még ilyenkor is. Maya kísértést érzett,
hogy odasétáljon hozzá, és kérdőre vonja, válaszokat követeljen,
de Judith újra megragadta a kezét.
– Szeretném, ha Lilyvel visszajönnétek velünk Farnwoodba.
Burkették mindig is így emlegették a házukat. Ebből Mayának
valószínűleg meg kellett volna sejtenie, mi vár rá, ha
beházasodik egy efféle családba.
– Köszönöm – válaszolta Maya – de azt hiszem, Lilynek most
otthon a helye.
– A családja körében a helye. Ez mindkettőtökre vonatkozik.
– Igazán hálás vagyok ezért.

– Komolyan gondolom. Lily mindig az unokánk marad. Te
pedig mindig a lányunk leszel.
Judith megszorította a kezét, hogy nyomatékosítsa ezt.
Aranyos gesztus volt Judithtól, hogy ilyeneket mondott, mintha
súgógépről olvasta volna fel valamelyik jótékonysági estjén,
ugyanakkor valótlant állított – legalábbis Mayára vonatkozóan.
Senkit, aki Burkett-tel kötötte össze az életét, nem tekintettek
többnek megtűrt kívülállónál.
– Majd máskor – válaszolta Maya. – Biztosan megérted.
Judith bólintott, és tessék-lássék átölelte. Aztán Joe testvérei
is követték a példáját. Maya lesújtott tekintetüket figyelte,
miközben odabotorkáltak a limuzinjaikhoz, amelyek majd a
Burkett-birtokra szállítják őket.
Maya egykori szakasztársai még mindig ott várakoztak. A
tekintete összetalálkozott Shane-ével, és alig észrevehetően
odabiccentett a férfinak. Rögtön fogták az adást. Még csak nem
is „oszoltak”, inkább észrevétlenül elszivárogtak, ügyeltek rá,
nehogy bármit felkavarjanak a nyomukban. A legtöbben még
mindig az állományban szolgáltak. A szír-iraki határ közelében
történtek után Mayát arra „bátorították”, hogy kérelmezze
leszerelését. Mivel más megoldást nem látott, Maya így is tett.
Így ahelyett, hogy újoncokat tanított vagy kommandírozott
volna, Maya Stern nyugalmazott repülőszázados, egy rövid ideig
az új hadsereg arca most repülőleckéket adott a New Jersey
északi részén működő teterborói reptéren. Bizonyos napokon
Maya kibékült ezzel. Legtöbbször viszont sokkal jobban
hiányzott neki a szolgálat, mint hitte volna.
Maya végül magára maradt a földhányás mellett, amely
hamarosan a férjét fogja takarni.
– Ah, Joe – mondta fennhangon.
Próbált érezni valamiféle jelenlétet. Már korábban is
próbálkozott ilyesmivel, számtalan gyászszertartáson azt
igyekezett kideríteni, érzékel-e bármiféle életerőt a halál után, de

sosem tapasztalt ilyesmit. Egyesek hittek abban, hogy kell
maradnia legalább egy kevéske életerőnek – hogy az energia és
mozgás sosem szűnik meg teljesen, hogy a lélek örökkévaló,
hogy nem lehet véglegesen elpusztítani az anyagot, meg
hasonlókban. Mindez talán igaz volt, de Maya minél több halott
közelében töltött időt, annál inkább úgy érezte, hogy semmi,
abszolút semmi nem marad hátra utánuk.
A sírnál várakozott, amíg Eileen vissza nem jött Lilyvel a
játszótérről.
– Mehetünk? – kérdezte Eileen.
Maya még egy pillantást vetett a gödörre. Szeretett volna
valami mélyenszántót mondani Joe-nak, valamit, ami… khm…
lezárás mindkettejük számára, de nem jöttek a szavak.
Hazafelé Eileen vezetett. Lily elszenderedett a gyerekülésben,
amit mintha a NASA tervezett volna. Maya az anyósülésen ült, és
kibámult az ablakon. Amikor odaértek a házhoz – Joe ennek is
nevet akart adni, de Maya nem engedte – Mayának valahogy
sikerült kioldania a bonyolult szíjszerkezetet, és óvatosan
kiemelnie Lilyt a hátsó ülésből. A karjába vette Lilyt, nehogy
felébressze.
– Köszönöm, hogy elhoztál – súgta Maya.
Eileen leállította a motort.
– Nem bánnád, ha bemennék egy pillanatra?
– Minket nem kell féltened.
– Ezt nem is kétlem. – Eileen kicsatolta a biztonsági övét. –
De szerettem volna adni neked valamit. Mindössze két perc az
egész.
Maya a kezében tartotta.
– Egy digitális képkeret?
A vörösesszőke, szeplős arcú, széles mosolyú Eileennak elég
volt belépnie bárhová, rögtön felragyogott a szoba, és ezzel
kiválóan leplezte a külcsín mögött rejlő szenvedést.
– Dehogy, egy digitális képkeretnek álcázott bébimonitor.

– Tessék?
– Most, hogy teljes munkaidőben dolgozol, jobban szemmel
kell tartanod a dolgokat, nem igaz?
– Gondolom.
– Isabella legtöbbször hol szokott játszani Lilyvel?
Maya a fejével jobbra mutatott.
– A kisszobában.
– Gyere, megmutatom!
– Eileen…
Barátnője kivette Maya kezéből a keretet.
– Csak gyere utánam!
A kisszoba közvetlenül a konyhából nyílt. Magas, csúcsos
mennyezet és rengeteg halvány árnyalatú faanyag jellemezte. A
falon nagy képernyős televízió. Két láda, a Lilynek szánt tanító
játékokkal csurig megtöltve. A kanapé előtt, ahol korábban egy
gyönyörű mahagóni dohányzóasztal állt, összehajtható babaágy.
A dohányzóasztal sajnos nem volt gyerekbarát, ezért mennie
kellett.
Eileen a könyvespolc felé indult. Keresett egy megfelelő helyet
a keretnek, és bedugta a csatlakozót az egyik közeli konnektorba.
– Már feltöltöttem rá néhány képet a családodról. A digitális
keret véletlenszerű sorrendben pörgeti végig őket. Isabella és
Lily általában a kanapé mellett játszanak?
– Igen.
– Remek. – Eileen abba az irányba fordította a keretet. –
Nagylátószögű kamerát építettek bele, így az egész szobát
láthatod majd.
– Eileen…
– Láttam őt a temetésen.
– Kit?
– A dadusodat.
– Isabella családja időtlen idők óta Joe családjánál szolgál. Az
édesanyja Joe dadája volt. A bátyja a család kertésze.

– Ez most komoly?
Maya vállat vont.
– Ilyenek a gazdagok.
– Mások.
– Azok.
– Vagyis megbízol benne?
– Kiben, Isabellában?
– Igen.
Maya vállat vont.
– Ismersz.
– Így van. – Eileen eredetileg Claire barátnője volt –
elsőévesként egy szobába osztották be őket a Vassaron –, de
csakhamar mindhárman közel kerültek egymáshoz. – Senkiben
sem bízol, Maya.
– Én nem így fogalmaznék.
– Oké. Mikor a kislányodról van szó?
– Mikor a kislányomról van szó, igen – ismerte el Maya –,
tényleg senkiben sem bízom.
Eileen elmosolyodott.
– Ezért adom ezt neked. Nézd, nem hinném, hogy fény
derülne bármi csúnya dologra. Isabella nagyszerű dadusnak
tűnik.
– De jobb félni, mint megijedni.
– Pontosan.
Elmondani
sem
tudom,
mennyire
megnyugtatott, amikor a dadussal otthon hagytam Kyle-t és
Missyt.
Maya eltűnődött ezen – vajon Eileen kizárólag a dadust
figyelte vele, vagy valaki más ellen gyűjtött bizonyítékokat – de a
gyanúját megtartotta magának.
– Van SD-kártya-olvasó port a számítógépeden? – kérdezte
Eileen.
– Nem vagyok biztos benne.

– Nem érdekes. Hoztam neked egy SD-olvasót, amit
bármelyik USB-portra rácsatlakoztathatsz. Csak be kell dugnod
a laptopodba vagy az asztali gépedbe. Ennél tényleg nem lehetne
egyszerűbb.
A nap végén kiveszed az SD-kártyát a keretből… ott van hátul,
látod?
Maya bólintott.
– Aztán behelyezed a kártyát az olvasóba. A videó rögtön
megjelenik a képernyőn. Az SD harminckét gigás, szóval több
napig ki kell tartania. Ezenkívül mozgásérzékelővel is
felszerelték a keretet, ezért semmit sem vesz fel, amikor a szoba
üres, vagy ilyesmi.
Maya önkéntelenül is elmosolyodott.
– Nem ismerek rád.
– Mi az? Csak nem zavar a szerepcsere?
– Egy kicsit. Ennek magamtól is eszembe kellett volna jutnia.
– Meglep, hogy nem jutott.
Maya lenézett, egyenesen a barátja szemébe. Eileen talán
százötvennyolc
centis
lehetett,
Maya
majdnem
száznyolcvanhárom, de mivel mindig úgy állt, mintha karót
nyelt volna, még magasabbnak tűnt.
– Előfordult, hogy láttál valamit a bébimonitoron?
– Úgy érted, olyasmit, amit nem szabadott volna?
– Igen.
– Soha – felelte Eileen. – És tudom, mire gondolsz. Nem jött
vissza a férjem, soha többé nem láttam.
– Nem akarok ítélkezni.
– Még egy kicsit sem?
– Miféle barát lennék, ha egy kicsit nem ítélkeznék?
Eileen közelebb lépett, és átkarolta Mayát. Maya is megölelte
őt. Eileen nem kvázi idegenként jött el hozzá udvariassági
látogatásra. Maya annak idején végül szintén a Vassarra
jelentkezett egy évvel Claire után. A három nő együtt lakott

abban az idilli időszakban, mielőtt Maya az alabamai Fort
Ruckerben meg nem kezdte a Katonai Repülőiskolát. Eileen –
Shane mellett – még mindig a legjobb barátjának számított.
– Szeretlek, ugye tudod?
Maya bólintott.
– Igen, tudom.
– Biztosan nem akarod, hogy maradjak?
– Van saját családod, akikről gondoskodnod kell.
– Rendben – válaszolta Eileen, és hüvelykujjával a digitális
keretre bökött. – Úgyis figyellek.
– Vicces.
– Nem igazán. De tudom, hogy rád fér egy kis kikapcsolódás.
Hívj fel, ha szükséged van bármire! Ó, és a vacsora miatt ne
izgasd magad! Már rendeltem neked kínait a Look See-ből. Húsz
perc, és itt lesz.
– Szeretlek, ugye tudod?
– Igen – felelte Eileen, és megindult kifelé. – Tudom. – Aztán
megtorpant. – Ejha!
– Mi az?
– Társaságod érkezett.
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Társaság alatt a New York-i rendőrség gyilkossági osztályának
bozontos nyomozóját, Roger Kierce-et kellett érteni. Kierce a
tőle telhető legvagányabb járással lépett be, körbejártatta a
tekintetét, ahogy a hekusoknál szokás, és megállapította: –
Csinos lakás.
Maya a szemöldökét ráncolta, meg sem próbálta leplezni
bosszúságát.
Volt valami ősemberies Kierce-ben. A termete zömök és
széles volt, a karja pedig túl rövidnek tűnt a testéhez képest. Az
arca közvetlenül borotválkozás után is borotválatlannak hatott.
Bozontos szemöldöke egy hernyó átalakulásának utolsó fázisát
idézte, kézfejének dús szőrzetét akár hajsütő vassal is
bodoríthatták volna.
– Remélem, nem baj, hogy benéztem.
– Mégis, miért lenne baj? – kérdezte Maya. – Ja, hogy az
egész „csak most temettem el a férjemet” dolog miatt!
Kierce megbánást színlelt.
– Tisztában vagyok vele, hogy jobban is időzíthettem volna.
– Gondolja?
– De holnap visszamegy dolgozni, így mikor lenne alkalmas?
– Ebben teljesen igaza van. Miben lehetek a szolgálatára,
nyomozó?
– Nem bánja, ha leülök?
Maya a kisszobában álló kanapéra mutatott. Hátborzongató
gondolat merült fel benne: Ezt a beszélgetést – voltaképp
mostantól a szobában elhangzó összes beszélgetést – rögzíteni
fogja a rejtett bébimonitor. Milyen furcsa belegondolni ebbe.
Természetesen manuálisan is ki- és bekapcsolhatná, de ki tudná

észben tartani ezt, és kinek lenne kedve mindennap ezzel
szórakozni? Eltűnődött, vajon a kamera hangot is rögzít-e. Majd
megkérdezi Eileent, vagy akár várhat is, amíg megnézi, amit
felvett.
– Csinos lakás – mondta újra Kierce.
– Igen, már akkor megállapította, amikor bejött.
– Mikor épült?
– Valamikor az ezerkilencszázhúszas években.
– A néhai férje családjáé a ház, igaz?
– Igen.
Kierce leült. Maya állva maradt.
– Tehát miben lehetek szolgálatára, nyomozó?
– Csupán néhány utólagosan felmerült kérdésre szeretném,
ha válaszolna.
– Utólagosan felmerült kérdésre?
– Legyen türelemmel, rendben? – Kierce lefegyverzőnek
szánt mosolyt villantott rá. Maya nem volt vevő rá. – Hová is
tettem…? – A nyomozó a belső zsebében kotorászott, és
előhúzott egy megviselt jegyzettömböt. – Nem bánja, ha még
egyszer átvesszük az egészet?
Maya nem igazán tudta, mire vélje ezt, de Kierce nyilván ezt
igyekezett elérni.
– Mit szeretne tudni?
– Kezdjük az elején, rendben?
Maya leült, és széttárta a karját, mintha azt mondaná: Csak
nyugodtan.
– Miért találkozott Joe-val a Central Parkban?
– Mert megkért rá.
– Telefonon, igaz?
– Igen.
– Máskor is előfordult ilyen?
– Találkoztunk már ott, igen.
– Mikor?

– Fogalmam sincs. Rengetegszer. Már mondtam. A park
egyik kellemes részén. Gyakran leterítettünk ott egy pokrócot,
aztán megebédeltünk a Boathouse-ban… – Észbe kapott,
elhallgatott, nyelt egyet. – Egyszerűen kellemes hely volt, ennyi.
– Nappal igen. Este viszont kissé elhagyatott, nem gondolja?
– Mi mindig biztonságban éreztük magunkat ott.
A nyomozó rámosolygott.
– Fogadok, hogy maga mindenhol biztonságban érzi magát.
– Ezt hogy érti?
– Figyelembe véve, hogy merre járt korábban, mármint a
helyek veszélyességét tekintve, ha jól sejtem, egy park
meglehetősen alacsonyan helyezkedhet el a listán. – Kierce a
markába köhögött. – Egyszóval a férje javasolta, hogy ott
találkozzanak.
– Így igaz.
– Csak az a bökkenő… – Kierce egy pillantást vetett a
jegyzettömbjére, megnyalta az ujját, és lapozgatni kezdett – …
hogy nem ő hívta magát.
Felpillantott Mayára.
– Tessék?
– Maga azt állította, hogy Joe hívta magát, és kérte arra, hogy
találkozzanak ott.
– Nem, maga mondta ezt. Én az mondtam, hogy ő javasolta
telefonon, hogy ott találkozzunk.
– De hozzátettem, hogy „a férje felhívta”, maga pedig azt
válaszolta, hogy „így igaz”.
– Csak a szavakon lovagol, nyomozó. Megvan az aznap esti
híváslistája, jól gondolom?
– Megvan, igen.
– És azon szerepel egy beszélgetés a férjem és köztem.
– Igen.
– Már nem emlékszem, én hívtam-e, vagy ő hívott engem. De
ő javasolta, hogy találkozzunk a kedvenc helyünkön a parkban.

Én is javasolhattam volna, habár nem látom be, ez mennyire
releváns, és valójában elképzelhető, hogy ez történt volna, ha
nem ő veti fel elsőként.
– Tudja bárki is igazolni, hogy rendszeresen találkoztak ott
Joe-val?
– Nem hiszem, de nem értem, ez miért ilyen fontos.
Kierce őszintétlenül rámosolygott.
– Én sem, szóval lépjünk is tovább!
Maya átvetette egyik combján a lábát, és kivárt.
– Két férfit említ, akik nyugati irányból közeledtek magukhoz,
így van?
– Igen.
– Símaszkot viseltek?
Maya már tucatnyi alkalommal végigment ezen.
– Igen.
– Fekete símaszkot, ha nem tévedek.
– Igen.
– És
azt
mondta,
hogy
az
egyikük
nagyjából
száznyolcvanhárom centis lehetett… maga milyen magas, Mrs.
Burkett?
Maya kis híján felcsattant, hogy hívja századosnak – gyűlölte,
ha Mrs. Burkettnek szólítják – de e rang már nem vonatkozott
rá. – Kérem, szólítson inkább Mayának! És szinte pontosan
száznyolcvanhárom vagyok.
– Tehát az egyik férfi ugyanolyan magas volt, mint maga.
Maya próbálta nem az égre emelni a tekintetét.
– Ah, igen.
– Egészen pontosan leírta a támadókat. – Kierce a
jegyzettömbjéből idézte őt. – Az egyik férfi száznyolcvanhárom
centiméter magas volt. A másikat százhetvenháromnak becsülte.
Az egyikük fekete kapucnis pulóvert, farmernadrágot és piros
Converse tornacipőt viselt. A másik halványkék, logo nélküli

pólót, bézs színű hátizsákot és fekete futócipőt, habár a márkáját
nem tudta megmondani.
– Így van.
– A piros Converse-es férfi… ő lőtte le a férjét.
– Igen.
– Aztán maga elfutott.
Maya erre nem felelt.
– A tanúvallomása szerint ki akarták rabolni magukat. Azt
állította, hogy Joe nem adta oda elég hamar a tárcáját. A férje
ezenkívül egy rendkívül drága órát viselt. Egy Hublot-t, azt
hiszem.
Maya torka kiszáradt.
– Igen, így van.
– Miért nem adta egyszerűen oda nekik?
– Szerintem… szerintem odaadta volna.
– De?
Maya a fejét rázta.
– Maya?
– Szegeztek már pisztolyt az arcának, nyomozó?
– Nem.
– Akkor ezért nem érti.
– Mit nem értek?
– A pisztoly csöve. A torkolat. Ha valaki maga felé tartja, ha
valaki azzal fenyegetőzik, hogy meghúzza a ravaszt, az a fekete
lyuk hihetetlenül nagyra nő, mintha egészben le tudná nyelni
magát. Egyesek ettől ledermednek.
Kierce egészen lehalkította a hangját.
– Joe… közéjük tartozott?
– Csak egy pillanatig.
– És ez túl soknak bizonyult.
– Ebben az esetben igen.
Hosszú másodpercig némán ültek.
– Véletlenül is elsülhetett a pisztoly? – kérdezte Kierce.

– Kétlem.
– Miért mondja ezt?
– Két okból. Az egyik, hogy revolverről beszélünk. Tud bármit
róluk?
– Nem túl sokat.
– A mechanika miatt vagy hátra kell húzni a kakast, vagy
nagyon erősen rá kell szorítani a ravaszra. Véletlenül nem lehet
lőni vele.
– Értem. És a másik ok?
– Az a nyilvánvalóbb – felelte Maya. – A fegyveres még
kétszer tüzelt. Az ember nem lő ki „véletlenül” három golyót.
Kierce bólintott, és megint belenézett a jegyzeteibe.
– Az első golyó a férje bal vállába fúródott. A második a
kulcscsontja jobb peremében akadt el.
Maya lehunyta a szemét.
– Milyen messze állt a fegyveres, amikor lőtt?
– Három méterre.
– Az orvos szakértőnk szerint e kettő közül egyik lövés sem
bizonyult halálosnak.
– Igen, ezt már tudatta velem – felelte Maya.
– Akkor mi történt?
– Megpróbáltam megtartani…
– Joe-t?
– Persze hogy Joe-t – csattant fel Maya. – Ki mást?
– Elnézést. Aztán mi történt?
– Aztán… Joe térdre rogyott.
– És ekkor adta le a fegyveres a harmadik lövést?
Maya nem válaszolt.
– A harmadik lövést – ismételte meg Kierce. – Azt, amelyik
végzett a férjével.
– Már elmondtam magának.
– Mit mondott el nekem?

Maya ráemelte a tekintetét, hogy farkasszemet nézzen a
férfival.
– Nem láttam a harmadik lövést.
Kierce bólintott.
– Így igaz – dörmögte egészen lassan. – Mert akkorra már
elfutott.
„Segítség… kérem… segítsen valaki… a férjemet…”
Maya mellkasa rázkódni kezdett. A hangok – a puskaropogás,
a helikopterek rotorjai, a fájdalmas jajveszékelés – egyszerre
rohanták meg. Lehunyta a szemét, mélyeket lélegzett, és
nyugalmat erőltetett az arcára.
– Maya?
– Igen, elfutottam. Oké? Két férfi fegyverrel támadt ránk.
Elfutottam. Elszaladtam, és magára hagytam a férjemet, aztán
valahol, nem is tudom, talán öt, tíz másodperc múlva hallottam,
ahogy a hátam mögött eldördül a pisztoly, és igen, az alapján,
amit elmondott nekem, tudom, hogy miután otthagytam,
ugyanaz a fegyveres a férjem fejéhez szorította a pisztoly csövét,
miközben ő még térdepelt, meghúzta a ravaszt…
Elhallgatott.
– Senki sem hibáztatja magát, Maya.
– Nem kérdeztem, hibáztat-e bárki is, nyomozó – szűrte ki a
fogai között Maya. – Mire akar kilyukadni?
Kierce lapozgatni kezdett a jegyzettömbben.
– Amellett, hogy részletes személyleírást adott az
elkövetőkről, azt is meg tudta mondani, hogy a piros converse-es
alak egy Smith & Wesson 686-ossal volt felfegyverkezve, míg a
társa egy Beretta M9-cel. – Kierce fölnézett a jegyzeteiből. – Ez
eléggé figyelemreméltó. Hogy ilyen könnyedén azonosította a
pisztolyokat.
– Ez is része volt a kiképzésemnek.
– A katonai kiképzésére gondol, igaz?
– Fogalmazzunk úgy, hogy jó megfigyelő vagyok.

– Ó, szerintem csak szerénykedik, Maya. Mindannyian
tudjuk, miféle hőstetteket hajtott végre a tengerentúlon.
És a bukásomról is – tette hozzá majdnem Maya.
– Nem túl jó a közvilágítás a parknak azon a részén. Csak
néhány messzi utcalámpa vet rá némi fényt.
– Ennyi elég.
– Elég ahhoz, hogy meghatározza a pisztolyok pontos típusát?
– Ismerem a marokfegyvereket.
– Így van, persze. Hiszen gyakran eljár célba lőni, igaz?
– Mesterlövész vagyok.
A helyesbítés akaratlanul jött. Ahogy a nyomozó leereszkedő
mosolya is.
– Bocsánat. De azért mégis sötét volt…
– A Smith & Wesson rozsdamentes acélból készült, nem matt
fekete volt. Jól látható félhomályban is. Ezenkívül hallottam,
hogy hátrahúzza a kakast. Ilyesmit revolverrel csinál az ember,
nem félautomatával.
– És a Beretta?
– Nem vagyok teljesen biztos a típusban, de a billenő
reteszelőtest Berettára utal.
– Amint tudja, három lövedéket találtunk a férje holttestében.
Harmincnyolcas kaliberűeket, ami egybevág a Smith & Wesson
feltevéssel. – Megdörgölte az arcát, mint aki mélyen
elgondolkodott. – Van fegyvere, ugye, Maya?
– Igen.
– Az egyik véletlenül nem egy Smith & Wesson 686-os?
– Tudja a választ – felelte Maya.
– Honnan tudhatnám?
– A New Jersey-i törvények megkövetelik, hogy az államban
vásárolt fegyvereket nyilvántartásba vegyék. Vagyis tudnia kell
erről. Hacsak nem teljesen inkompetens, Kierce nyomozó,
márpedig határozottan nem az, tüstént ellenőrizte a

nyilvántartást. Szóval mi lenne, ha felhagyna a játszadozással, és
a lényegre térne?
– Mit mondana, a Bethesda szökőkút nagyjából milyen
messze lehet attól a helytől, ahol a férjét lelőtték?
A hirtelen témaváltás kizökkentette Mayát.
– Biztosra veszem, hogy maguk lemérték.
– Így van. Körülbelül háromszáz méterre, a kanyarokat is
beszámítva. Végigfutottam az úton. Közel sem vagyok olyan jó
kondícióban, mint maga, de nekem nagyjából egy percbe telt.
– Jó, és?
– Nos, elmondom, mit nem értek. Több szemtanú állította,
hogy hallotta a lövést, maga viszont legalább egy-két perccel
később bukkant fel. Mivel magyarázza ezt?
– Miért kellene megmagyaráznom?
– Mert jogos a kérdés.
Mayának a szeme sem rebbent.
– Úgy gondolja, hogy én lőttem le a férjemet?
– Maga tette?
– Nem. És tudja, mivel bizonyíthatom?
– Mivel?
– Jöjjön el velem a lőtérre!
– Mert?
– Ahogy mondta, gyakran eljárok célba lőni.
– Tudomásunk szerint.
– Akkor tudja.
– Mit tudok?
Maya előrehajolt, és egyenesen a nyomozó szemébe nézett.
– Akkor sem kellett volna három lövés ahhoz, hogy ebből a
távolságból valakit megöljek, ha bekötött szemmel célzok.
Kierce ezen elmosolyodott.
– Ott a pont. És elnézést, amiért erről faggattam, mert nem
gondolom, hogy maga lőtte le a férjét. Tulajdonképp
gyakorlatilag bizonyítani is tudom, hogy nem maga tette.

– Ezt hogy érti?
Kierce felállt.
– Itthon tartja a fegyvereit?
– Igen.
– Megmutatná őket?

Először az alagsori biztonsági fegyverszekrényhez kísérte a
nyomozót.
– Ha
jól
sejtem,
nagy
rajongója
a
második
alkotmánykiegészítésnek – jegyezte meg Kierce.
– Nem politizálok.
– A fegyvereket viszont szereti. – A nyomozó a széfre
pillantott. – Nem látok kombinációs nyitószerkezetet. Kulccsal
nyitható?
– Nem. Egyedül hüvelykujjlenyomattal lehet hozzáférni a
tartalmához.
– Hm, már értem. Vagyis úgy van beállítva, hogy kizárólag
maga nyithassa ki.
Maya nyelt egyet.
– Most már igen.
– Ó – döbbent rá Kierce a baklövésére. – És a férje?
Maya bólintott.
– Kettejükön kívül más is hozzáférhet?
– Senki. – Maya a leolvasóra helyezte a hüvelykujját. Az ajtó
hangos pukkanással kinyílt. Maya oldalra lépett.
Kierce benézett a széfbe, és elismerően Rittyentett.
– Mire kell magának ez a sok fegyver?
– Egyikre sincs szükségem. Szeretek lőni. Ez a hobbim. A
legtöbben nem értik, vagy nem tetszik nekik a dolog. Engem
nem zavar.
– Hol van a Smith & Wesson 686-osa?
Maya a páncélszekrénybe mutatott.

– Itt.
A nyomozó szeme résnyire szűkült.
– Elvihetném magammal?
– A Smith & Wessont?
– Igen, ha nem probléma.
– Mintha azt mondta volna, nem gondolja, hogy én tettem.
– Így is van. De akár a fegyvert is kihúzhatnánk a listáról
magával együtt, nem gondolja?
Maya kivette a Smith & Wessont. A legtöbb jó lövészhez
hasonlóan kényszerbeteg módjára viselkedett, amikor a
fegyverek tisztítására, megtöltésére vagy ürítésére került sor,
ami annyit tett, hogy minden alkalommal ellenőrizte,
megtöltetlen-e. Az volt.
– Adok róla elismervényt – közölte a nyomozó.
– Természetesen bírósági végzést is kérhetnék.
– Én pedig valószínűleg tudnék is szerezni egyet – felelte
Kierce.
Való igaz. Maya átadta neki a fegyvert.
– Nyomozó!
– Tessék?
– Valamit elhallgat előlem.
Kierce elmosolyodott.
– Hamarosan jelentkezem.

3
Isabella, Lily dadája reggel hétkor érkezett meg.
A temetésen Isabella családja a legmegrendültebb gyászolók
közé tartozott. Édesanyja, Rosa, Joe egykori nevelőnője
különösen
zaklatottnak
mutatkozott,
a
zsebkendőjét
markolászta, és állandóan zokogva borult a saját gyermekeire,
Isabellára és Hectorra. Maya még most is fel tudta fedezni
Isabella szemében az előző napi könnyek okozta halvány
pirosságot.
– Sajnálom, Mrs. Burkett.
Maya többször is kérte őt, hogy tegezze, de Isabella csupán
bólintott, és továbbra is magázta, Maya végül ráhagyta. Ha
Isabella jobban szerette a hivatalosabb viszonyt, amikor
dolgozott, ő mi jogon erőltethette volna a közvetlenséget?
– Köszönöm, Isabella!
Lily gabonapehellyel teli szájjal leugrott a konyhai székéről, és
odaszaladt hozzájuk.
– Isabella!
Isabella arca felragyogott, az ölébe kapta és magához
szorította a kislányt. Mayába egy pillanatra belenyilallt a dolgozó
anya fájdalma: hálát érzett, amiért a kislánya és a dadája ennyire
szeretik egymást, ugyanakkor cseppet sem örült annak, hogy a
kislánya ennyire szereti a dadát.
Vajon megbízott Isabellában?
A válasz – amint azt előző nap kijelentette: igen, amennyire
bármilyen „idegenben” képes megbízni az adott helyzetben.
Természetesen Joe vette fel Isabellát. Maya nem látta ennyire
egyértelműnek a dolgot. A Porter Streeten működött egy
napközi Growin Up, vagyis „Felnőni” néven, ami Maya sejtése

szerint Bruce Springsteen dala előtti tisztelgés lehetett. Egy Kitty
Shum nevű („Nyugodtan szólítson Kitty óvó néninek!”) csinos,
mosolygós fiatal teremtés egyszer végigvezette az ingerekben
tobzódó, tiszta, elegáns, különféle színekkel festett termeken,
bennük a mindenféle kamerákkal, biztonsági berendezésekkel,
más mosolygós fiatal teremtésekkel és természetesen
gyerekekkel, akikkel Lily játszhat majd, de Joe ragaszkodott a
dadához. Emlékeztette Mayát, hogy „gyakorlatilag Isabella
édesanyja nevelt fel”, amire Maya tréfásan így vágott vissza:
„Biztos vagy benne, hogy ez jó referencia?” Ám mivel Maya épp
hat hónapos tengerentúli bevetésre készült, nem sok szava
lehetett a döntés meghozatalában – és semmi oka arra, hogy ne
fogadja el.
Maya megpuszilta Lily feje búbját, és elindult a
munkahelyére. Kivehetett volna még néhány napot, hogy otthon
maradjon a kislányával. A pénzre határozottan nem szorult rá –
még a házassági szerződés mellett is tehetős özvegynek
mondhatta magát – de a klasszikus értelemben vett anyaságot
nem neki találták ki. Maya persze megpróbálta belevetni magát
az „anyák világába”, a többi anyukával közös kávézós
dumcsipartikba, ahol a bilire szoktatásról, a legjobb óvodákról, a
babakocsik biztonságosságáról beszélgetnek, és hosszasan
dicsekszenek saját gyermekük banális fejlődéséről. Maya csak
ült ott és mosolygott, de a fejében Irakot idézte fel, egy bizonyos
véres emléket – általában Jake Evanset, az arkansasi
Fayettville-ből való tizenkilenc éves srácot, akinek az egész
alsótestét letépte egy robbanás, valahogy mégis életben maradt
–, és igyekezett megbékélni azzal a felfoghatatlan ténnyel, hogy
ez a kávézós dumaparti ugyanazon a bolygón létezett, ahol a
véráztatta csatatér.
Néha, amikor a többi anyukával volt, a rotorok zúgása töltötte
be a gondolatait a borzalmas képek helyett. Ironikus, hogy az

efféle túltolt, soha meg nem hátráló szülői magatartást
„helikopterezésnek” hívták.
Egyszerűen fogalmuk sem volt semmiről.
Maya felmérte a környezetét, miközben a bejárójukon álló
kocsija felé tartott, olyan helyeket keresett a szemével, ahol az
ellenség elrejtőzhet, vagy ahonnan lerohanhatja őt. Erre egészen
egyszerű magyarázat volt: a szokás nagy úr. Aki egyszer
katonaként szolgált, mindig katona marad.
Ellenségnek semmi jele, se képzeletbelinek, se valósnak.
Maya tisztában volt vele, hogy valamiféle tankönyvi mentális
zavarban szenvedett az odaát történtek miatt, de az az igazság,
hogy sebek nélkül senki sem tért vissza. Számára a betegség
inkább megvilágosodásként hatott. Most már értette a világot.
Mások nem.
A seregben Maya harci helikoptereket vezetett, gyakran
fedezéket biztosított, és megtisztította a terepet az előrenyomuló
földi egységek előtt. Még Fort Campbellben kezdett el UH-60-as
Black Hawkokkal repülni, mielőtt elegendő gyakorlatot szerzett
pilótaként, hogy jelentkezhessen a Közel-Keleten harcoló 160,
különleges műveleti repülőezredbe (SOAR-ba). A katonák
rendszerint „madarakként” emlegették a helikoptereket, amivel
nem volt semmi baj, egy civil szájából viszont ugyanez sértőnek
hatott. Maya úgy tervezte, hogy a seregben marad, valószínűleg
élete végéig, de miután a CoreyALeleplező honlap közzétette azt
a videót, a terve egy csapásra füstbe ment, mintha Jake
Evanshez hasonlóan az is házilag készített robbanószerkezetre
futott volna.
A mai repülőleckékre egy Cessna 172 fedélzetén került volna
sor, egy egymotoros négyülésesen, amely véletlenül minden idők
legsikeresebb repülőgépe. A képzés végső soron arról szól, hogy
a tanuló minél több időt töltsön a levegőben. Maya munkája
gyakran a „nézz és figyelj” módszerben merült ki tényleges
oktatás helyett.

A repülés, vagy legalábbis, amikor egy gép pilótafülkéjében
lehetett, valóságos meditációval ért fel Maya számára. Érezte,
ahogy vállának csomókba feszülő izmai ellazulnak. Igaz, nem
nyújtotta azt a fordulatszámot és – legyünk őszinték – azt a
borzongató izgalmat, mint amikor Bagdad fölött repült egy
UH-60 Black Hawkkal, vagy amikor első női pilótaként emelt a
magasba egy Boeing MH-6 Little Bird nehézfegyverzetű
helikoptert. Senki sem vallotta be, mennyire borzalmasan
felpörög a bevetések során, az adrenalinlöket pedig a
narkotikumok hatásához hasonlítható. Nem tűnt helyénvalónak
„élvezni” a harcot, érezni a bizsergést, rádöbbenni, hogy az
életben semmi sem érhet ennek a közelébe. Ezt a szörnyű titkot
kellett magukban tartaniuk. Igen, a háború rettenetes, és
egyetlen emberi lénynek sem szabadna megtapasztalnia. Maya
az életét is feláldozta volna azért, hogy Lilyre még az árnyéka se
vetülhessen. A kimondatlan igazság azonban az volt, hogy a
lelkük mélyén ezek az emberek bolondultak a veszélyért. Ezt
nem lehetett elfogadni. Nem tetszett, amit elárul róluk. Ha
valaki élvezi ezt, akkor öröklötten erőszakos, vagy hiányzik
belőle az empátia, vagy valami hasonló sületlenség. Ugyanakkor
volt valami függőséget kiváltó a félelemben. Odahaza
mindenkinek viszonylag nyugodt, békés, eseménytelen az élete.
Aztán átmegy oda, és halálos rettegésben él, majd haza kell
térnie, és vissza kell állnia a nyugodt, békés eseménytelen
hétköznapokra. Az emberi lények azonban nem így működnek.
Amikor felszállt egy tanulóval, Maya mindig a szekrényében
hagyta a mobilját, mert nem akarta, hogy bármi megzavarja.
Vészhelyzetben valaki felszólna neki a rádión. De amikor
ebédszünetben megnézte az üzeneteit, furcsa SMS-t talált, amit
az unokaöccse, Daniel küldött.
Alexa nem szeretné, ha elmennél a focimeccsre.

Maya felhívta. Daniel az első csengésre felvette.
– Halló? – mondta.
– Mi a baj?

Amikor Maya megkocogtatta Alexa fociedzőjének vállát, a
nagydarab férfi olyan hirtelen fordult hátra, hogy a nyakában
lógó síp kis híján Maya arcába csapódott.
– Mi van? – üvöltötte.
Az edző – Philnek hívták, ellenszenves lánya, Patty pedig
mindenkibe belekötött – a meccs kezdete óta gyakorlatilag
folyamatosan ordibált, fel-alá járkált, és hisztizett. Maya nem
egy kiképző őrmestert ismert, akik edzett újoncokkal szemben is
túlzottnak tartották volna a viselkedését, nemhogy tizenkét éves
lányok esetében.
– Maya Stern vagyok.
– Ó, tudom, ki maga, de… – Phil mester teátrálisan a pálya
felé intett – …épp egy mérkőzés kellős közepén járunk. Ezt
tiszteletben kellene tartania, katona.
Katona?
– Csak egy gyors kérdésem lenne magához.
– Nincs időm kérdésekre. Keressen meg a mérkőzés után! A
nézőknek a pálya túloldalán a helye.
– A liga szabályzata szerint?
– Pontosan.
Phil mester azzal próbálta lerázni magáról Mayát, hogy széles
hátát fordította felé. Maya nem mozdult.
– A második félidőben járunk – jegyezte meg Maya.
– Mi van?
– A liga szabályzata kiköti, hogy a meccs felét minden lánynak
végig kell játszania – válaszolta Maya. – A második félidőben
járunk. Három lány még nem lépett pályára. Még ha most
rögtön becserélné is őket, az sem a meccse fele lesz.

Phil mester nadrágja valószínűleg jól illett rá úgy tíz-tizenöt
kilóval ezelőtt. A galléros piros póló a folyóírással ráhímzett
„Edző” felirattal hurkabélnek is elment volna, annyira
passzentosan szorult rá. Kiöregedett sportolónak tűnt, aki
teljesen elhanyagolta magát, és Maya úgy sejtette, valószínűleg
pontosan így állhatott a helyzet. Nagy és félelmetes volt,
hatalmas termete minden bizonnyal megrémítette az embereket.
Phil edző továbbra is Mayának háttal, a szája sarkából bökte
oda neki: – Csak hogy tudja: a bajnokság elődöntői zajlanak.
– Tudom.
– Egyetlen árva góllal vezetünk.
– Átböngésztem a liga szabályzatát – felelte Maya. – Nem
találtam benne kivételt a félmeccses szabályra. Ráadásul a
negyeddöntőkben sem küldte pályára az összes játékosát.
A férfi odafordult felé, és egyenesen Maya szemébe nézett.
Megigazította sapkája peremét, és belépett Maya személyes
terébe. Maya nem hátrált. Az első félidő alatt, miközben a többi
szülővel ült, és nézte, ahogy a pasas szakadatlanul szidja a
lányokat meg a bírókat, az edző kétszer is földhöz vágta a
sapkáját. Mint egy kétéves kisgyerek hisztiroham közben.
– Be se kerültünk volna az elődöntőbe – szűrte ki a foga
között Phil mester, mint aki üvegszilánkokat köpköd –, ha
játszatom azokat a lányokat a legutóbbi meccsen.
– Vagyis veszített volna, ha betartja a szabályokat?
Patty, a mester kislánya ezen halkan felkacagott.
– Vagyis szarok.
– Jól van, Patty, ennyi elég. Menj be Amanda helyére!
Patty önelégült vigyorral megindult a jegyzőkönyvvezető
asztala felé.
– A lánya – folytatta Maya.
– Mi van vele?
– Folyton piszkálja a többi lányt.
Az edző elfintorodott.

– Ezt a maga Alice-e mondta magának?
– Alexa – javította ki Maya. – És nem.
Daniel árulta el neki.
Az edző annyira közel hajolt hozzá, hogy Maya megérezte
leheletén a tonhalsaláta szagát.
– Nézze, katona…
– Katona?
– Katona, nem igaz? Vagy csak volt? – Az edző elvigyorodott.
– Azt rebesgetik, hogy maga is megszegte kicsit a szabályokat,
nemde?
Maya ökölbe szorította, majd ellazította az ujjait.
– Leszerelt katonaként meg kellene értenie – folytatta az edző
– különösebb magyarázkodás nélkül is.
– Miből gondolja?
Phil mester rántott egyet a nadrágján.
– Ez itt… – a pályára mutatott – …az én csataterem. Én
vagyok a tábornok, ők pedig az én katonáim. Maga sem ültetne
valami agyamputált nyulat az F-16 pilótaülésébe, igaz?
Maya ténylegesen érezte, ahogy a vér felforr az ereiben.
– Csak hogy tisztázzunk valamit – mondta, és valahogy
sikerült nyugalmat erőltetnie a hangjára – ezt a focimeccset
azokhoz a háborúkhoz akarja hasonlítani, amelyeket a katonáink
Afganisztánban és Irakban vívnak?
– Maga nem látja?
Szorít, ellazít, szorít, ellazít, szorít, ellazít. Lélegezz szép
egyenletesen!
– Ez itt sport – jelentette ki Phil mester, és megint a pálya felé
intett. – Komoly versenysport… és igen, kissé olyan, mint a
háború. Nem babusgathatom a lányokat. Már nem ötödikbe
járnak, ahol minden csupa szivárvány és kedvesség. Hanem
hatodikosok. Ez a való világ. Kezdi kapizsgálni?
– A honlapon szereplő ligaszabályzat…

Az edző előrehajolt, sapkájának napellenzője Maya
homlokához ért.
– Átkozottul nem érdekel, mi van a honlapon. Ha sérelmez
valamit, tegyen hivatalosan panaszt a futballbizottságnál!
– Aminek történetesen maga az elnöke.
Phil edző szája széles mosolyra húzódott.
– Most a lányaimat kell irányítanom. Szóval pápá. – Az
ujjaival intett neki, és komótosan visszafordult a pálya felé.
– Jobban tenné, ha nem fordítana hátat nekem – fortyant fel
Maya.
– Mert mit fog tenni?
Semmit sem szabadna. Maya jól tudta ezt. Hagynia kellene az
egészet. Nem szabadna rontania Alexa helyzetén.
Szorít, ellazít, szorít…
De hiába, hogy Maya fejében efféle magasztos gondolatok
keringtek, a keze másképp vélekedett. Maya villámgyors
mozdulattal lehajolt, megragadta az edző nadrágját, és – azon
imádkozva, hogy a pasas alsót viseljen – egészen a bokájáig
lehúzta azt.
Gyors egymásutánban több dolog történt.
A lelátó elhűlve, egy emberként levegőért kapott. A fehér
fecskében virító edző ugyanolyan villámgyors mozdulattal
lehajolt, és megpróbálta felrántani magára a nadrágot, közben
azonban elbotlott és a földre bukott.
Ekkor tört ki a nevetés.
Maya kivárt.
Phil mester villámgyorsan felugrott, felhúzta a nadrágját, és
meglódult Maya felé. A düh és megszégyenítettség úgy vöröslött
fel az arcán, akár egy utcalány lámpája.
– Retkes ribanc!
Maya csendben felkészült az összecsapásra, de nem moccant.
Phil mester maga elé kapta az öklét.

– Csak tessék! – mondta Maya. – Adjon ürügyet, hogy
leteperjem!
Az edző megtorpant, Maya szemébe nézett, megpillantott
valamit a tekintetében, aztán leengedte a kezét.
– Eh, ennyit nem ér meg.
Elég! – gondolta magában Maya.
Maya már kezdte bánni, amit tett, hiszen helytelenül arra
tanította az unokahúgát, hogy az erőszak a megfelelő válasz.
Neki mindenkinél jobban kellett volna tudnia, hogy nem így van.
De amikor odapillantott Alexára, azt várva, hogy csöndes
unokahúga rémülten és megalázottan áll, ehelyett mosolyt vett
észre a kislány arcán. Nem az edző megszégyenítése miatti
elégedettség vagy akár öröm miatt mosolygott. A mosoly másról
árulkodott.
Most már tudja – állapította meg magában Maya.
Maya a seregben tanulta meg ezt, de nyilván a civil életre is
igaz volt. A bajtársainknak tudniuk kell, hogy számíthatnak
ránk. Ez volt az első lecke, a legfontosabb szabály, minden
másnál fontosabb. Ha az ellenség rád támad, azzal engem is
megtámad.
Maya talán túlreagálta a dolgot, talán nem, de akárhogy is,
Alexa most már tudja, hogy bármi történjék is, a nagynénje
mellette áll majd és küzdeni fog érte.
Daniel tüstént megindult felé, amikor összebalhéztak, hogy
tőle telhetően valahogyan segítsen. Ő is odabiccentett Mayának.
Ő is megértette.
Az édesanyjuk meghalt. Az apjuk folyton ivott.
Mayára viszont mindig számíthattak.

Maya kiszúrta a kocsit, amelyik követte.
Danielt és Alexát vitte haza, és ösztönösen körbenézett,
felderítette a terepet, figyelt, nem lát-e bármi oda nem illőt,

amikor a visszapillantó tükörben felfedezte a piros Buick
Veranót.
Ugyanezt a Buickot látta, amikor kihajtott a focipálya
parkolójából. Lehet, hogy felesleges az aggodalom. Valószínűleg
az. Shane mesélt neki a katonák hatodik érzékéről, hogy néha
valahogy tudták, egyszerűen tudták, mi a helyzet. Ez persze
baromság. Maya csak addig volt vevő erre a badarságra, amíg
mindannyiukra iszonyatosan rá nem cáfolt az élet.
– Maya néni!
Alexa szólalt meg.
– Mondd csak, kicsim!
– Köszönöm, hogy eljöttél a meccsre.
– Élveztem. Szerintem jól játszottál.
– Á, dehogy, Pattynek igaza van. Pocsék vagyok.
Daniel felnevetett. Ahogy Alexa is.
– Ebből elég. Szeretsz focizni, nem?
– De igen, viszont ez az utolsó évem.
– Miért?
– Jövőre már nem leszek elég jó ahhoz, hogy bekerüljek a
csapatba.
Maya a fejét rázta.
– Ez nem erről szól.
– Hm?
– A sport lényege elvileg az, hogy jól érezd magad, és
megmozgasd a testedet.
– Komolyan így gondolod? – kérdezte Alexa.
– Komolyan.
– Maya néni!
– Tessék, Daniel.
– A Jézuskában is hiszel?
Daniel és Alexa ismét felkacagtak. Maya mosolyogva ingatta a
fejét. Egy pillantást vetett a visszapillantó tükörbe.
A Buick Verano még mindig mögötte volt.

Megfordult a fejében, hogy talán Phil mester az, hogy
visszavágót kérjen. A szín megegyezett – piros – de mégsem, az
a pasas valami hivalkodóan férfias sportautóval járna, vagy
Hummerrel, vagy ilyesmivel.
Amikor lehúzódott Claire háza elé – hiába telt el oly sok idő a
gyilkosság óta, Maya még mindig Claire házaként gondolt rá – a
piros Buick habozás nélkül elhúzott mellettük. Vagyis talán
mégsem követte. Lehetséges, hogy csak egy másik környékbeli
család jött haza a focimeccsről. Logikusnak hangzott.
Maya visszagondolt az első alkalomra, amikor Claire
megmutatta neki és Eileennak ezt a házat. Nagyjából ugyanúgy
nézett ki, mint most – nyíratlan gyep, pattogzó festék, az
aszfaltban apró repedések, kornyadozó virágok.
– Mi a véleményetek róla? – kérdezte akkor Claire.
– Putri.
Claire elmosolyodott.
– Pontosan, köszönöm. Hát csak figyeljetek!
Mayából hiányzott a kellő kreativitás az effélékhez. Nem látta
meg a lehetőségeket. Claire ellenben igen. Ösztönösen értett
ehhez. Nem kellett sokat várni rá, hogy amikor az ember megállt
a ház előtt, az első két szó, mely az eszébe ötlött, a „vidám” és az
„otthonos” legyen. E hely végül valahogy úgy nézett ki, akár egy
boldog kisgyerek színesceruza-rajza, ahol a nap egyfolytában
süt, a virágok pedig magasabbra nőnek a bejáratnál.
Mindennek mostanra nyoma sem maradt.
Eddie az ajtóban várta őket. Ő maga is mintha a ház
visszhangja lett volna – Claire halála előtt még egészen
másmilyennek mutatkozott, azóta megkopott és elszürkült.
– Hogy ment? – kérdezte a lányától.
– Vesztettünk – felelte Alexa.
– Sajnálom.
A kislány arcon csókolta édesapját, aztán Daniellel beszaladt a
házba. Eddie egy pillanatig mintha aggályoskodott volna, aztán

ellépett az ajtóból, és beengedte Mayát. A férfi piros flanelinget
és farmernadrágot viselt, és Maya orrát ismét megcsapta a
túlzásba vitt szájvíz szaga.
– Én is el tudtam volna menni értük – védekezett Eddie.
– Már hogy tudtál volna? – vágta rá Maya.
– Nem úgy értettem… Ittam egy pohárkával, miután
megtudtam, hogy hazahozod őket.
Maya nem válaszolt. A dobozok még mindig egymásra
pakolva álltak a sarokban. Claire holmija. Eddie még mindig
nem vitte le az alagsorba vagy ki a garázsba. Csak porosodtak a
nappaliban, mint valami tébolyult halmozó műve.
– Komolyan beszélek – erősködött Eddie. – Ha iszom, nem
vezetek.
– Egy földre szállt angyal vagy, Eddie.
– Mindig ez a felsőbbrendűség.
– Aligha.
– Maya!
– Tessék?
Itt-ott még mindig szőrpamacsok borították a férfi állát és
jobb arcát – pár hely kimaradt borotválkozás közben. Claire
észrevette volna, szólt volna neki, ahogy arról is gondoskodott
volna, hogy ne hanyagolja el ennyire a házat.
Eddie halkan folytatta.
– Amíg élt, nem ittam.
Maya nem tudott mit felelni erre, ezért inkább csendben
maradt.
– Mármint hébe-hóba ledöntöttem egy pohárkával, de…
– Tudom, mit akarsz mondani ezzel – szakította félbe Maya.
– Mindenesetre jobb, ha most megyek. Vigyázz rájuk!
– Felhívtak a városi futballszövetségtől.
– Igen?
– Úgy tűnik, ma egész látványos jelenetet rendeztél.
Maya vállat vont.

– Csak eldiskuráltam az edzővel a szabályokról.
– Ki hatalmazott fel erre?
– A fiad, Eddie. Felhívott, hogy segítsek a lányodnak.
– És úgy gondolod, hogy segítettél?
Maya nem felelt.
– Szerinted egy Philhez hasonló seggfej egyszerűen elfelejti
ezt? Szerinted nem találja meg a módját, hogyan vezesse le a
haragját Alexán?
– Ajánlom neki, hogy ne tegye.
– Vagy mi lesz? – csattant fel Eddie. – Megint intézkedsz?
– Igen, Eddie. Ha ez kell hozzá. Addig én védelmezem, amíg
nem tudja megvédeni önmagát.
– Azzal, hogy lehúzod az edző nadrágját?
– Azzal, ami szükséges hozzá.
– Hallod egyáltalán, miket hordasz össze?
– Abszolút. Azt mondtam, megvédem. És tudod, miért? Mert
senki más nem teszi meg.
Eddie hátrakapta a fejét, mintha arcul csapták volna.
– Tűnj a fenébe a házamból!
– Jól van. – Maya megindult kifelé, megtorpant,
szembefordult volt sógorával. – Ha már itt tartunk, a házad úgy
néz ki, mint egy pöcegödör. Tedd rendbe!
– Azt mondtam, tűnés! És talán jobb, ha egy ideig nem is
nézel be.
Maya lába a földbe gyökerezett.
– Hogy mondtad?
– Nem szeretném, ha a gyerekeim körül rontanád a levegőt.
– A tiéid…? – Maya közelebb lépett hozzá. – Ezt
elmagyaráznád?
Bármiféle düh lobogott Eddie tekintetében, hirtelen
szertefoszlott. Eddie nyelt egyet, elfordította a fejét, és azt
felelte: – Nem érted.
– Mit nem értek?

– Valaha csatába mentél, hogy nekünk, többieknek ne kelljen.
Régebben
biztonságban
éreztük
magunkat,
neked
köszönhetően.
– Régebben?
– Igen.
– Nem értem – válaszolta Maya.
Eddie tekintete végre találkozott Mayáéval.
– Bárhova mész, a halál jár a nyomodban, Maya.
Maya csak állt. Valahol messze valaki bekapcsolta a televíziót.
Maya távoli éljenzést hallott.
Eddie az ujjain kezdett számolni.
– A háború. Claire. Most pedig Joe.
– Engem hibáztatsz?
Eddie szóra nyitotta a száját, becsukta, újra próbálkozott.
– Talán, nem tudom, de lehetséges, hogy a halál rád talált
valamelyik sivatagi koszfészekben. Vagy mindig is benned
lakozott, te pedig valamiképp hagytad elszabadulni, vagy
hazajött veled.
– Összevissza zagyválsz, Eddie.
– Lehet. A fenébe is, kedveltem Joe-t. Jó ember volt. És most
már ő sem él. – Eddie Mayára emelte a tekintetét. – Nem
szeretném, ha a szeretteim közül kerülne ki a következő.
– Te is tudod, hogy sosem hagynám, hogy bármiféle
bántódása essen Danielnek vagy Alexának.
– Úgy gondolod, van hatalmad az ilyesmi felett, Maya?
Maya nem válaszolt.
– Azt sem engedted volna, hogy Claire-nek vagy Joe-nak
bármiféle bántódása essen. Mégis megtörtént.
Szorít, ellazít.
– Badarságokat beszélsz, Eddie.
– Tűnj el a házamból! Tűnj el a házamból, és ne gyere vissza
többé!

4
Egy héttel később újra megjelent a piros Buick.
Maya egy repülőleckékkel telt hosszú nap után tartott hazafelé.
Fáradtnak és éhesnek érezte magát, és csak arra vágyott, hogy
hazaérjen, és leváltsa Isabellát. Erre felbukkant az az átkozott
piros Buick.
Milyen taktikát válasszon?
Már épp a lehetséges megoldásokon kezdett töprengeni,
amikor a Buick lekanyarodott. Újabb véletlen egybeesés, vagy a
sofőr rájött, hogy csupán hazafelé hajt. Maya nagyobb összegben
mert volna fogadni az utóbbira.
Isabella testvére, Hector a kisteherautó mellett várakozott,
amikor Maya befordult a felhajtóra. Miután végzett a
kertészkedéssel, Isabellát általában a bátyja vitte haza a
munkából.
– Üdvözlöm, Mrs. Burkett.
– Helló, Hector.
– Végeztem a virágágyásokkal. – Nyakig fölhúzta a kámzsás
pulóvere cipzárját. A ruhaválasztás furcsának hatott ebben a
hőségben. – Tetszik?
– Csodásak. Kérhetnék egy szívességet?
– Csak nyugodtan.
– A nővérem házában elkelne egy kis karbantartás. Némi
pluszért cserébe megtenné, hogy lenyírja a füvet, és egy kicsit
rendet rak?
Hector láthatóan zavarban érezte magát a kérés miatt. A
családja kizárólag a Burketteknek dolgozott. Tőlük kapta a
fizetését.
– Előbb megbeszélem Judithtal – nyugtatta meg Maya.

– Akkor természetesen szívesen megteszem.
Amint Maya megindult a bejárat felé, pittyent egyet a
telefonja. Alexa küldött neki SMS-t.
A focimeccs szombaton lesz. Eljössz?
Mióta az előző héten összetűzött Phil mesterrel, Maya mindig
talált valami ürügyet, amiért nem látogathatja meg őket. Hiába
tudta, hogy Eddie téved, a vád nem hagyta nyugodni. Tudta,
hogy Eddie „bármerre mész, a halál jár a nyomodban” süketelése
teljesen észszerűtlen volt. De egy apának talán joga van
irracionálisan viselkedni, amikor a saját gyermekeiről van szó –
legalábbis egy ideig.
Évekkel korábban, amikor Daniel megszületett, Claire és
Eddie előbb Daniel, majd mindkét gyermekük gyámjának kérte
fel Mayát, ha netán valami történne Claire-rel és Eddie-vel. De a
nővére már akkor, jóval azelőtt, hogy a leghalványabb sejtése
lehetett volna, mennyire rosszul alakulnak majd a dolgok,
félrehúzta Mayát.
– Ha csak velem történne valami, Eddie nem lenne képes
boldogulni.
– Miért mondasz ilyet?
– Eddie jóravaló srác. De nincs ereje. Mindenképp
támogatnod kell.
Nem kellett hozzátennie, hogy „ígérd meg”, vagy bármi
hasonlót. Claire tudta. Maya tudta. Maya komolyan vette a
felelősséget és a nővére aggályait, és ugyan rövid ideig engedhet
Eddie kénye-kedvének, még a volt sógora is tudta, hogy ez nem
tarthat örökké.
Válaszolt az SMS-re:
A fene vigye el, nem tudok.
Ki sem látszom a melóból.

Nemsokára találkozunk. Puszi
Miközben odaballagott a hátsó ajtóhoz, Maya felidézte
magában azt a napot a kuvaiti Arifjan táborban. Déli tizenkét óra
volt a bázison, odahaza hajnali öt, amikor befutott a hívás.
– Én vagyok az – szólalt meg elcsukló hangon Joe. – Rossz
hírt kell közölnöm.
Furcsa – gondolta a rövid időre beállt csendben, mielőtt
elpusztították a világát – hogy úgymond a vonal másik végére
került. Az ilyen szörnyű hívásokra mindig fordítva került sor: a
rossz hírek a Közel-Keletről indultak ki, és nyugati irányban
terjedtek, az Egyesült Államok felé. Természetesen Maya sosem
maga intézte a hívásokat. Az előírások szerint jártak el. A
„halálhíreket közlő tiszt” – igen, létezett ilyen beosztás –
személyesen értesítette a családot. Micsoda feladat! Senki sem
jelentkezett önként rá – „önkéntes alapon kijelölték” őket, hogy
a katonai zsargont használjuk. A halálhíreket közlő tiszt magára
öltötte díszegyenruháját, kocsiba szállt egy lelkész társaságában,
bekopogott, és elmondta a begyakorolt gyászszöveget.
– Mi történt? – kérdezte akkor Joe-tól.
Csend. Ennél kegyetlenebb csendet még sosem tapasztalt
Maya.
– Joe?
– Claire-ről van szó – felelte a férje, és Maya érezte, hogy
valami összeomlik benne.
Most benyitott a hátsó ajtón. Lily a kanapén rajzolgatott. Fel
sem pillantott, amikor édesanyja belépett, de ezzel nem volt
semmi gond. Lily elképesztő erősen tudott koncentrálni. Most
minden figyelmét a rajzolásra fordította. Isabella óvatosan
felállt, mintha nem akarná megzavarni a kislányt, és átment a
szoba túlsó végébe.
– Köszönöm, hogy tovább itt maradt – szólalt meg Maya.
– Szóra sem érdemes.

Lily
Felnézett,
és
rájuk
mosolygott.
Mindketten
visszamosolyogtak, és intettek neki.
– Ma hogy viselkedett?
– Imádni valóan. – Isabella ránézett Lily elszontyolodott
arcára. – Fogalma sincs, mennyire.
Isabella mindennap ezzel, vagy valami hasonlóval búcsúzott.
– Viszlát holnap reggel – köszönt el Maya.
– Viszontlátásra, Mrs. Burkett.
Maya letelepedett a lánya mellé, miután Hector
kisteherautója elhajtott. Látta, ahogy a képek egymást követik a
bébimonitorral kombinált digitális keretben, folyamatosan
tudatában volt, hogy a szerkezet minden mozdulatát rögzíti.
Többnyire naponta megnézte a felvételeket, csak hogy
megbizonyosodjon róla, hogy Isabella nem… nos, pontosan mit
is nem csinál? Bárhogy is, a videón általában nem történt
semmi. Maya sosem nézte végig, ahogy a saját kislányával
játszik. Már azt is furcsának érezte, hogy biztonsági kamerát
állított fel a szobában, mintha emiatt másképp kellene
viselkednie. Vajon a kamera részben Maya saját interakcióit is
meghatározta Lilyvel? Igen, valószínűleg.
– Mit rajzolsz? – kérdezte Maya.
– Nem látod?
Girbegurba vonalak halmazának tűnt.
– Nem.
Lily láthatóan megsértődött ezen.
Maya vállat vont.
– Elárulod?
– Két tehénkét meg egy hernyót.
– A zöld a tehénke?
– Nem. Az a hernyó.
Szerencsére megcsörrent Maya telefonja. Maya megnézte a
mobilt, és látta, hogy Shane hívja.
– Hogy viseled?

– Jól.
Csend. Három másodperc telt el, mire Shane újra megszólalt.
– Bírom ezt a kínos csendet – mondta. – Na és te?
– Überkirály. Szóval, mi a helyzet?
Túlságosan közel álltak egymáshoz, hogy efféle „hogy viseled”
baromságokkal áltassák egymást. Az ilyesmi egyszerűen nem
fért bele a kapcsolatukba.
– Beszélnünk kell – közölte Shane.
– Akkor beszéljünk!
– Átmegyek. Éhes vagy?
– Nem igazán.
– Beugorhatok egy buffalo chicken pizzáért a Best of
Everythingbe.
– Siess, a szentségit!
Maya bontotta a vonalat. Az Arifjan táborban szinte minden
étkezéshez lehetett pizzát választani, de a szósz íze a
megbuggyant ketchupéra emlékeztetett, a tészta állaga pedig,
akár a fogkrém. Amióta hazajött, Maya szinte csak vékony
tésztás pizzára vágyott, és a Best of Everythingnél jobban senki
sem készített ilyet.
Amikor Shane megérkezett, mindhárman leültek a
konyhaasztalhoz, és pillanatok alatt befalták az egészet. Lily
imádta Shane-t. A gyerekek általában szerették. Inkább a
felnőttekkel jött ki nehezen. Volt benne valami félénkség,
egyfajta sztoikus hajlam, ami a legtöbb embert – mivel inkább a
látszatok és a hamis mosolyok érdekelték őket – elijesztett tőle.
Shane nehezen viselte az üres csevegést, és a mai társadalom
mértéktelen süketelését.
Miután kivégezték a pizzát, Lily ragaszkodott hozzá, hogy
Shane, és ne Maya készítse elő őt a lefekvéshez.
Shane az ajkát biggyesztette.
– De felolvasni annyira unalmas.

Lily hahotázni kezdett. Megragadta Shane kezét, és a lépcső
felé húzta. – Könyörgök, ne! – rimánkodott Shane, és a földre
rogyott. Lily még hangosabban nevetett, és tovább ráncigálta.
Shane mindvégig tiltakozott. Tíz percbe telt, mire Lily
felvonszolta Shane-t a lépcsőn.
A hálószobában Shane felolvasott Lilynek egy mesét, Lily
pedig pillanatokkal később már olyan mélyen aludt, hogy Maya
eltűnődött, vajon a férfi nem adott-e be neki egy altatót.
– Ez gyorsan ment – állapította meg Maya, amikor Shane
lejött.
– Eleve így terveztem.
– Micsodát?
– Hogy felvonszoljon a lépcsőn. Ez teljesen kifárasztotta.
– Ravasz.
– Hát, igen.
Mindketten elővettek egy-egy hideg sört a hűtőből, és
kimentek a hátsó udvarra. Mostanra besötétedett.
– Kellemes este – jegyezte meg Shane.
Leültek a medence mellé, és belekortyoltak a sörükbe. Érezni
lehetett kettejük között valamit, valamiféle szakadékot, és
Mayának ez nem tetszett.
– Elég legyen ebből! – jelentette ki.
– Miből?
– Úgy bánsz velem, mint…
– Mint?
– Mint valami özveggyel. Fejezd be!
Shane bólintott.
– Jó van, rendben, bocsika.
– Szóval miről akartál beszélni velem?
Shane ivott egy kortyot a söréből.
– Lehet, hogy semmiség.
– De?

– Kering nálunk egy hírszerzési jelentés. – Shane még mindig
a seregben szolgált, a katonai rendőrség helyi szervezetét
irányította. – Úgy tűnik, Corey Rudzinski visszatért az Egyesült
Államokba.
Shane a barátja reakciójára várt. Maya mély lélegzetet vett,
alaposan meghúzta a sörösüveget, és nem szólt egyetlen szót
sem.
– Úgy véljük, a kanadai határon lépett be az országba két
héttel ezelőtt.
– Van érvényes letartóztatási parancs ellene?
– Szigorúan véve nincs.
Corey Rudzinski alapította a CoreyALeleplező nevű honlapot,
ahol
anonim
szivárogtatók
nyugodtan
közzétehették
információikat. A honlapot azért hozták létre, hogy legyen hol
leleplezni a kormány és a nagyvállalatok illegális tevékenységeit.
Emlékszik még a sztorira a dél-amerikai kormánytisztviselőről,
aki jutalékot fogadott el olajtársaságoktól? A CoreyALeleplező
szivárogtatta ki. A rendőrségi korrupciós ügyre a rasszista
e-mailekkel? CoreyALeleplező. A rabokkal szembeni erőszakos
bánásmódra Idahóban, az eltussolt nukleáris balesetre
Ázsiában, az eszkortszolgáltatásokat igénybe vevő biztonsági
erőkre? CoreyALeleplező.
És
persze
az
amerikai
hadsereg
túlbuzgó
női
helikopterpilótájának számlájára írható civil halálesetekre?
Úgy van, kitalálta.
Ez a rengeteg „szenzáció” mind Corey bizalmas
szivárogtatóinak köszönhető.
– Maya!
– Már nem árthat nekem.
Shane félrebillentette a fejét.
– Mi az?
– Semmi.

– Nem tud ártani nekem – erősködött Maya. – Már közzétette
a felvételt.
– Nem az egészet.
Maya nagyot kortyolt a sörből.
– Nem érdekel, Shane.
A férfi hátradőlt.
– Rendben. – Aztán: – Szerinted miért nem tette meg?
– Mit nem tett meg?
– Miért nem tette közzé a hangfelvételt?
E kérdés sokkal jobban idegesítette Mayát, mint Shane-nek
valaha beismerte volna.
– Szivárogtatással foglalkozik – folytatta Shane. – Akkor
miért nem töltötte fel a hangfelvételt?
– Fogalmam sincs.
Shane a távolba meredt. Maya jól ismerte ezt a tekintetet.
– Felteszem, van valami elméleted – szólalt meg.
– Van.
– Hadd halljuk!
– Corey a megfelelő pillanatra tartogatta – válaszolta Shane.
Maya szemöldöke ráncokba futott.
– Előbb az első felvétellel hatalmas port kavar a sajtóban.
Aztán, amikor kezdenek elfeledkezni róla, közzéteszi a többit is.
Maya a fejét csóválta.
– Olyan, akár egy cápa – magyarázta Shane. – A cápákat
folyamatosan táplálni kell.
– Vagyis?
– Ahhoz, hogy sikeres legyen a vállalkozása, Corey
Rudzinskinek nem egyszerűen a sárba kell rántania, akiket
korruptnak hisz, hanem mindezt úgy kell végrehajtania, hogy a
legszélesebb körű publicitást biztosítsa magának.
– Shane!
– Tessék.

– Nem igazán érdekel. Leszereltem. Ráadásul… huh…
megözvegyültem. Tegyen, amit akar!
Kíváncsi lett volna, Shane bevette-e a hencegését, ugyanakkor
ugyebár ő sem tudott mindent.
– Okézsoké. – Shane felhajtotta a maradék sörét. – Akkor
végre elárulod nekem, mi folyik itt?
– Ezt hogy érted?
– Szó nélkül lefuttattam neked azt a tesztet.
Maya bólintott.
– Köszönöm.
– Nem azért jöttem, hogy hálálkodj, és ezt te is tudod.
Tudta.
– Azzal, hogy elvégeztem azt a vizsgálatot, megszegtem az
eskümet. Hogy finoman fogalmazzak, törvényellenes volt. Ezzel
tisztában vagy, igaz?
– Ne erőltesd ezt, Shane!
– Tudtad, hogy Joe veszélyben van?
– Shane…
– Vagy te lettél volna a valódi célpont?
Maya egy pillanatra lehunyta a szemét. A hangok zúgva törtek
rá.
– Maya!
Maya újra kinyitotta a szemét, és lassan Shane felé fordult.
– Bízol bennem?
– Ne sértegess ilyesmivel! Megmentetted az életemet. Nálad
jobb és bátrabb katonát sosem ismertem.
Maya a fejét csóválta.
– A legjobbakat és legbátrabbakat koporsóban hozták haza.
– Dehogy, Maya, tévedsz. Ők fizették a legnagyobb árat, igen.
Többnyire azok közül kerültek ki, akiknek a legkevésbé
kedvezett a szerencse. Mindketten tudjuk ezt. Egyszerűen rossz
helyen voltak rossz időben.

Ez így igaz. Nem feltétlenül a rátermettebb katonáknak volt
nagyobb esélyük a túlélésre. A véletlen hozta így. A háború nem
az érdemeik szerint választja ki az áldozatait.
Shane szinte suttogva beszélt a sötétben.
– Egyedül akarod elintézni, ugye?
Maya nem felelt.
– Magad akarsz végezni Joe gyilkosaival.
Nem kérdezte. Egy kis időre megtelepedett közöttük a csend,
akár a pára.
– Itt vagyok, ha segítségre lenne szükséged. Tudod, igaz?
– Igen. – Aztán: – Megbízol bennem, Shane?
– Az életemet is rád merném bízni.
– Akkor ne bolygasd a dolgot!
Shane felhajtotta a maradék sörét, és megindult kifelé.
– Még valamire szükségem lenne – szólt utána Maya.
Egy papírfecnit nyújtott oda a férfinak.
– Ez micsoda?
– Egy piros Buick Verano rendszáma. Tudnom kell, kié a
kocsi.
Shane savanyú képet vágott.
– Egyikünket sem akarom megsérteni azzal, hogy rákérdezek,
miért vagy kíváncsi rá – válaszolta. – De ez az utolsó
ingyenajándék.
Apukásan megcsókolta Maya feje búbját, aztán kiment.
Maya benézett édesdeden alvó kislánya hálószobájába. Aztán
mezítláb óvatosan áttipegett a folyosó túlsó végére, a
csúcstechnikás edzőterembe, amit még Joe szerelt fel, amikor
beköltöztek. Kisebb súlyokkal gyúrt egy keveset – guggolásokat,
fekvenyomást, bicepszgyakorlatokat végzett – aztán föl a
futópadra. Mindig is túlságosan nagynak érezte a házat, túl
előkelőnek. A saját családját sem lehetett volna szegénynek
titulálni, ezt a fajta vagyont azonban nehezen viselte. Maya soha
nem érezte jól magát itt, de Burkették már csak ilyenek voltak.

Igazából senki sem hagyta el a közvetlen környéket – csupán a
családi birtok bővült.
Alaposan megizzasztotta magát. A testmozgástól mindig jobb
kedvre derült. Amikor végzett, Maya törülközőt kanyarított a
nyaka köré, és fogott egy behűtött Budot. A sörösüveget a
homlokához szorította. Kellemes és hideg.
Megmozdította az egeret, felébresztette a számítógépet, és
fölugrott a világhálóra. Begépelte a CoreyALeleplező
honlapjának URL-jét, és megvárta, amíg betölt. A többi hasonló
honlap, mint a WikiLeaks felülete, egészen minimalista volt:
gyakorlatilag monokróm, minden eredetiséget nélkülöző
egyendizájn, könnyű eligazodást biztosítva. Corey sokkal
ösztönzőbb látványt választott. A fölülre, váltakozó
betűtípusokkal felírt mottó egyszerű és nyers üzenetet
hordozott: „Mi szivárogtatunk, de ön szolgáltatja az adatokat.”
Tobzódó színek. Előnézeti képek a videókhoz. És míg a rivális
oldalak tartózkodtak a túlzásoktól, Corey-é a leghatásosabb,
legdurvábban kattintásvadász szövegekkel jött elő: „Tíz
megdöbbentő módszer, ahogy a kormány kémkedik utánunk – a
hetes egészen hihetetlen!” „A Wall Streetnek az ön pénzére fáj a
foga… nem fogja elhinni, mit vetnek be ezért!” „Azt hiszi, a
zsaruk értünk vannak? Gondolja át még egyszer!” „Civileket
ölünk. Miért gyűlölnek minket a négycsillagos tábornokok?”
„Húsz árulkodó jel, amely arra utal, hogy a bankja kifosztja önt.”
„A világ leggazdagabb emberei nem fizetnek adót – hogyan
érheti el, hogy ön se fizessen.” „Melyik despotához hasonlít
leginkább? E tesztből megtudhatja.”
Rákattintott az archívumra, és megkereste a régi videót. Nem
tudta volna megmondani, miért Corey oldalát nyitotta meg
ehhez. A YouTube-ra tucatnyi változatban feltöltötték már.
Rákereshetett volna ott is, de valamiért úgy érezte helyesnek, ha
egyenesen a forráshoz megy el.

Annak idején valaki kiszivárogtatta Corey-nak a
mentőakciónak indult hadművelet felvételeit. Négy katonát, akik
közül hármat Maya személyesen ismert és kedvelt, megöltek egy
rajtaütés során, Al-Q’aim közelében, nem messze a szíriai-iraki
határtól. Két másik még élt, de az ellenséges tűz miatt nem
tudtak mozdulni. Egy fekete SUV tartott feléjük fenyegetőn.
Maya és Shane teljes sebességgel száguldott egy Boeing MH-6
Little Bird nehézfegyverzetű helikopter fedélzetén, amikor
meghallották a két életben maradt katona rémült
segélykiáltásait. A hangjuk alapján mindketten annyira fiatalnak
tűntek, annyira átkozottul fiatalnak, és Maya tudta, hogy a négy
már halott katona hangja ugyanilyennek hatott volna.
Amint a célpont a látóterükbe került, már csak a
megerősítésre vártak, de jóllehet mindenki abban a hitben él,
hogy a katonai felszerelés teljesen megbízható, az al-asadi
Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság rádiójelét csak
szakadozva hallották. Nem úgy a két katonáét, akik
folyamatosan azért könyörögtek, hogy mentsék meg őket. Maya
és Shane kivárt. Mindketten átkozódva ordibáltak a rádión, és
azonnali választ kértek az ÖMP-től, amikor meghallották, hogy a
két katona felüvölt.
Maya MH-6-osa ekkor lőtte ki a fekete SUV-ot egy AGM-114
Hellfire páncéltörő rakétával. A terepjáró a levegőbe repült. A
gyalogság benyomult, és kimentette a katonákat. Mindkettőt
találat érte, de mindketten életben maradtak.
Akkor még mindaz, amit tettek, jogosnak tűnt.
Megcsörrent Maya telefonja. Gyorsan bezárta a böngészőt,
mintha pornónézésen kapták volna. A hívás „FARNWOOD”-ból,
Burkették családi birtokáról érkezett.
– Halló!
– Maya, itt Judith.

Joe édesanyja. Már több mint egy hét eltelt Joe halála óta, a
hangja mégis ugyanolyan kimerültnek hatott, mintha minden
szó kimondása erőfeszítésbe, küzdelembe, fájdalomba kerülne.
– Ó, szia, Judith!
– Csak tudni szerettem volna, hogy viselitek a dolgot Lilyvel.
– Igazán figyelmes tőled. A körülményekhez képest jól
vagyunk.
– Ezt örömmel hallom – válaszolta Judith. – És ugye nem
felejtetted el, hogy Heather Howell holnap reggel pontban kilenc
órakor, a Farnwood Könyvtárszobában olvassa fel Joe
végrendeletét?
A gazdagok még a szobáknak is nevet adnak.
– Ott leszek, köszönöm, hogy emlékeztettél rá.
– Küldjünk érted egy kocsit?
– Nem szükséges, megoldom.
– Mi lenne, ha elhoznád Lilyt is? Már annyira szeretnénk
látni!
– Majd meglátom, rendben?
– Természetesen. Nagyon… nagyon hiányzik. Annyira
hasonlít… Nos, holnap találkozunk.
Judithnak sikerült visszatartania a könnyeit, míg ki nem
nyomta a telefont.
Maya egy percig csak ült. Talán magával kellene vinnie Lilyt.
És Isabellát is. Erről eszébe jutott, hogy ideje megnéznie a
bébimonitor SD-kártyáját. Maya már két napja nem ellenőrizte a
felvételeket, ugyanakkor, mi értelme lett volna? Fáradtnak
érezte magát. A dolog nyugodtan várhat másnap reggelig.
Megmosakodott. A hálószobában állt egy nagy fotel – Joe
széke – Maya pedig kényelmesen elhelyezkedett benne, és
kinyitotta a könyvét. A Wright testvérekről írt friss életrajzot.
Próbált odafigyelni, de az elméje nem nyugodott.
Corey Rudzinski visszatért az Egyesült Államokba.
„Egyedül akarod elintézni, ugye?”

Érezte a figyelmeztető jeleket. Becsukta a könyvet, és gyorsan
ágyba bújt. Leoltotta a lámpát, és várt.
Először kiverte a verejték, aztán következtek a látomások – de
minden alkalommal a hangok taglózták le. A hangok. A szűnni
nem akaró hangok, a helikopter rotorjainak búgása, a sistergő
rádió, a fegyverropogás – és persze az emberi hangok: a kacaj, a
gúnyolódás, a pánik, a sikolyok kakofóniája.
Maya a fülére szorította a párnáját, de ezzel csak rontott a
helyzeten. A mindenféle zajok nem pusztán körbevették. Nem
visszhangot vertek és rezonáltak. Belehasítottak a fejébe!
Keresztültépték magukat az agyszövetein, darabokra szaggatták
az álmait, a gondolatait és a vágyait, akár a forró repeszek.
Maya elfojtott egy sikolyt. Ma este szenvedni fog. Segítségre
lesz szüksége.
Kihúzta az éjjeliszekrény fiókját. Elővett belőle egy üvegcsét,
és bekapott két erős nyugtatót.
A gyógyszer nem hallgattatta el a hangokat, de végül, miután
Maya még egy ideig tartotta magát, eléggé elfojtották azokat
ahhoz, hogy aludni hagyják őt.
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Amikor felébredt, Maya első gondolata az volt, hogy meg kell
néznie a bébimonitor videóját.
Maya mindig pontosan hajnali 4:58-kor ébredt. Egyesek
szerint belső óra ketyegett benne, ám ha valóban így volt, Maya
kizárólag reggel 4:58-ra tudta beállítani, és nem lehetett
kikapcsolni még az olyan estéken sem, amikor Maya későig
fennmaradt, és még néhány perc alvásra vágyott volna, és ha
megpróbálta egy kicsivel korábbra vagy későbbre „állítani” az
ébresztést, belső vekkere akkor is visszaállt 4:58-ra.
A dolog az alapkiképzésen kezdődött. A kiképző őrmester
pontban reggel ötkor ébresztette őket, és míg ilyenkor a legtöbb
újonc társa morgott vagy küszködött, Maya már két teljes
perccel korábban felébredt, felkészülve a kiképző őrmester
közelgő és csak ritkán kellemes érkezésére.
Amint Maya előző este elaludt (vagyis inkább elájult), mély
álomba merült. Bármilyen démonokkal küszködött is, azok
furcsamód nem törtek rá alvás közben – se rémálmok nem
gyötörték, se a lepedő nem csavarodott rá, és hideg verejtékben
úszva sem ébredt. Maya sosem emlékezett az álmaira, ami vagy
arra utalt, hogy nyugodtan aludt, vagy arra, hogy bármi történt
is ezekben az álmokban, a tudatalattija kegyesen elfeledtette
vele.
Felkapta a hajgumiját az éjjeliszekrényről, és copfba kötötte a
haját. Joe-nak tetszett a lófarkas frizura. „Imádom a
csontozatodat – szokta volt mondogatni. – Minél többet
szeretnék látni az arcodból.” Játszadozni is szeretett a copffal,
időnként gyengéden meghúzta, de ez már egészen más lapra
tartozott.

Maya elpirult, ahogy felidézte az emléket.
Megnézte a mobilját, érkezett-e új üzenet. Semmi fontos.
Átlendítette a lábát az ágy peremén, és mezítláb kislattyogott az
előszobába. Lily még aludt. Cseppet sem meglepő. Az általános
belső ébresztőórák tekintetében Lily inkább az apjára ütött:
aludt, míg már végképp nem lehetett elodázni a felkelést.
Odakint még mindig sötétség honolt. A konyhából friss
péksütemény
illata
érződött,
nyilvánvalóan
Isabella
serénykedett. Maya nem főzött, nem sütött, és általában
semmiféle konyhai tevékenységet nem folytatott, hacsak rá nem
kényszerült. A barátai közül sokan imádtak főzni, amit Maya
mókásnak talált, hiszen nemzedékeken át, sőt, voltaképp az
emberiség történetének meglehetősen jelentős részében a főzést
unalmas és fáradságos feladatként tartották számon, amit az
ember lehetőség szerint elkerül. A történelemkönyvekben nem
olvashatni olyan uralkodókról, földesurakról vagy a legkevésbé
is nemesi származásúakról, akik szívesen töltötték idejüket a
konyhában. Lakmározni? Naná. Finom ételeket és finom
borokat fogyasztani? Hát persze. De elkészíteni az ételeket? Ez
alantas munka volt, amit szerencsésebb a szolgálókra bízni.
Maya azon tanakodott, készítsen-e magának rántottát, mellé
sült szalonnával, de a lehetőséget, hogy pusztán egy kis tejet
öntsön egy kevés hideg gabonapehelyre, túlságosan csábítónak
találta. Leült az asztalhoz, próbált nem gondolni rá, hogy aznap
Joe végrendeletét fogják felolvasni. Nem számított
meglepetésre. Maya annak idején aláírta a házassági szerződést
(Joe: „A családban ez a szokás – ha valamelyik Burkett nem köt
ilyet, kitagadják”), és miután Lily megszületett, Joe úgy
módosított rajta, hogy a halála esetén minden tulajdona letétbe
kerüljön a lányuk számára. Mayának megfelelt így.
A konyhaszekrényben nem talált hideg gabonapelyhet. A fene
vigye el! Isabella folyton a cukortartalmára panaszkodott, de

tényleg elmerészkedett volna odáig, hogy mind kidobja? Maya
megindult a hűtőszekrényhez, aztán megtorpant.
Isabella.
A bébimonitor.
Ébredéskor azonnal a rejtett kamera jutott eszébe. Ezt
furcsának találta. Persze szinte mindennap megnézte, mit
rögzített, de csak szinte. Sosem érezte halaszthatatlanul
fontosnak. Soha, még a legkevésbé gyanúsat sem látott a
felvételeken. Maya általában végig lenyomva tartotta a
gyorslejátszás gombot. Isabella mindig sugárzóan vidámnak
látszott a felvételeken, ami egy kissé nyugtalanítóan hatott,
mivel általában nem ez jellemezte Isabellát. Amikor Lilyvel volt,
arca valóban mindig felragyogott, alapjáratban azonban
totemoszlopra emlékeztetett. Nem lehetett mosolygósnak
nevezni.
A bébimonitor felvételein mégis megállás nélkül mosolygott.
Mindvégig tökéletes dadusként viselkedett, és valljuk be, senki
sem az. Senki. Mindnyájunknak akadnak rossz pillanatai,
nemde?
Elképzelhető, hogy Isabella tudott a bébimonitorról?
Maya a hátizsákjában tartotta a laptopját és az
SD-kártya-olvasót, amit Eileentól kapott. Egy ideig a seregben
kapott hátizsákját használta – egy bézs színű nejlonból készült,
sokzsebes darabot – de túl sok katonaaspiráns rendelt hasonlót
az internetről, és valamiért túlságosan hivalkodónak hatott. Joe
aztán vett neki egy kevlár laptoptáskát a Tumitól. Maya egészen
addig túl drágának hitte, amíg meg nem tudta, mennyit fizetnek
azok a katonaaspiránsok a neten rendelt hátizsákokért.
A kezébe vette a képkeretet, megnyomta a gombot az oldalán,
és két ujja közé fogta az SD-kártyát. Tegyük fel, hogy Isabella
rájött. Ez annyira elképzelhetetlen lenne? Nem igazán. Ha valaki
egy kicsit is figyelmes – márpedig Isabella az volt – szöget üthet
a fejébe, vajon a munkaadója miért rak ki hirtelen egy új

képkeretet. Ha valaki egy kicsit is figyelmes – és megint csak azt
lehet mondani, hogy márpedig Isabella az volt – szöget üthet a
fejébe, miért épp az azt követő napon bukkant fel az új képkeret,
hogy a szóban forgó munkaadó eltemette meggyilkolt férjét.
Vagy talán nem is törődik vele. Ki tudja?
Maya becsúsztatta az SD-kártyát az olvasóba, aztán
rácsatlakoztatta az USB-portra. Vajon miért szorongott emiatt?
Ha a gyanúja megalapozott, és Isabella rájött, hogy az új
képkeret nem pusztán összeválogatott családi fotókat tartalmaz,
akkor Isabella természetesen mindig a lehető legjobb arcát
mutatja majd a felvételeken.
Nem lenne annyira ostoba, hogy bármi gyanúsat tegyen. A
rejtett bébimonitornak éppen az volt a lényege, hogy rejtve
marad. Amint a dada tudomást szerez róla, az egész vállalkozás
értelme a legjobb esetben is megkérdőjeleződik.
Megnyomta a lejátszás gombot. A felvételt egy
mozgásérzékelő indította el, ezért elsőként azt mutatta, ahogy
Isabella egy bögre – természetesen védőfedeles – kávéval a
kezében belép. Még véletlenül sem löttyenhet forró folyadék a
kislány bőrére. Isabella felvette a földről Lily plüss zsiráfját,
aztán kiment a konyhába, és így a kamera látószögén kívülre
került.
– Mama!
Ez a kamera nem rögzített hangokat, ezért Maya elfordult a
képernyőtől, és felnézett a lépcsőn álló lányára. Ismerős
melegség öntötte el. Oly sok mindenre tekintett cinikusan a
gyereknevelés kapcsán, de az az érzés, amikor az ember a
gyermekére néz, amikor minden más megszűnik körülötte,
amikor azon a kicsiny arcon kívül minden érdektelen háttérré
válik – ezt Maya is tökéletesen értette.
– Szia, drágám!
Maya azt olvasta valahol, hogy egy átlagos kétéves szókincse
ötven szóból állhat. Úgy tűnt, ez nagyjából megfelel a

valóságnak. A „még” előkelő helyet foglalt el a kisgyerekek
listáján. Maya felsietett a lépcsőn, átnyúlt a babarácson, és a
karjába vette a kis Lilyt. Lily egy elpusztíthatatlan, kartonlapos
könyvet szorongatott a két kezében, ezúttal dr. Seuss
klasszikusát, az Egy hal, két hal, piros hal, kék halat.
Mostanában úgy hurcolászta a könyvet, ahogy egyes gyerekek a
játék mackójukat szokták. Inkább egy könyvet, mint egy
plüssállatot – Mayát ez elégedettséggel töltötte el.
– Szeretnéd, ha a mama felolvasna neked a könyvből?
Lily bólintott.
Maya levitte, és leült vele a konyhaasztalhoz. A videó még
nem ért a végére. Maya egy dolgot megtanult: a kisgyerekek
imádják, ha újra meg újra ugyanaz történik. Egyelőre nem
vágytak új élményekre. Lilynek egész gyűjteménye volt
kartonlapos könyvekből. Maya teljesen odavolt a P. D.
Eastman-könyvek, például a Te vagy az anyukám? vagy A
partra vetett hal sodró cselekmény ért, hiszen mindkettőben
akadtak ijesztő pillanatok, és mindkét történet valamilyen
csavarral végződött. Lily figyelt – bármilyen könyv jobb volt,
mintha nem lett volna könyv – végül azonban mindig visszatért
dr. Seuss rímjeihez és rajzaihoz, és igazából ki hibáztathatta
volna ezért?
Maya a számítógép képernyőjére pillantott, a bébimonitor
rögzítette videóra. A kép Lilyt és Isabellát mutatta, ahogy
mindketten a kanapén ülnek. Isabella egyenként adta Lily
szájába a szezámos Gold Fischli crackereket, mintha minden
kunszt után apró ezüstlazacokkal jutalmazna egy fókát. A
látottakon felbuzdulva Maya behozta a crackeres zacskót a
kamrából, és egy keveset kiöntött az asztalra. Lily egyenként
kebelezte be őket.
– Kérsz még valamit?
Lily megrázta a fejét, és a könyvre bökött.
– Olvass!

– Ezt úgy illik mondani, hogy: „Kérlek, mama, olvass fel…”
Maya elhallgatott. Elég! Fogta a könyvet, felütötte az első
oldalnál, aztán kezdte az egy hallal, két hallal, és lapozott. Már a
sárga kalapos kövér halnál járt, amikor a számítógép
képernyőjén valami magához vonzotta a tekintetét.
Maya abbahagyta az olvasást.
– Még! – követelőzött Lily.
Maya közelebb hajolt a képernyőhöz.
A kamera újra bekapcsolt, de valaki teljesen eltakarta a
kilátást. De ez hogy lehet…? Maya arra tippelt, hogy Isabella
hátát bámulja. Közvetlenül a képkeret előtt állt, Maya ezért nem
láthatott tőle semmit.
Dehogy. Isabella ehhez túl alacsony volt. A feje talán
kitakarhatná a szobát, no de a háta? Kizárt! Ráadásul Maya most
már ki tudta venni a színeket. Isabella előző nap kék blúzt viselt.
A képen egy zöld ing látszott.
Erdőzöld.
– Mama!
– Egy pillanat, kicsim.
Bárki állta el a kilátást, kilépett a képből, és eltűnt. Maya már
látta a kanapét. Lily egyedül ült rajta. Ugyanezt a könyvet
tartotta a kezében, és lapozgatta magában. Úgy tett, mintha
olvasna.
Maya kivárt.
Balról – a konyhából – valaki belépett a képbe. Nem Isabella.
Egy férfi.
Legalábbis férfinak tűnt. Még mindig a kamerához közel állt,
méghozzá olyan szögben, ahonnan lehetetlen volt kivenni az
arcát. Maya egy pillanatig arra gondolt, hogy talán Hector, aki
egy kis pihenőre tért be, egy pohár vízért vagy hasonlóért, de
Hector mindig overallt és melegítőfelsőt viselt. Ez a fickó viszont
farmer-nadrágot és zöld… erdőzöld… inget…

A felvételen Lily a talán-férfi felé fordította a tekintetét.
Amikor a kislánya szélesen elmosolyodott a láttán, Maya úgy
érezte, mintha hatalmas kő nehezedne a szívére. Lily nem viselte
jól az idegeneket. Vagyis bárkit látott is, bárki viselte azt az
ismerős erdőzöld inget…
A férfi megindulta kanapé felé. Most már a hátát fordította a
kamerának, kitakarta a kislányt. Maya pánikba esett, amikor a
lánya eltűnt a szeme elől, szó szerint jobbra-balra hajladozott,
mintha a férfi mögé pillanthatna, és megbizonyosodhatna arról,
hogy a kislánya még mindig sértetlenül ül a kanapén, kezében a
dr. Seuss könyvvel. Maya úgy érezte, mintha a kislányát veszély
fenyegette volna, ami legalább addig fennáll majd, amíg Maya
újra meg nem látja, és rajta tarthatja a szemét. Mindez
természetesen badarság volt. Maya pontosan tudta ezt. Már
megtörtént eseményeket nézett, a kislánya pedig mellette ült,
egészségesen és láthatóan boldogan, addig legalábbis semmi
baja nem volt, amíg az édesanyja el nem hallgatott, hogy a
számítógép képernyőjét bámulja.
– Mama!
– Egy pillanat, kicsim, oké?
Az ismerős farmernadrágos és erdőzöld inges férfi – Joe
mindig ezt a szót használta rá, nem zöldnek, sötétzöldnek vagy
élénkzöldnek, hanem erdőzöldnek nevezte – nyilvánvalóan nem
bántalmazta és nem lopta el a kislányát, vagy bármi hasonló,
ezért a szorongás, amely a hatalmába kerítette Mayát,
indokolatlannak és túlzottnak hatott.
A felvételen oldalra lépett a férfi.
Maya újra látta Lilyt. Arra számított, hogy most már
alábbhagy a félelem. Mégsem ez történt. A férfi megfordult, és
leült közvetlenül Lily mellé a kanapéra. A kamera felé fordult, és
elmosolyodott.
Mayának valahogy sikerült megállnia, hogy felsikoltson.
Szorít, ellazít, szorít…

A bevetések során mindig hidegvérű Maya, aki megoldotta,
hogy egyenletesen pulzusa legyen, és elkerülte, hogy a hirtelen
felszökő adrenalinszint lebénítsa, most hiába küzdött. Az
ismerős ruháknak, a kék farmernadrágnak és különösen az
erdőzöld ingnek fel kellett volna készítenie őt a lehetőségre – és
„lehetőség” alatt Maya a „lehetetlent” értette – hogy ez a kép
tárul most elé. Ezért aztán nem is sikoltott. Nem kapkodott
levegőért. Ehelyett valami szétterjedt a mellkasában, és
elnehezítette a légzését. Az ereiben lassan megfagyott a vér. Az
ajka enyhén reszketett.
Maya elhűlve figyelte, ahogy a számítógép képernyőjén Lily a
halott férje ölébe mászik.
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A videó nem tartott sokáig.
Alighogy Lily odakúszott „Joe” ölébe, a férfi felállt, és magával
vitte a kislányt, ki a kamera látóteréből. A felvétel harminc
másodperccel később leállt, amikor a mozgásérzékelő
kikapcsolta a bébimonitort.
Ennyi volt.
Amikor a kamera újra bekapcsolt, Isabella lépett be a
konyhából Lilyvel, hogy játsszanak, ahogyan oly sokszor tették
már korábban. Maya felgyorsítva előretekert, de a nap innentől
fogva alapvetően már úgy telt, mint a többi. Isabella és Lily. Se
halott férj, se senki más.
Maya visszatekerte, és megint végignézte a videót, aztán
harmadszorra is.
– Könyv!
A lassanként türelmét vesztő Lily szólalt meg. Maya a kislánya
felé fordult, azon morfondírozott, hogyan tegye fel neki a
kérdést.
– Kicsim – mondta végül –, láttad a papát?
– Papát?
– Igen, Lily. Láttad a papát?
– Hol van a papa? – kérdezte váratlanul Lily.
Maya nem akarta felzaklatni a kislányát, ugyanakkor ez
meglehetősen váratlan fordulat volt. Milyen taktikát vessen be?
Maya sehogy sem tudta kikerülni a dolgot. Még egyszer
beindította a videót, és megmutatta Lilynek. Lily elbűvölten
figyelte. Amikor Joe odament hozzá, a kislány felsikkantott
örömében: – Papa!

– Igen – válaszolta Maya, mit sem törődve a fájdalommal,
amit a gyermek lelkesedése okozott neki. – Láttad a papát?
A kislány a képernyő felé bökött.
– Papa!
– Igen, az ott a papa. Láttad őt tegnap?
Lily értetlenül meredt rá.
– Tegnap – ismételte meg Maya. Felállt, a kanapéhoz sétált.
Pontosan ugyanoda ült le, ahol előző nap „Joe” – Maya kizárólag
idézőjelek között tudta elképzelni a nevet – üldögélt. – A papa itt
volt tegnap?
Lily sehogy sem tudta felfogni. Maya igyekezett vidámnak
mutatkozni, próbálta úgy előadni a dolgot, mint valami játékot,
mint ami feldob, nem pedig lehangol, de vagy a testbeszéde
hazudtolta meg, vagy a kislánya ösztönös megérzései
bizonyultak jobbnak, mint Maya sejtette volna.
– Mama, elég!
Felzaklatod.
Maya hatalmas műmosolyt tapasztott a szájára, és felkapta a
kislányát. Felvitte Lilyt az emeletre, végig táncolva és
kacarászva, mígnem Lily arcáról lassan eltűnt a lenti
kellemetlenség minden nyoma. Maya lerakta az ágyára, és
bekapcsolta a televíziót. A Nickelodeonon a Bubbi guppik ment
épp, Lily egyik kedvenc műsora, és igen, Maya annak idején
megfogadta, hogy soha nem fogja bébiszitternek használni a
tévét – minden szülő ígéretet tesz erre önmagának, majd
kudarcot vall – de pár percre talán lekötheti ezzel a kislánya
figyelmét.
Maya odasietett Joe gardróbjához, azonban megtorpant az
ajtónál. A férje halála óta még csak ki sem nyitotta. Túl korainak
érezte volna. Most viszont természetesen nem maradt idő
effélékre. Amíg Lily tekintete a képernyőre tapadt, Maya
kinyitotta a gardrób ajtaját, és felkattintotta a villanyt.

Joe imádta a ruhákat, és ugyanúgy óvta-gondozta őket, mint,
nos, mint ahogy Maya törődött a fegyvereivel. Az öltönyeit
gondosan felakasztotta, minden vállfát pontosan hét és fél
centiméter választott el a következőtől. Az öltönyingjeit szín
szerint szortírozta szét. A nadrágok csiptetős akasztókon lógtak
a szegélyüknél rögzítve, sosem közönséges vállfákra terítve, ahol
meggyűrődhettek volna.
Joe előszeretettel vásárolgatott. Ruhák terén szinte mindig
megvetően tekintett Maya ajándékaira. Egyetlen kivétel akadt:
az erdőzöld „zsávoly” ing, amit Maya egy Moods of Norway nevű
cégtől rendelt. Hacsak nem csalt a szeme, márpedig igencsak
valószínűnek tűnt, hogy nem ez a helyzet, „Joe” ezt az inget
viselte a videón. És Maya pontosan tudta, néhai férje hol
tartotta.
És nem volt ott.
Megint elmaradt a sikoly, Maya nem kapkodott rémülten
levegőért. Viszont most már bizonyságot szerzett.
Valaki járt a házban. Valaki válogatott Joe ruhái között.

Tíz perccel később Maya azt az egyetlen személyt figyelte, aki
azonnali válaszokkal szolgálhatott.
Isabellát.
Isabella itt töltötte az előző napot, állítólag Lilyre vigyázott,
így aztán – legalábbis elméletben – észre kellett vennie bármi
szokatlant, mondjuk, azt, hogy Maya halott férje a szekrényében
kotorászik, vagy a lányával játszik.
Maya a hálószoba ablakából nézte, ahogyan Isabella a hátsó
bejárathoz sétál. Megpróbálta úgy felmérni a közelgő dadát,
mint az ellenséget szokta. Úgy tűnt, semmiféle fegyver nincs
nála a kézitáskáján kívül, habár abban elrejthetett például egy
pisztolyt. Magához szorította a táskát, mintha attól tartana, hogy
valaki esetleg megpróbálja elvenni tőle, de Isabella mindig így

tett. Isabellára nem lehetett ráfogni, hogy különösebben
barátságos, kivéve persze azt az egyetlen területet, ahol ez a
leginkább számított. Amikor Lilyvel foglalkozott. Szerette Joe-t,
ahogyan az alkalmazottak szokták szeretni jótevőjüket, Mayát
ellenben puszta betolakodóként kezelte. Időnként tapasztalni
effélét hűséges alkalmazottak esetében. Sokkal védekezőbbek, és
sokkal lekezelőbbek a kívülállókkal szemben, mint gazdag
munkaadóik.
De lehet, hogy Isabella a szokásosnál óvatosabb volt ma?
Nehéz
lett
volna
megmondani.
Isabella
mindig
elővigyázatosnak mutatkozott, a szeme folyton ide-oda cikázott,
az arca rezzenéstelen maradt, a testbeszéde semmiről sem
árulkodott. Vajon ma tényleg még gyanakvóbban viselkedett,
vagy csak túlpörgetett képzelete játszott Mayával, és
homályosította el ítélőképességét?
Isabella a saját kulcsával nyitotta ki a hátsó ajtót. Maya az
emeleten maradt, és várt.
– Mrs. Burkett!
Semmi válasz.
– Mrs. Burkett!
– Egy perc, és lent vagyunk.
Maya fogta a távirányítót, és kikapcsolta a televíziót. Arra
számított, hogy Lily majd tiltakozik, de a kislányának eszébe sem
jutott ilyesmi. Lily meghallotta Isabella hangját, és alig várta,
hogy lemehessen. Maya a karjaiba kapta Lily, és elindult lefele a
lépcsőn.
Isabella egy kávésbögrét mosott el. Hátrafordult, amikor
meghallotta a lépteket. Elkapta Lily tekintetét, egyedül Lilyét, és
a merev, elővigyázatos arcvonások egyszerre mosollyá lágyultak.
Kellemes mosolya van – gondolta magában Maya –, de
elképzelhető, hogy hiányzik belőle a megszokott melegség?
Elég!

Lily Isabella felé nyújtotta kis karjait. Isabella elzárta a vizet,
megtörölte a kezét, és megindult feléjük. Isabella is
előrenyújtotta a karját, gügyögő hangokat adott ki, és az ujjával
intett, hogy „add ide, add ide”.
– Hogy van, Isabella?
– Jól, Mrs. Burkett, köszönöm, jól.
Isabella megint Lilyért nyúlt, és Maya fejében egy pillanatra
megfordult, hogy elkapja előle a gyermeket. Eileen rákérdezett,
megbízik-e a nőben. Ha a kislányáról van szó, válaszolta, csak
annyira, mint bárki másban. Most viszont, azok után, amit látott
a bébimonitor felvételén…
Isabella kiragadta Lilyt a kezéből. Maya hagyta. Isabella
egyetlen szó nélkül a kisszobába vitte Lilyt. Leültek a kanapéra.
– Isabella!
A dada úgy kapta fel a tekintetét, mint akit megriasztottak.
Arcán erőltetett mosoly.
– Igenis, Mrs. Burkett?
– Válthatnánk néhány szót?
Lily a dada ölében ücsörgött.
– Most rögtön?
– Igen, ha lehet – válaszolta Maya. Hirtelen furcsán csengett
a fülében a saját hangja. – Mutatni szeretnék valamit.
Isabella óvatosan az egyik díszpárnára ültette Lilyt. Odaadott
a kislánynak egy kartonlapos könyvet, felállt, és lesimította a
szoknyáját. Szinte úgy indult meg Maya felé, mint aki pofonra
számít.
– Igenis, Mrs. Burkett?
– Járt itt valaki tegnap?
– Nem igazán értem, mire céloz.
– Arra célzok – felelte Maya, nyugalmat erőltetve a hangjára
– hogy tartózkodott-e bárki ebben a házban magán és Lilyn
kívül.

– Nem, Mrs. Burkett. – Megint megmerevedtek az
arcvonásai. – Kire gondol?
– Bárkire. Nem nézett be például Hector?
– Nem, Mrs. Burkett.
– Tehát senki sem járt itt?
– Senki.
Maya egy pillantást vetett a számítógépre, majd újra
Isabellára szegezte a tekintetét.
– Kiment bármennyi időre is?
– Úgy érti, a házból?
– Igen.
– Lilyvel együtt elmentünk a játszótérre. Mindennap
elmegyünk oda.
– Ezenkívül kimentek még valamikor?
Isabella fölfelé fordította a szemét, mintha igyekezne
visszaemlékezni.
– Nem, Mrs. Burkett.
– És egyedül egyetlen pillanatra sem hagyta el a házat?
– Lily nélkül?! – Fölszisszent, mintha ennél sértőbbet
elképzelni sem tudott volna. – Dehogyis, Mrs. Burkett, hogy
tettem volna ilyet?
– Egy pillanatra sem hagyta magára?
– Nem értem.
– Pedig egyszerű kérdés, Isabella.
– Semmit sem értek az egészből – védekezett Isabella. –
Miért szegez nekem ilyen kérdéseket? Talán nem elégedett a
munkámmal?
– Nem mondtam ilyet.
– Sosem hagyom magára Lilyt. Soha. Néha, amikor lefekszik
odafent, előfordul, hogy lejövök egy kicsit takarítani…
– Nem ilyesmire gondoltam.
Isabella most Maya arcát fürkészte.
– Akkor mire gondolt?

Értelmetlen lett volna tovább halogatnia.
– Szeretnék megmutatni magának valamit.
A laptop a konyhaszigeten hevert. Maya érte nyúlt, ahogy
Isabella közelebb lépett.
– Van egy kamera a kisszobában – fogott bele.
Isabella értetlenül bámult rá.
– Egy barátomtól kaptam – mondta magyarázatképp Maya,
habár, ha jobban belegondolt, miért kellene magyarázkodnia? –
Felveszi, mi történik odabent, amíg nem vagyok itthon.
– Egy kamera?
– Igen.
– De hát én semmiféle kamerát nem láttam, Mrs. Burkett.
– Persze, mert ez egy rejtett kamera.
Isabella a kisszoba felé pillantott.
– Egy bébimonitor – folytatta Maya. – Emlékszik arra az új
képkeretre, amelyik a polcon áll?
Figyelte, ahogy Isabella tekintete megállapodik a
könyvespolcon.
– Igen, Mrs. Burkett.
– Abba rejtették el a kamerát.
Isabella ismét ránézett.
– Szóval kémkedett utánam?
– A kislányomat figyeltem – felelte Maya.
– Velem mégsem közölte ezt.
– Ez így igaz.
– Miért nem?
– Nincs oka felzaklatnia magát.
– Nincs? – sipította Isabella. – Nem bízott meg bennem.
– Maga megbízott volna?
– Tessék?
– Ez nem magáról szólt, Isabella. Lily a kislányom. Én felelek
az épségéért.

– És úgy gondolja, azzal használ neki a legtöbbet, ha
kémkedik utánam?
Maya teljes képernyős módra állította a képet, és behívta a
videót.
– Egészen ma reggelig úgy hittem, nem árthat senkinek.
– És most?
Maya átfordította a kijelzőt Isabella felé.
– Nézze meg ezt!
Maya nem érezte fontosnak, hogy maga is újra végignézze a
felvételt. Mostanra elégszer látta már. Ehelyett Isabella arcára
összpontosított, és a feszültség vagy álnokság jeleit kereste rajta.
– Mit kellene látnom?
Maya a képernyőre pillantott. Az ál-Joe pár pillanattal azelőtt
lépett oldalra a képből, amit egészen addig takart.
– Csak figyeljen!
Maya próbált egyenletesen lélegezni. Azt mondják, sosem
lehet tudni, ki miként reagál, miután elhajították a kézigránátot.
Az ilyesmi mindig elméleti síkon maradt. Az ember a bajtársai
mellett áll, amikor egy kézigránátot dobnak a lábuk elé. Vajon ki
iszkol el? Ki ugrik félre? Ki veti rá magát a gránátra, és áldozza
fel magát? Próbálhatjuk megjósolni, de amíg ténylegesen el nem
hajítják azt a gránátot, az embernek fogalma sem lesz róla.
Maya több alkalommal bizonyított már katonatársai előtt.
Mindannyian tudták róla, hogy az ütközet hevében is megőrizte
hidegvérét, nyugodt, összeszedett maradt. Parancsnokként
pedig újra meg újra bizonyított.
Furcsamód ez a vezetői képesség és hidegfejűség a civil
életében már nem volt jellemző rá. Eileen egyszer mesélt neki a
kisfiáról, Kyle-ról, aki rendszerető és gondos volt a Montessori
óvodában, otthon viszont mindent szanaszét hagyott. Valami
hasonló történt Mayával.

Ezért, amikor odaállt Isabella fölé, amikor „Joe” belépett a
képbe, és az ölébe vette Lilyt és Isabella arckifejezése semmit
sem változott, Maya úgy érezte, hogy valami elpattan benne.
– Nos? – kérdezte Maya.
Isabella ráemelte a tekintetét.
– Nos, micsoda?
Mayában elszakadt a cérna.
– Hogy érti, hogy „nos, micsoda”?
Isabella összerezzent.
– Hogyan magyarázza ezt?
– Fogalmam sincs, miről beszél.
– Ne játszadozzon velem, Isabella!
Isabella hátrált egy lépést.
– Fogalmam sincs, miről beszél.
– Nézte a videót?
– Hát persze.
– Akkor látott a felvételen egy férfit, igaz?
Isabella nem felelt.
– Látta a férfit, igaz?
Isabella még mindig nem válaszolt.
– Kérdeztem valamit, Isabella.
– Fogalmam sincs, mit akar tőlem.
– Látta őt, igaz?
– Kit?
– Hogy érti, hogy kit? Joe-t! – Maya mindkét kezével galléron
ragadta Isabellát. – Hogy az ördögbe jutott be a házba?
– Kérem, Mrs. Burkett! Teljesen megrémiszt!
Maya közelebb vonta magához Isabellát.
– Talán nem látta Joe-t?
Isabella most a szemébe nézett.
– Maga látta? – Halkan, szinte suttogva beszélt. – Azt akarja
mondani nekem, hogy Mr. Burkettet látta azon a videón?
– Maga… nem látta?

– Kérem, Mrs. Burkett – rimánkodott Isabella. – Ez fáj.
– Várjunk csak, azt akarja mondani…
– Eresszen el!
– Mama!
Lily volt az. Maya a kislányára pillantott. Isabella kihasználta,
hogy nem figyel, kirántotta magát a szorításából, és a torkához
kapott, mintha fojtogatták volna.
– Semmi baj, kicsim – nyugtatta Lilyt Maya. – Semmi baj.
Isabella úgy tett, mint aki levegőért kapkod, és azt mondta: –
Csak játszottunk a mamival, Lily.
Lily fürkészőn nézett mindkettejükre.
Isabella még mindig a torkához szorította a jobb kezét,
eltúlzott drámaisággal simogatta a nyakát. Maya odafordult felé.
Isabella tüstént maga elé kapta a kezét, kifordított tenyerével
jelezte Mayának, hogy hagyja abba.
– Válaszokat akarok – jelentette ki Maya.
Isabella nagy nehezen bólintott.
– Rendben – mondta – de előbb kérek egy pohár vizet.
Maya egy pillanatig habozott, aztán a mosogatóhoz lépett.
Megeresztette a vizet, kinyitotta az konyhaszekrény egyik ajtaját,
és levett egy vizespoharat. Hirtelen egy gondolat villant át az
agyán.
Eileen ajándékozta neki a bébimonitort.
Maya ezen eltűnődött, ahogy a csap alá tartotta a poharat.
Félig megtöltötte, Isabella felé fordult, és ekkor furcsa
sistergésre lett figyelmes.
Maya felüvöltött, amikor a fájdalom – a fehéren izzó fájdalom
– letaglózta.
Mintha valaki apró üvegszilánkokat nyomott volna egyenesen
a szemébe. A térde megrogyott. Maya a földre csuklott.
A sistergés.
Valahol a perzselő fájdalom, az elviselhetetlen kín felhői
mögött felsejlett a válasz.

Isabella valamivel lefújta az arcát.
Paprikaspray-vel.
A paprikaspray-től nemcsak a szeme égett, hanem az orra, a
szája és a tüdeje nyálkahártyái is begyulladnak. Maya próbálta
visszatartani a lélegzetét, hogy a spray ne jusson le a tüdejébe,
próbált gyorsan pislogni, és hagyni, hogy a könnyei kimossák a
maró anyagot. Egyelőre azonban nem enyhült a fájdalom, nem
menekülhetett. Maya mozdulni sem tudott.
Szaladó lépteket hallott, aztán ajtócsukódást.
Isabella elmenekült.

– Mama!
Mayának sikerült kibotorkálnia a fürdőszobába.
– Mamának nincs semmi baja, kicsim. Rajzolj nekem valami
szépet, rendben? Egy perc, és jövök.
– Isabella?
– Isabellának sincs semmi baja. Nemsokára ő is visszajön.
Tovább tartott a spray hatása, mint Maya gondolta volna. Dühe
fellángolt, akár a szeme. Kis idő múltán alábbhagyott a fájdalom
és a zihálás. Maya valamennyire összeszedte magát. Bő vízzel
kimosta a szemét, mosogatószerrel leöblítette a bőrét. Aztán
szidni kezdte magát.
Hátat fordított az ellenségének. Micsoda amatőr hiba.
Hogyan lehetett ennyire ostoba?
Dühöngött, leginkább magára haragudott. Már majdnem
bevette Isabella színlelését, azt hitte, a dada tényleg semmit nem
tud az egészről. Ezért aztán lankadt az ébersége. Csupán egy
szemvillanásnyi időre. És íme, az eredmény.
Nem tapasztalta meg már számtalanszor, hogy elég egyetlen
baklövés, elég, ha egyetlen másodpercig nem figyel valaki, és ez
emberek életébe kerülhet. Hát nem tanulta meg már régen a
legelemibb leckét?

Ilyesmi többé nem fordulhat elő.
Jól van, elég az önostorozásból. Ideje emlékezni, bevésni a
leckét, és továbblépni.
Tehát most mitévő legyen?
A válasz szinte adta magát. Kivár még néhány percet.
Megvárja, hogy visszatérjen minden ereje. Aztán felkutatja
Isabellát, és szóra bírja.
Ekkor megszólalt a kapucsengő.
Maya még egyszer kimosta a szemét, és ment ajtót nyitni. Egy
pillanatig azon tanakodott, vegyen-e magához fegyvert – több
kockázatot nem akart vállalni –, de rögtön látta, hogy Kierce
nyomozó az.
A férfi értetlenül bámult rá, amikor Maya ajtót nyitott.
– Hát magával meg mi történt?
– Lefújtak paprikaspray-vel.
– Tessék?
– Isabella. A dadus.
– Komolyan beszél?
– Dehogyis, istenáldotta tehetségű humorista vagyok. Egy
paprikaspray-ző dadusról szóló viccnél semmi sem tudja jobban
megnevettetni a közönséget.
Roger Kierce tekintete végigpásztázta a szobát, mielőtt
megint megállapodott Mayán.
– Miért?
– Láttam valamit a bébimonitor felvételén.
– Bébimonitort használ?
– Igen. – Mayának ismét eszébe jutott, hogy Eileen adta neki,
sőt, még azt is elmagyarázta, pontosan hol helyezze el. – Egy
képkeretbe rejtették.
– Te jó ég… Isabella csinált valamit…?
– Hogy mi? – Persze természetes, hogy egy zsaru rögtön
valami effélére gondol. – Dehogy, nem ilyesmiről van szó.
– Akkor nem biztos, hogy értem.

Maya próbálta eldönteni, melyik úton induljon el, de tudta,
hogy hosszabb távon a legegyenesebb a célravezető.
– A legjobb, ha megmutatom.
Odament a konyhaszigeten álló laptophoz. Kierce követte.
Zavarodottnak tűnt. – Hát – gondolta magában Maya –, a
zavartsága hamarosan hatványozódik.
Maya a nyomozó felé fordította a kijelzőt. Odébb vitte a
kurzort, rákattintott a lejátszás gombra, és várt.
Semmi.
Ellenőrizte az USB-bementet.
Az SD-kártya-olvasó eltűnt.
Tekintete végigpásztázta a konyhaszigetet és a burkolatot. De
már összeállt a kép.
– Mi történt? – kérdezte Kierce.
Maya mélyeket lélegzett. Meg kellett őriznie a nyugalmát.
Most már két-három lépéssel előre gondolkodott, újra bevetés
üzemmódba kapcsolt. Nem elég, ha egyszerűen lövéseket adsz le
a fekete SUV-ra. Át kell gondolnod a válaszreakciókat. A
legmegbízhatóbb információkkal kell rendelkezned, mielőtt az
egész további életedre kiható lépésekre szánod rá magad.
Maya tudta, hogyan hangzana, ha kibökné, mit látott a
felvételen, és Kierce flúgosnak tartaná. Az ördögbe is, még úgy is
őrültségnek hatott, ha csak fejben újrajátszotta. Még mindig
pókhálósan látott a paprikaspray-től. Pontosan mi történt itt?
Egészen biztosan józanul látta az eseményeket?
Csak semmi kapkodás.
– Mrs. Burkett!
– Már mondtam, hogy hívjon nyugodtan Mayának.
Tébolyult állításának egyetlen bizonyítéka – az SD-kártya –
eltűnt. Isabella magával vitte. Valószínűleg az lenne a
legbölcsebb, ha Maya maga intézné el az ügyet. Ugyanakkor, ha
így dönt, ha most nem árulja el Kierce-nek, visszaüthet a dolog…
– Biztosan Isabella vitte el.

– Mit vitt el?
– Az SD-kártyát.
– Úgy érti, miután lefújta magát paprikaspray-vel?
– Igen – válaszolta Maya, és mindent beleadott, hogy
meggyőzőnek tűnjön.
– Tehát lefújta magát, fogta a memóriakártyát, aztán meg
elmenekült?
– Igen.
Kierce bólintott.
– Mi volt rajta?
Maya hátrapillantott a kisszobába. Lilyt teljesen lekötötte egy
hatalmas, négydarabos állatkerti képkirakó játék.
– Egy férfit láttam a felvételen.
– Egy férfit?
– Igen. A videón. Lily az ölébe ült.
– Ejha! – lepődött meg Kierce. – Feltételezem, egy idegen
lehetett.
– Nem.
– Ismerte?
Maya bólintott.
– Ki volt az?
– Nem hinne nekem. Érthető módon azt gondolná, hogy
képzelődöm.
– Tegyünk egy próbát!
– Joe volt az.
Becsületére legyen mondva, Kierce nem nézett úgy Mayára,
mintha nála hibbantabb nőt még nem látott volna a világ.
– Értem – mondta, mint aki időt próbál nyerni. – Tehát
régebbi felvétel volt?
– Hogy mondta?
– Olyasvalamit látott, amit még Joe életében vett fel, és talán,
nem is tudom, úgy gondolta, hogy már letörölte, vagy…
– A gyilkosság után kaptam a bébimonitort.

Kierce csak állt némán.
– Az időbélyeg szerint tegnap rögzítette a kamera – folytatta
Maya.
– De hát…
Elhallgatott. Aztán: – Tudja, hogy ez nem lehetséges.
– Tudom – válaszolta Maya.
Szótlanul bámultak egymásra. Értelmetlen lett volna
győzködni Kierce-et. Maya témát váltott.
– Miért keresett fel?
– Szeretném, ha eljönne velem az őrsre.
– Miért?
– Nem árulhatom el. De rendkívül fontos.
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Ugyanaz a mosolygós kis teremtés volt az ügyeletes a Growin’ Up
bölcsődében.
– Jaj, emlékszem magára – üdvözölte Mayát. Lehajolt
Lilyhez. – És rád is emlékszem. Szia, Lily!
Lily nem szólalt meg. A két nő otthagyta a játék kockákkal, és
bementek az irodába.
– Rászántam magam, hogy beírassam – közölte Maya.
– Csodás! Mikor szeretné kezdeni?
– Most azonnal.
– Khm, ez kissé szokatlan. Általában két hétre van szükség,
hogy feldolgozzuk a kérelmet.
– A nevelőnőm váratlanul felmondott.
– Ezt sajnálattal hallom, de…
– Kedves… ne haragudjon, de elfelejtettem a nevét.
– Kitty Shum.
– Kitty óvó néni, elnézést, Kitty, látja odakint azt a zöld színű
autót?
Kitty kinézett az ablakon. A szeme összeszűkült.
– Zaklatja önt az a személy? Hívjuk ki a rendőrséget?
– Felesleges, tudja, az ott egy jelzés nélküli rendőrségi autó. A
férjemet nemrég meggyilkolták.
– Olvastam róla – válaszolta Kitty. – Részvétem.
– Köszönöm. Az a helyzet, hogy annak a rendőrnek el kell
vinnie engem az őrsre. Nem igazán tudom, miért. Váratlanul
felkeresett. Szóval két választásom maradt. Magammal viszem
Lilyt, és végighallgatja, amint a férjem erőszakos haláláról
kérdeznek…
– Mrs. Burkett!

– Maya.
– Maya. – Kitty még mindig Kierce kocsiját figyelte. – Tudja,
hogyan kell letölteni a mobilos applikációnkat?
– Tudom.
Kitty bólintott.
– A gyermeke szempontjából az a legjobb, ha nem vesz tőle
érzelmes búcsút.
– Köszönöm.

Amikor a Central Park-i rendőrőrsre értek, Maya
megkérdezte:
– Most már elárulhatja, mit keresünk itt?
Kierce egész úton alig szólalt meg. Mayát ez cseppet sem
zavarta. Kellett neki az idő, hogy mindent alaposan
átgondolhasson – a bébimonitort, Isabellát, az erdőzöld inget.
– Szeretném, ha részt venne két szembesítésen.
– Miféle szembesítésen?
– Nem szeretném befolyásolni a válaszát.
– A lövöldözők nem lehetnek. Megmondtam. Símaszkot
viseltek.
– Feketét, az állítása szerint. Csak a szemnek és a szájnak
voltak kivágva lyukak?
– Igen.
– Jól van, rendben. Jöjjön velem.
– Nem értem.
– Majd meglátja.
Útközben Maya egy pillantást vetett a Growin’ Up Bölcsőde
alkalmazására. Az appon rendezni lehetett a számlát, rögzíteni
lehetett az időpontokat, át lehetett tekinteni a gyerekünk
„tevékenységi rendjét”, el lehetett olvasni mindegyik gondozó
életrajzát. Az alkalmazás egy bizonyos funkciója számított
különösen fontosnak – Maya pontosan ezért kereste meg a

Growin’ Upot. Maya most erre kattintott. Három választási
lehetőség jelent meg: a piros szoba, a zöld szoba és a sárga szoba.
A Lilyvel egykorúak csoportját a sárga szobában helyezték el.
Maya a sárga ikonra kattintott.
Kierce kinyitotta az ajtót: – Maya!
– Egy másodperc.
Megjelent a kép Maya mobiltelefonjának kijelzőjén, valós
időben mutatta a sárga szobát. Az ember azt hitte volna,
Mayának
aznapra
már
elege
volt
a
biztonságikamera-felvételekből, de nem. Oldalra fordította a
telefonját, hogy nagyobb méretben láthassa a képet. Azonnal
felfedezte rajta Lilyt. Biztonságban. Az egyik gondozó – Maya
később kikeresheti és elolvashatja az életrajzát – építőkockákból
épített valamit vele és egy Lilyvel egykorú kisfiúval.
Maya érezte, ahogy szétárad benne a megkönnyebbülés.
Majdnem el is mosolyodott. Már hónapokkal ezelőtt egy ehhez
hasonló helyre kellett volna beíratnia Lilyt. Azzal, hogy dadát
fogadott, Maya egy ellenőrizetlen személyre bízta a kislányát. Itt
szemtanúk voltak, biztonsági kamerák és korban hozzáillő
társaság. Biztonságosabbnak kellett lennie, igaz?
– Maya!
Megint Kierce volt az. Maya bezárta az alkalmazást, és a
zsebébe csúsztatta a telefont. Mindketten beléptek az ajtón.
Ketten várták őket a helyiségben – az ügyhöz kirendelt kerületi
ügyészhelyettes nő és egy férfi védőügyvéd. Maya próbált
összpontosítani, de a fejében még mindig a bébimonitor
felvételeinek és Isabella támadásának emlékei kavarogtak. A
paprikaspray utóhatása még mindig kegyetlenül irritálta a
tüdejét és orra nyálkahártyáját. Maya úgy szipákolt, mint valami
kokós.
– Még egyszer szeretném kérni, hogy vegyék jegyzőkönyvbe a
tiltakozásomat – szólalt meg az ügyvéd. A férfi lófarokba kötött

haja a háta közepéig leért. – A tanú elismerte, hogy nem látta a
támadók arcát.
– Tudomásul vettük – válaszolta Kierce. – És egyetértünk.
Lófarok széttárta a karját.
– Akkor mi értelme ennek az egésznek?
Maya szintén ezen tanakodott.
Kierce meghúzta a zsineget, és a redőny felkúszott a másik
oldalon. Kierce a mikrofonhoz hajolt, és beleszólt: – Hozzák be
az első csoportot!
Hatan vonultak be a helyiségbe. Mindegyikük símaszkot
viselt.
– Ez így baromság – jelentette ki Lófarok.
Erre nem számított Maya.
– Mrs. Burkett – fordult hozzá Kierce hangosan, mintha
rögzítették volna minden szavát, ami, ha Maya jobban
belegondolt, valószínűleg fedte is a valóságot – felismer bárkit
ebben a helyiségben?
A nyomozó Mayára szegezte a tekintetét, és várt.
– A négyest – válaszolta Maya.
– Marhaság – hőbörgött Lófarok.
– És mi alapján ismeri fel a négyest?
– A „felismerem” egy kissé túlzás – felelte Maya. – De
ugyanolyan a testalkata és ugyanolyan magas, mint az a férfi, aki
lelőtte a férjemet. Ezenkívül ugyanolyan ruhát visel.
– Rajta kívül több férfi is pontosan ugyanolyan ruhát visel –
tiltakozott Lófarok. – Hogyan lehet biztos ebben?
– Mint már mondtam, a többi nem olyan magas, és az alkatuk
is más.
– Biztos benne?
– Igen. Alkatra a kettes hasonlít még leginkább rá, de ő kék
tornacipőt visel. Azon a férfin, aki lelőtte a férjemet, piros volt.
– Csak hogy tisztázzuk a dolgot – folytatta Lófarok –, nem
tudja egyértelműen kijelenteni, hogy a négyes számú férfi lőtte le

a férjét. Csupán annyit állít, hogy az illető nagyjából ugyanolyan
magas és ugyanolyan testalkatú, valamint hasonló ruhát visel…
– Nem hasonlót – szakította félbe Maya. – Ugyanazt.
Lófarok elfordította a fejét.
– Valóban?
– Igen.
– Kizárt, hogy ezt így meg tudja állapítani, Mrs. Burkett. Nem
csak egy pár piros Converse tornacipő létezik a világon, igazam
van? Úgy értem, ha négy pár piros Converse-t odaraknék maga
elé, biztosan meg tudná mondani, melyiket viselte a támadó
aznap este?
– Nem.
– Köszönöm.
– De a ruha nem pusztán „hasonló”. Nem egyszerűen arról
van szó, hogy fehér Converse tornacipőt visel piros helyett. Az
összeállítás pontosan ugyanolyan, mint amilyet a támadó viselt.
– Ami felvet egy további kérdést – vágta rá Lófarok. – Nem
tudja biztosan, hogy ő lőtt, ugye? Az a férfi a símaszkban
valószínűleg ugyanolyan ruhát visel, és ugyanolyan testalkatú,
mint aki lelőtte a férjét. Nem így van?
Maya bólintott.
– De így van.
– Köszönöm.
Lófarok egyelőre végzett. Kierce a mikrofonhoz hajolt.
– Elmehetnek. Küldjék be a második csoportot!
Újabb hat símaszkos férfi jött be. Maya alaposan szemügyre
vette őket.
– Minden valószínűség szerint az ötös az.
– Minden valószínűség szerint?
– A kettes ugyanolyan ruhát visel, és nagyjából ugyanolyan
magas és testes. Az emlékeim alapján az ötös az, de eléggé
hasonlítanak egymáshoz, hogy ne merjek megesküdni rá.

– Köszönöm – nyugtázta Kierce. Megint a mikrofonhoz
hajolt. – Ennyi volt, köszönöm.
Kierce kiment, Maya pedig követte.
– Mi folyik itt?
– Elkaptunk két gyanúsítottat.
– Hogyan találtak rájuk?
– A maga személyleírása alapján.
– Megmutatná nekem?
Kierce habozott, de nem sokáig.
– Rendben, jöjjön velem! – Egy nagy képernyős, valószínűleg
harminccolos, vagy még nagyobb monitorral felszerelt
számítógépasztalhoz vezette Mayát. Leültek. Kierce begépelt
valamit.
– Végignéztük az összes térfigyelő kamerának a gyilkosság
estéjén rögzített felvételét, és olyan férfiakat kerestük, akikre
ráillik a maga személyleírása. Képzelheti, hogy nem kevés időbe
telt. A lényeg, hogy van egy társasház a Hetvennegyedik utca és
az Ötödik sugárút sarkán. Nézze csak!
A térfigyelő kamera felvétele két férfit mutatott felülről.
– Ők azok?
– Igen – felelte Maya. – Vagy jogi süketeléssel feleljek, hogy
hasonló a ruházatuk meg a testfelépítésük?
– Dehogy, ez nem kerül jegyzőkönyvbe. Amint látja, nincs
rajtuk símaszk. Az utcán nyilván nem viselték. Azzal felhívták
volna magukra a figyelmet.
– Viszont még mindig nem értem, hogy tudták őket ebből
azonosítani – tűnődött Maya.
– Tudom, a kamerát átkozottul magasra szerelték fel.
Bosszantó. El sem tudja képzelni, hányszor találkozunk
ilyesmivel. A kamerát nevetségesen magasan helyezik el, az
elkövetők meg sapkát vesznek fel, leszegik a fejüket, és már nem
is látjuk az arcukat. De a lényeg, hogy amikor megláttuk ezt a

felvételt, tudtuk, hogy a környéken tartózkodtak, ezért tovább
kutattunk.
– És újra rájuk találtak?
Kierce bólintott, és megint begépelt valamit.
– Bizony. Fél órával később egy Duane Reade üzletben.
Elindította a videót. Ezt már színesben rögzítették. A kassza
mellől. A két fickó arca tisztán látszik. Az egyikük fekete, a másik
bőre világosabb, talán dél-amerikai származású lehet.
Készpénzzel fizettek.
– Halvérűek – állapította meg Kierce.
– Tessék?
– Nézze csak az időbélyeget! Ez tizenöt perccel később
történt, mint hogy lelőtték a maga férjét. És itt vannak, egy
kilométerre sem onnan, és Red Bullt meg tortillacsipszet
vesznek maguknak.
Maya tompán bámult maga elé.
– Amint mondtam, halvérűek.
Maya a nyomozó felé fordult.
– Vagy én tévedtem.
– Nem valószínű. – Kierce megállította a videót, kimerevítette
a két férfi képét. Kétségkívül fiatalok voltak, de Maya már túl sok
velük egykorúval szolgált együtt ahhoz, hogy fiúknak nevezhette
volna őket. – Ezt nézze meg!
Lenyomta az egyik nyílgombot a billentyűzeten. A kamera
ráközelített, felnagyította a képet. Kierce a latinóra fókuszált.
– Az ott a másik pasas, ugye? Aki nem lőtt.
– Igen.
– Észrevesz rajta bármi különöset?
– Nem igazán.
Kierce most még jobban ráközelített, a kamera egyenesen a
fickó derekára szegeződött.
– Vessen csak rá még egy pillantást!
Maya bólintott.

– Elrak valamit.
– Bizony. Pisztoly van nála. Ha eléggé ráközelítek, látni lehet
a markolatot.
– Nem túl óvatos – állapította meg Maya.
– Nem bizony. Tudja, érdekelne, hogy a nyílt fegyverviselést
támogató hazafi haverjai hogyan reagálnának rá, ha két ilyen
fickó így felszerelkezve végigsétálna az utcájukon.
– Kétlem, hogy az legálisan beszerzett pisztoly lenne –
jegyezte meg Maya.
– Nem az.
– Megtalálták a fegyvert?
– Maga is tudja. – A nyomozó sóhajtott egyet, és felállt. –
Bemutatom Emilio Rodrigót. Siheder létére tekintélyes priusza
van. Akárcsak a haverjának. Mr. Rodrigónál egy Beretta M9-est
találtak, amikor letartóztatták. Bejegyzetlent. Ezért le is fogják
csukni.
Elhallgatott.
– Úgy érzem, most egy „de” következik – ösztökélte tovább
Maya.
– Szereztünk házkutatási engedélyt, és mindkettejük lakását
átvizsgáltuk. Ott találtunk rá a ruhákra, amiket leírt, és ma
azonosított.
– A bíróság előtt ez megáll?
– Kétlem. Ahogy lófarkas barátunk is említette odabent: piros
Converse tornacipő. Rengeteg ember jár ilyenben. Ráadásul
sehol sem találtunk símaszkot, ami fura. Mármint ha
megtartották a ruhát, akkor miért szabadultak meg a
símaszktól?
– Fogalmam sincs.
– Valószínűleg egy kukába dobták őket. Tudja. Azon
nyomban. Lőnek, elszaladnak, letépik a maszkot, és eldobják.
– Logikusnak hangzik.

– Igen, viszont a közelben átvizsgáltunk minden szemetest.
Persze az is lehet, hogy egy csatornába, vagy valami hasonló
helyre dobták be őket.
Kierce tétovázott.
– Mi a gond?
– Az a helyzet, hogy megtaláltuk a Berettát, ahogy már
említettem. Viszont nem sikerült előkeríteni a gyilkos fegyvert. A
harmincnyolcast.
Maya hátradőlt a székben.
– Meglepne, ha megtartották volna, magát nem?
– De, azt hiszem. Épp csak…
– Épp csak micsoda?
– A hozzájuk hasonló suhancok nem mindig szabadulnak
meg a fegyverüktől. Meg kellene, de nem teszik. Ahhoz túl
értékes a számukra. Még használhatják. Vagy eladhatják
valamelyik cimborájuknak. Ilyesmi.
– De ez az ügy elég nagy port kavart, nem? Kiemelten
kezelték, mindenütt beszámoltak róla a médiában.
– Igaz.
Maya a nyomozót nézte.
– De maga nem veszi be ezt, ugye? Más elmélete van rá.
– Igen. – Kierce elfordította az arcát. – De semmi értelme.
– Minek?
Kierce megvakargatta a karját. Valamiféle ideges berögződés
lehetett.
– A harmincnyolcas lövedék, amit a férje testéből kiszedtünk.
Lefuttattuk a ballisztikai adatbázison, hogy kiderítsük,
használták-e már más bűntény során.
Maya a nyomozóra emelte a tekintetét. Kierce egyre csak
vakarózott.
– Az arckifejezéséből arra következtetek – mondta Maya –,
hogy egyezést találtak.
– Igen, találtunk.

– Tehát ezek a fickók korábban is gyilkoltak már.
– Nem hinném.
– De az imént azt mondta…
– Ugyanaz a fegyver. Ez még nem jelenti azt, hogy ugyanaz az
elkövető. Ami azt illeti, Fred Katen, akit azonosított,
kikezdhetetlen alibivel rendelkezik az első gyilkosság idejére.
Börtönben ült. Ő nem tehette.
– Mikor?
– Hogy érti, hogy mikor?
– Mikor történt az első gyilkosság?
– Négy hónappal ezelőtt.
A helyiségben megfagyott a levegő. Kierce-nek nem kellett
kimondania. Tudta. Maya is tudta. Kierce nem mert Maya
szemébe nézni. Elfordította a tekintetét, bólintott, és csak annyit
mondott: – Ugyanaz a fegyver végzett a férjével, amelyikkel
megölték a maga nővérét.
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– Jól van? – aggódott Kierce.
– Jól vagyok.
– Tudom, hogy ezt így egyszerre elég nehéz feldolgozni.
– Ne atyáskodjon felettem, nyomozó!
– Elnézést. Igaza van. Vegyük végig még egyszer, rendben?
Maya bólintott. Maga elé meredt a semmibe.
– Mostantól egészen más megvilágításban kell néznünk ezt a
dolgot. A két gyilkosság mindeddig véletlenszerűnek és
egymástól függetlennek tűnt, de most, hogy tudjuk, ugyanazzal a
fegyverrel követték el őket…
Maya egy szót sem szólt.
– Amikor lelőtték a nővérét, maga a Közel-Keleten teljesített
szolgálatot. Jól tudom?
– Az Arifjan-bázison – felelte Maya. – Kuvaitban.
– Tudom.
– Tessék?
– Ellenőriztük. Pusztán a biztonság kedvéért.
– A biztonság kedvéért…? – Maya kis híján elmosolyodott. –
Ó. Mármint biztosra akartak menni, hogy nem lopakodtam-e
haza, hogy lelőjem a nővéremet, aztán vissza Kuvaitba, majd
négy hónapot kivárva végezzek a férjemmel?
Kierce nem válaszolt. Szükségtelen lett volna.
– Minden stimmelt. Az alibije sziklaszilárd.
– Szuper – jegyezte meg Maya.
Aztán felidézte magában Joe hívását. A könnyeket. A
döbbenetet. Azt a hívást. Azt az átkozott telefonbeszélgetést,
amely véget vetett Maya addigi életének. Onnantól kezdve
minden megváltozott. Ha belegondolt, elképesztőnek hatott.

Elutazott a világ túlsó felére, hogy valami patkányfészekben
megküzdjön a tébolyodott ellenséggel. Az ember azt hinné,
onnan várható a veszély, azt, hogy a valódi fenyegetést egy
felfegyverzett harcos jelenti majd. Azt gondolná, hogy ha valami
darabokra szaggatja az életét, az csak egy RPG vagy házilag
készített
robbanószerkezet,
vagy
egy
Kalasnyikovval
felfegyverzett fanatikus lehet.
De nem. Az ellenség szokás szerint olyan helyen csapott le,
ahol Maya a legkevésbé számított erre: otthon, a jó öreg
Amerikában.
– Maya!
– Figyelek.
– A nővére gyilkossági ügyében nyomozó rendőrök úgy
vélték, illetéktelen behatolás történt. Hogy a nővérét… Ismeri a
részleteket?
– Épp eleget.
– Sajnálom.
– Kértem, hogy ne atyáskodjon!
– Eszemben sincs ilyesmi. Csupán emberi lényként
viselkedem. Amit a nővérével tettek…
Maya ismét megnyitotta az appot. Látni szerette volna a
kislánya arcát. Szüksége volt valamire, amibe belekapaszkodhat.
De megálljt parancsolt magának. Nem. Most nem. Ebbe nem
szabad bevonni Lilyt. Még a legártalmatlanabb módon sem.
– Amikor a gyilkosság történt, a rendőrök alaposan
utánanéztek Claire férjének is, a maga sógorának… – Az iratok
között kezdett kutatni.
– Eddie-nek hívják.
– Igen, Edward Walkernek.
– Kizárt, hogy ő tette. Szerette Claire-t.
– Mindenesetre tisztázták – ismerte el Kierce. – Most
azonban alaposabban utána kell néznünk a családtagoknak.
Mindent új szemmel kell vizsgálnunk.

Maya most már megértette. Elmosolyodott, de mosolyából
hiányzott a melegség, a vidámság.
– Mennyi ideje tud róla, nyomozó?
Kierce továbbra is a papírra szegezte a tekintetét.
– Hogy érti?
– Mennyi ideje tud a ballisztikai jelentésről?
Kierce tovább böngészte az aktát.
– Már jó ideje tud róla, ugye? Arról, hogy ugyanaz a fegyver
végzett Joe-val és Claire-rel.
– Miből gondolja?
– Amikor eljött hozzám, hogy megvizsgálja a Smith &
Wessonomat, ha jól sejtem, azért tette, hogy ellenőrizze, nem
azzal követték-e el a gyilkosságot… hogy megbizonyosodjon róla,
egyik gyilkos fegyverrel sem találni egyezést.
– Ez még semmit nem jelent.
– Ez nem, de azt mondta, hogy már nem gyanúsít. Emlékszik?
Kierce nem felelt.
– Méghozzá azért, mert tudta, hogy tökéletes alibivel
rendelkezem. Tudta, hogy ugyanezzel a fegyverrel ölték meg a
nővéremet. És tudta, hogy a tengerentúlon vettem részt egy
bevetésen, amikor Claire-t lelőtték. Pedig akkor még nem
találták meg a két símaszkos fickót. Akár ki is találhattam volna
az egészet. De amint megkapta a ballisztikai jelentést, már csak a
hadseregnél kellett ellenőriznie, hogy merre jártam. Megtette.
Ismerem az eljárást. Egyetlen telefonhívásába került. Tehát
mennyi ideje tud a ballisztikai jelentésről?
Kierce egészen halkan válaszolt.
– A temetés óta.
– Rendben. És mikor találtak rá Emilio Rodrigóra és Fred
Katenre, és mikor erősítették meg, hogy Kuvaitban harcoltam?
– Tegnap este.
Maya bólintott – pontosan, ahogy gondolta.

– Ejnye már, Maya, ne legyen ennyire naiv! Amint már
mondtam, alaposan utánanéztünk a sógorának, amikor
meggyilkolták a nővérét. Ebben az egy esetben nem lehet szó
szexizmusról. Gondoljon csak bele! Maga a feleség. Kettesben
sétálnak egy parkban. Ha a helyemben lenne, ki lenne az első
számú gyanúsítottja?
– Különösen úgy – tette hozzá Maya – hogy az a feleség
korábban a seregben szolgált, és megőrül a fegyverekért?
Kierce meg sem próbált védekezni. Ugyanakkor nem is kellett
neki. Igaza volt. Mindig gyanakodni szoktak a házastársra.
– Tehát most, hogy ezt az akadályt elhárítottuk – szólalt meg
újra csak Maya –, mi a következő lépés?
– Kapcsolatokat keresünk a nővére és a férje között – felelte
Kierce.
– A legnyilvánvalóbb pedig én lennék.
– Igen. De nem az egyedüli.
Maya bólintott.
– Együtt dolgoztak.
– Pontosan. Joe felvette a maga nővérét a befektetési
vállalatához. Miért?
– Mert Claire okos volt. – Már az is fájt, hogy kimondta a
testvére nevét. – Mert Joe tudta, hogy Claire szorgalmas,
megbízható, és mindenben számítani lehet rá.
– És mert Claire családtag volt?
Maya megrágta ezt magában.
– Igen, de nem nepotista értelemben.
– Akkor hogyan?
– Burkették számára rendkívül fontos a család. Olyanok, akár
egy óvilági klán.
– Nem bíznak a kívülállókban?
– Nem akarnak bízni a kívülállókban.

– Jól van, felfogtam – válaszolta Kierce – de ha minden áldott
nap a sógornőmmel együtt kellene dolgoznom… brrr. Érti, mire
gondolok?
– Értem.
– No persze az én sógornőm világklasszis, sőt, egyenesen
olimpiai szinten elviselhetetlen. Biztosra veszem, hogy a maga
nővére… – Kierce észbe kapott, megköszörülte a torkát. – Szóval
a közös munka, hogy Joe és Claire ugyanott dolgozott… okozott
ez bármiféle feszültséget?
– Aggódtam emiatt – felelte Maya. – A nagybátyámnak volt
egy cége. Rendkívül sikeres. Aztán a többi rokon is részt akart
belőle, ő pedig hagyta, és szépen szétesett az egész. A családot
sosem szabad keverni a pénzzel. Valaki mindig neheztelni fog.
– Itt mégsem így alakult?
– Épp ellenkezőleg. Claire és Joe között izgalmas új kapcsolat
jött létre. Munkakapcsolat. Folyton a munkáról beszéltek. Claire
rendszeresen felhívta, ha valamilyen új ötlete támadt. Ha
Joe-nak eszébe jutott valami, már küldte is az SMS-t a
nővéremnek. – Megvonta a vállát. – Ugyanakkor.
– Ugyanakkor?
Maya felnézett.
– Rengeteget voltam távol.
– Tengerentúli bevetéseken.
– Pontosan.
– Mégsem áll össze az egész – morfondírozott Kierce. – Mi
értelme, hogy valaki megölje Claire-t, négy hónapig őrizgesse a
fegyvert, aztán odaadja ennek a Katen nevű fickónak, hogy az
végezzen Joe-val.
– Hé, Kierce!
Egy másik zsaru lépett be az őrsről. A fiatal rendőr a helyiség
túlsó végében állt, és intett Kierce-nek, hogy menjen oda.
– Ha megbocsát egy pillanatra.

Kierce odament a munkatársához. A fiatal rendőr közelebb
hajolt hozzá, és összesúgtak. Maya figyelt. A feje még mindig
kóválygott, de a gondolatai már olyasvalami körül forogtak, ami
Kierce-et láthatóan a legcsekélyebb mértékben sem
foglalkoztatta.
Amit a bébimonitor rögzített.
Ez valahol érthető, hiszen a nyomozó nem látta a felvételt.
Lefoglalták a tények, és habár nem utasította el holmi eszelős
rémlátomásként, amit mondott, valószínűleg úgy okoskodott,
hogy egy túlhajszolt elme képzelgése lehet, vagy valami hasonló.
Az igazat megvallva még Maya fejében is megfordult ez a
lehetőség.
Kierce végzett a megbeszéléssel, és visszament Mayához.
– Mi a gond?
A nyomozó felkapta a zakóját, és átvetette a vállán, mint
Sinatra, amikor a Sandsben lépett fel.
– Hazaviszem – közölte Mayával. – Útközben befejezzük.
Már tíz perce kocsikáztak, amikor Kierce megszólalt: – Tudja,
miről beszéltem azzal a rendőrrel?
– Mindjárt elárulja.
– A maga… khm… helyzetéről volt szó. – A szemét az úttesten
tartotta. – Mármint arról, amit a bébimonitorról, meg a
paprikaspray-ről, meg a többiről mondott.
Tehát mégsem feledkezett el róla.
– Valami fejlemény?
– Hát, nézze, egyelőre nem foglalkozom azzal, amit a
tartalmáról mondott, rendben? Amíg a saját szememmel nem
látom, és együtt ki nem elemezzük a videót, nincs okom
kételkedni a szavában, sem megerősíteni, amit láthatott azon a…
Mit is mondott, USB-meghajtón?
– SD-kártyán.

– Persze, SD-kártyán. Egyelőre értelmetlen lenne foglalkozni
olyasmivel, ami nem kézzelfogható. Ez azonban még nem jelenti
azt, hogy semmit sem tehetünk.
– Nem tudom követni.
– Magát megtámadták. Ez tény. Lefújták paprikaspray-vel
vagy valami ahhoz hasonló vegyülettel. Még mindig gyulladt a
szeme. Egyértelmű, hogy még mindig küszködik az
utóhatásokkal. Tehát hiába akarnánk tagadni, kétségtelenül
történt valami magával.
Befordult egy kanyarban, s közben futó pillantást vetett
Mayára.
– Azt állította, hogy a dada, vagyis Isabella támadt magára,
igaz?
– Igen.
– Ezért elküldtem hozzá az egyik emberemet, hogy
ellenőrizzük az állítását.
Az állítását. Hekuszsargon.
– Na és az emberének sikerült beszélnie vele?
Kierce egy pillanatra sem vette le a szemét az úttestről.
– Előbb hadd kérdezzek magától valamit!
Mayának nem tetszett a válasz.
– Csak nyugodtan.
– Az említett veszekedés során megfenyegette, esetleg
fojtogatni kezdte Isabella Mendezt? – kérdezte Kierce most már
óvatosabban.
– Isabella ezt mondta volna?
– Egy egyszerű kérdést tettem fel.
– Dehogy.
– Hozzá sem ért?
– Lehetséges, hogy hozzáértem, de…
– Lehetséges?

– Ne szórakozzon velem, nyomozó! Lehetséges, hogy
megérintettem, mert magamra akartam vonni a figyelmét.
Ahogy két nő között szokás.
– Két nő között. – Kierce ajkán mosoly játszadozott. – Most
meg a női kártyát akarja kijátszani?
– Nem bántottam, vagy ilyesmi.
– Megragadta?
Maya már értette, mire megy ki a játék.
– Szóval az embere beszélt vele?
– Igen.
– Ő pedig azt állította, hogy önvédelemből fújt le
paprikaspray-vel?
– Valami ilyesmit. Azt mondta, hogy maga roppant furcsán
viselkedett.
– Ezt hogy értsem?
– Azt mondta, arról zagyvált, hogy Joe-t látta a videón.
Maya próbálta eldönteni, miféle taktikát válasszon.
– Mi mást mondott még?
– Azt, hogy maga megrémítette. Azt, hogy fenyegetőn
megragadta a gallérját, szorosan a nyakánál.
– Értem.
– Igazat mond?
– Azt is említette, hogy lejátszottam neki a videót?
– Igen.
– És?
– Azt mondta, hogy semmit sem látott a képernyőn.
– Ejha! – csodálkozott Maya.
– Azt mondta, attól félt, hogy magának tévképzetei támadtak.
Azt, hogy maga a hadseregben szolgált, és gyakran tartott
magánál fegyvert. Azt, hogyha mindezt összerakjuk: az előéletét,
az összevissza beszédet, a tévképzeteket, azt, hogy előtte tettleg
bántalmazta…
– Tettleg bántalmaztam?

– Maga is elismerte, Maya, hogy megragadta.
Maya a szemöldökét ráncolta, de néma maradt.
– Isabella azt állította, veszélyben érezte magát, ezért
használta a paprikaspray-t, aztán elmenekült.
– Az embere rákérdezett az SD-kártyára?
– Igen.
– Hadd találjam ki! Isabella nem vitte el, és semmit sem tud
róla.
– Bingó – felelte Kierce. Indexelt. – Még mindig vádat akar
emelni ellene?
De Maya már látta, hogyan alakulna a játszma. Egy
fegyverbuzi, aki ellentmondásos körülmények között távozott a
seregből, visítozni kezd, hogy egy videón a meggyilkolt férjét
látta játszani a kislányával, galléron ragadja a dadust, aztán
vádat emel a dadus ellen paprikaspray jogtalan használata
miatt? Ja, meg azért, mert szerinte a dada ellopta a halott férjről
készült videót.
Igen, ez biztosan menni fog.
– Most még nem – válaszolta Maya.

Kierce kitette Mayát a ház előtt. Megígérte, hogy értesíti, ha
bármi fejlemény lesz. Maya megköszönte. Azon tanakodott,
elmenjen-e Lilyért a bölcsődébe, de miután gyors pillantást
vetett az alkalmazásra – épp mesét mondtak a gyerekeknek, és
Maya az idétlen szögben álló kamera ellenére is meg tudta
állapítani, hogy a kislánya megbabonázva figyel – úgy döntött,
ezzel még várhat.
Időközben többtucatnyi üzenet és SMS érkezett a mobiljára,
mindegyik Joe rokonaitól. Ó, a francba! Elfeledkezett a
végrendelet felolvasásáról. A maga részéről nem különösebben
zavarta, Joe családja viszont egész biztosan tombolt a dühtől.
Ezért aztán felhívta Joe édesanyját.

Judith az első kicsengésre felvette a telefont.
– Maya!
– Sajnálom, hogy lemaradtam.
– Jól vagy?
– Jól – felelte Maya.
– Na és Lily?
– Ő is. Valami közbejött. Nem állt szándékomban felzaklatni
benneteket.
– Olyasmi jött közbe, ami fontosabb, mint…
– A rendőrség megtalálta az elkövetőket – vágott a szavába
Maya. – Megkértek, hogy azonosítsam őket.
Maya hallotta, ahogy Judith levegőért kap.
– És sikerült?
– Igen.
– Szóval lecsukták őket? Vége?
– A dolog jóval bonyolultabb ennél – válaszolta Maya. –
Pillanatnyilag nincs elég bizonyítékuk, hogy bent tartsák őket.
– Nem értem.
– Símaszkot viseltek, ezért nem láthattam az arcukat. A
testalkat és a magasság nem elegendő.
– Vagyis… vagyis egyszerűen elengedték őket? A két férfi, aki
megölte a fiamat, szabadon elsétálhatott?
– Egyikük ellen vádat emeltek engedély nélküli fegyvertartás
címén. Mint már mondtam, bonyolult ügy.
– Esetleg megbeszélhetjük, amikor holnap reggel átjössz?
Heather Howell úgy vélte, jobb, ha megvárjuk, amíg minden
érintett megjelenik, mielőtt felolvassuk a végrendeletet.
Heather Howell a család ügyvédje volt. Maya elköszönt,
bontotta a vonalat, és a konyhát bámulta. Csupa új és elegáns
holmi, és jesszusom, Mayának mennyire hiányzott az a kopott
brooklyni műanyag konyhaasztal.
Mi az ördögöt keresett egyáltalán ebben a házban? Sosem
érezte otthon magát.

Odament a bébimonitorral felszerelt képkerethez. Talán még
mindig benne volt az SD-kártya. Maya elképzelni sem tudta,
miként lenne ez lehetséges, de bármilyen magyarázatra nyitott
maradt. Valóban látta Joe-t azon a felvételen? Nem. Lehetséges,
hogy a férje még mindig él? Nem. Csupán képzelte az egészet?
Nem.
Édesapja annak idején rajongott a krimikért. Sir Arthur
Conan Doyle-t olvasott Mayának és Claire-nek annál a műanyag
lapos konyhaasztalnál. Hogyan fogalmazott Sherlock Holmes:
„Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen
valószínűtlen legyen is.”1
Maya fogta a képkeretet, megfordította, és megnézte a
hátulját.
Nincs benne az SD-kártya.
„Ha a lehetetlent kizártuk…”
Az SD-kártya eltűnt. Következésképp Isabella vitte el.
Következésképp Isabella hazudott. Isabella azért fújta le Mayát
paprikaspray-vel, hogy harcképtelenné tegye, és így elvihesse az
SD-kártyát. Isabella is részt vett ebben.
De miben vett részt?
Egyszerre egy dolgot tisztázzunk.
Maya már majdnem visszarakta a helyére a képkeretet,
amikor valami megakasztotta. A keretre bámult, az egymás után
megjelenő digitális fotókra, melyeket Eileen töltött fel, amikor
újra felötlött benne a kérdés.
Eleve miért adta neki Eileen a képkeretet?
Eileen megmagyarázta, nemde? Maya magára maradt. Lilyt a
dadusra kellett bíznia. Logikusnak tűnt, hogy bébimonitort
használjon. Jobb félni, mint megijedni. Józan döntésnek tűnt,
nem igaz?
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Maya tovább bámulta a keretet. Ha elég erősen meresztette a
szemét, látta a fekete keretbe épített tűhegynyi lencsét. Jobban
belegondolva furcsának hatott: nyilvánvaló, hogy a bébimonitor
nagyobb biztonságot jelent, viszont, ha valaki kamerát enged az
otthonába…
Valaki mást is beenged oda?
Nem lehetséges, hogy valaki valahogyan megfigyeli?
Oké, lassítsunk! Ne legyünk ennyire paranoiásak!
De most, hogy Maya jobban belegondolt, valakinek meg
kellett terveznie ezeket a kamerákat. A legtöbb ilyen kütyü jelét
közvetlenül fel lehet tölteni az internetre, hogy valós időben
nézhessék. Ez nem feltétlenül történik meg, de a lehetőség adott.
A gyártó titokban talán hozzáférhetett a kamerához, és ugyanúgy
megfigyelik Maya minden mozdulatát, ahogy ő ellenőrizte Lilyt
az appal a bölcsődében.
Jóságos ég! Hogyan engedhetett be ilyesmit a házába?
Eileen szavai jutottak az eszébe.
„Vagyis megbízol benne?”
Aztán.
„Senkiben sem bízol, Maya…”
Pedig bízott. Megbízott Shane-ben. Annak idején Claire-ben.
Na és Eileenban?
Egykor Claire ismertette össze Eileennal. Maya végzősként
még gimnáziumba járt, amikor Claire, aki egy évvel idősebb volt
nála, megkezdte az egyetemet. Maya vitte el kocsival Claire-t a
Vassarba, és segített neki kicsomagolni. Eileent jelölték ki Claire
szobatársaként. Mayának eszébe jutott, mennyire menőnek
gondolta Eileent. Aranyos, jó humorú lány volt, és úgy
káromkodott, mint egy kocsis. Hangos volt, csupa élet és vadság.
Amikor az egyetemi szünidőkben Claire hazavitte Brooklynba,
Eileen órákon át vitázott apával, több boldogságot okozva, mint
amennyit kapott.

Maya keménynek tartotta, olyannak, aki soha meg nem
alkudott volna. Az élet azonban megváltoztatja az embereket.
Felőrli a hozzá hasonlóan lenyűgöző nőket. Az idő elcsendesíti
őket. Az a sziporkázóan tüzes lány, akit a gimiben megismertél –
mostanra hova lett? A férfiakkal ritkábban esik meg ilyesmi.
Azok a fiúk felnőttként gyakran a világegyetem urává váltak. A
szupersikeres lányok viszont mintha lassanként belehaltak volna
a társadalom fojtogató szorításába.
Tehát miért adta Eileen a bébimonitort Mayának?
A tépelődésnek semmi értelme. Ideje kérdőre vonni, és
kideríteni, mi az ördög folyik itt. Maya lement az alagsorba. A
mutatóujját az érzékelőre helyezve kinyitotta a széfet. Ott hevert
a Beretta M9, Maya mégis a Glock 26-ost vitte magával. Kisebb.
Könnyebb elrejteni.
Valószínűtlennek tartotta, hogy szüksége lesz rá, de ki tudja.

9
Eileen a kertben foglalkozott a rózsáival, amikor Maya megállt a
ház előtt. Eileen intett neki. Maya visszaintegetett, és
parkolózárba rakta a váltót.
Mayának sosem volt sok nő barátja.
Claire-rel egy sorház földszintjén és első emeletén nőttek fel,
Brooklyn Greenpoint nevű részében. Édesapja a New York-i
Egyetemen
tanított.
Édesanyja
hat
évig
dolgozott
védőügyvédként, végül azonban felmondott, hogy felnevelje a
két gyermekét. A szülei nem voltak se pacifisták, se szocialisták,
vagy bármi effélék, de határozottan balra húztak. Lányaikat a
Braindeis Egyetem nyári táborába küldték. Fúvós hangszereken
taníttatták őket játszani, és klasszikusokat olvastattak velük.
Hivatalos hittanórákra járatták őket, de egyértelművé tették,
hogy saját hitük szerint mindez csupán allegória és mítosz, nem
tény. Nem tartottak kézifegyvereket. Nem vadásztak és nem
halásztak, semmi olyasmivel nem foglalkoztak, aminek bármi
köze lehetett a szabad levegőhöz.
Mayát már fiatalon vonzotta a repülőgép-vezetés. Senki sem
tudta, hogy miért. A családban senkit sem érdekelt semmi, amit
a repüléssel, a gépészettel, vagy voltaképp bármi hasonlóval
kapcsolatba lehetett volna hozni. Szülei úgy vélték, hogy Maya
érdeklődése idővel majd elmúlik. Nos, nem múlt el. A szülei se
elítélni, sem megbocsátani nem tudták Maya döntését, hogy
jelentkezett a hadsereg elit pilótaképző programjára. Képtelenek
voltak felfogni az egészet.
Az alapkiképzés során Maya egy Beretta M9-est kapott, és
noha az emberek különböző bonyolult lélektani magyarázatokat
kerestek a miértekre, Maya egész egyszerűen imádott lőni. Igen,

tisztában volt vele, hogy a fegyverek emberek életét képesek
kioltani, és megértette, hogy alapvetően pusztításra találták ki
őket, és tudta, hogy sokan, zömében férfiak, önnön gyengeségeik
veszélyes és ostoba ellentételezéseként tekintenek rájuk. Értette,
hogy egyesek azért szeretik a fegyvereket, ahogyan magukat
érezték tőlük, hogy ilyenkor valamiféle egészségtelen
tulajdonságátvitelre kerül sor, és hogy ez gyakorta egészen rossz
dolgokat szül.
Ami viszont őt illette, Maya egyszerűen szeretett lőni.
Ráadásul jól ment neki, és vonzotta a dolog. Hogy miért? A fene
tudja. Talán ugyanazért, amiért másokat a kosárlabda, az úszás,
a régiségek gyűjtése vagy az ejtőernyőzés vonz.
Eileen felegyenesedett, és lesöpörte a földet a térdéről. Aztán
elmosolyodott, és megindult Maya felé. Maya kiszállt a kocsiból.
– Helló! – köszönt oda neki Eileen.
– Miért adtad nekem azt a bébimonitort?
Nem kerülgette a forró kását.
Eileen lemerevedett.
– Miért? Mi történt?
Maya az életteli elsőévest kereste benne. Időről időre felsejlett
valami belőle. Lassanként talpra állt, de az idő haladt, és a sebek
sosem gyógyulnak be teljesen. Eileen annak idején annyira okos,
szívós és leleményes volt – legalábbis annak mutatkozott –,
aztán összejött valakivel, akivel nem szabadott volna. Ennyire
egyszerű a történet.
Robby eleinte rajongva kényeztette. Folyton magasztalta
Eileent, és kérkedett vele. Büszke volt rá, mindenkinek
eldicsekedett, hogy Eileen mennyire okos; aztán túlzottan
büszke lett rá, afféle büszkeséggel, amely a szerelem és a
megszállottság határmezsgyéjén egyensúlyozik. Claire aggódott,
elsőként mégis Maya fedezte fel a véraláfutásokat. Eileen egyre
többször vett fel hosszú ujjú felsőket. Eleinte azonban egyik
testvér sem tett semmit, mivel egyszerűen nem akarták elhinni.

Maya úgy okoskodott, hogy a családon belüli erőszak áldozatai…
áldozatiasabbak? Gyenge nők sodródnak efféle helyzetekbe.
Elveszett, nincstelen vagy iskolázatlan nők, olyanok, akiknek
nincs gerince – az ilyeneket bántalmazzák a férfiak.
Az Eileenhoz hasonló, erős nők esetében az ilyesmi kizárt.
– Csak válaszolj, kérlek, a kérdésemre! – felelte Maya. –
Miért adtad nekem azt a bébimonitort?
– Szerinted miért? – vágott vissza Eileen. – Özvegyként
neveled a kislányodat.
– Azért, hogy megvédj?
– Tényleg nem érted?
– Hol vetted?
– Mit?
– A digitális keretet a rejtett kamerával. Hol szerezted be?
– Az interneten.
– Melyik boltban?
– Most csak szórakozol velem, ugye?
Maya némán bámult rá.
– Huh, oké, az Amazonon rendeltem. Mi folyik itt, Maya?
– Mutasd meg!
– Ez most komoly?
– Ha az interneten vásároltad, akkor a korábbi rendelések
közt nyoma kell, hogy legyen. Mutasd meg!
– Semmit sem értek ebből az egészből. Mi történt?
Maya annak idején csodálta Eileent. A nővére néha túlzásba
vitte a jókislányságot. Eileen vadabb volt, jól érezte magát vele.
Eileen megfogta.
Mindez azonban már a múlté.
Eileen mérgesen leráncigálta a kezéről a kertészkesztyűt, és a
földre dobta.
– Hát jó.
Megindult az ajtó felé. Maya a nyomában. Amikor beértek,
Maya komor elszántságot vett észre Eileen arcán.

– Eileen…
– Igazad volt.
– Miben?
Könnyek gyűltek Eileen szemébe.
– Robbyval kapcsolatban. Így szabadultam meg tőle.
– Nem értem.
Az osztott szintes ház az 1960-as években épült. A családi
szobában álltak. Az egyik falat Kyle és Missy fényképei fedték.
Eileenról egyetlen fotót sem lehetett látni. Ahogy Robbyról sem.
Maya tekintetét mégis a másik falra kirakott plakát vonzotta
magához. Claire hálószobájában ugyanilyen függött. A
bekeretezett nyomaton négy fekete-fehér fotó balról jobbra
haladva mutatta az Eiffel-torony megépítésének fázisait. Eileen
és Claire egy túra során vették a képeket, amikor hármasban –
Eileen, Maya és Claire – hátizsákosan fedezték fel
Franciaországot az év nyarán, amikor Eileen és Claire betöltötte
a húszat, Maya pedig a tizenkilencet.
Az út első hetében a lányok minden este más francia
srácokkal randiztak. Csókolóztak, de semmi több, és egész éjjel
azon kacarásztak, mennyire fess fiú François, Laurent vagy
Pascal. Egy hét elteltével Claire megismerkedett Jean-Pierre-rel,
és következett a tökéletes szünidei szerelmi kapcsolat – heves
volt,
szenvedélyes,
romantikus,
tele
nyilvános
érzelemnyilvánítással
(amitől
Mayának
és
Eileennak
öklendeznie kellett), de hat hét után sajnos véget kellett vetniük
neki.
A vakáció végeztével egy futó pillanatra komolyan felmerült
Claire-ben a gondolat, hogy nem tér vissza a Vassarra, hogy
befejezze az alapképzést. Szerelmes volt. Jean-Pierre is
szerelmes volt belé. A fiú könyörgött neki, hogy maradjon.
„Realista romantikusnak” tartotta magát, ezért tisztában volt az
esélyeikkel, ugyanakkor azt is tudta, hogy képesek
felülkerekedni rajtuk. Jean-Pierre szívből szerette Claire-t.

„Kérlek, Claire, tudom, hogy meg tudjuk csinálni.”
Claire egyszerűen túl gyakorlatiasan gondolkodott. A
magáéval együtt a srác szívét is összetörte. Hazajött, zokogott,
aztán folytatta szigorú renden alapuló életét.
Vajon mi lehet most Jean-Pierre-rel – merengett el Maya.
Megnősült, boldogan élt? Gyerekeket nevelt? Eszébe jutott még
néha Claire? Értesült az internetről vagy más módon egykori
szerelme haláláról? Vajon hogyan reagálhatott a halálhírre?
Sokkolta, feldühítette, letaglózta a dolog, tagadta, vagy egy
vállrándítással elintézte?
Maya elgondolkodott rajta, vajon mi történt volna, ha Claire
annak idején úgy határoz, hogy Jean-Pierre-rel marad
Franciaországban. Minden valószínűség szerint lett volna még
néhány szerelmes hetük, esetleg hónapjuk, mielőtt hazatér.
Talán kihagyott volna egy szemesztert a Vassaron, és később
diplomázott volna le.
Nagy ügy.
Claire-nek maradnia kellett volna. Nem szabadott volna
ennyire mocskosul gyakorlatiasan gondolkodnia.
– Tudom, hogy azt hitted, te szabadítottál meg egyszer és
mindenkorra Robbytól – szólalt meg végre Eileen. – És ezért
hálával tartozom neked. Megmentetted az életemet. Te is tudod.
Az éjféli SMS, amit Eileen küldött neki, egész egyszerűen
szólt:
Meg fog ölni. Segíts!
Maya ugyanazzal a fegyverrel a zsebében kocsiba vágta magát,
és odahajtott. Robby matt részegen tombolt, büdös kurvának és
még rosszabbaknak nevezte Eileent. Kémkedett Eileen után, és
észrevette, hogy a neje rámosolyog valami fickóra az
edzőteremben. Amikor Maya megérkezett, Robby a falhoz

csapkodta, ami csak a keze ügyébe került, a feleségét kereste,
akinek sikerült elbújnia az alagsorban.
– Aznap éjjel halálra rémítetted.
Maya talán egy kicsit elvetette a sulykot, ám időnként nincs
más megoldás.
– De amint megtudta, hogy újra a tengerentúlra vezényeltek,
megint átjárt.
– Miért nem értesítetted a rendőrséget?
Eileen csak megvonta a vállát.
– Sosem hisznek nekem. Azt mondják, amit ilyenkor elvárnak
tőlük. De ismered Robbyt. Abszolút elbűvölő tud lenni.
Mi több – tette hozzá magában Maya –, Eileen sosem
jelentette fel. Az önáltató optimizmus és a félelem elegyétől
hajtott erőszak ördögi köre.
– Szóval mi történt?
– Visszajött, és megvert. Eltörte két bordámat.
Maya lehunyta a szemét.
– Eileen.
– Képtelen voltam továbbra is félelemben élni. Megfordult a
fejemben, hogy veszek egy pisztolyt. Tudod. Önvédelem lett
volna, igaz?
Maya nem válaszolt.
– Csak akadt egy bökkenő. A rendőrök nem értették volna,
miért határoztam el hirtelen, hogy fegyvert veszek. Valószínűleg
még így is vádat emeltek volna ellenem. És még ha nem így
alakul, akkor is, miféle élete lett volna Kyle-nak és Missynek? Az
édesanyjuk megölte az apjukat. Szerinted megértették volna?
Igen – gondolta magában Maya. De inkább magában tartotta
a véleményét.
– Nem bírtam tovább ilyen félelemben élni. Ezért elintéztem,
hogy még egyszer összeverjen. Ennyi. Ha valahogy elviselem,
talán örökre megszabadulhatok tőle.
Maya rájött, hogyan fog végződni a történet.

– Felvetted rejtett kamerával.
Eileen bólintott.
– Elvittem a felvételt az ügyvédemnek. Ő rögtön a
rendőrökhöz akart fordulni vele, én viszont véget szerettem
volna már vetni az egésznek. Ezért beszélt Robby ügyvédjével.
Robby visszavonta a közös gyámságra irányuló keresetét. Tudja,
hogy az ügyvédemnél van a videó, és ha visszajönne… Nem
tökéletes, de sokkal jobb.
– Miért nem mondtad el nekem?
– Mert semmit sem tehettél volna. Mert mindig mindenki
védelmezőjeként léptél fel. Úgy éreztem, ezt így nem csinálhatod
tovább. Azt akartam, hogy veled is minden rendben legyen.
– Rendben vagyok.
– Dehogyis, Maya, hogyan lennél?!
Eileen a számítógép fölé hajolt.
– Tudod, hogy sokan azt szeretnék, ha a rendőrök
folyamatosan kamerát viselnének? A népesség kilencvenkét
százaléka. Mármint, miért ne? Viszont néha eltűnődöm, hogy
nem kellene-e mindnyájunknak
így
tenni.
Hogyan
viselkednénk? Jobbak, vagy rosszabbak lennénk? Így aztán
gondolkozni kezdtem ezen. Úgy vélem, amit lehet, rögzítenünk
kell. Ezért vettem neked azt a rejtett kamerát. Érted?
– Mutasd meg a megrendelést, kérlek!
– Jól van. – Eileen nem ellenkezett tovább. – Tessék!
Maya a képernyőre pillantott. Ott volt: a rejtett kamerával
felszerelt három digitális képkeretre leadott rendelés.
– Ez már egy hónapos.
– Hármat rendeltem magamnak. A sajátjaimból adtam oda
egyet.
Egy hónapja. Vagyis az, hogy Eileen valamiképp benne legyen
ebben az egészben – bármi lett volna is az – meglehetősen
valószínűtlennek tűnt. Senki sem láthatta előre mindezt egy

hónappal korábban. És mégis mi az ördögöt képzelt Maya
Eileenről.
Sehogy sem állt össze a kép.
– Maya!
Maya odafordult Eileenhoz.
– Most átugrom azt a részt, ahol megsértődöm, amiért nem
bíztál bennem.
– Láttam valamit…
– Erre magamtól is rájöttem. De mit?
Mayának semmi kedve nem volt elmesélni Eileennak. Talán
hinne neki, talán nem, de mindenképp időbe telne
elmagyaráznia, Maya pedig egyik esetben sem látta esélyét
annak, hogy Eileen segíthet végigmenni ezen az úton.
– A rendőrség megtudott valami furcsát Claire halálával
kapcsolatban.
– Ami nyomra vezetheti őket?
– Talán.
– Ennyi idő elteltével? – Eileen a fejét csóválta. – Tyűha!
– Meséld el, mire emlékszel ezzel kapcsolatban!
– Claire meggyilkolásával kapcsolatban?
– Igen.
Eileen vállat vont.
– Betörtek a házba. A rendőrség szerint csavargók lehetettek.
Mindössze ennyit tudok.
– Nem betörés volt. És nem csavargók.
– Akkor micsoda?
– Ugyanazzal a fegyverrel ölték meg Claire-t – válaszolta
Maya –, mint amelyikkel Joe-t.
Eileen szeme elkerekedett.
– De hát… ez lehetetlen.
– Nem az.
– És a bébimonitor segítségével tudtad ezt meg?

– Tessék? Dehogy. A rendőrök ballisztikai vizsgálatot
végeztek a Joe testéből eltávolított lövedéken. Az eredményt
lefuttatták egy számítógépen, hogy a lövedék megegyezik-e a
rendszerben tárolt más esetekével.
– És Claire-t dobta ki a gép? – Eileen hátraroskadt. – Te jó ég!
– Ebben lenne szükségem a segítségedre, Eileen.
Eileen mintha ködön keresztül nézett volna fel rá.
– Bármiben.
– Azt szeretném, ha megpróbálnál visszaemlékezni.
– Oké.
– Claire nem viselkedett kicsit másképp a gyilkosság előtt?
Nem történt semmi furcsa? Bármi.
– Mindig azt hittem, valami épp arra járó csavargó tette. –
Eileen még mindig nem tért magához a döbbenettől. – Betörés.
– Nem ez történt. Most már tudjuk. Szeretném, ha
összpontosítanál, Eileen, rendben? Claire halott. Joe halott.
Ugyanazzal a fegyverrel gyilkolták meg őket. Lehetséges, hogy
mindketten belekeveredtek valamibe…
– Belekeveredtek valamibe? Claire?
– Semmi rosszba. De valami biztosan történt. Valami, ami
összekötötte kettejüket. Gondolkodj, Eileen. Bárki másnál
jobban ismerted Claire-t.
Eileen leszegte a fejét.
– Eileen!
– Nem gondoltam, hogy bármi köze lehet hozzá…
Maya érezte, hogy megrándul. Próbált teljesen nyugodt
maradni.
– Mesélj!
– Claire… nem igazán viselkedett furcsán, vagy ilyesmi, de…
észrevettem egy dolgot.
Maya bólintott, noszogatni próbálta Eileent, hogy meséljen
még.

– Egyik nap a Baumgart étterembe mentünk vacsorázni. Egy,
legfeljebb két héttel a gyilkosság előtt történhetett. Megcsörrent
Claire telefonja. Ő teljesen elsápadt. Tudod, általában felveszi
előttem a telefont. Nincsenek igazán titkaink egymás előtt.
– Folytasd!
– Ezúttal azonban fogta telefont, és kiszaladt. Kinéztem az
ablakon, és láttam, hogy teljesen belelovalja magát a beszédbe.
Úgy öt percig beszélt, aztán visszajött.
– Elárulta, ki hívta?
– Nem.
– Rákérdeztél?
– Igen. Azt felelte, lényegtelen.
– És most egy „de” következik.
– De egyértelműen nem volt lényegtelen. – Eileen a fejét
csóválta. – Miért nem szedtem ki belőle? Hogy hagyhattam…? A
lényeg, hogy a vacsora hátralévő részében már máshol jártak a
gondolatai. Később párszor megpróbáltam visszatérni rá, de
rögtön letorkolt. Jesszusom! Nem szabadott volna annyiban
hagynom.
– Fogalmam sincs, mi mást tehettél volna még. – Maya
átgondolta a dolgot. – A rendőrség egész biztosan átnézte a
híváslistáit. Minden hívását ellenőrizték.
– Ez az!
– Micsoda?
– A telefon.
– Miért?
– Nem a sajátja volt.
Maya előrehajolt.
– Tessék?
– A rendes telefonja, amelyiknek a tokján a gyerekek képe
van, az asztalon hevert – felelte Eileen. – Claire egy másik
telefont is használt.
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Burkették személyzete a Farnwood-birtok szélén álló kisebb
épületegyüttesben élt, közvetlenül a teherbejárattól balra.
Mindegyik ház egyszintes volt, és kaszárnyákra emlékeztették
Mayát. A legnagyobban Mendezék, Isabella családja lakott.
Isabella édesanyja, Rosa még mindig a főépületben dolgozott,
habár nehéz lett volna megmondani, mit csinál, miután
mostanra minden gyerek felnőtt.
Maya bekopogott Isabella ajtaján. Életnek semmi nyoma, de
dolgos embereknél ez nem csoda. Józan ésszel felfoghatatlanul
sokat gürcöltek. Mayától távol állt a szocialista eszmeiség, mégis
ironikusnak érezte, hogy Burkették mennyit panaszkodnak a
személyzetre és a munkásokra, és valóban abban a hitben élnek,
hogy ez az ország meritokráciaként működik, miközben mindent
készen kaptak, mivel két nemzedékkel korábban az egyik
nagyapjuk módot talált rá, miként fordítsa a maga javára az
ingatlantörvényeket. Maya pontosan tudta, hogy a Burkett
családból egy hétig sem bírná senki, ha annyit kellene dolgoznia,
amennyit a szolgálóik.
Hector Dodge Ram kisteherautója állt meg a háta mögött. A
férfi jókora távolságban parkolt le tőle, és kiszállt a kocsiból.
– Mrs. Burkett! – Rémültnek tűnt.
– Hol találom meg Isabellát?
– Azt hiszem, jobban tenné, ha elmenne.
Maya a fejét rázta.
– Addig nem, amíg nem beszéltem Isabellával.
– Nincs itthon.
– Hol van?
– Elment.

– Hová ment?
Hector fejcsóválással felelt.
– Csak elnézést szeretnék kérni tőle – magyarázkodott Maya.
– Félreértés történt.
– Átadom neki az üzenetét. – Hector egyik lábáról a másikra
helyezte át a súlypontját. – Azt hiszem, jobb, ha most távozik.
– Hector, hol találom?
– Nem vagyok hajlandó elárulni. Halálra rémítette.
– Beszélnem kell vele. Maga is ott lehet. Nehogy bármi baja
essen, vagy nem tudom.
A háta mögött megszólalt egy hang.
– Ilyesmiről ne is álmodjon.
Maya megfordult: Isabella édesanyja állt előtte. Az asszony
megsemmisítő pillantást vetett rá.
– Menjen innen!
– Nem megyek.
Az asszony tekintete egy másodpercre a fiára siklott.
– Gyere be, Hector!
A férfi Mayát messze kikerülve megindult a bejárat felé.
Isabella anyja még egy haragos pillantást vetett Mayára, aztán
becsukta maguk mögött az ajtót, és kizárták Mayát.
Fel kellett volna készülnie erre.
Vissza! – figyelmeztette gondolatban önmagát Maya. –
Gondold végig!
Megszólalt a mobilja. Elővette, látta, hogy Shane hívja.
– Szia! – szólt bele.
– Utánanéztem annak a rendszámnak – tért egyből a lényegre
Shane. – A Buick Veranód egy WTC Limited nevű cég
tulajdonában van.
WTC. Nem tűnt ismerősnek.
– Bármi ötlet, minek a rövidítése lehet?
– Semmi. Címként egy houstoni postafiókot adtak meg
Texasban. Úgy tűnik, valamiféle építési vállalat lehet.

– Mint amit olyankor szoktak használni, ha valaki névtelen
szeretne maradni?
– Bizony. Ha többet szeretnénk megtudni, ahhoz bírói
végzésre lenne szükségem. Ahhoz pedig meg kell tudnom
indokolni, miért nyomozunk utánuk.
– Akkor felejtsd el! – válaszolta Maya.
– Ahogy gondolod.
– Annyira nem fontos.
– Nekem ne hazudj, Maya! Ezt utálom.
Maya nem felelt.
– Ha felkészültél rá, hogy mindent őszintén elmondj, hívj fel!
Shane kinyomta a telefont.

Eddie nem cserélte le a zárakat.
Maya azóta nem járt Claire-nél – igen, még mindig így
gondolt a házra –, mióta Phil mesterről lerángatta a nadrágot. A
bejáróban nem állt kocsi. Senki sem nyitott ajtót a kopogásra.
Maya ezért fogta a saját kulcsát, és bement. Amikor belépett az
előszobába, Eddie szavai tolultak elő.
„Bárhova mész, a halál jár a nyomodban, Maya…”
Lehet, hogy Eddie-nek igaza volt. Ha így állt a helyzet, vajon
korrekt dolog volt tőle, hogy Danielt és Alexát is veszélybe
sodorja?
Vagy, ha már itt tartunk, Lilyt?
A Claire holmijával teli dobozok azóta sem kerültek máshová.
Maya fejében a titokzatos póttelefon járt, amelyet Eileen látott.
Nyilvánvalónak tűnt, hogy effélét olyankor szerez be magának
valaki, ha nem akarja, hogy megtudják, kit hív.
Mi lehet azzal a telefonnal?
Ha Claire-nél lett volna, amikor meghalt, a rendőrség
megvizsgálta volna. Persze könnyen lehet, hogy így is történt.
Elképzelhető, hogy megtalálták a nyomozás során, és úgy

döntöttek, nincs jelentősége. Maya viszont nem így vélekedett.
Shane-nek voltak kapcsolatai a rendőrségnél. Amikor Maya
megkérte, utánanézett, mit derítettek ki, de nem említettek
póttelefont, sem tisztázatlan hívásokat.
Ami arra utalt, hogy a telefont valószínűleg még nem lelték
meg.
A dobozok nem voltak felcímkézve. Úgy tűnt, Eddie sebtében
pakolt össze, a gyásztól felindulva beléjük hányta a dolgokat, így
a ruhák a piperecikkekkel, az ékszerek a papírokkal, a cipők
mindenféle kacatokkal keveredtek. Claire imádta a giccses
emléktárgyakat. Az antik és a valóban gyűjtésre érdemes
tárgyakat túl drágának ítélte, de Claire minden alkalommal vett
hógömböt, ha olyan városba vagy nevezetességhez jutott el, ahol
még nem járt. Tijuanából stampedlit hozott. Vett egy pisai ferde
torony alakú kis perselyt. Őrizgetett egy Diana hercegnős
emléktányért, egy ide-oda ringó hawaii hulahoppos lányt, aki a
kocsi műszerfalán rázta magát, és két vegasi dobókockát.
Maya rezzenéstelen arccal kutatott a buta kacatok között,
amelyek egyszer régen mosolyt csaltak Claire arcára. Bevetés
üzemmódba kapcsolt. Bizonyos értelemben mindez, ahogy
átnézte a nővére kedvenc semmiségeit, rendkívül fájdalmasan
hatott, és lassanként elfogta a bűntudat:
A férjednek igaza van. Én engedtem hozzád a halált. Itt
kellett volna lennem. Védelmeznem kellett volna téged…
Másrészről viszont – egy magasabb, fontosabb szinten –
segített neki ez a fájdalom és bűntudat. Egyértelműbbé tették a
küldetését. Ha az ember tisztában van a tétekkel, ha felismeri
küldetése valódi célját, az komoly hajtóerőként működik. Segít
összpontosítani. Semmibe venni a figyelemelterelő tényezőket.
Céltudatosabbá teszi az embert. Erőt ad neki.
De egyik dobozban sem lapult telefon.
Miután végzett az utolsó dobozzal is, Maya a földre roskadt. –
Gondold végig! – mondogatta magában. – Képzeld magad

Claire helyébe! – A nővérének volt egy olyan telefonja, amit el
akart titkolni mások elől. Vajon hova rejtette volna el…?
Egy emlék derengett fel Maya előtt. Claire harmadikos
gimnazista volt, Maya másodikos. Claire – talán élete egyetlen
lázadó
tetteként
–
cigarettázni
kezdett.
Édesapjuk
szuperérzékeny orra azonban megérezte rajta a füstöt.
Édesapjuk általában meglehetősen liberálisan viszonyult
mindenhez. Egyetemi tanárként sokat látott már, és számított
rá, hogy belekóstolnak majd ebbe-abba. A cigaretta azonban fájó
pontnak bizonyult. Édesanyja ugyanis borzalmas kínok között
halt meg tüdőrákban. A vége felé nagyi az egyik kis
vendégszobába költözött. Maya leginkább a hangokra
emlékezett, a szobából kiszűrődő kísérteties, szörnyű
szörcsögésre, amikor nagyi életének utolsó napjai gyötrelmes
fuldoklással teltek. Maya alig bírt belépni abba a szobába nagyi
halála után. A halál továbbra is belengte a helyiséget. A szaga
mintha beleivódott volna a falakba. Maya ráadásul időnként
megesküdött volna, hogy még mindig hallja a szörcsögő
hangokat. Olvasta valahol, hogy ez a hang sosem szűnik meg
végleg, csupán egyre jobban elhalkul.
Akár a helikopter rotorjainak dübörgése. Akár a
fegyverropogás. Akár a halálsikolyok.
Lehetséges – gondolta most Maya –, hogy abban a rettenetes
szobában… talán ott eredt nyomába a halál?
Maya becsukta a szemét. Próbálta lelassítani a légzését, és
távol tartani a hangokat.
Az emlék azonban nem hagyta nyugodni: apa gyűlölte a
cigarettát.
Jól van, rendben. Claire rákapott a dohányzásra, apa pedig
ettől teljesen kiakadt. Esténként átkutatta Claire hálószobáját,
rátalált a cigis dobozokra, és ezt kisebb hisztériás roham követte.
A dohányzós korszak nem tartott soká. Közben viszont

Claire-nek végül sikerült olyan rejtekhelyet találnia, ahová az
édesapjuk soha nem nézett be.
Maya tekintete felragyogott.
Tüstént felállt, és átsietett a nappaliba. A régi utazótáska –
ironikus módon nagyi koffere – ott állt. Claire
dohányzóasztalnak használta. Családi fényképeket tartott rajta.
Maya sorban lehelyezte őket a padlóra. A fotók többsége
Danielről és Alexáról készült, de volt köztük egy esküvői fénykép
is Eddie-ről és Claire-ről. Maya egy pillanatra megmerevedett, és
csak bámulta őket. Mindketten annyira átkozottul fiatalnak,
bizakodónak és alapvetően ártatlannak tűntek. Nem is sejtették,
mit tartogat számukra az élet, ugyanakkor, ki sejti, ugye?
A kofferben asztalterítőket és abroszokat tartottak. Maya
mind kipakolta, aztán lassan végigtapogatta az utazóláda alját.
„Édesapám Kijevből hozta ezt a koffert – mesélte nekik nagyi
az egyik látogatása alkalmával, még kiskorukban, évekkel
azelőtt, hogy a rák megfojtotta volna, amikor a nagyi még fürge
volt és egészséges, amikor még úszni vitte és teniszezni tanította
őket. – Látjátok ezt?”
A két kislány egészen közel hajolt.
„Ő maga készítette. Titkos rekesz.”
„Miért kell titkos rekesz, nagyi?” – kérdezte akkor Claire.
„Azért, hogy elrejthesse benne az édesanyja ékszereit és
pénzét. Minden idegen potenciális tolvaj. Ezt ne feledjétek!
Kislányok. Amikor majd megnőttök. Mindig számíthattok
egymásra, de sose hagyjátok értékeiteket olyan helyen, ahol
mások rájuk találhatnak.”
Maya ujja rátalált a vékony szegélyre. Beljebb kotort, hallotta
a kattanást, és félrehúzta a rejtett fedelet. Aztán, pontosan úgy,
ahogyan kicsi korában tette, egészen közel hajolt, és bekémlelt.
Ott volt a telefon.
Maya elégedett mosollyal kivette a kofferből a mobilt. Ha
vallásosabb, megesküdött volna, hogy a nővére és a nagyi

odafentről figyelik. De nem volt vallásos. Aki halott az halott. Ez
jelentette a gondot.
Megpróbálta bekapcsolni a telefont, de az akkumulátor már
teljesen lemerült. Nem meglepő. Valószínűleg Claire
meggyilkolása óta hevert ott érintetlenül. Maya átfordította a
telefont, és megnézte a töltő csatlakozását. Valamennyire
ismerősnek tűnt. Később keres majd egy kábelt, és feltölti.
– Te mit keresel itt?
A hang megriasztotta. Ösztönösen elgördült előle, és
felkészült, hogy megvédje magát.
– Az ég szerelmére, Eddie!
Eddie arca pulykavörös volt.
– Azt kérdeztem…
– Hallottam. Csak egy másodpercet kérek, hogy összeszedjem
magam.
Ennyit a céltudatosságról és az összpontosításról – gondolta
Maya. Annyira belemerült felfedezése zsenialitásába, hogy Eddie
anélkül be tudott jönni, és a háta mögé osonhatott, hogy Maya
észrevette volna.
Újabb hiba.
– Azt kérdeztem, mit…
– A dobozai tartalmát néztem át – válaszolta Maya.
Eddie egy lépést tett felé, de kissé bizonytalanul.
– Mondtam, hogy tartsd magad távol tőlünk.
– Így igaz.
Eddie ugyanazt a piros flanelinget viselte. A feltűrt ujjak alól
előbukkantak szálkás izmai. Szívós és feszes volt, akár egy
kisváltósúlyú bokszoló. Claire-nek annak idején tetszett a
testfelépítése. Eddie szeme most vérágas volt a piától.
Felfelé tartott tenyérrel odanyújtotta a kezét.
– Kérem a kulcsodat! Most rögtön.
– Ne is álmodj róla, Eddie.
– Kicseréltethetem a zárakat.

– Még átöltözni is alig bírsz.
Eddie lepillantott a padlón szanaszét heverő képkeretekre és
abroszokra.
– Mit kerestél abban a kofferben?
Maya nem válaszolt.
– Láttam, hogy kivettél valamit. Add vissza!
– Nem adom.
Eddie szigorúan méregette Mayát, és ökölbe szorította a
kezét.
– El is vehetem…
– Claire-nek viszonya volt valakivel, Eddie?
Ez elhallgattatta a férfit. A szája tátva maradt. Aztán annyit
mondott: – Menj a pokolba!
– Tudtál róla?
Eddie szemébe könnyek gyűltek, és Maya tekintete egy
pillanatra megállapodott az esküvői képen, Eddie boldog,
reményteli arcán. Tehát elképzelhető, hogy nem csak az italtól
lett vérágas a szeme. Eddie is észrevette a fotót, és valami
elszakadt benne. A kanapéra rogyott. Arcát a tenyerébe temette.
– Eddie!
A férfi hangját alig lehetett hallani.
– Kivel?
– Nem tudom. Eileen szerint Claire titkos hívásokat fogadott.
Az előbb találtam meg a telefont, amit a kofferba rejtett.
Eddie még mindig a kezébe temette az arcát.
– Nem hiszem el – mondta teljesen üres hangon.
– Mi történt, Eddie?
– Semmi. – A férfi felnézett. – Mármint mentek már jobban is
a dolgok. De ilyen a házasság. Jobb és rosszabb időszakok
váltogatják egymást. De ezt te is tudod, igaz?
– Most nem rólam van szó.
Eddie a fejét csóválta, aztán megint leszegte a tekintetét.
– Talán igen, talán nem.

– Ezzel meg mit akarsz mondani?
– Claire a férjednek dolgozott – felelte a férfi, túlságosan
elhúzva a szavakat.
Mayának nem tetszett, ahogyan mondta.
– Na és?
– Ha rákérdeztem, mindig azzal mentette ki magát, hogy
tovább kellett bent maradnia.
Eddie most már kereste Maya tekintetét. Maya egyenesen a
szemébe nézett. Nem volt szokása a kertelés.
– Ha arra akarsz célozni, hogy Claire és Joe…
A puszta feltételezés túlságosan abszurdnak hatott ahhoz,
hogy befejezze a mondatot.
– Te jöttél azzal, hogy viszonyt folytatott valakivel – vágott
vissza Eddie, és a vállára támaszkodva feltápászkodott. – Én
csak azt mondom, hogy elvileg hol volt.
– Vagyis gyanítottad, hogy valaki más is lehet az életében.
– Ilyet nem mondtam.
– Dehogynem. Hogy lehetséges, hogy a rendőröknek meg sem
említetted ezt a gyanút?
Most Eddie-n volt a sor, hogy hallgasson.
– Ó, persze – szólalt meg végül Maya. – Te a férj vagy. Eleve
gyanakodva néztek rád. Könnyű elképzelni, mit gondoltak volna,
ha tudomást szereznek a gyanúdról.
– Maya!
Maya kivárt. Eddie egy lépést tett felé. Maya egy lépést
hátrált.
– Add ide azt az istenverte mobilt! – csattant fel. – És
takarodj a házamból!
– A telefont magammal viszem.
Eddie útját állta.
– Tényleg próbára akarsz tenni?
Mayának eszébe jutott a retiküljében lapuló pisztoly. Igazság
szerint az ilyesmiről egyetlen pillanatra sem lehet elfeledkezni.

Ha az ember fegyvert visz magával, folyamatosan gondol rá,
egyre nyomasztja, ráncigálja az ingujját. Így vagy úgy, de mindig
lehetőségként kínálkozik.
Eddie még egy lépést tett felé.
Bármit tesz, Maya semmiképp sem adja oda neki a telefont.
Már épp a retikülért nyúlt volna, amikor két ismerős hangot
hallott meg.
– Maya néni!
– Juhé!
Daniel és Alexa rontott be az ajtón, ahogy csak a gyerekek
tudnak. Hevesen átölelték nagynénjüket. Maya viszonozta az
ölelést, ügyelt rá, nehogy bármelyikük a retikülhöz préselje
magát. Mindkettő arcára a kelleténél kissé erősebb puszit
nyomott, sietve bocsánatot kért tőlük, és kisurrant az ajtón,
mielőtt Eddie bármilyen ostobaságot csinálhatott volna.

Öt perccel később Eddie hívta a mobilján.
– Ne haragudj a történtek miatt! – szabadkozott. – Szerettem
Claire-t. Istenem, mennyire… Jól tudod te is. És akadtak
döccenők, elismerem, de ő is szeretett engem.
Maya épp vezetett.
– Tudom, Eddie.
– Tegyél meg nekem valamit, kérlek!
– Micsodát?
– Bármit találsz azon a telefonon, nem érdekel, bármennyire
szörnyű is, el kell mondanod nekem. Tudnom kell az igazságot.
A visszapillantó tükörben Maya ismét felfedezte a piros
Buickot.
– Ígérd meg, Maya!
– Megígérem.
Maya kinyomta a telefont, és még egy pillantást vetett a
visszapillantóra, de a piros Buick már eltűnt. Húsz perccel

később, amikor a Growin’ Up bölcsődéhez ért, Kitty óvó néni
kitöltette vele a maradék papírokat, és elrendezték a fizetséget.
Lily nem akart eljönni, ami Maya szemében jó jelnek tűnt.
Amikor hazaérkeztek, Maya elrendezte Lilyt, majd kihúzta a
fiókot, amit a Sokféle Vezetékek Fiókjaként emlegetett. Akárcsak
számtalan ismerőse, Maya sem dobott ki soha egyetlen vezetéket
sem. A fiók dugig volt, mint egy dobozba gyömöszölt rugós
műkígyó, többtucatnyi, talán több száz vezetékkel – sőt,
valószínűleg még Betamax videofelvevőhöz használatosat is
találni lehetett volna köztük – amelyeket most mind végig kellett
böngésznie.
Talált egy adaptert, amelyik illett Claire telefonjába, bedugta,
és várt, hogy eléggé feltöltse a mobilt ahhoz, hogy be lehessen
kapcsolni. Nagyjából tíz perc kellett hozzá. A mobil csak a
legalapvetőbb funkciókat tudta – csupán a tényeket, hölgyem –
viszont tárolta az előzményeket. Maya megérintette az ikont, és
átnézte a híváslistát.
Mindegyik bejegyzésben ugyanaz a szám szerepelt.
Maya legörgetett, és tizenhat hívást számlált meg. Nem
ismerte a számot. A 201-es körzetszám állt előtte. Ez New Jersey
északi részét jelentette.
Ki a fenét hívhatott ott Claire?
Maya megnézte a dátumokat. Az első hívásra a nővére halála
előtt három hónappal került sor. Az utolsóra négy nappal a
gyilkosság előtt. Szóval mit jelenthetett ez? A hívások
gyakorisága nem mutatott különösebb rendszert. Eleinte
rengeteg követte egymást, ahogy a végén is, a kettő között
viszont csupán szórványosan.
Claire talán randevúkat beszélhetett meg?
Egy pillanatra eszébe jutott Jean-Pierre. A képzelete
játszadozni kezdett vele. Tegyük fel, hogy Jean-Pierre ennyi év
után megkereste Claire-t. Folyton hallani effélékről, különösen

az internet korában. Egyetlen szerető sem tűnhet el véglegesen,
mióta létezik a Facebook.
De nem, mégsem Jean-Pierre lehetett. Claire biztosan
elmondta volna neki.
Valóban? Ennyire biztos volt ebben? Claire mesterkedett
valamiben, efelől kétség sem lehetett, mégsem érezte úgy, hogy
el kellene mondania Mayának. Maya mindig is úgy hitte, hogy
Claire-rel mindent megosztanak, és nincsenek titkaik egymás
előtt, ugyanakkor legyünk igazságosak. Maya a világ másik felén
tartózkodott, amikor mindez történt, a nemzetéért harcolt egy
elhagyatott sivatagban, ahelyett, hogy idehaza lett volna, és
megvédi a nővérét.
Titkaid voltak, Claire.
Mit tehetett?
Kezdjük a legegyszerűbbel. Keressünk rá a telefonszámra a
Google-on. Hátha szerencséje lesz, és kiad valamit. Maya
begépelte a számot a keresőmezőbe, és megnyomta az entert.
Bingó. Többé-kevésbé…
A szám azonnal kiadott egy találatot, ami meglepte Mayát.
Amikor az ember egy telefonszámra keres rá, legtöbbször
valamilyen ajánlat jelenik meg, hogy miként vásárolhatjuk meg
egy harmadik féltől az információt vagy nézethetünk utána a
személynek. A szám, amelyet Claire annak idején hívogatott,
valamiféle céghez tartozott, de mint oly sok más, ami az elmúlt
néhány hét tébolyult örvényéhez kötődött, ez is több kérdést
vetett fel, mint ahány válasszal szolgált. A helyet valóban New
Jersey északi részén lehetett megtalálni, ha hinni lehetett a
Google térképének, a George Washington híd közelében. Bőr és
Csipke – Férfiklub néven jegyezték be.
Férfiklub. A sztriptízbárra használt eufemizmus.
Maya rákattintott a linkre, csak hogy biztos legyen a
dolgában, és egy lengén öltözött hölgyeket ábrázoló kép
köszöntötte. Igen. Sztriptízbár. A nővére titkos telefont szerzett

be magának, amit a nagyanyjuk kofferébe rejtve tartott, hogy egy
sztirptízbárt hívogathasson.
Volt ennek bármi értelme?
Semmi.
Maya ezzel az új információval egészítette ki az eddig
megtudottakat. Miután mindent mérlegre tett – Claire-t, Joe-t, a
bébimonitort, a telefont, a sztriptízbárt –, végiggondolta az
összes lehetőséget, de semmit sem sikerült kisütnie. Semmi
logikát nem látott az egészben. Szalmaszálakba kapaszkodott.
Claire-nek talán viszonya volt valakivel, aki ebben a klubban
dolgozott. Lehetséges, hogy Jean-Pierre vezette a helyet. A
honlap valami „francia öltáncot” kínált a „tehetősebb
vendégeknek”, habár Mayának fogalma sem volt róla és
voltaképp nem is akarta tudni, mit takarhat ez. Elképzelhető,
hogy Claire kettős életet élt, és titokban ott dolgozott? Lehetett
effélékről olvasni, vagy ilyesmit látni a kábeltévén sugárzott
gagyi filmekben. Napközben háziasszony, éjjel sztriptíztáncos.
Elég!
Fogta a telefont, és felhívta Eddie-t.
– Találtál valamit? – kérdezte a férfi.
– Nézd, Eddie, ha körbe kell táncoljalak, valahányszor
beszélünk – amint kimondta, tüstént felismerte a kifejezésben
rejlő iróniát – vagy aggódnom kell, hogy beszámolhatok-e neked
az eredményeimről, semmit sem fogok megtudni, érted?
– Persze, ne haragudj, mi a helyzet?
– Szoktál sztriptízbárba járni?
Csend. Aztán: – Úgy érted, hogy előfordult-e már ilyen?
– Igen.
– Tavaly pár kollégámmal egy ilyen helyen voltunk
legénybúcsúban.
– És azóta?
– Ennyi volt.
– Hol volt a bár?

– Várjunk csak, ennek mi köze…
– Csak válaszolj a kérdésre, Eddie!
– Philadelphiától nem messze. Cherry Hill környékén.
– Máshol nem?
– Nem.
– A Bőr és Csipke bár neve mond neked valamit?
– Most viccelsz, ugye?
– Eddie!
– Nem. Semmit se mond.
– Rendben, köszönöm.
– Nem akarod elárulni, mi ez az egész?
– Még nem. Szia.
Maya csak ült, és a honlapot bámulta. Mégis mi oka lehetett
Claire-nek, hogy a Bőr és Csipkét hívja.
Semmi értelme megalapozatlan elméleteket gyártani. Azon
nyomban kocsiba szeretett volna vágódni, hogy elmenjen a
bárba, de nem volt, aki vigyázzon Lilyre. A Growin’ Up este
nyolckor bezárt.
Majd holnap – gondolta magában. – Holnap a végére jár,
hogy, úgymond, mi rejlik a Bőr és Csipkében.
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Maya hihetetlenül furcsát álmodott Joe végrendeletének
felolvasása kapcsán. Az álom teljesen szürreálisnak hatott, afféle
homályos éjjeli látomás, amikor az ember tényleg nem
emlékszik arra, hogy mit mondott, pontosan merre járt, és ehhez
hasonlók. Egyvalamire emlékezett.
Joe is szerepelt benne.
Egy fényűző bordó bőrfotelben ült, és ugyanazt a szmokingot
viselte, mint amelyiket megismerkedésük estéjén. Pokolian
jóképű volt, a tekintetét a dokumentumot felolvasó elmosódott
alakra szegezte. Maya egyetlen szót sem hallott abból, amit az
alak mondott – mintha Charlie Brown tanárát hallgatta volna –
valamiképp mégis tudta, hogy a végrendeletet olvassa fel. Mayát
nem érdekelte. Minden idegszálával Joe-ra összpontosított, Joe
azonban nem fordult felé.
Mayát ismét a hangok ébresztették: halálsikolyok, rotorok
zúgása, fegyverropogás. A füléhez szorította a párnát, próbálta
elnyomni a rettenetes zajt. Persze tudta, hogy semmit sem ér
vele, hogy a hangok a belülről jönnek, és bármennyire erőlködik
is, legfeljebb odabent tarthatja őket. Ennek ellenére megtette. A
hangok általában hamar elcsendesültek. Elég volt lecsuknia a
szemét – újabb bizarr húzás: a szemünket lehunyni, amikor
hangokat akarunk elfojtani – és kiűzte a démonokat.
Amikor elmúlt a roham, Maya kikelt az ágyból, és kiment a
fürdőszobába. Belenézett a tükörbe, aztán bölcsen úgy
határozott, hogy kinyitja a fürdőszobaszekrényt, hogy legalább
ne a saját ösztövér ábrázatát kelljen bámulnia. A kis barna
gyógyszeres üvegek ott sorakoztak a polcon. Egy darabig
tanakodott, bevegyen-e pár tablettát, de tudta, hogy ma nem

szabad tompának lennie, hiszen a végrendeletet fogják
felolvasni, és ott lesz az egész család.
Lezuhanyozott, és egy fekete Chanel nadrágkosztümöt vett
fel, melyet annak idején Joe választott neki. Előszeretettel
vásárolt neki ruhákat. Maya felpróbálta a kedvéért, lenyűgözte a
tapintása és a szabása, mégis úgy tett, mintha nem tetszene neki,
mivel nevetségesen drágának találta. Joe-t azonban nem
téveszthette meg. A férje másnap visszament a boltba, és
megvette neki. Amikor Maya hazajött, a ruha az ágyon hevert,
ahogy most is.
Bebújt a ruhába, és felébresztette Lilyt.
Fél órával később beadta a kislányát a Growin’ Upba. Kitty
óvó néni valamilyen Disney-hercegnő jelmezét viselte, akit Maya
nem ismert fel.
– Te is szeretnél hercegnőnek öltözni, Lily?
Lily bólintott, és betipegett Kitty óvó néni-hercegnő után, és
csak az utolsó pillanatban intett oda az édesanyjának. Maya újra
beszállt a kocsiba, és megnyitotta a Growin’ Up alkalmazását.
Ellenőrizte a terem kameráját. Lily a Jégvarázs Elsájának
jelmezét öltötte épp magára.
– Lehet, mindegy már – dúdolta magában Maya, ahogy
megindult elhunyt férje családjához.
Felkattintotta a rádiót, hogy kiszorítsa fejéből a saját hangját,
és helyét a reggeli műsorban épp futó sületlenség vegye át. A
reggeli rádióadások műsorvezetői el sem hinnék, mennyire
viccesek. Rövidhullámra váltott – hallgatott még bárki
rövidhullámú adásokat? –, és megkereste a hírcsatornát.
Megnyugtatta a már-már katonás precizitás és kiszámíthatóság.
Negyedóránként
sporthírek.
Tízpercenként
útinfó.
Elkalandoztak a gondolatai, csak fél füllel figyelt, amikor
megütötte a fülét egy riport:
– A hírhedt leleplező, Corey kiszivárogtatott dokumentumok
gazdag tárházát ígéri a hétre, amelyek állítása szerint nem

egyszerűen kellemetlen helyzetbe hozzák a jelenlegi kormányzat
egyik vezető tisztviselőjét, hanem egyenesen a lemondásához, és
valószínűleg a vád alá helyezéséhez fognak vezetni…
Bármit mondott, bármennyire bizonygatta is, hogy Corey
iszonyatos keze már nem érheti el, Maya mégis hideg borzongást
érzett végigszaladni a testén. Shane sehogy sem értette, Corey
miért nem hozott nyilvánosságra mindent: vajon csak arra
várt-e, hogy később még nagyobb durranás legyen belőle. Maya
természetesen szintén elgondolkozott ezen. Maya Stern
mostanra lejárt lemeznek számított, de a lehetőség továbbra is
kínálkozott. A nagy titkok nem maradnak titokban. Valahogy
olyankor bukkannak elő, amikor az ember a legkevésbé számít
rájuk, hullámokat és visszhangot vernek, és – Maya észrevette,
milyen gyakran használja a mindennapokban is a katonai
zsargont – komoly járulékos veszteségeket okoznak.
Régi vágású, gazdag családok éltek a Farnwoodhoz hasonló
birtokokon. Mielőtt Maya megismerkedett Joe-val, úgy vélte, az
efféle helyek csak történelmi regényekben léteznek. Pedig
dehogy. Odahajtott a kapuhoz, amit Morris őrzött. Morris a
nyolcvanas évek elejétől fogva dolgozott itt. Ugyanabban a
melléképület együttesben lakott, ahol Isabella családja.
– Helló, Morris!
A férfi mogorván nézett rá, ahogy mindig, a maga módján
emlékeztetve, hogy csupán beházasodott a családba, és
valójában nem vér szerinti rokon. Lehetséges, hogy Morris
mogorva tekintetében ezen a napon több is rejlett, valami,
aminek a Joe halála feletti fájdalommal, vagy – és ez tűnt
valószínűbbnek – az Isabellával és a paprikaspray-támadással
kapcsolatos pletykákhoz lehetett köze. Morris vonakodva
megnyomta a gombot, és a kapu kitárult, ám oly lassúsággal,
hogy szabad szemmel szinte észre sem lehetett venni.
Maya végighajtott a lágy lankákon, el a füves teniszpálya és a
szabványos méretű futballpálya mellett („labdarúgópálya” –

világosította fel annak idején Joe, noha Maya egyik kifejezést
sem használta soha), aztán megérkezett a Tudor udvarházhoz,
amely mindig Bruce Wayne régi Batman-tévésorozatban
szereplő otthonára emlékeztette. Azon sem lepődött volna meg,
ha egy csapat rókavadászathoz öltözött férfi várja, ám ehelyett
anyósa, Judith állt az ajtóban, egymagában. Maya a kikövezett
ösvény előtt parkolt le.
Judith gyönyörű nő volt. Filigrán, hatalmas kerek szemekkel
és finom, babaszerű vonásokkal. Fiatalabbnak tűnt tényleges
koránál. Itt-ott sor került némi kezelésre – botox, talán egy kis
igazítás a szeme körül –, de ízlésesen, és fiatalosságát javarészt a
génjeinek,
vagy
a
mindennapos
jógagyakorlatoknak
köszönhette. Az alakja még mindig vonzotta a tekintetet. A
férfiak ellenállhatatlan vonzalmat éreztek iránta – a külleme, az
esze, a pénze iránt – de ha találkozgatott is valakivel, Maya
semmit sem tudott róla.
– Szerintem titokban szeretőket tart – közölte egyszer
Mayával Joe.
– Miért titokban?
De Joe egy vállrándítással elintézte a kérdést.
A fáma szerint Judith valaha hippiként élt a Nyugati Parton.
Maya hihetőnek találta ezt. Ha az ember alaposabban
megfigyelte, néha még mindig felfedezett a tekintetében
valamiféle zabolázatlanságot.
Judith megindult lefelé a lépcsőn, de az utolsó előtti
lépcsőfokon megállt, hogy nagyjából ugyanolyan magasnak
tűnjön, mint Maya.
– Lily hol van?
– Bölcsődében.
Maya várta, hogy anyósa arcán némi meglepettség jelenjen
meg, de semmi ilyesmi nem mutatkozott.
– El kell rendeznetek ezt az ügyet Isabellával.
– Elmondta neked?

Judith feleslegesnek érezte, hogy válaszoljon.
– Akkor segíts elrendezni! – kérte Maya. – Hol találom?
– Ha jól tudom, Isabella elutazott.
– Mennyi időre?
– Nem tudom. Addig is, alkalmazhatnád Rosát.
– Nem tartom jó ötletnek.
– Te is tudod, hogy annak idején Joe dadája volt.
– Igen.
– És?
– Nem tartom jó ötletnek.
– Szóval Lily a bölcsődében marad? – Judith helytelenítőn
ingatta a fejét. – Évekkel ezelőtt hivatalos minőségben részt
vettem bölcsődék munkájában. – Judith a pszichiáterkamara
tagja volt, és a mai napig hetente kétszer fogadott pácienseket
Manhattanben, az Upper East Side-on. – Emlékszel arra a
rengeteg gyermekbántalmazási ügyre a hetvenes-nyolcvanas
évekből?
– Hát persze. Miért, talán bevontak szakértőként?
– Valami ilyesmi.
– Úgy tudtam, mindegyik esetről kiderült, hogy hamis
vádakról van szó. Gyerekhisztéria vagy hasonló.
– Igen – ismerte el Judith. – A gondozókat mind tisztázták.
– Akkor?
– A gondozókat tisztázták – ismételte el – a rendszert viszont
nem feltétlenül.
– Nem tudlak követni.
– A bölcsődében rendkívül könnyű befolyásolni a gyerekeket.
Miért?
Maya vállat vont.
– Gondolj bele! Ezek a gyerekek mindenféle rémtörténetekkel
álltak elő. Feltettem magamnak a kérdést, miért. Miért akarták
ezek a gyerekek mindenáron azt mondani, amit a szüleik hallani

akartak? Talán, de csak talán, ha a szüleik többet törődtek volna
velük…
Ez Maya szerint meglehetősen túlzó következtetésnek
hangzott.
– A lényeg, hogy ismerem Isabellát. Kislány kora óta
ismerem. Megbízom benne. A bölcsődében dolgozókat nem
ismerem, és nem is bízom bennük… ahogy te sem.
– Itt a bizalomnál sokkal többre támaszkodhatok – válaszolta
Maya.
– Nem értem.
– Figyelhetem őket.
– Hogy mi?
– Többen nagyobb biztonságban vagyunk. Kellően sokan
tartjuk szemmel őket, többek között én is. – Odatartotta az
alkalmazást, megérintette a gombot, és megjelent Lily az
Elsa-jelmezben. Judith átvette a telefont, és elmosolyodott a kép
láttán.
– Most mit csinál?
Maya egy pillantást vetett a kijelzőre.
– A pörgés alapján úgy sejtem, hogy a Jégvarázs zenéjére
táncol.
– Mindenütt kamerák – mondta a fejét ingatva Judith. –
Teljesen megváltozott a világ. – Visszaadta Mayának a telefont.
– Szóval mi történt közted és Isabella között?
Nem lett volna okos dolog most belemenni ebbe, különösen,
mivel Joe végakaratának felolvasására gyűltek össze.
– Semmi, ami miatt aggódni kellene.
– Lehetek őszinte?
– Előfordul, hogy nem vagy az?
Judith elmosolyodott.
– Ebben hasonlítunk egymásra, te meg én. Vagyis, sok
mindenben. Mindketten beházasodtunk ebbe a családba.

Mindketten megözvegyültünk. És mindketten kimondjuk, amit
gondolunk.
– Hallgatlak.
– Még mindig eljársz az orvosodhoz?
Maya nem felelt.
– Megváltoztak a körülmények, Maya. A férjedet
meggyilkolták. Te szemtanúja voltál ennek. Téged is
megölhettek volna. Most már egyedül neveled a kislányodat. Ha
hozzáadod ezt a rengeteg stresszt a korábbi diagnózishoz…
– Mit mesélt neked Isabella?
– Semmit – felelte Judith. Maya vállára tette a kezét. –
Magam is kezelhetnélek, de…
– De nem lenne jó ötlet.
– Pontosan. Helytelen lenne. Szerencsésebb, ha megmaradok
az unokáját rajongva szerető nagyszülő és a menyét támogató
anyós szerepénél. Arra akartam kilyukadni ezzel, hogy van egy
kollégám. Voltaképp barátom. Velem együtt járt a Stanfordra.
Biztosra veszem, hogy a Veteránügyi Hivatal pszichiáterei
értenek a munkájukhoz, de ez a nő a szakma legjobbja.
– Judith!
– Igen?
– Semmi bajom.
– Anya! – szólalt meg egy hang.
Judith hátrafordult. Caroline, a lánya és Joe nővére állt ott. A
két nő hasonlított egymásra, látni lehetett, hogy anya és lánya,
Judith mégis mindig erősnek és magabiztosnak mutatkozott,
míg Caroline mintha mindig épp meghunyászkodni készült
volna.
– Helló, Maya!
– Caroline.
Újabb puszik.
– Heather a könyvtárszobában vár ránk-jelentette be
Caroline. – Neil már ott van.

Judith arca elkomorodott.
– Akkor menjünk!
Judith odaállt Caroline és Maya közé, hagyta, hogy két
oldalról belé karoljanak. Néma csendben átsétáltak a nagy
előcsarnokon, el a bálterem mellett. A kandalló fölött id. Joseph
T. Burkett arcképe függött. Judith egy pillanatra megállt, és
felbámult rá.
– Joe annyira hasonlított az apjára – jegyezte meg.
– Valóban – értett egyet vele Maya.
– Még valami, ami közös bennünk – merengett el Judith, a
szája körül egy félmosollyal. – Férfiban is egyezett az ízlésünk,
azt hiszem.
– Hát igen, magas, sötétbarna hajú és jóképű – válaszolta
Maya. – Nem hinném, hogy emiatt kirínánk a többségből.
Judith elmosolyodott ezen.
– Milyen igaz.
Caroline kinyitotta a kétszárnyú ajtót, és beléptek a
könyvtárszobába. Talán azért, mert Maya az imént látta
beöltözni a kislányokat, vagy mert Lilyvel nemrégiben
megnézték A szépség és a szörnyeteget, de a könyvtárszoba
határozottan a Szörnyetegére emlékeztette. A terem két emelet
magas volt, sötét tölgyfából készült, a padlótól a mennyezetig érő
beépített könyvespolcokkal. A keleti szőnyegeket színes
mintázatok díszítették. A mennyezetről hatalmas csillár lógott.
Öntöttvas síneken két létrát lehetett ide-oda tolni. Egy
tekintélyes méretű antik földgömbben kristály asztali
konyakosüveg állt. Neil, Joe egyetlen életben maradt fivére már
öntött magának.
– Szia, Maya!
Újabb puszik, habár felületesebbek. Neilt mindenben a
felületesség jellemezte. Azok közé a körtetestű pasasok közé
tartozott, akiken még a leggondosabban szabott öltöny is mintha
lötyögött volna.

– Kérsz egy pohárral?
Az üvegre mutatott.
– Kösz, nem – válaszolta Maya.
– Biztosan nem?
Judith összeszorította a száját.
– Délelőtt kilenc óra van, Neil.
– Valahol viszont délután öt. Nem ezt szoktuk mindig
mondani? – Felnevetett. Senki sem kacagott vele. – Ráadásul az
ember nem mindennap hallhatja, hogy felolvassák a bátyja
végrendeletét.
Judith elfordította a tekintetét. Neil tejfelesszájú volt, a
legkisebb a négy Burkett gyerek közül. Joe született elsőként, egy
évvel utána Andrew, aki „a tengerben lelte halálát” – a család
mindig így fogalmazott –, azután Caroline és utolsóként Neil.
Most furcsamód Neil irányította a családi birodalmat. Az
idősebb Joseph, akit pénzügyekben sosem a szentimentalitás
jellemzett, rá bízta a vagyont a bátyjai helyett.
Joe egy vállrándítással elintézte.
„Neil könyörtelen – magyarázta egyszer Mayának. – Apa
mindig is szerette a könyörtelenséget.”
– Esetleg leülhetnénk – javasolta Caroline.
Maya rápillantott a székekre – a kényelmes bordó fotelokra –
és eszébe jutott az álma. Egy pillanatra maga előtt látta Joe-t
abban a szmokingban, ahogy a combján átvetett lábbal, gyűrött
mandzsettával, megközelíthetetlenül a semmibe réved.
– Hol van Heather? – kérdezte Judith.
– Már itt is vagyok.
Mindannyian az ajtó felől érkező hang felé fordultak. Heather
Howell immár tíz éve szolgált a család ügyvédjeként. Azelőtt
Heather édesapja, III. Charles Howell látta el ugyanezt a
feladatot. Előtte Heather nagyapja, II. Charles Howell töltötte be
e pozíciót.
Az első Charles Howellről nem szólt a fáma.

– Jól van – nyugtázta Judith. – Akkor lássunk hozzá!
Furcsának tűnt, Judith mennyire könnyedén váltott szerető
anyafigurából szigorú agyturkásszá, vagy – mint most – merev,
óvilági matriarchává, némi brit akcentust csempészve a
beszédébe.
Sorra helyet foglaltak, Heather Howell azonban állva maradt.
Judith hátrapillantott az ügyvédnő felé.
– Valami probléma merült fel?
– Sajnos igen.
Heather azon ügyvédek közé tartozott, akiket a magabiztosság
és hozzáértés aurája vesz körül. Maya először közvetlenül Joe
házassági ajánlatát követően találkozott Heather Howell-lel.
Heather ugyanebbe a szobába hívatta, és rögtön eléje tolta a
házassági szerződést. Gyakorlatias, mégsem barátságtalan
hangon közölte Mayával: – Az okmány aláírása nem képezheti
vita tárgyát.
Heather Howell most először tűnt kissé tanácstalannak, vagy
legalábbis olyannak, mint aki a komfortzónáján kívülre került.
– Heather! – értetlenkedett Judith.
Heather Howell odafordult felé.
– Mi folyik itt?
– Attól tartok, el kell halasztanunk a végakarat felolvasását.
Judith Caroline-ra pillantott. A lánya visszanézett rá. Maya
csak állt ott. Judith visszafordult Heatherhez.
– Megtenné, hogy elmagyarázza, miért?
– Be kell tartani bizonyos előírásokat.
– Miféle előírásokat?
– Semmi olyasmit, ami miatt aggódni kellene, Judith.
Judithnak nem tetszett ez a válasz.
– Úgy nézek ki, mint aki tűri az efféle leereszkedő
hangnemet?
– Semmiképp.
– Akkor miért nem olvashatjuk fel végre Joe végrendeletét?

– Nem arról van szó, hogy nem lehet felolvasni – válaszolta
Heather, aki minden szót alaposan mérlegelt, mielőtt elhagyta a
száját.
– Hanem miről?
– Arról, hogy késedelem merült fel.
– Ismételten megkérdezem: miért?
– Valójában csak adminisztrációs kérdés – felelte Heather.
– Ezt hogy érti?
– Nos, nem adták ki a hivatalos halotti bizonyítványt.
Csend.
– Már csaknem két hete halott – értetlenkedett Judith. –
Megvolt a temetés.
Zárt koporsóval, villant Maya eszébe.
Nem Maya döntött így. Ő hagyta, hogy Joe családja intézze ezt
a dolgot. Neki nem számított. A halál az halál. Hadd tartsanak
olyan szertartást, amely a leginkább enyhíti a fájdalmukat. A zárt
koporsó akkor természetesen teljesen logikusnak tűnt. Joe-t
fejbe lőtték. Hiába tesz meg minden tőle telhetőt a temetkezési
vállalkozó, az ilyesmi akkor sem kellemes látvány.
Ismét Judith szólalt meg: – Heather!
– Igen, persze, tudom. Mármint magam is részt vettem a
temetésen. De a hagyatéki eljáráshoz halotti bizonyítvány
szükséges, valamiféle bizonyíték. Szokatlan esettel állunk
szemben. Az egyik munkatársamat már ráállítottam, hogy
nézzen utána az idevágó joggyakorlatnak. Mivel Joe-t
meggyilkolták, a rendőrségnél dolgozó hivatalos személytől kell
igazolást kapnunk. Nemrégiben tájékoztattak, hogy valamivel
több időt fog igénybe venni a bizonyítékok megszerzése.
– Mennyi időt? – kérdezte Judith.
– Ezt nem tudom megmondani, de remélem, hogy nem fog
tovább tartani egy-két napnál most, hogy ráálltunk az ügyre.
Neil először szólalt meg.

– Hogy érti, hogy bizonyítékot? Mármint bizonyítékot arról,
hogy Joe halott?
Heather Howell a jegygyűrűjével babrált.
– Tényleg nem jutott tudomásomra még minden tény, de
mielőtt megkezdenénk a hagyatéki eljárást, ezt… Hívjuk
gubancnak, rendben?… Ezt a kis gubancot szét kell bogoznunk.
Az embereim már dolgoznak rajta. Majd jelentkezem.
Miután pillanatnyilag mindenki döbbent csendben állt,
Heather Howell sebesen sarkon fordult, és távozott.
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– Semmiség – jelentette ki Judith, miközben visszakísérte
Mayát az előcsarnokba.
Maya nem válaszolt.
– Ilyenek az ügyvédek. Mindennek bizonyos módon kell
történnie, természetesen az ember saját védelmében, de
leginkább azért, hogy több órát számolhassanak el. –
Próbálkozott egy mosollyal, de sikertelenül. – Meggyőződésem,
hogy a körülmények miatt viszik túlzásba az aktatologatást… –
Ekkor elhallgatott, mintha csak most jött volna rá, hogy Joe-ról,
és nem valamiféle jogi problémáról beszél.
– Két fiú – mondta elhaló hangon.
– Részvétem.
– Egyetlen anyának sem szabadna eltemetnie két fiát.
Maya a fejét csóválta.
– Nem – válaszolta – egyetlen anyának sem szabadna.
– Ahogy egy fiatal nőnek sem szabadna eltemetnie a nővérét
és a férjét.
„Bárhova mész, a halál jár a nyomodban, Maya…”
Talán Judithot is követte.
Judith még egy pillanatig szorította a kezét, aztán eleresztette.
– Keressük egymást, Maya!
– Természetesen.
Megindultak ki, a napsütésbe. Judithot a fekete limuzinja
várta odakint. A sofőr kinyitotta neki az ajtót.
– Mielőbb hozd át hozzánk Lilyt!
– Át fogom.
– És kérlek, rendezd ezt a dolgot Isabellával!

– Minél előbb találkozni tudok vele – válaszolta Maya – annál
hamarabb túlléphetünk ezen a félreértésen.
– Meglátom, mit tehetek.
Judith beült hátulra. A sofőr becsukta az ajtót. Maya
megvárta, amíg a limuzin a bejáró végénél eltűnik szem elől.
Amikor a kocsijához ért, Caroline várta.
– Van egy kis időd, hogy beszéljünk? – kérdezte Caroline.
Nem igazán – gondolta magában Maya. Már alig várta, hogy
elmehessen. Akadt néhány elintéznivalója. Pontosabban kettő.
Először is el akart nézni a személyzet lakásaihoz, hátha sikerül
meglepnie Rosát. Ha ott nem érne célhoz, kidolgozott egy B
tervet is, hogyan találhatná meg Isabellát. Másodszor pedig el
kellett mennie a Bőr és Csipkébe, hogy kiderítse, mi köze lehet
ennek a „férfiklubnak” az elhunyt nővéréhez.
Caroline Maya karjára tette a kezét.
– Kérlek!
– Jól van, rendben.
– De ne itt! – Caroline tekintete ide-oda cikázott, miközben
kimondta ezt. – Sétáljunk egyet!
Maya elfojtott egy sóhajt. Caroline megindult a kövezett
autóbejárón. A kutyusa, egy László nevű havannai pincsi a
nyomukban caplatott. A kutyát nem tartották pórázon, de ha
valakinek ekkora birtoka van, mégis hova kódoroghatott volna el
László, ahol veszély fenyegetné? Maya kíváncsi lett volna, vajon
milyen lehetett itt felnőni, egy ilyen fényűző, szép és nyugodt
helyen, ahol az ember bárhova nézett, a fű, a fák, az épületek,
minden az övé volt.
Caroline elkanyarodott jobbra. László velük tartott.
– Apám Joe-nak és Andrew-nak építtette azt. – Caroline a
focipálya felé mosolygott. – A teniszpálya az én
felségterületemnek számított. Szerettem teniszezni. Rengeteget
edzettem. Apám gondoskodott róla, hogy Port Washington
legjobb hivatásosai járjanak át, és adjanak magánórákat nekem.

De sosem szerettem, tudod? Annyit edzettem, amennyit csak
akartam, és érzékem is volt hozzá. A középsuliban én voltam a
legjobb. Ahhoz viszont, hogy valaki szintet lépjen,
megszállottnak kell lennie. Ezt nem lehet színlelni.
Maya bólintott, mivel nem tudta, mi mást tehetne. László
kinyújtott nyelvvel baktatott utánuk. Caroline valami fontosat
készült mondani. Maya nem siettette. Türelmesnek kellett
lennie.
– Joe és Andrew viszont… ők szerették a focit. Imádták.
Mindketten kiválóan játszottak. Joe csatár volt, Andrew pedig
kapus. Meg sem tudnám mondani, hány órát töltöttek a pályán,
Joe a kapura rúgást gyakorolta, míg Andrew kivédeni próbálta a
rúgásokat. Az a háló, mennyire is lehet, úgy négyszáz méterre a
háztól, nem?
– Azt hiszem.
– Hallani lehetett a nevetésüket az ablakon keresztül. Anyám
rendszeresen üldögélt a szalonban, és csak mosolygott.
Most Caroline is elmosolyodott. A mosolya az édesanyjáéra
hajazott, ugyanakkor annak csak árnyéka volt, közel sem
annyira delejező és megnyerő, mint az eredeti.
– Sokat tudsz Andrew bátyámról?
– Nem – felelte Maya.
– Joe nem mesélt róla?
Természetesen mesélt. Joe egy óriási titkot fedett fel előtte az
öccse halála kapcsán, amit Mayának nem állt szándékában
megosztani se Caroline-nal, sem bárki mással.
„A világ úgy hiszi, az öcsém véletlenül esett a vízbe a
hajóról…”
Joe-val egy Turks- és Caicos-szigeteki üdülőhelyen hevertek
meztelenül az ágyban. Mindketten a hátukon feküdtek, és a
mennyezetet bámulták. Joe szeme csillogott a holdfényben. Az
ablakot kitárták, és az óceáni szellő bizsergette Maya bőrét.
Maya akkor megfogta Joe kezét.

„Az igazság az, hogy Andrew kiugrott…”
– Nem mesélt különösebben sokat.
– Túlságosan fájt neki, gondolom. Annyira közel álltak
egymáshoz. – Caroline megtorpant. – Kérlek, ne érts félre,
Maya. Joe és Andrew is szeretett engem, és, hát, Neil volt az
idegesítő kistestvér, akit megtűrtek. Voltaképp azonban ők
ketten együvé tartoztak: Joe és Andrew. Mindketten ugyanabba
a magániskolába jártak, amikor Andrew meghalt, tudtál róla?
Maya bólintott.
–A
Franklin
Biddle
Academyre,
Philadelphiában.
Ugyanabban a kollégiumban laktak, ugyanabban a
focicsapatban játszottak. Itt ez a hatalmas ház, Joe és Andrew
mégis közös hálószobát akart.
„Andrew öngyilkos lett, Maya. Ekkora fájdalmakkal
küzdött, én meg észre sem vettem…”
– Maya!
Odafordult felé.
– Te mire véled ezt a mai dolgot? Ezt a… halasztást?
– Nem tudom.
– Elképzelésed sincs?
– Az ügyvédetek azt sugallta, hogy valami bürokratikus
gubanc lehet.
– És te elhiszed ezt?
Maya vállat vont.
– A seregben szolgáltam. A bürokratikus gubancok ott
gyakorlatilag a normának számítanak.
Caroline leszegte a tekintetét.
– Mi az? – kérdezte Maya.
– Láttad őt?
– Kit?
– Joe-t – felelte Caroline.
Maya érezte, hogy az egész teste megdermed.
– Mit akarsz ezzel mondani?

– A tetemét – válaszolta szinte súgva Caroline. – A temetés
előtt. Láttad Joe holttestét?
Maya lassan megrázta a fejét.
– Nem.
Caroline felemelte a tekintetét.
– Nem gondolod, hogy ez kissé fura?
– Zárt koporsóban temették el.
– Te döntöttél így?
– Nem.
– Akkor ki?
– Gondolom, az édesanyád.
Caroline bólintott, mintha így már értette volna.
– Kértem, hogy megnézhessem.
Felejtsük el a békét és nyugalmat – a környék csendje
egyszerre fullasztóvá vált. Maya próbált mélyen, egyenletesen
lélegezni. Mindig volt valami a csendben, mindenféle csendben,
amit egyszerre élvezett és félt.
– Láttál már elég halottat, ugye, Maya?
– Nem értem, mire akarsz kilyukadni.
– Amikor elesik egy katona, miért annyira fontos, hogy
hazahozzák a holttestét?
Caroline most már bosszantotta.
– Mert senkit sem hagyunk hátra.
– Igen. Ezt már hallottam. De miért? Tudom, hogy azt fogod
mondani, hogy tisztelegjetek a halottak előtt, meg minden, de
szerintem többről van szó. Az a katona halott. Semmit sem
tehettek a pasasért… vagy nőért, nem szeretnék szexistának
tűnni. Hazahozzátok a holttestet, de nem a halott, hanem a
család kedvéért, ugye? Az otthon maradt szeretteknek látniuk
kell az elhunytat. Szükségük van a testre. A lezárás végett.
Mayának semmi kedve nem volt belemenni a témába.
– Mit akarsz mondani ezzel?

– Nem pusztán szerettem volna, ha láthatom Joe-t.
Szükségem volt rá. Szükségem volt arra, hogy valóságos legyen.
Ha nem látod a holttestet, nem igazán fogod fel. Olyan, mintha…
– Milyen?
– Mintha talán meg sem történt volna. Mintha az illető még
mindig élne. Álmodsz vele.
– Halottakkal is szoktak álmodni.
– Jaj, tudom! De így másképp teszel pontot a végére. Amikor
Andrew a tengerben lelte halálát…
Már megint ez az ostoba megfogalmazás.
– …az ő holttestét sem láttam.
Ez meglepte Mayát.
– Várj csak, miért nem? Kihúzták a vízből, nem?
– Nekem ezt mondták.
– Úgy gondolod, hogy nem igaz?
Caroline vállat vont.
– Fiatal voltam. Nem mutatták meg nekem a holttestet. Őt is
zárt koporsóban temették el. Látomások törnek rám, Maya. Róla
álmodozom. Még mindig. A mai napig. Arról álmodozom, hogy
Andrew meg sem halt, és amikor felébredek, ott áll a focipályán,
a kapu mellett, mosolyog, és véd. Ó, tudom, hogy már nincs
velünk. Tudom, hogy meghalt abban a balesetben, ugyanakkor
nem tudom. Érted? Sosem tudtam elfogadni Andrew halálát.
Időnként arra gondolok, hogy túlélte az esést, és elúszott, és egy
szigeten él valahol, és egy nap még láthatom majd, és minden
jóra fordul. Viszont ha láthattam volna a holttestét…
Maya kővé dermedve állt.
– Ezért aztán tudtam. Tudtam, hogy ezúttal nem követhetem
el ugyanezt a hibát. Ezért kértem, hogy hadd nézzem meg Joe
holttestét. Könyörögtem! Nem érdekelt, hogy teljesen
szétroncsolódott a feje. Ez bizonyos szempontból még segített is
volna. Szükségem lett volna rá, hogy elfogadhassam: tényleg
nincs már közöttünk, tudod?

– És nem nézhetted meg?
Caroline megrázta a fejét.
– Nem engedték.
– Ki nem engedte?
Caroline hátranézett a háló felé.
– Két bátyám. Mindketten annyira fiatalon. Lehet, hogy
csupán balszerencse, nem? Előfordul az ilyesmi. De egyik
esetben sem láttam a holttestet. Figyelted, hogyan fogalmazott
Heather? Hogy hivatalosan senki sem hajlandó holttá
nyilvánítani Joe-t. Mindkét bátyámmal ez történt. Olyan ez,
mintha… – Visszafordította a tekintetét, és Maya szemébe
nézett. – Mintha lehetséges lenne, hogy mindketten élnek.
Maya nem mozdult.
– De nem élnek.
– Tudom, hogy őrültségnek hangzik…
– Őrültség is.
– Összekaptál Isabellával, igaz? Elmesélte. Azt mondta, arról
üvöltöztél, hogy Joe-t láttad. Miért csináltál ilyet? Hogy értetted
ezt?
– Caroline, hallgass ide rám! Joe halott.
– Hogyan lehetsz ebben ennyire biztos?
– Ott voltam.
– De nem láttad meghalni, igaz? Sötét volt. Mire leadták a
harmadik lövést, már elfutottál.
– Figyelj rám, Caroline! Kiszállt a rendőrség. Nyomoztak. Joe
nem kelt fel az első két lövés után, amiket láttam, és nem próbált
elmenekülni. A rendőrség még két gyanúsítottat is őrizetbe vett.
Hogyan magyarázod ezt az egészet?
Caroline a fejét rázta.
– Mi az?
– Úgysem hinnél nekem.
– Tegyünk egy próbát!

– A rendőr, aki a nyomozást vezeti – kezdte Caroline. – Roger
Kierce-nek hívják.
– Így van.
Csend.
– Caroline, mit akarsz mondani?
– Tudom, hogy őrültségnek fog hangzani…
Maya mindenáron ki akarta szedni belőle az információt.
– Van egy magánbankszámlánk. Nem akarok belemenni a
részletekbe. Nem fontosak. Legyen elég annyi, hogy képtelenség
lenne visszakövetni a forrásig. Érted, mire gondolok?
– Azt hiszem. Várj! WTC a cég neve?
– Nem.
– Nem Houstonban lett bejegyezve?
– Nem, offshore vállalat. Miért kérdeztél rá Houstonra?
– Nem érdekes. Folytasd! Van egy privát tengerentúli
számlátok.
Caroline a kelleténél egy szívverésnyivel hosszabb ideig
bámult rá.
– Átnéztem néhány friss internetes tranzakciót.
Maya bólintott, igyekezett biztatóan nézni.
– Az átutalások többsége csak számmal jelölt bankszámlára
vagy offshore vagyonkezelőknek ment el, olyan helyekre,
ahonnan többször továbbküldik, hogy aztán ne lehessen
lenyomozni. Itt sem lenne értelme belemenni a részletekbe.
Viszont egy név is felbukkant. Több kifizetésre sor került Roger
Kierce számára.
Maya szemrebbenés nélkül fogadta a csapást.
– Biztos vagy ebben?
– Láttam.
– Mutasd meg!
– Hogy micsoda?
– Az interneten beléphetsz a számlába – válaszolta Maya. –
Szóval mutasd meg!

Caroline begépelte a jelszót. Ugyanaz az üzenet – „HIBÁS
FELHASZNÁLÓNÉV VAGY JELSZÓ” – jelent meg a képernyőn
harmadszorra is.
– Nem értem – dünnyögte Caroline. A könyvtárszobai
számítógép előtt ült. – Maya!
Maya a háta mögé lépett, és a kijelzőre meredt. Ne siesd el! –
nyugtatta magát. Gondold át! De ezen nem kellett sokáig
gondolkoznia. Pillanatok alatt leszűkítette a lehetőségek számát,
és arra jutott, hogy mindössze két dolog valamelyike
történhetett: vagy Caroline szórakozott vele, vagy valaki
megváltoztatta a jelszót, hogy Caroline ne férhessen hozzá a
számlához.
– Egész pontosan mit láttál? – kérdezte Maya.
– Már mondtam. Pénzátutalásokat Roger Kierce-nek.
– Hányat?
– Nem tudom. Talán hármat.
– Milyen összegeket utaltak?
– Mindegyik esetben kilencezret.
Kilencezer. Logikusnak tűnt. Tíz lepedő alatt semmit sem
kellett bejelenteni.
– Mi van még? – faggatózott tovább Maya.
– Ezt hogy érted?
– Mikor történt az első átutalás?
– Nem tudom.
– Azelőtt vagy azután, hogy Joe-t meggyilkolták?
Caroline az ajkához érintette az ujját, és elgondolkodott.
– Nem vagyok teljesen biztos benne, de…
Maya kivárt.
– De esküdni mernék rá, hogy az elsőre még előtte került sor.

Maya két taktika közül választhatott.
Az egyik szinte adta magát. Kérdőre vonja Judithot. Kérdőre
vonja Neilt. Mindkettőjüket most rögtön megkeresi, és
válaszokat követel. Viszont akadtak problémák a közvetlen
megoldással. A logisztikát figyelembe véve, pillanatnyilag
egyikük sem tartózkodott elérhető helyen, de még ennél is
lényegesebb kérdésnek tűnt, hogy pontosan mit szeretne
kideríteni? Ha eltitkolnak valamit, vajon bevallanák? Még ha
sikerülne is valahogy rákényszerítenie őket, hogy belépjenek az
internetes banki felületre, vajon mostanra nem semmisítették
meg a bizonyítékot, vagy tüntették el azt valahogy?
És mégis mit tüntettek el?
Mit gyanított Maya, mi folyik itt? Miért fizethette le a Burkett
család a rendőrt a gyilkossági osztályról, aki Joe halála ügyében
nyomozott? Lehetett ennek bármi értelme? Tegyük fel, hogy
Caroline őszintén beszélt. Ha az első kifizetésre a gyilkosság előtt
került sor, akkor megint csak felmerül a kérdés, hogy honnan
tudhatták, melyik nyomozóra osztják az ügyet? Nem, ennek így
semmi értelme nem volt. Caroline egyébként sem volt biztos az
első átutalás időpontjában. Sokkal logikusabb lett volna – a
„sokkal logikusabb” ez esetben csak egy hajszálnyival állt az
„abszolút logikában” felett – ha a kifizetések mindegyikére a
gyilkosság után került volna sor.
De mi végre?
Gondoljuk át előre a lépéseket! Ez vezethet el a megoldáshoz.
És ha Maya több lépéssel előre átgondolta, mi történne, ha
közvetlenül Neilt vagy Judithot kérné számon, feltéve, hogy ők
álltak az állítólagos kifizetések mögött, semmi olyasmit nem
látott, amit komolyabban a hasznára fordíthatna. Felfedné
magát előttük, méghozzá anélkül, hogy cserébe értékes
információhoz jutna.
Légy türelemmel! Előbb tudd meg amit lehet. Aztán, ha
szükséges, vond őket kérdőre! Azt szokták mondani, hogy egy

ügyvédnek sosem szabad olyan kérdést feltennie, amire nem
tudja eleve a választ. Hasonlóképp egy jó katona addig nem
támad, amíg ki nem kalkulálta és hárítani nem tudja a
legvalószínűbb ellenlépéseket.
Nem sokkal ezelőtt még kidolgozott haditervvel indult:
elkapja valahogy Isabellát, és szóra bírja. Kideríti, hogy Claire
miért hívogatta titokban a Bőr és Csipkét.
Ragaszkodj a haditervhez! Kezdd Isabella házánál!
Hector nyitott ajtót.
– Isabella nincs itthon.
– Mrs. Burkett úgy véli, beszélnünk kellene Isabellával.
– Nincs az országban – válaszolta Hector.
Egy frászt nincs.
– Meddig lesz külföldön?
– Majd felhívja magát. Kérem, ne jöjjön ide többet!
Hector becsukta az ajtót. Maya pontosan erre számított.
Amikor visszaindult a kocsijához, kitérőt tett Hector
kisteherautója felé, és anélkül, hogy lassított volna, mágneses
GPS-nyomkövetőt csapott a lökhárító alá.
Nincs az országban… na persze!
A nyomkövető egyszerűen működött. Az ember letöltötte az
alkalmazást, megnyitotta a térképet, és pontosan látta, hogy az
adott pillanatban merre jár és korábban merre járt a jármű. Nem
volt nehéz beszerezni. A bevásárlóközpontban két üzletben is
lehetett kapni ilyet. Maya egy pillanatig sem hitte el, hogy
Isabella külföldre utazott.
Hector viszont, erre fogadni mert volna, előbb-utóbb elvezeti
őt a húgához.
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Sokan azt feltételeznék, hogy a Bőr és Csipke estig ki sem nyit.
Tévednének. A MetLife stadion, a New York Giants és a Jets
közös otthonának árnyékában meghúzódó Bőr és Csipke délelőtt
11-kor nyitott, és „fényűzően bőséges svédasztalos ebédet”
kínált. Maya ezelőtt már járt sztriptízbárban, általában az
eltávozások alkalmával. Férfi bajtársai ilyen helyeken engedték
ki a gőzt. Maya egyszer-kétszer tartott csak velük. Nyilvánvalóan
nem neki találták ki az effélét, ám erre aligha lehetett volna
rájönni a sztároknak kijáró figyelemből, amivel a női vendégeket
körülrajongták. Minden rúdtáncos tüstént bepróbálkozott nála.
Mayának volt erre elmélete – nem annyira arról lehetett szó,
hogy a táncosok leszbikusok lettek volna, inkább
férfiellenességük nyilvánult meg így – de azt magában tartotta.
A Bőr és Csipke ajtajában az elhagyhatatlan izomagy állt.
Százkilencvenhárom centi magas, legalább százharmincöt kiló,
semmi nyak, rövidre nyírt haj, és olyan szűk fekete pólót viselt,
hogy jóformán érszorítóként feszült a bicepszére.
– Hm, ez igen! – üdvözölte, mintha ingyen előétellel kínálták
volna. – Mit tehetek önért, kis hölgyem?
Atyaég!
– Az üzletvezetővel kell beszélnem.
A férfi összeszűkítette a szemét, és végigmérte Mayát –
húsvizsgálat – aztán bólintott.
– Ajánlása van?
– Az üzlet vezetőjével szeretnék beszélni.
Izomagy legalább harmadszorra vette alaposan szemügyre.

– Kissé öregnek tűnik az ilyesfajta munkához – közölte
Mayával. Aztán megint bólintott, és rávillantotta az összes fogát.
– De ami engem illet, szerintem iszonyúan dögös.
– A maga szájából ez igazán komoly dicséret – válaszolta
Maya.
– Halálkomolyan beszélek. Maga tényleg dögös. Csodálatosan
feszes a teste.
– Mindjárt elájulok. Hol találom a főnököt?
Pár perccel később Maya elballagott a meglepően bő
választékkal szolgáló svédasztal mellett. Még csak alig néhányan
lézengtek odabent. A férfiak igyekeztek észrevétlenek maradni.
Két nő táncolt a színpadon, körülbelül annyi lelkesedéssel, mint
egy matekdolgozat reggelén ébredő középiskolás. Benyugtatózva
sem nézhettek volna ki ennél unottabbnak. Az erkölcsi
fenntartások nem számítottak, Mayának inkább ez volt a gondja
az efféle klubokkal. Ezekbe a nőkbe kábé annyi erotika szorult,
mint egy székletmintába.
Az üzletvezető rövid jóganadrágot és ujjatlan topot viselt.
Közölte Mayával, hogy Billynek hívják, és hogy tegeződjenek.
Billy nem nőtt különösebben magasra, túl sok időt töltött az
edzőteremben, és vékony ujjai voltak. Az irodája falát élénk
avokádózöldre festették. A számítógépen az öltözőben és a
színpadokon történteket lehetett szemmel követni. A beállítások
szöge a Growin’ Upban Lilyt figyelő kamerákéra emlékeztette
Mayát.
– Először is, hadd szögezzem le, hogy dögös vagy. Oké?
Dögös.
– Ma mindenkitől ezt hallom – válaszolta Maya.
– Csupa szálkás, sportos idom. Manapság nagyon népszerű az
ilyen. Mint az a dögös pipi Az éhezők viadalában. Hogy is
hívják?
– Jennifer Lawrence.

– Dehogy, nem a színésznőre gondolok, hanem a szereplőre.
Tudod, itt nálunk nagyon megy ez a fantasy dolog, ezért az lenne
a legjobb… – Billy csattintott egyet vékony ujjaival. – Katniss!
Így hívták a főszereplőt, igaz? A dögös spinkót a bőrszerkóban az
íjjal meg a nyilakkal, meg minden. Katniss Evervalaminek. De…
– A szeme elkerekedett. – Azt a leborult, ez igazán zseniális.
Katniss helyett Kancis lesz a neved. Vágod?
A hátuk mögül egy nő hangja szólalt meg: – Nem dolgozni jött
ide, Billy.
Maya hátrafordult, és egy szemüveges nőt pillantott meg. A
harmincas éveit taposta, és elegáns, szalonban készíttetett
kosztümöt viselt, ami úgy rítt ki az itteni környezetből, akár a
cigaretta a konditeremből.
– Ezt hogy érted? – kérdezte Billy.
– Nem az a típus.
– Ej már, Lulu, ne légy ilyen előítéletes! – méltatlankodott
Billy.
Lulu félmosolyt villantott Mayára.
– A legfurcsább helyekre is befészkeli magát a tolerancia. –
Aztán Billyhez fordult: – Majd én elintézem.
Billy kiment az irodából. Lulu közelebb lépett, és rápillantott
a kameraképekre. Kattogtatni kezdett az egérrel, minden
megfigyelő kamerát ellenőrzött.
– Mit tehetek önért? – kérdezte Lulu.
Értelmetlen lett volna kertelnie.
– A nővérem régebben többször idetelefonált. Azt próbálom
kideríteni, hogy miért.
– Lehet asztalt foglalni nálunk. Talán ezért.
– Hát, ezt kötve hinném.
Lulu vállat vont.
– Fogalmam sincs, mit mondhatnék. Rengetegen felhívnak
minket.
– Claire Walkernek hívták. Mond valamit önnek a név?

– Nem számít. Még ha mondana is, nem árulnám el. Tudja,
miféle szórakozóhely ez. Sokat adunk a diszkrécióra.
– Ez dicséretes dolog.
– Ne akarjon ítélkezni, Miss…?
– Maya. Maya Stern. És a nővéremet meggyilkolták.
Csend.
– Volt egy titkos telefonja. – Maya elővette, és megnyitotta az
előzményeket. – Kizárólag ezt a számot hívta, és őt is csak innen
hívták.
Lulu még csak le sem pillantott.
– Őszinte részvétem.
– Köszönöm.
– De semmit sem mondhatok magának.
– Átadhatom a készüléket a rendőrségnek. Egy nő titokban
tartotta ezt a telefont. Csak ide telefonált. Aztán meggyilkolták.
Nem gondolja, hogy a rendőrök azonnal ellepnék a helyet?
– Nem – felelte Lulu. – Aligha tennék. De még ha így
döntenének is, semmi rejtegetnivalónk nincs. Honnan tudja
egyáltalán, hogy a nővére használta a telefont?
– Tessék?
– Hol talált rá? A lakásában? Együtt élt ott valakivel?
Lehetséges, hogy a telefon azé a másiké, nem a nővéréé. Házas
volt? Járt valakivel? Talán a férfié volt a mobil.
– Nem a férjéé.
– Biztos ebben? Száz százalékig az? Csak mert… és ez most
meg fogja lepni… volt már példa arra, hogy a férfiak letagadták,
hogy ide járnak. Még ha valamiképp be is tudná bizonyítani,
hogy a telefon valóban a nővéréé volt, itt tucatnyian használják a
telefonunkat. Táncosok, pultosok, felszolgálók, séfek, portások,
mosogatók, még a vendégek is. Mikor gyilkolták meg a nővérét?
– Négy hónappal ezelőtt.
– Kéthetenként letöröljük a biztonsági kamerák összes
felvételét. Megint csak a diszkréció miatt. Nem szeretnénk, ha

valaki házkutatási engedélyt szerezne, hogy kiderítse, a férje
járt-e itt vagy hasonló. Szóval, még ha meg is akarná nézni a
felvételt…
– Felfogtam – szakította félbe Maya.
Lulu leereszkedőn rámosolygott.
– Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni.
– Igen, látom, hogy teljesen összetörte a dolog.
– És ha most megengedi.
Maya odalépett hozzá.
– Egy pillanatra felejtse el a jogi vonatkozásokat. Tudja jól,
hogy nem kompromittáló dolgokat akarok kideríteni. Az
emberségére apellálok. A nővéremet meggyilkolták. A rendőrség
gyakorlatilag lemondott róla, hogy valaha megoldja az ügyet. Az
egyetlen nyom ez a telefonszám. Ezért egyszerű emberként arra
kérem, hogy segítsen nekem.
Lulu már megindult az ajtó felé.
– Rettenetesen sajnálom, amiért elveszítette a nővérét, de
nem segíthetek.

A napfény szinte az arcába robbant, amikor Maya kilépett a
klubból. Az efféle helyekre odabent mindig éjszaka borult, a való
világban azonban még alig múlt dél. A nap kegyetlen erővel
tűzött le rá. Maya hunyorgott, és a tenyerével leárnyékolta a
szemét, napfényre ráncigált Drakulaként botorkált.
– Nem kapta meg az állást? – érdeklődött Izomagy.
– Nem jött össze.
– Kár.
És most hogyan tovább?
Voltaképp megtehetné, amivel fenyegetőzött, és elvihetné a
telefont a rendőrségre. Ez természetesen azt jelentené, hogy
Kierce-nek adja át. Maya vajon megbízott a nyomozóban? Jó
kérdés. A férfi vagy kenőpénzeket kapott, vagy Caroline

hazudott. Vagy Caroline egyszerűen tévedett. Vagy… nem
számított. Maya nem bízott Caroline-ban. Sem Kierce-ben.
Akkor kiben bízott?
Jelen pillanatban nem tűnt kifizetődőnek, hogy bárkiben is
megbízzék, de azért akadt egyvalaki, aki szerinte igazat mondott:
Shane. Ami persze annyit tett, hogy Mayának óvatosan kell
eljárnia. Shane a barátja volt, ugyanakkor talpig becsületes
fazon. Maya már most rávette olyasmire, amit Shane nem tartott
helyesnek. Estére beszéltek meg találkozót a lőtéren. Ott talán
elbeszélget vele, de ha jobban belegondolt, elég valószínűtlennek
tűnt a dolog. Shane egyre többet kérdezgetett…
Várjunk csak egy pillanatra!
Maya a parkolón sétált át, miközben még mindig a hirtelen
rátört napsütéstől pislogott, amikor észrevette. Először nem is
tudatosodott benne. Jókora távolságból pillantotta meg, és
rengeteg hasonló rótta az utakat.
Rengeteg piros Buick Verano.
Ez a parkoló túlsó sarkában állt. A nagy városi terepjárót félig
eltakarta a kerítés és egy Cadillac Escalade. Maya hátrapillantott
az ajtó felé. Izomagy a fenekét bámulta. Micsoda meglepetés!
Maya intett neki, és megindult a piros autó irányába.
Meg kellett tudnia, egyezik-e a rendszám.
A kerítés tetején Maya ki tudta venni a biztonsági kamerákat.
Na és akkor mi van? Valaki ebben a pillanatban is figyeli talán,
és ha igen, ugyan mit árthat neki? Mayában már megfogant
valamiféle terv. Habár mostanában ritkának számított az ilyen,
mivel nem akarta, hogy újra felkészületlenül érje bármi is, bölcs
előrelátással
több
GPS-nyomkövetőt
vett
a
bevásárlóközpontban.
Az
első
természetesen
Hector
kisteherautójára került fel.
A másik a retiküljében lapult, bevetésre készen.
A terv egyszerű és magától értetődő volt. Először a
rendszámtábla ellenőrzésével meg kell bizonyosodnia, hogy

valóban ezt a kocsit keresi-e. Aztán el kell sétálnia a piros Buick
mellett, hogy a lökhárító aljára csattintsa a GPS-nyomkövetőt.
A második rész némi gondot jelenthet. A kocsi a sarokban
parkol, szorosan a kerítés mellett, így ha lazán elsétál mellette –
amennyiben felfedezik – az minimum furcsának tűnhet. A
parkoló ugyanakkor csendesnek tűnt. Az a néhány vendég, aki
behajtott, a másik oldalon parkolt le, és ugyan a legtöbben nem
érezték kínosnak, hogy idejönnek, a mellük sem igazán dagadt a
büszkeségtől emiatt.
Lassan ki tudta venni a rendszámtáblát, és igen, ugyanaz a
kocsi volt.
WTC Limited. Valamilyen vagyonkezelő vállalat, talán a Bőr
és Csipke tulajdonosán?
– Rossz irányba megy!
Izomagy szólt utána. Maya hátrafordult. A férfi mellé ért.
Maya mosolyt erőltetett az arcára.
– Tessék?
– Az ott az alkalmazottak parkolója.
– Ó – felelte Maya. – Tényleg? Elnézést. Néha annyira
kótyagos tudok lenni. Akkor rossz helyen tettem le a kocsit. Vagy
annyira akartam ezt az állást…
– Dehogy.
– Hogy mondta?
A pasas hátra, az ellenkező irányba mutatott hurkaujjaival.
– Ott parkolt le. A túloldalon.
– Ó, tényleg? Időnként olyan szórakozott vagyok.
Egy tapodtat sem mozdult. Ahogy a férfi sem.
– Senkit sem engedünk az alkalmazottak parkolójába –
közölte Izomagy. – Céges előírás. Tudja, némelyik fickó, mikor
kijön, bevárhatja valamelyik táncost a kocsijánál. Érti, mire
gondolok? Vagy leolvashatják a rendszámot, aztán felhívják a
csajt. Néha nekünk kell kikísérnünk a lányokat, hogy ne
zaklassák őket mindenféle undorító alakok. Érti, mire célzok?

– Igen, de én nem vagyok undorító alak.
– Nem, hölgyem, határozottan nem az.
Maya egy tapodtat sem mozdult. Ahogy a férfi sem.
– Jöjjön! – szólalt meg végül Izomagy. – Odakísérem a
kocsijához.

Az utca másik oldalán, talán száz méterrel odébb, állt egy
hatalmas raktár. Maya lehúzódott elé, és úgy állította le a kocsit,
hogy jól megfigyelhesse a Bőr és Csipke személyzeti parkolóját.
Abban reménykedett, hogy valaki előbb-utóbb beszáll a piros
Buick Veranóba, és követheti.
Aztán mi lesz?
Egyszerre csak egyvalamivel törődj.
No de mi legyen azzal a sületlenséggel, hogy több lépéssel
előre át kell gondolni a haditerveket?
Fogalma sem volt, mit tegyen. A felkészültség szép és jó, de
létezett valami, amit improvizálásnak neveztek. A következő
lépését az határozza majd meg, hogy merre megy az a piros
Buick. Ha, tegyük fel, éjszakára leállítják egy lakóház előtt, akkor
majd kideríti, ki lakik ott.
Egy sztriptízklub vendégköre – ha nemében nem is – ruházat
tekintetében meglehetősen változatos. Jártak ide egyszerű
munkások, farmernadrágban és strapabíró bakancsban. Jártak
öltönyösök is. Jártak sokzsebes rövidnadrágos-pólós fickók. Még
egy csoport golfruhás is akadt, akik mintha csak az imént
érkeztek volna a pályáról. Hé, lehet, hogy a kaja miatt jártak ide,
ki tudja?
Eltelt egy óra. Négyen jöttek el az személyzeti parkolóból;
egyvalaki állt be oda. Egyiküknek sem volt dolga a kerítés mellett
álló piros Buickkal.

Mayának bőségesen maradt rá ideje, hogy átgondolja a friss
fejleményeket, de az idő nem segített neki. Nem időre volt
szüksége. Inkább információra.
A piros Buickot egy WTC Limited nevű cég lízingelte. Ez vajon
Burkették egyik vállalata volt? Caroline említett átutalásokat,
amelyek offshore bankszámlákat és névtelen vállalatokat
érintettek. Lehetséges, hogy a WTC Limited ezek közé tartozott?
Vajon Claire ismerhette a piros Buick Verano vezetőjét? Vajon
Joe ismerte őt?
Maya és Joe több közös számlát vezetett. Megnyitotta ezeket a
telefonos
alkalmazással,
és
megkereste
a
hitelkártya-terheléseket. Vajon Joe járt a Bőr és Csipkében? Ha
igen, ennek nem látszott jele a számlakivonatokon. Ugyanakkor
Joe ennyire ostoba lett volna? A Bőr és Csipkéhez hasonló
helyek ne lettek volna tisztában azzal, hogy a kíváncsi feleségek
esetleg utánanézhetnek a férjük hitelkártya-terheléseinek, és –
ismerve Lulu diszkréció iránti vonzódását – esetleg más nevet
használtak?
Például a WTC Limitedet?
Maya új reménytől táplálva utánanézett, talál-e a WTC
Limitednek átutalt összeget. Semmi. A klub New Jersey
államban, Carlstadtban működött. Maya rákeresett, történt-e
utalás ebbe a városba. Megint semmi.
Valaki leparkolt a piros Buick melletti helyre. Kinyílt a kocsi
ajtaja, és egy rúdtáncos szállt ki. Igen, Maya rögtön tudta, mi a
foglalkozása. Hosszú szőke haj, forrónadrág, ami a nő fél fenekét
is alig takarta, plasztikázott mellek, de olyan magasan, hogy akár
fülbevalónak is elmentek volna – egy tizenhat éves fiú
megelevenedett álma.
Amikor a formás rúdtáncos bement az alkalmazottaknak
fenntartott oldalbejáraton, egy férfi lépett ki onnan. A pasas
Yankees baseballsapkát viselt, amit mélyen a napszemüveg
mögé rejtett arcába húzott. A fejét leszegte, a vállát

begörnyesztette, mint amikor valaki igyekszik elvegyülni a
tömegben. Maya kiegyenesedett ültében. A férfi bozontos
szakálla a rájátszások idején nem borotválkozó sportolók
borostájára hajazott.
Mayának nyilvánvalóan nem sikerült alaposan szemügyre
vennie, valamiért mégis ismerősnek tűnt neki…
Maya beindította a motort. A férfi továbbra is leszegte a fejét,
begyorsította lépteit, és beült a Buick Veranóba.
Tehát ezt a férfit kereste.
Ha követi, azzal kockázatot vállal. Talán a legjobb, ha most
rögtön odamegy hozzá. A pasas esetleg észreveszi a kocsit,
amelyik ráragadt. Lehet, hogy Maya szem elől veszíti őt. Talán
szerencsésebb, ha felhagy az óvatoskodással, visszahajt a Bőr és
Csipke parkolójába, és válaszokat követel. Ám ez a megoldás
sem tűnt problémamentesnek. Az épületet biztonságiak őrizték,
valószínűleg sokan. Izomagy közbeavatkozhat. És mások is. A
sztriptízbárokban megszokták, hogy időnként incidenseket kell
kezelniük. Shane katonai rendőri intézkedései alátámasztották,
amit Izomagy mondott. Gyakran előfordult, hogy egyes férfiak a
közelben maradtak, miután bezárt a klub, hátha sikerül
leszólítaniuk valamelyik táncost, akiről úgy hitték, többre
vágynak, mint ami a pénztárcájukban rejlett, jóllehet sosem volt
ez a helyzet. Abszolút önbizalom-hiányos fickók valamiért mégis
képesek elhitetni magukkal, hogy minden nő értük bolondul.
Egyszóval számolni kellett a biztonságiakkal. Jobb, ha
egyedül csípi el.
A piros Buick kitolatott a parkolóhelyről, és megindult a
kijárat felé. Maya a nyomába eredt. Besorolt a Paterson Plank
Road forgalmába, és azonnal nyugtalankodni kezdett. Miért?
Vajon a képzelete játszott vele, vagy a piros Buick valóban
tétovázott, mintha valamiképp már most fölfedezték volna őt?
Ez kétséges volt. Három kocsival lemaradva követte célpontját.

Még csak két perce indultak el, amikor Maya rájött, hogy így
semmire sem fog menni.
Korábban nem tudatosodott benne, de most, hogy akcióba
lépett, egyre több kétely merült fel benne. Az első számú
probléma, hogy a pasas egyértelműen ismerte Maya kocsiját.
Valójában többször követte már. Elég belenéznie a
visszapillantóba, hogy azonnal összeálljon neki a kép.
A kettes számú probléma, hogy Lulu, vagy Billy, vagy
Izomagy, vagy valaki más a klubból figyelmeztethette őt a
látogatására, sőt, valószínűleg meg is tette. Vagyis a Yankees
Sapkás Buickos éberen figyel majd. Lehetséges, hogy már ki is
szúrta.
A hármas számú probléma, hogy attól függően, mióta követte
Mayát, a Yankees Sapkás Buickos ugyanazt megtehette, mint
amit ő Hectorral: GPS-nyomkövetőt helyezhetett fel a kocsijára.
Akár azzal is tisztában lehetett, hogy a klub előtt parkol, attól a
pillanattól fogva, hogy Maya odaérkezett.
Lehet, hogy csőbe húzták. Lehet, hogy ez az egész egy csapda.
Visszavonulhatna, kiötölhetne egy jobb módszert, hogy új
haditervvel térjen vissza a Bőr és Csipkébe. De erről szó sem
lehetett. Elég volt a passzivitásból. Válaszokat akart, és ha ehhez
az kellett, hogy kevésbé elővigyázatosan járjon el, és esetleg túl
merésznek bizonyuljon, hát legyen.
Még mindig az ipari külterületen jártak, néhány mérföldnyire
a főúttól. Amint a Buick a sztrádára ér, Mayának nem lesz esélye.
Maya a retiküljébe nyúlt. Egy pillanat alatt előránthatta belőle a
pisztolyt. A közlekedési lámpa pirosra váltott. A Buick
kényelmesen lefékezett, legelöl állt a jobb szélső sávban. Maya
rátaposott a gázpedálra, előbb kivágott balra, aztán vissza
jobbra. Tudta, hogy gyorsnak kell lennie. Balról megelőzte a
Buickot, eltekerte a kormányt, és jobbra fordult, hogy elállja a
férfi útját.

Kipattant a kocsiból, a fegyvert alacsonyan, takarásban
tartotta. Igen, ez nevetségesen kockázatos húzás volt, de Maya
mindent átgondolt. Ha a pasas rükvercbe kapcsol, és megpróbál
elmenekülni, kilövi a kerekeket. Valaki értesíti majd a
rendőrséget? Valószínűleg. De Maya hajlandó volt vállalni ezt a
kockázatot. A legrosszabb esetben letartóztatják a rendőrök.
Maya majd mesél nekik a meggyilkolt férjéről, és hogy ez a fickó
követni kezdte őt. Lehetséges, hogy egy kicsit a hisztérikus
özvegyet is el kell játszania, de aligha ítélnék el komolyabb
bűncselekményért.
Maya egy szemvillantás alatt a Buicknál termett. A
szélvédőről visszaverődő napfény miatt nem láthatta, ki ül a
volán mögött. Megfordult a fejében, hogy a vezetőoldali
ablakhoz megy, és az üvegen át megfenyegeti a férfit, végül
azonban a másik oldal mellett döntött. Lehet, hogy nincs zárva
az ajtó, és ha így van, akkor gyorsan beszáll. Ha mégis zárva
lenne, ugyanúgy megfenyegetheti a pasast az ablakon át.
Odanyúlt, megragadta a kilincset, és megrántotta.
A kocsi ajtaja kinyílt.
Maya becsusszant, és a Yankees sapkás férfira emelte a
fegyvert.
A férfi odafordult felé, és rámosolygott.
– Helló, Maya!
Maya kővé dermedt.
A férfi levette a baseballsapkát, és azzal folytatta: – Örülök,
hogy végre személyesen is megismerkedhetünk.
Maya a legszívesebben meghúzta volna a ravaszt. Szinte
vágyott erre a pillanatra: hogy találkozik vele, és egy lövéssel
eltünteti az életéből. Az első gondolata ennyire egyszerű,
ösztönös és primitív volt. Végezz az ellenséggel!
Ám ha megteszi – függetlenül a jogi és morális
következményektől – a válaszokat valószínűleg a sírba viszi
magával. És most még inkább úgy érezte, mint korábban, hogy

meg kell tudnia az igazságot. Mivel a férfi, aki a piros Buickkal
követte őt, a férfi, aki titokban kapcsolatban állt Claire-rel a
nővére meggyilkolását megelőző hetekben, nem más volt, mint
Corey, a Leleplező.
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– Miért követ engem?
Corey még mindig mosolygott.
– Tegye el a pisztoly, Maya!
A fényképeken Corey Rudzinski jól öltözött, babaarcú és
mindig frissen borotvált férfiként szerepelt. A bozontos szakáll, a
baseballsapka és a divatból legalább tíz évvel ezelőtt kiment
farmernadrág jó álruhának bizonyult. Maya csak bámult, és
továbbra is a férfira szegezte a fegyvert. Mögöttük egyre többen
dudáltak.
– Feltartjuk a forgalmat – jegyezte meg Corey. – Vigye az
útból a kocsit, és beszélhetünk.
– Tudni akarom…
– És meg is fogja tudni. De előbb álljunk félre!
Még hangosabb dudálás.
Maya elvette Corey-tól a kocsikulcsait. Nem fogja hagyni,
hogy meglépjen a pasas.
– Maradjon itt!
– Rendben.
Maya felhajtott a padkára, leállította a kocsit, aztán megint
beült a Buick anyósülésére. Visszaadta Corey-nak a kulcsot.
– Fogadok, hogy semmit sem ért az egészből – fordult felé
Corey. A helyzet lehetséges magyarázatai sorra merültek fel a
fejében, de mindegyiket el kellett vetnie. Sehogy sem állt össze a
kép.

A legnyilvánvalóbb kérdéssel kezdte.
– Honnan ismeri a nővéremet?
A férfi arcáról lehervadt a mosoly, amint Maya feltette a
kérdést, a helyét őszintének ható szomorúság vette át, és Maya
rögtön rájött, miért. „Honnan ismeri” – jelen időt használt.
Corey Rudzinski valóban ismerte Claire-t, és kedvelte is.
Corey előrefordult.
– Kocsikázzunk egyet! – javasolta. Jobb szeretném, ha
egyszerűen válaszolna a kérdésre.
– Nem maradhatunk itt. Bárki megláthat. Ráadásul ők sem
tűrnék ezt.
– Ők?
Corey nem válaszolt. Visszavitte Mayát a Bőr és Csipkéhez, és
ugyanazon a helyen tette le a kocsiját. Két másik autó állt be
mögéjük. Vajon azok is követték őket az úton? Maya nem
tartotta kizártnak.
Az alkalmazottak bejáratát kóddal lehetett nyitni. Corey
beütötte a számot. Maya a biztonság kedvéért megjegyezte a
kombinációt.
– Felesleges fáradnia vele – jegyezte meg a férfi. – Valakinek
még be kell engednie.
– Beüti a kódot, és egy őr megnézi, tényleg maga-e az?
– Pontosan.
– Túlzott
elővigyázatosságnak
tűnik.
Vagy
inkább
paranoiának.
– Van benne valami.
A folyosón sötétség uralkodott, és mintha túlhordott
zokniktól bűzlött volna. Keresztülvágtak a klubon. A
hangszórókból az Egy új élmény című Disney-dal bömbölt. Az
egyik rúdtáncos az Aladdin Jázmin hercegnőjének jelmezébe
bújva vonaglott. Maya értetlenül ráncolta a homlokát. A
beöltözés úgy látszik nem csak a bölcsődékben dívott.

Corey átvezette egy gyöngyfüggönyön az egyik hátsó terembe.
A helyiségben minden arany és zöld színekben tobzódott,
mintha egy középnyugati pomponlány egyenruhája ihlette volna
a berendezést.
– Tudja, hogy már jártam itt – állapította meg Maya. – Hogy
beszéltem Luluval.
– Igen.
Mayában lassan összeállt a kép.
– Vagyis, ha nem tévedek, végignézte, ahogy kimegyek. Látta,
ahogy megindulok a kocsija felé. Tehát tudta, hogy követem.
Corey nem felelt.
– Az a két kocsi pedig, amelyik megállt a parkolóban
mögöttünk. Magával voltak?
– Túlzott elővigyázatosság, Maya. Paranoia. Üljön le!
– Erre? – Maya összevonta a szemöldökét. – Milyen gyakran
tisztítják a kárpitot?
– Elég gyakran. Nyugodtan foglaljon helyet!
Mindketten leültek.
– Szeretném, ha megértené, mi a célom – kezdte.
– Tudom, mi a célja.
– Ó igen?
– Úgy gondolja, hogy titkolózni helytelen, ezért fölfedi a
titkokat, kit érdekelnek a következmények.
– Ez voltaképp nem áll messze az igazságtól.
– Akkor átugorhatjuk a magyarázkodást. Honnan ismeri a
nővéremet?
– Ő keresett meg – felelte Corey.
– Mikor?
– Corey habozott.
– Nem vagyok radikális. Sem anarchista. Semmi ilyesmi.
Mayát a legkevésbé sem érdekelte, ki vagy mi ő. Claire-ről
akarta – megtudni, amit lehet, és hogy Corey miért követte.

Viszont értelmetlen lett volna feleslegesen maga ellen hangolnia,
vagy elbátortalanítania a férfit, ezért Maya csendben maradt.
– Igaza van a titkokkal kapcsolatban. Hekkerként kezdtem.
Szórakozásból törtem be ilyen-olyan oldalakra. Majd cégek és
kormányzatok rendszereibe. Játéknak fogtam fel. Aztán egyre
több titkot fedeztem fel. Rájöttem, hogyan használják ki a
hatalmasok az átlagembereket. – Hirtelen észbe kapott. – Nincs
kedve végighallgatni ezt, ugye?
– Nem igazán.
– Mindegy, a lényeg, hogy mostanában már nem sokat
hekkerkedem. Leleplezőknek biztosítjuk a lehetőséget, hogy
felfedjék az igazságot. Ennyi. Mert az emberek nem képesek
önmagukat rendszabályozni, amint hatalomról és pénzről van
szó. Ilyen az emberi természet. Eltorzítjuk az igazságot, hogy az
megfeleljen a saját érdekeinknek. Azok, akik a dohánycégeknél
dolgoznak, egyáltalán nem elvetemült szörnyetegek. Csupán
azért nem képesek helyesen cselekedni, mert az ellentétes az
érdekeikkel. Mi, emberek hihetetlenül értünk az önigazoláshoz.
Ennyit arról, hogy nem kell végighallgatni a beszédet.
Egy pincérnő lépett a helyiségbe, topjának szélessége egy
hajpántéval vetekedett.
– Kérnek inni valamit?
– Maya? – kérdezte Corey.
– Köszönöm, semmit.
– Én egy szódát kérek zöld citrommal.
A pincérnő kiment. Corey megint Mayához fordult.
– Az emberek azt hiszik, a kormányokat és a nagyvállalatokat
akarom meggyengíteni. Valójában épp az ellenkezőjére
törekszem.
Megerősíteni
akarom
őket
azzal,
hogy
rákényszeríteni őket, hogy helyesen cselekedjenek. Ha
valamelyik kormány vagy vállalat hazugságokra épül, inkább
épüljön újjá az igazság talaján. Vagyis semmi titkolózás. Sehol.
Ha valamelyik milliárdos megken egy politikust, hogy

megszerezzen egy olajmezőt, hadd szerezzenek tudomást róla az
emberek! A maga esetében, ha a kormány civileket öl egy
háborúban…
– Nem ezt tettük.
– Tudom, tudom, járulékos veszteség. Csodásan homályos
kifejezés, nem gondolja? Bármit hisz is, véletlenül történt, vagy
szándékos volt, az embereknek tudnia kell róla. Ettől még
elképzelhető, hogy meg akarjuk vívni azt a háborút. De
mindenről tudnunk kell. Üzletemberek hazudnak és csalnak.
Neves sportolók hazudnak és csalnak. Mi csak megvonjuk a
vállunkat. Viszont képzeljen el egy olyan világot, ahol ez nem
történhet meg. Képzeljen el egy olyan világot, ahol teljes
elszámoltathatóságot kapunk tisztességtelen hatalom helyett.
Képzeljen el egy olyan világot, ahol nincsenek visszaélések és
titkok.
– Unikornisok és tündérpor is létezik ebben a világban? –
kérdezte gúnyosan Maya.
Corey elmosolyodott.
– Naivnak tart.
– Corey… hívhatom Corey-nak?
– Csak nyugodtan.
– Honnan ismeri a nővéremet?
– Már mondtam. Megkeresett.
– Mikor?
– Pár hónappal a halála előtt. Egy e-mailt küldött a
honlapomra. Végül eljutott hozzám.
– Mi állt benne?
– Az e-mailben? Hogy beszélni szeretne velem.
– Miről?
– Maga szerint? Hát magáról.
– Visszajött a pincérnő.

– Két szóda zöld citrommal. – Barátságosan rákacsintott
Mayára. – Tudom, hogy nem rendelt, kedves, de hátha mégis
megszomjazik.
Odanyújtotta az italt, szélesen rámosolygott Mayára, aztán
elvonult.
– Csak nem azt akarja mondani, hogy Claire szivárogtatta ki
azt a harci videót…
– Dehogyis.
– …mert semmiképp nem férhetett hozzá…
– Nem, Maya, egyáltalán nem erről beszélek. Azután keresett
meg, hogy nyilvánosságra hoztam a felvételt.
Ennek már több értelme volt, de még mindig nem jut vele
sokra.
– Ezért próbáltam elmagyarázni magának a filozófiánkat.
Hogy mit gondolunk a leleplezésről. Az elszámoltathatóságról és
a szabadságról.
– Nem tudom követni.
– Claire azért keresett meg, mert attól félt, hogy a felvétel
többi részét is kiszivárogtatom.
Csend.
– Ugye tudja, mire gondolok, Maya?
– Igen.
– Elmondta Claire-nek?
– Mindent elmondtam neki. Mindig mindent elmondtunk
egymásnak. Legalábbis ebben a hitben éltem.
Corey rámosolygott.
– Védeni akarta magát. Arra kért, hogy ne hozzam
nyilvánosságra a hangsávot.
– És nem tette meg.
– Így van.
– Csak mert Claire megkérte rá.
A férfi belekortyolt a szódájába.

– Ismerek egy férfit. Valójában egy csoportot. Azt hiszik, hogy
olyanok, mint én. De nem. Ők is titkokat fednek fel, de egyéni
szinten.
Hűtlen
házastársakat,
szteroidhasználókat,
bosszúpornó-készítőket, ilyeneket. Személyes szintű csalásokat.
Ha bárki valami etikátlant próbál tenni névtelenül a neten, ez a
csoport lecsap rá. Ahogy tavaly azok a hekkerek a házasságtörő
honlappal tették.
– És maga nem helyesli ezt.
– Nem.
– Miért nem? Ők talán nem titkoktól szabadítják meg a
világot?
– Vicces – hümmögött Corey.
– Mi vicces?
– A nővére is ugyanezt hozta fel. Azt nem állítom, hogy
kétszínűek lennénk, de valóban válogatunk a célpontjaink
között, ugye? Ez elkerülhetetlen. Igen, a saját önző érdekeim
miatt nem hoztam nyilvánosságra a hangfelvételt. Később
akartam előállni vele. Hogy maximalizáljam a leleplezés hatását.
Hogy többen kattintsanak rá a honlapomra. Hogy nagyobb
nyilvánosságot kapjon az ügyem.
– Akkor miért nem tette meg?
– A nővére miatt. Mert megkért rá.
– Csak ennyi?
– Meggyőző érveket sorakoztatott fel. Maga, Maya, csupán
egy báb, magyarázta. Egy korrupt rendszer kényszeríti arra,
hogy olyan legyen, amilyen. Valahol belül szeretném leleplezni
ezt, mivel, megint csak ezt mondhatom, az igazság
felszabadítaná. Viszont jóvátehetetlen károkat szenvedne el.
Claire megértette velem, hogy ha megtenném, semmivel sem
lennék jobb a kisstílű csalókat lefülelőknél.
Maya beleunt a terelésbe.
– Fontosabbnak tartotta, hogy a háborúnak ártson, mint hogy
nekem ártson.

– Igen.
– Ezért a saját narratíváját adta be az embereknek. Hadd
gyűlöljék a kormányt! Ha hallanák a hangfelvételt, akkor talán
engem hibáztatnának.
– Azt hiszem, ez a lényeg.
A saját narratívájával helyettesíteni az igazságot, merengett el
Maya. Elég megkapargatni egy kicsit a felszínt, és hamar kiderül,
hogy mind ugyanolyanok vagyunk. Most nem ért rá ezen
elmélkedni.
– Tehát a nővérem azért lépett kapcsolatba magával –
mondta – hogy engem óvjon.
– Igen.
Maya bólintott. Ennek már volt értelme. Szomorú és
rettenetes. Hirtelen megint rátört Mayára a bűntudat.
– Utána mi történt?
– Meggyőzött az érvei igazáról. – Apró mosoly játszadozott a
férfi szája körül. – Én pedig meggyőztem az én ügyem igazáról.
– Nem értem.
– Claire egy nagy és korrupt vállalatnál dolgozott. Bejuthatott
a legbelső szentélybe.
Lassanként összeállt a kép.
– Rábeszélte, hogy információt szivárogtasson magának.
– Megértette, hogy igaz ügyért harcolok.
Mayának eszébe jutott valami.
– Mi az?
– Valamit valamiért, ez volt a megállapodás? – kérdezte
Maya. – Claire beleegyezett, hogy segít leleplezni a Burkett
Nagyvállalatot cserébe azért, hogy maga nem teszi közzé a
hangfelvételt?
– Ilyen durva megállapodásról szó sincs.
Vagy pontosan ilyen durva megegyezést kötöttek?

– Vagyis – válaszolta Maya, és érezte, hogy előbugyog belőle a
válasz –, Claire-rel végeztette el a piszkos munkát. És emiatt
kellett meghalnia.
Árny futott át Corey arcán.
– Nem csak Claire-nek – válaszolta.
– Ezt hogy érti?
– Együtt dolgozott Joe-val.
Maya hagyta leülepedni ezt, mielőtt megrázta volna a fejét.
– Kizárt, hogy Joe feldobta volna a saját családját.
– A nővére a jelek szerint másképp vélekedett.
– Maya lehunyta a szemét.
– Gondoljon csak bele! Claire nyomozni kezd. Holtan kerül ki
belőle. Aztán Joe is nyomozni kezd…
A kapcsolat. Mindenki a kapcsolatot kereste.
Corey úgy vélte, tudja, mi kötötte őket össze.
– De tévedett.
– Joe a maga nővére halála után keresett meg.
– Mit mondott?
– Hogy találkozni akar velem.
– És?
– Nem tehettem. El kellett tűnnöm. Biztosra veszem, hogy
olvasott róla. A dán kormány mondvacsinált vádakkal
megpróbált elkapni. Mondtam neki, hogy ismerek biztonságos
kommunikációs csatornákat, de ő ragaszkodott a személyes
találkozóhoz. Szerintem segítséget akart kérni. És úgy sejtem,
rálelt valamilyen titokra, ami miatt aztán megölték.
– Claire-nek és Joe-nak mi után kellett nyomozniuk?
– Pénzügyi bűncselekmények után.
– Tudna egy kicsit konkrétabb lenni?
– Ismeri a mondást, hogy minden nagy vagyon mögött
valamilyen bűncselekmény rejlik? Ez így igaz. Ó, egészen
biztosan lehet kivételeket találni, de elég megkapirgálni a

felszínt bármelyik nagyvállalat esetében, és kiderül, hogy valakit
lefizettek, vagy valaki megfélemlítette a rivális cégeket.
– És ebben az esetben?
– A Burkett család számtalan esetben fizetett kenőpénzeket
itthoni és külföldi vezető politikusoknak. Emlékszik a Ranbaxy
gyógyszeripari vállalatra?
– Homályosan – felelte Maya. – Hamis gyógyszerekkel
üzleteltek, vagy valami ilyesmi.
– Majdnem. Burkették valami hasonlót művelnek Ázsiában az
EAC nevű gyógyszeripari konszernnel. Emberek halnak meg,
mert a gyógyszerek nem felelnek meg bizonyos előírásoknak,
Burkettéknek mindeddig mégis sikerült a helyiek hozzá nem
értésére kenni az egészet. Röviden, azt állítják, hogy semmit sem
tudnak, hogy a teszteket megfelelően végezték stb. Az egész egy
nagy hazugság. Biztosra vesszük, hogy meghamisították az
adatokat.
– Bizonyítani viszont nem tudták – állapította meg May.
– Pontosan. Bennfentesre volt szükségünk, hogy megszerezze
az adatokat.
– Claire-t bízták meg vele.
– Senki sem kényszerítette, Maya.
– Á, dehogy, csak elbűvölte őt.
– Ez sértő a nővére intelligenciájára nézve. Tisztában volt a
kockázattal. Bátran viselkedett. Nem erőltettem. Helyesen akart
cselekedni. Magának mindenki másnál jobban meg kellene
értenie ezt… hogy az igazság felfedése közben halt meg.
– Ne! – kérte Maya.
– Mit ne?
Maya gyűlölte, ha az emberek bármit a katonákhoz és a
háborúhoz hasonlítottak. Ugyanakkor most értelmetlen lett
volna belemennie egy efféle vitába.

– Tehát úgy véli, hogy Joe családjának valamelyik tagja
gyilkolta meg Claire-t… aztán Joe-t… hogy megakadályozzák a
leleplezést.
– Mert maga úgy gondolja, hogy idáig nem süllyednének?
Maya belegondolt ebbe.
– Annak, hogy Claire-t megöljék, talán nem állnak fölötte –
válaszolta – de sosem ölnének meg egy közülük valót.
– Lehet, hogy igaza van. – Corey megdörgölte az arcát, és
elfordította a tekintetét. Maya A szépség és a szörnyeteg
betétdalát hallotta kiszűrődni a szomszéd helyiségből.
– Ugyanakkor azt hiszem – folytatta a férfi – hogy Claire
valami mást is felfedezett. Olyasmit, ami komolyabb, mint egy
gyógyszer bevizsgálásának manipulálása.
– Például mit?
Corey vállat vont.
– Fogalmam sincs. Lulu azt mondta, maga megtalálta Claire
eldobható telefonját.
– Igen.
– Nem fogok belemenni, hogyan működött a kettőnk közötti
kapcsolattartás, hogy az itteni hívásokat hogyan irányítottuk át a
sötét neten, hogy végül eljussanak hozzám. De mégis.
Rádiócsendben állapodtunk meg. Abban, hogy kizárólag akkor
beszélünk, ha már megszerezte a végleges anyagot, vagy
vészhelyzet adódik.
Maya előrehajolt.
– Claire mégis megpróbálta elérni.
– Igen. Pár nappal a halála előtt.
– Mit mondott?
– Azt, hogy talált valamit.
– Ami nem a gyógyszerhamisítással állt kapcsolatban?
Corey bólintott.
– Valamit, ami jóval nagyobb durranásnak ígérkezett –
felelte. – Azt mondta, még nem rakta teljesen össze, viszont

szeretné elküldeni nekem az első bizonyítékot. – Elhallgatott,
maga elé meredt halványkék szemeivel. – Akkor beszéltünk
utoljára.
– Elküldte magának azt a bizonyítékot?
A férfi bólintott.
– Ezért van most itt – mondta.
– Tessék?
Maya természetesen tudta ezt. Corey mindvégig tisztában volt
a hollétével – tudta, hogy járt a klubban, hogy beszélt Luluval,
hogy a nyomába eredt. Corey Rudzinski nem hirtelen ötlettől
hajtva intézte el a találkozót. Ez az egész határozott célt szolgált.
– Azért van itt – közölte vele Corey – hogy megmutathassam
magának, amit Claire talált.

– A neve Tom Douglass. Két „s”-sel.
Corey átnyújtotta Mayának a kinyomtatott dokumentumot.
Még mindig a sztriptízbár hátsó magántermében ültek. Titkos
találkákhoz tökéletesen megfelelt a hely. Senki sem figyelt az
emberre, és senki sem vágyott rá, hogy más felfigyeljen rá.
– Mond valamit magának a név? – érdeklődött Corey.
– Kellene?
– Corey vállat vont.
– Csak kérdeztem.
– Sosem hallottam róla – válaszolta Maya. – Szóval ki ő?
A dokumentum szerint havi rendszerességgel kilencezer
dollárt fizettek a „Tom Douglass Security” nevű biztonsági
cégnek. Maya azonnal felfigyelt a szembeötlő hasonlóságra:
állítólag ugyanilyen összegeket utaltak át Roger Kierce-nek.
Véletlen egybeesés lett volna?
– Tom Douglass magánnyomozóként dolgozott egy
Livingston nevű kisvárosban, New Jersey államban. Kis,
egyszemélyes céget vezetett. Többnyire házastársi hűtlenséggel

foglalkozott, és személyek hátterét ellenőrizte. Évekkel ezelőtt
visszavonult, a pénzt azonban továbbra is rendszeresen utalták
neki.
– Vagyis lehet, hogy törvényes fizetség. A pasas megbízott
magándetektív maradt. Visszavonult, de megtartotta a
legjelentősebb ügyfelét.
– Ebben egyet is értenék magával. A nővére viszont
egyértelműen úgy gondolta, hogy több rejlik e mögött.
– Például micsoda?
Corey vállat vont.
– Hogy lehetséges, hogy nem kérdezett rá?
– Nem érti, hogyan dolgozunk.
– Ó, dehogynem, szerintem pontosan tudom. Tehát amikor
Claire-t meggyilkolták emiatt, értesítette a rendőrséget?
– Nem.
– Szólt nekik, hogy Claire nyomozást folytatott?
– Már mondtam. Épp el kellett tűnnöm, amikor meghalt.
– Nem „meghalt” – csattant fel Maya. – Kegyetlenkedtek vele
és meggyilkolták.
– Tudom. Higgye el, hogy nagyon sajnálom!
– Ahhoz mégsem eléggé, hogy segítsen elkapni a gyilkosát.
– A forrásaink megkövetelik, hogy bizalmasan kezeljük az
adataikat.
– Viszont a forrását meggyilkolták.
– Ez nem változtat a vele szembeni elkötelezettségünkön.
– Ironikus – jegyezte meg Maya.
– Ezt hogy érti?
– Mindenáron titkok nélküli világra törekszik. Azzal ellenben
semmi gondja, hogy saját titkokat hoz létre és őrizget. Mi a
helyzet a „mindent-a-nyilvánosság-elé-kell-tárni” utópiájával?
– Ez így nem fair, Maya. Azt sem tudtuk, hogy a
meggyilkolásának köze lehetett hozzánk.

– Már hogyne tudták volna. Azért hallgatott, mert attól félt,
ha kiderül, hogy az egyik forrásukat meggyilkolták, az rossz
fényt vet magukra. Attól félt, hogy valaki kiszivárogtatta a
nővérem nevét, és ezért végeztek vele. Attól félt, és valószínűleg
még mindig attól fél, hogy a szervezetén belülről szivárogtatott
valaki.
– Nem így volt – ellenkezett Corey.
– Honnan tudja?
– A paranoiánkat emlegette. A túlzott elővigyázatosságunkat.
Egyedül én tudtam Claire-ről. Biztosítékokkal dolgozunk. Kizárt,
hogy a nevét a szervezetem szivárogtatta volna ki.
– Tudja, hogy a nyilvánosság ezt nem venné be.
Corey az arcához emelte a kezét.
– Félreértelmezhetik a helyzetet, ez igaz.
– Magát hibáztatnák.
– Az ellenségeink ellenünk fordítanák a dolgot. A többi
szivárogtatónk fenyegetve érezné magát.
Maya a fejét csóválta.
– Tényleg nem érti, ugye?
– Mit nem értek?
– Igazolást keres a titkaira. Pontosan azt teszi, amit a
kormányok és nagyvállalatok, akiket elítél.
– Ez nem igaz.
– Dehogynem! Mindenáron védelmezi a szervezetét.
Megölette a nővéremet és segített a gyilkosnak, hogy
szabadlábon maradjon, csupán azért, hogy óvja a szervezetét.
Valami fellobbant a férfi tekintetében.
– Maya!
– Tessék?
– Maga engem ne oktasson erkölcsösségre!
Jogos. Maya felingerelte, talán túlzottan is. Ez hiba volt. El
kellett érnie, hogy Corey bízzon benne.
– Tehát miért fizetnek Burkették Tom Douglassnek?

– Fogalmunk sincs. Pár hónappal ezelőtt betörtünk Douglass
számítógépébe, ellenőriztük a böngészési előzményeit, még a
keresések listáját is megszereztük. Semmi gyanús. Bármivel
foglalkozott is, egyszerűen nincs hivatalos nyoma, semmilyen
nyoma sincs.
– Próbálta őt kérdezni erről?
– Ó, nem hajlandó beszélni velünk, és ha a rendőrség
faggatná, az ügyvédi titoktartásra hivatkozna. Mindent, amit
lead, a család ügyvédi irodája, a Howell & Lamy kezeli.
Vagyis Heather Howell cége.
– Akkor hogyan deríthetünk ki többet? – kérdezte Maya.
– Mi már próbálkoztunk vele, és semmire sem jutottunk –
felelte Corey. – Ezért azt gondoltam, talán maga is tehetne egy
kísérletet.
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Ellentétben a filmekkel, Tom Douglass nyomozóirodájának
ajtaján nem katedrálüvegre fújták fel betűmaszkkal a cégért. Az
iroda egy jellegtelen téglaépületben működött a livingstoni
Northfield sugárúton. A folyosó szaga fogorvosi rendelőére
emlékeztetett, amin a bejárati ajtó melletti táblán felsorolt
fogsebészek számát tekintve cseppet sem lehetett csodálkozni.
Maya bekopogott a tömörfa ajtón. Senki sem jött ki, hogy
megnézze, ki az. Próbálkozott az ajtógombbal. Zárva.
Észrevett egy kórházi köpenyes férfit, aki a folyosó túloldalán
lévő recepcióspultnál állt. Egy pöröly kifinomultságával
legeltette szemét Maya idomain. Maya visszamosolygott rá, az
ajtóra mutatott, és vállat vont.
Kórházi Köpeny megindult felé.
– Gyönyörűek a fogai – szólalt meg.
– Hű, köszönöm. – Maya úgy tett, mint akit lenyűgözött a
bók, és tovább mosolygott. – Tudja, mikor jön vissza Mr.
Douglass?
– Valami nyomozásban kellene egy kis segítség, szivi?
Szivi.
– Olyasmi. Bizalmas ügy. – Maya az alsó ajkába harapott,
hogy jelezze a dolog komolyságát. – Látta már ma?
– Hetek óta nem láttam Tomot. Jó dolog lehet, ha valaki
megengedheti magának, hogy csak így kivegyen egy kis
szabadságot.
Maya megköszönte a férfinak a segítséget, majd megindult a
kijárat felé. Kórházi Köpeny utánakiáltott. Maya ügyet sem
vetett rá, és felgyorsította a lépteit. Corey megadta neki Douglass

otthoni címét is. Kocsival alig ötpercnyire volt. Megpróbálkozik,
hátha otthon találja.
– Douglass háza a közkedvelt Cape Cod-stílusban épült, a kék
falakat lila szegélyek díszítették. A virágládák különféle
színekben pompáztak. A zsaluk túlságosan dekoratívra
sikerültek. Minden kissé túlzónak hatott, mégis működött a
dolog. Maya az utcán parkolt le, aztán gyalog megindult a
bejárón. A garázs mellett halászhajó állt egy utánfutón.
Bekopogott a bejáraton. Fekete melegítős, ötvenes nő nyitott
ajtót.
A nő összeszűkítette a szemét.
– Segíthetek valamiben?
– Helló! – köszönt Maya, és próbált vidámnak mutatkozni. –
Tom Douglasst keresem.
A nő – Maya úgy sejtette, hogy Mrs. Douglass lehet – egyre
csak Maya arcát fürkészte.
– Nincs idehaza.
– Meg tudná mondani, mikor ér vissza?
– Lehet, hogy még egy ideig nem.
– Maya Sternnek hívnak.
– Igen – válaszolta a nő. – Emlékszem az arcára a hírekből.
Mit akar a férjemtől?
Találó kérdés.
– Bemehetnék?
Mrs. Douglass hátrébb lépett, hogy beengedje Mayát, aki
valójában nem is akart bekéredzkedni, csupán az időt húzta,
próbálta eldönteni, hogyan vágjon bele.
Mrs. Douglass átkísérte őt az előszobán a dolgozóba. Odabent
minden a hajózással állt kapcsolatban. Az égvilágon minden. A
mennyezetről kitömött halak lógtak drótokon. A lambériás
falakat antik horgászbotok, halászhálók, egy hajókormány és egy
sor mentőmellény díszítette. A családi fotókon a tenger
szolgáltatta a hátteret. Maya két fiúgyermeket vett észre a

képeken. Mostanra bizonyára mindketten felnőttek. Ez a
négytagú család egyértelműen szeretett együtt horgászni. Maya
sosem kedvelte különösebben a halászatot, de az évek során
megfigyelte, hogy kevés annyira ragyogó és őszinte mosolyt látni
fényképeken, mint amilyenek a frissen kifogott halak büszke
tulajdonosai esetében készülnek. Mrs. Douglass karba fonta a
kezét, és várt.
A legjobb megoldás az lesz, határozta el magában gyorsan
Maya, ha egyenesen rákérdez.
A férje hosszú ideig dolgozott a Burkett családnak.
Kifejezéstelen ábrázat.
– Azt szerettem volna megkérdezni tőle, pontosan mit csinált.
– Értem – válaszolta Mrs. Douglass.
– Tud róla, milyen munkát végzett Burkettéknek?
– Maga is Burkett, Maya, vagy tévedek?
A kérdés egy kissé megrázta Mayát.
– Beházasodtam, szóval igen.
– Erre gondoltam. És láttam a hírekben, hogy megölték a
férjét.
– Igen.
– Részvétem. Gondolja, hogy Tom tud valamit a gyilkossággal
kapcsolatban?
A kertelés teljes hiánya újra meghökkentette Mayát.
– Fogalmam sincs.
– De ezért van itt?
– Részben.
Mrs. Douglass bólintott.
– Sajnálom, de tényleg semmit sem tudok.
– Szeretnék beszélni Tommal.
– Nincs itthon.
– Hol van?
– Elutazott.
A nő megindult vissza a bejárathoz.

– A nővéremet is meggyilkolták – közölte Maya.
Mrs. Douglass lelassította a lépteit.
– Claire Walkernek hívták. Mond valamit magának ez a név?
– Kellene?
– Közvetlenül a meggyilkolása előtt fedezte fel, hogy
Burkették titokban fizetnek a férjének.
– Titokban? Fogalmam sincs, mire célozgat itt, de szerintem
jobb, ha most távozik.
– Miféle munkát végzett nekik Tom?
– Honnan tudhatnám?
– A birtokomban van az önök elmúlt öt évi adóbevallása.
Ezúttal Mrs. Douglasson volt a sor, hogy elcsodálkozzon.
– Hogy… micsoda?
– A férje éves bevételének több mint a fele Burkettéktől
származott. Tetemes összegeket fizettek neki.
– Na és? Tom rengeteget dolgozik.
– Mit dolgozik?
– Honnan tudhatnám? És ha tudnám se árulnám el.
– A nővéremet zavarta valami a kifizetések kapcsán, Mrs.
Douglass. Pár nappal azután, hogy Claire rájuk bukkant, valaki
megkínozta és fejbe lőtte.
A nő szája elkerekedett, tökéletes „O”-t formált.
– És maga úgy gondolja, hogy Tomnak köze lehet ehhez?
– Ilyesmit nem állítottam.
– A férjem jó ember. Akárcsak maga, ő is a seregben szolgált.
– A háta mögött lévő fal felé bökött a fejével. Egy „Semper
Paratus” feliratú tábla alatt egymást keresztező ezüsthorgonyok,
a haditengerészet altiszti rangjelzése függött. Maya annak idején
ismert néhány altisztet a haditengerészetnél. Büszkén viselték
rangjukat. – Aztán Tom csaknem két évtizeden át dolgozott
rendőrként. Korengedménnyel nyugdíjaztatta magát, miután
szolgálat közben megsebesült. Megalapította a saját cégét, és
rengeteget dolgozik.

– Szóval miféle munkát végzett Burkették számára?
– Már mondtam, hogy nem tudom.
– De ha tudná, akkor sem árulná el.
– Így van.
– De bármiről volt szó, megért havonta kilenc-tíz rongyot…
mióta is?
– Honnan tudhatnám?
– Nem tudja, mikor kezdett dolgozni nekik?
– Bizalmas volt a munkája.
– Sosem beszélt magának a Burkett családról?
Maya most először vett észre egy parányi repedést a nő
páncélján, ahogy azt válaszolta: – Soha.
– Hol van most a férje, Mrs. Douglass?
– Elutazott. És semmit sem tudok. – Hirtelen mozdulattal
kitárta az ajtót. – Majd elújságolom neki, hogy itt járt.
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A legtöbb embernek meglehetősen idejétmúlt elképzelései
vannak arról, hogy néz ki egy lőtér vagy fegyverbolt. Dohos
kitömött állatokat és falra akasztott medvebundát képzelnek el,
ide-oda letámasztott poros karabélyokat és egy mogorva eladót,
aki vagy Elmer Fudd-féle vadászruhát, vagy szűk atlétatrikót
visel, és az egyik keze helyén kampó van.
Mindez már a múlté.
Maya, Shane és bajtársaik egy hipermodern lövészklubba, a
JAÖ-be jártak, ami a Jog Az Önvédelemhez rövidítése volt, de
sokak viccesen Jog Az Öléshez-ként emlegették. Pornak semmi
nyoma – itt minden úgy ragyogott, mintha vadonatúj lett volna.
A mindig aggályosan gondos alkalmazottak chino szabású
vászonnadrágba tűrt, fekete galléros pólót viseltek. A
fegyvereket vitrinben tartották, akár a drága ékszereket.
Összesen húsz lőállás közül lehetett választani, tíz a huszonöt
méteres, további tíz pedig a tizenöt méteres távolságra
célzóknak.
A
digitális
szimulátor
többé-kevésbé
a
videojátékokhoz hasonlóan működött. Képzeljünk el egy
színpadot különféle ellenséges helyzetekkel: bandatámadással, –
túszejtéssel, vadnyugati lövöldözéssel, sőt, akár ránk támadó
zombikkal. Az ember valós súlyú, lézeres fegyverekkel „lő”.
Maya inkább azért járt el ide, hogy valódi pisztolyokkal lőjön
papír céltáblákra, és a barátaival töltsön egy kevés időt, akiknek
java része szintén a hadseregben szolgált. A hely pontosan ezt a
célt szolgálta a hirdetésükben hangoztatott „kényelmes és
stílusos” körülmények között. Egyesek azért lépnek be klubokba,
hogy golfozzanak, teniszezzenek, vagy kártyázzanak. Maya a

„Coltry Klub” VTP-tagja volt. Leszerelt katonaként neki és
barátainak tizenöt százalékos kedvezmény járt.
A 10-es út mellett elterülő Coltry Klub sötét falai és vastag
szőnyegei leginkább Burkették könyvtárszobájának utánzatára
vagy egy elegáns étteremláncra emlékeztették Mayát. A terem
közepén biliárdasztal állt. Körötte rengeteg bőrkanapé és
bőrfotel. Három falat lapos képernyős televízió ékesített. A
negyedikre a második kiegészítés szavait festették fel hatalmas
kurzív betűkkel. Volt még szivarszoba, több kártyaasztal és
ingyenes wifi.
Rick, a tulajdonos szintén chino nadrágot és fekete galléros
pólót hordott, és az övén mindig pisztoly lógott. Szomorkás
mosollyal köszöntötte őket, aztán összeütötték az öklüket.
– Jó újra látni téged, Maya. A fiúkkal hallottuk a hírt…
Maya bólintott.
– Köszönöm a csokrot. Igazán hálás vagyok.
Rick köhintett.
– Talán nem ez a legmegfelelőbb pillanat, hogy felhozzam a
témát, de ha rugalmasabb munkaidő-beosztással járó munkát
szeretnél…
Rick folyton állást kínált neki lövészetoktatóként. A
fegyvervásárlásokat és az ehhez hasonló lövészklubok
használatát illetően a nők adták ki a népesség leggyorsabban
növekvő szegmensét. A nők emellett kifejezetten előnyben
részesítették a női oktatókat, akikből egyelőre igencsak kevés
akadt.
– Észben fogom tartani… – válaszolta Maya.
– Nagyszerű. A fiúk már odafent vannak.
A csapatból aznap este öten jöttek el, Shane-t és Mayát is
beleértve. A másik három a szimulátorhoz indult, míg Shane és
Maya a huszonöt méteres lő teret választotta. Maya a zenre lelt
rá lövészet közben. Volt valami abban, ahogy a ravasz
meghúzásakor
kiengedte
tüdejéből
a
levegőt,
a

mozdulatlanságban, a szinte kellemes visszaütés előtti
csendben, ami megnyugtatta az elméjét.
Amikor végeztek, visszamentek a VIP-terembe. Maya volt az
egyedüli nő. Az ember azt gondolná, hogy egy efféle helyen
tombol a szexizmus, itt azonban kizárólag az számított,
mennyire lő jól az illető. Maya katonakénti ismertsége, ha nem
egyenesen hősiessége miatt amolyan helyi hírességnek
számított. Némelyik fickó áhítattal tekintett rá. Mások egy kicsit
bele is zúgtak. Mayát ez nem zavarta. Ellentétben azzal, amit
olvasni lehet róluk, a legtöbb katona rendkívül tiszteli a nőket.
Maya esetében a vonzalmuk valami tisztább és testvériesebb
érzésben öltött alakot.
Maya tekintete végigszaladt a második alkotmánykiegészítés
szövegén:
Mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam
biztonsága szempontjából, nem lehet a népnek a fegyverek
birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani.
Ügyetlen szófűzés, hogy finoman fogalmazzunk. Maya már
megtanulta, hogy nem szabad megvitatni e szavakat, sem
mellettük, sem ellenük érvelni. Az édesapja, aki hajthatatlanul
ellenezte a fegyverviselést, azelőtt gyakran felcsattant: „Szép
nagy gépkarabélyt akarsz? Mégis melyik »jól szervezett milícia«
tagja vagy?”, míg Maya szabad fegyvertartást helyeslő barátai
azzal vágtak vissza, hogy az e jogot »nem lehet csorbítani«-ból
pontosan mit nem ért?” E szavakat persze bámulatosan könnyen
ki lehetett forgatni, és azt a mondást bizonyították, hogy
mindenki mindenbe azt lát bele, ami a saját érdeke. Ha valaki
rajongott a fegyverekért, e dokumentumot egyféleképp
értelmezte. Ha viszont gyűlölte a fegyvereket, egészen mást
mondott neki.

Shane hozott Mayának egy kólát. Alkoholt nem lehetett
fogyasztani a klubban, mivel még a társaság legkevésbé
észszerűen gondolkodó tagjai is elismerték, hogy a fegyverek és
az alkohol nem férnek meg egymással. Mind az öten leültek, és
trécselni kezdtek. Először a helyi sportcsapatokról beszélgettek,
aztán a társalgás komolyabb témákra terelődött. Maya ezt a részt
szerette jobban. Közéjük tartozott, viszont valamivel többet
adott ennél. A pasik mindig kíváncsian hallgatták a női
szempontokat, mivel – micsoda szenzáció – a háború belekavart
az otthoni kapcsolataikba. Olcsó mentségnek számított, ha egy
katona kijelentette, hogy otthon senki sem értheti, min megy
keresztül, ugyanakkor átkozottul pontosan le is írta a helyzetet.
Miután valaki megjár valamilyen földi poklot, mindent másképp
lát. Időnként nyilvánvaló módon, máskor árnyaltabban. Ami
valaha számított, immár érdektelen, és fordítva. A kapcsolat és a
házasság eleve kemény dió, ám ha ehhez még hozzáadjuk a
háborút is, az apró repedések tátongó szakadékokká
szélesedhetnek. Senki más nem látja, amit mi látunk – megint
csak a tisztánlátásról és pártatlanságról beszélünk –, kizárólag a
bajtársaink. Mindez azokhoz a filmekhez hasonlít, amelyekben
egyedül a hős látja a szellemeket, és ezért mindenki más
őrültnek nézi.
Ebben a helyiségben mindenki látta a szellemeket.
Egyedülálló és érzelmileg valamelyest kihívásokkal küzdő
férfiként Shane nem szívesen nyílt meg mások előtt. Átült a
sarokban lévő fotelbe, fogta Anna Quindlen új regényét, és
olvasni kezdett. Shane rengeteget olvasott – csupán, amint Maya
előző este megtapasztalta, gyerekeknek nem szeretett felolvasni
–, és bárhol képes volt belemerülni egy könyvbe, még azon a
helikopteren is, ahol a rotor mintha egyenesen az ember
agyában dübörgött volna.
Kis idő elteltével Maya átvándorolt hozzá. A fejük felett függő
tévén a New York Knicks-Brooklyn Nets-mérkőzés ment. Shane

lerakta a könyvet, amikor Maya megindult felé. Fellendítette
hosszú lábait a bőrdíványra, és Mayához fordult: – Klassz.
– Micsoda?
– Gondolom, végre hajlandó vagy beszámolni nekem.
Dehogy. Maya meg akarta védeni Shane-t. Ahogy mindig.
Shane mégsem fogadta volna el ezt a választ, ráadásul nem
lett volna szép tőle, sőt talán kifejezetten károsan hatott volna,
ha semmit sem mond el. Azon tanakodott, elárulja-e, hogy
személyesen találkozott Corey Rudzinskival, de fogalma sem
volt, hogyan reagálna erre Shane. Valószínűleg feldühödne.
Ráadásul Corey leszögezte:
„Szó sem lehet eldobható telefonról. Csak vészhelyzet esetén
lépünk kapcsolatba. Ha beszélnie kell velem, hívja a klubot, és
kérje Lulut! Ha nekem kell elérnem magát, a klubból hívják
majd, és azonnal leteszik a telefont. Ez lesz a jel, hogy vissza
kell jönnie ide. De Maya, ha bármi gyanúsat észlelek, eltűnök.
Valószínűleg végleg. Ezért erről senkinek nem szólhat egy szót
se!”
Tehát egy szót se – a jelen helyzetben, úgy tűnt, ez a helyes
taktika. Ha elszúrja, Corey valószínűleg köddé válik. Ezt nem
kockáztathatta meg.
Kínálkozott azonban egy másik lehetőség.
Shane némán bámult rá, és várt. Képes lett volna egész
éjszaka ezt csinálni.
– Mit tudsz Kierce-ről? – kérdezte végül Maya.
– A rendőrről a gyilkosságiaktól, aki Joe ügyén dolgozik?
Maya bólintott.
– Nem sokat. Megbecsült nyomozó, ugyanakkor nem lógunk
állandóan a New York-i rendőrökkel. Miért?
– Emlékszel Joe nővérére, Caroline-ra?
– Persze.
– Elmondta nekem, hogy a család pénzt adott Kierce-nek.
Shane grimaszt vágott.

– Hogy érted azt, hogy pénzt adtak neki?
– Valamivel kevesebb mint tíz rongyot, három alkalommal is.
– Miért?
Maya vállat vont.
– Caroline nem tudta megmondani.
Maya részletesen elmesélt mindent, amit Caroline-tól hallott
a kifizetésekről, a hibás jelszóról, és a saját döntéséről, hogy még
vár Neil vagy Judith kérdőre vonásával.
– Ennek semmi értelme – állapította meg Shane. – Mi a
fenéért akarná Joe családja megkenni Kierce-et?
– Gőzöm sincs – felelte Maya.
Shane elgondolkodott.
– Mindketten tudjuk, hogy a gazdagok furcsák.
– Így igaz.
– Talán azért fizetnek Kierce-nek, hogy jobb munkát
végezzen? Hogy Joe ügyét vegye előre? De hiszen már most
kiemeltként kezelik. Vajon Burkették azt hiszik, hogy borravalót
illik adni a zsaruknak?
– Nem tudom – válaszolta Maya. – De van még valami.
– Micsoda?
– Caroline azt állítja, hogy a család már Joe halála előtt utalt
pénzt Kierce-nek.
– Baromság.
– Ő így emlékszik.
– Téved. Még csak értelme sincs. Miért adtak volna pénzt
Kierce-nek már a gyilkosság előtt? Kizárt, hogy megjósolhatták,
hogy Joe-t meg fogják gyilkolni, és hogy melyik nyomozót
állítják rá az ügyre. – Shane a fejét csóválta. – Tudod, mi a
leglogikusabb válasz, ugye?
– Nem.
– Caroline szórakozik veled.
Ez már megfordult Maya fejében is.

– Gondolj bele, ez az egész, ahogy felmegy az internetre a
szemed láttára, és hirtelen, huh, megváltoztatták a jelszót.
Szerencsésebben nem is alakulhatott volna, ugye?
– Nem – ismerte el Maya.
– Caroline hazudik. Várj, ezt húzzuk ki a jegyzőkönyvből!
– Tessék?
Shane odafordult felé.
– Caroline totál lökött, igaz?
– Lököttebb nem is lehetne.
– Vagyis lehet, hogy mégsem hazudik – állapította meg
Shane, és egyre jobban tetszett neki az új elmélete. –
Elképzelhető, hogy csak képzelte az egészet. Gondold csak meg!
A csaj totál lökött. A bátyját meggyilkolják. Összejöttök, hogy
megbeszéljétek a végrendeletet. Aztán elhalasztják valami
bürokratikus gubanc miatt.
– Nem egyszerű gubancról van szó – javította ki Maya. –
Valami nem stimmel a halotti bizonyítvánnyal.
– Még jobb. Tehát roppant feszült.
Maya a homlokát ráncolta.
– Szóval erre beképzelte, hogy pénzt fizettek egy gyilkossági
nyomozónak?
– E pillanatban ez épp annyira elképzelhető, mint bármilyen
más magyarázat. – Shane hátradőlt a fotelben. – Maya!
Pontosan tudta, mi következik.
– Felhagynál ezzel, kérlek? – mondta a férfi.
– Mivel hagyjak fel?
Shane szemöldöke összefutott.
– Megfájdul a gyomrom, ha hazudsz nekem.
– Nem hazudok neked.
– A szavakon lovagolsz. Mit nem árulsz el nekem?
Valószínűleg túl sokat. Maya megint azon rágódott,
eláruljon-e többet a barátjának, de ismét arra jutott, hogy meg
kell védenie. Azon tanakodott, mondjon-e valamit Claire

elrejtett telefonjáról, de ez is csak Corey-hoz vezetett volna el.
Azt sem mondta még el neki, mit látott a bébimonitor felvételén,
de az is várhat. Jobb az óvatosság! Később el lehet mondani
bármit, el nem hangzottá viszont nem lehet tenni szavakat.
Shane közelebb hajolt, ügyelt rá, hogy senki se hallhassa,
aztán odasúgta Mayának: – Honnan szerezted azt a töltényt?
– Ezt jobb, ha nem firtatod.
– Óriási szívességet tettem neked.
– És a szívesség kötelezettséget feltételez, Shane?
Shane ettől sértetten elhallgatott, ahogy Maya várta. Újra
Caroline-ra terelte a szót.
– Érdekes, hogy azt mondtad, Caroline roppant feszült –
vágott bele Maya.
Shane kivárt.
– Nemcsak Joe-t említette. A másik bátyját is szóba hozta. –
Neilt?
Maya a fejét rázta.
– Andrew-t.
Shane grimaszt vágott.
– Várjunk csak, azt, aki a vízbe esett a hajóról?
– Nem kiesett.
– Ezt hogy érted?
Végre. Valami, amit Maya nyugodtan elárulhat Shane-nek.
– Joe is ott volt. Az öccsével a hajón.
– Igen, és?
– Joe elmondta nekem, hogy nem baleset volt. Látta, hogy
Andrew a vízbe veti magát.
Shane a fotelbe süppedt.
– A mindenit!
– Bizony.
– A család tud erről?
Maya vállat vont.
– Nem hiszem. Mind azt hangoztatják, hogy baleset történt.

– És Caroline hozta fel tegnap a témát?
– Aha.
– Miért? – kérdezte Shane. – Andrew Burkett majdnem húsz
évvel ezelőtt halt meg, nem?
– Bizonyos szempontból, úgy érezem, természetes, hogy
eszébe jutott – válaszolta Maya.
– Hogy érted?
– Testvérek voltak. Állítólag nagyon közel álltak egymáshoz.
Mindketten fiatalon és tragikus körülmények között haltak meg.
Shane most már kapcsolt.
– Így még elképzelhetőbb, hogy a képzelete játszott vele.
– És nem látta Joe holttestét.
– Tessék?
– Caroline. Nem látta Joe holttestét. Sem Andrew-ét. Szerette
volna látni, hogy lezárhassa a dolgot. Andrew a tengerbe veszett.
Caroline nem látta a holttestét. Joe-t meggyilkolták. Az övét sem
nézhette meg.
– Nem értem – hümmögött Shane. – Miért nem nézhette meg
Joe holttestét?
– A család nem engedte neki, vagy valami ilyesmi, nem
tudom. De nézd a dolgot az ő szemszögéből! Két halott testvér.
És egyszer sincs holttest. Caroline egyiket sem látta koporsóban.
Mindketten elhallgattak, de Shane már értette. Caroline
érzékeny pontra tapintott rá, amikor arról beszélt, hogy fontos
látni a holttestet. Maya és Shane számtalanszor megtapasztalta
már ezt a tengerentúli szolgálat során. Ha egy katona elesett, a
családja gyakran nem volt képes elfogadni addig a tényt, amíg
nem kaptak kézzelfogható bizonyítékot.
A holttestet.
Lehet, hogy Caroline-nak igaza volt. Lehet, hogy valójában ez
a magyarázat arra, hogy a katonák miért hoznak haza
mindenkit, még a halottakat is.
Shane törte meg a csendet.

– Szóval Caroline nehezen fogadja el Joe halálát.
– Nehezen fogadja el mindkét bátyja halálát – javította ki
Maya.
– Ő pedig úgy gondolja, hogy a férfit, aki Joe gyilkosa után
nyomoz, lefizeti a családja.
Mayát ekkor vágta mellbe a felismerés, méghozzá olyan
erővel, hogy kis híján hanyatt esett.
– Jaj, ne…
– Mi az?
Maya nyelt egyet. Próbálta átgondolni a dolgot, összerendezni
a gondolatait. A hajó. A kormánykerék. A halásztrófeák…
– Semper paratus – szólalt meg.
– Tessék?
Maya egyenesen Shane szemébe nézett.
– Semper paratus.
– Latinul van – válaszolta Shane. – Örökös készenlétben.
– Ismered?
A hajó. A halásztrófeák. A kormánykerék és a
mentőmellények. A két keresztbe tett horgony. Maya eddig azt
hitte, hogy az egymást keresztező horgonyok a haditengerészetre
utaltak. Általában így is van. De egy másik szervezet is használta
a horgonyokat altiszti rangjelzésként.
Shane bólintott.
– A Parti Őrség jelmondata.
A Parti Őrségé.
A fegyveres erők azon haderőneméé, melynek a hazai és a
nemzetközi vizek egyaránt a hatáskörébe tartoznak. A Parti
Őrség illetékesnek kiálthatja ki magát a nyílt vizeken történt
bármiféle halálesetében…
– Még egy szívességre lenne szükségem, Shane.
A férfi nem válaszolt.
– Szeretném, ha kiderítenéd, ki vezette a nyomozást Andrew
Burkett vízbefúlása ügyében – mondta. – Szeretném, ha

utánanéznél, nem a Parti Őrség Tom Douglass nevű altisztje
volt-e.
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Általában rutinfeladatot jelentett lefektetni Lilyt. Maya rengeteg
horrortörténetet hallott olyan kisgyerekekről, akik rémálommá
változtatták a fektetést. Lily soha. Mintha elege lett volna már a
napból, és csak arra várt volna, hogy maga mögött tudhassa.
Ellenkezés nélkül a párnára hajtotta a fejét, és mintegy
varázsütésre, – rögtön el is aludt. Ma este viszont, miután Maya
ágyba bújtatta, Lily megszólalt: – Mesét!
Maya már teljesen kimerült, de hát nem éppen ezt lehetett
olyannyira élvezni az anyaságban?
– Persze, szívecském, mit szeretnél, mit olvassak neked?
Lily az egyik Debi Gliori-könyvre mutatott. Maya felolvasta
neki, abban reménykedve, hogy majd hipnotikus erővel hat rá,
és Lily szemhéja elnehezedik. Ám a könyv a várttal ellentétes
hatást ért el: Maya bóbiskolt el, Lily pedig időnként megbökte,
hogy ébredjen fel. Mayának sikerült végigolvasnia a mesét.
Becsukta a könyvet, és már felállt volna, de Lily kérlelni kezdte:
– Még egyszer, még egyszer!
– Szerintem ideje aludni, drágám.
Lily sírva fakadt.
– Félek!
Maya tudta, hogy ilyenkor nem szabad hagyni, hogy a gyerek
velünk egy szobában aludjon, a nevelési útmutatók azonban
megfeledkeznek arról a tényről, hogy minden emberi lény, még a
szülők is, a könnyebb megoldást választják, amikor kimerültek.
Ez a kislány elveszítette az édesapját. Persze túl fiatal volt még
ahhoz, hogy ezt felfogja, mégis biztosan bujkált benne valami,
valamilyen tudat alatti fájdalom, valamiféle kezdetleges sejtés
azt illetően, hogy nincs minden rendben.

Maya a karjába vette Lilyt.
– Gyere! Ma alhatsz velem.
Átvitte Lilyt, és óvatosan az ágyra fektette Joe oldalán.
Párnákból korlátot rögtönzött az ágy szélére, aztán a biztonság
kedvéért még néhányat lerakott az ágy mellé, arra az esetre, ha
Lily valahogy mégis átgurulna a bizonytalan barikádon. Feljebb
húzta a takarót, és behajtotta Lily álla alá, ám ekkor hirtelen
legyűrte a gyermeke iránti végtelen szeretet. Áhítattól eltelve úgy
érezte, valami kitörni készül belőle, és ezzel egy időben szinte
megbénította az aggodalom, a félelem, hogy elvesztheti a
kislányát.
Lily lehunyta a szemét, és elaludt. Maya mellette maradt,
mozdulatlanul figyelte lánya kicsiny arcát, ügyelt rá, hogy
mélyeket és egyenletesen lélegezzen. Így ült, amíg meg nem
szólalt a mobilja, és meg nem törte a varázst.
Maya azt remélte, hogy talán Shane hívja, miután megtudta a
választ Tom Douglass-szel kapcsolatban, jóllehet azt mondta,
legkorábban másnap tud utánanézni a férfinak a katonai
nyilvántartásban. Unokahúga, Alexa nevét látta a kijelzőn. Kissé
idegesen – még valaki, akit semmiképp sem szabad elveszítenie
– vette fel.
– Minden rendben?
– Persze – felelte Alexa. – Miért ne lenne?
– Mindegy. – A fenébe is, le kell nyugodnia! – Mi a helyzet,
kicsim? Egyedül nem megy a házi feladat?
– Aha, mert ha így lenne, szerinted téged hívnálak?
Maya felnevetett.
– Ott a pont.
– Holnap focinap lesz.
– Hogy micsoda?
– Az a béna izé, amikor a város minden évfolyamcsapata
meccset játszik, és szórólapokat osztogatnak, és lesz ugrálóvár

meg karnevál és hasonlók. Tudod, a kisgyerekek roppantul
élvezik.
– Oké.
– Tudom, hogy azt mondtad, nincs időd, de gondoltam
szólok, hátha el tudtok jönni Lilyvel.
– Ó.
– Apa és Daniel is ott lesz. Az ő meccse tízkor kezdődik, az
enyém tizenegykor. Magunkkal vihetnénk Lilyt, és keríthetnénk
neki egy lufiállatot… Mr. Ronkowitz, az angoltanárom minden
kisgyereknek hajtogat egyet… és felülhetnénk vele a ringlispílre
meg a kisvonatra. Szerintem élvezné. Hiányzik.
Maya a mellette szendergő Lilyre pillantott. Megint
megrohanta a letaglózó érzés.
– Maya néni!
Alexa és Daniel Lily unokatestvérei voltak. Lily imádta őket.
Maya szerette volna – fontosnak érezte – hogy komoly szerepet
játsszanak Lily életében.
– Szerencse, hogy Lily már alszik – mondta Alexának Maya.
– Tessék?
– Mert ha elárulnám neki, hogy holnap az unokatesóival
találkozik, túlságosan felvillanyozódna, és nem tudna elaludni.
Alexa felkacagott.
– Nagyszerű, akkor holnap találkozunk? A körtéren?
– Rendben.
– Ja, és hogy tudd. A hülye edzőm is ott lesz.
– Semmi gond. Szerintem most már értjük egymást.
– Jó éjt, Maya néni!
– Jó éjt, Alexa!

Rosszul telt az éjszaka.
A hangok akkor törtek rá, amikor Maya éppen az ébrenlét és
az álom határmezsgyéjén járt. A lárma, a sikolyok, a rotorok

zúgás és a puskaropogás kérlelhetetlenül ostromolták. Nem
akartak elhallgatni. Nem hagyták nyugodni. Egyre hangosabbá
váltak, és nem szűntek. Ebben a köztes világban lebegett,
tehetetlenül, elveszve. Mindenfelé sötétség és zaj, szakadatlan,
folyamatos zaj, az a fajta dübörgés, amely mintha belülről fakadt
volna, mintha valami apró állatka bemászott volna a fejébe, és
belülről vinnyogott, kaparászott volna.
Nem volt menekvés, sem józan gondolkodás. Megszűnt az itt
és a most, megszűnt a tegnap és a holnap. E pillanatban semmi
más nem létezett, csupán a kínzó fájdalom és az agyán egy
kaszás pengéjeként keresztülhasító zajok. Maya a két keze közé
fogta a fejét, és amilyen erősen csak bírta, szorított, próbálta
szétroppantani a koponyáját.
Ennyire szörnyű volt a helyzet.
Olyan szinten szörnyű, hogy az ember bármit megtett volna,
csak hogy…
…ó, Istenem, kérlek…
…véget érjen. Maya nem tudta, percekig vagy órákig tartott-e.
Mintha egy örökkévalóság lett volna. Az idő értelmét veszíti,
amikor a hangok megfullasztják az embert. Ilyenkor csak azzal
lehet próbálkozni, hogy átvészeljük, azzal, hogy valamiképp ne
merüljünk alá.
Egy ponton azonban egy újabb hang, egy „szabályosabb” hang
tört át a dübörgő pokol falán. A hang mintha óriási távolságból
jött volna. Mintha hosszú időt vett volna igénybe, hogy eljusson
a füléhez, és Maya észlelje. Keresztül kellett küzdenie magát a
többi fülsiketítő zajon – melyek egyike, ismerte fel Maya, ahogy
lassan a tudatosság felszíne fölé merült, a saját ordítása volt.
Ajtócsengő. Aztán valaki megszólalt:
– Maya! Maya!
Shane. A férfi már az ajtón dörömbölt.
– Maya!

Maya kinyitotta a szemét. A hangok nem elmenekültek,
inkább gúnyosan elhalkultak, emlékeztették, hogy néha talán
lecsendesednek, de folyton ott vannak, vele maradnak. Mayának
megint eszébe jutott a teória, hogy egyetlen hang sem szűnik
meg soha – hogyha valaki felsikolt az erdőben, és meghallja a
visszhangot, az a visszhang csak egyre halkul, de meg nem
szűnik soha. A fejében lévő hangok ugyanígy viselkedtek.
Maya jobbra pillantott, ahol elvileg Lily aludt.
De most nem volt ott.
Maya szíve egyszerre a torkában dobogott.
– Lily!
A kopogás és az ajtócsengő elhallgatott. Fölpattant.
Átlendítette a lábát az ágy szélén. Amikor megpróbált felállni, a
hirtelen a fejébe toluló vér ülő helyzetbe kényszerítette vissza.
– Lily! – szólította ismét a kislányát.
Hallotta, hogy odalent kinyílik az ajtó.
– Maya!
Shane kiabált fel, immár bentről. Maya korábban adott neki
egy kulcsot vészhelyzet esetére.
– Idefent vagyok. – Maya újra próbálkozott, és ezúttal
sikerült felállnia. – Lily! Nem találom Lilyt!
Az egész ház beleremegett, ahogy Shane a lépcsőfokokat
kettesével szedve felrohant a lépcsőn.
– Lily!
– Megvan – nyugtatta meg Shane.
A kislányt a jobb karján tartva megjelent az ajtóban.
Megkönnyebbülés ömlött szét Maya ereiben.
– A lépcső tetején állt – közölte Shane.
Lily arcán könnyek csorogtak lefelé. Maya odasietett hozzá.
Lily egy pillanatra összeborzadt, és Maya rájött, hogy a kislánya
valószínűleg az ő sikoltozására ébredt.
Maya lelassított, és mosolyt erőltetett magára.
– Semmi baj, kicsim.

A kislány Shane vállába fúrta az arcát.
– Ne haragudj, Lily! Anya rettenetesen rosszat álmodott.
Lily átkarolta Shane nyakát. Shane Mayára nézett, még csak
nem is igyekezett leplezni sajnálkozását és aggodalmát. Maya
szíve milliónyi darabkára omlott szét.
– Próbáltalak hívni – mondta Shane. – Amikor nem vetted fel
a telefont…
Maya bólintott.
– Tudjátok, mit? – kérdezte eltúlzott vidámsággal Shane.
Nem ment neki a kedélyesség. Még Lily is megérezte a
hamisságot a hangjában. – Menjünk le, és reggelizzünk meg
együtt! Mit szóltok hozzá?
Lily bizalmatlannak tűnt, de mindenen hamar túltette magát.
A gyerekek már csak ilyenek. Hihetetlenül könnyen újra
magukra találnak. A legkiválóbb katonákhoz hasonlóan
birkóznak meg a nehéz helyzetekkel, állapította meg magában
Maya.
– Jaj, nem is mondtam még – szólalt meg Maya.
Lily gyanakvón az anyjára nézett.
– Ma elmegyünk a karneválba Daniellel és Alexával!
Ennek hallatán elkerekedett a kislány szeme.
– Lesz körhinta és lufi…
Mayából egyre dőlt a szó a focinap csodáiról, és az éjjeli
viharfellegek perceken belül eloszlottak az új nap tündöklő
fényében. Legalábbis Lily számára. Mayát viszont túlságosan
sokáig szorongatta a félelem, különösen úgy, hogy nyilvánvalóan
a kislányát is megérintette.
Mit tett?
Shane nem érdeklődött, jól érzi-e magát. Mindent tudott.
Amint leültették Lilyt a reggelije elé, és odébb húzódtak, hogy a
kislány ne hallhassa őket, Shane neki szegezte a kérdést: –
Mennyire durva?
– Jól vagyok.

Shane csak elfordította a tekintetét.
– Mi van?
– Egyre könnyebben hazudsz nekem.
Shane-nek igaza volt.
– Rettenetesen – mondta Maya. – Most boldog vagy?
Shane szerette volna megölelni – Maya érezte ezt –, de
közöttük ez nem volt szokás. Milyen kár. Mayának most jólesett
volna az érintése.
– Beszélned kell valakivel – jelentette ki Shane. – Mit szólnál
Wuhoz?
Wu a Veteránügyi Hivatal agyturkászaként dolgozott.
– Majd felhívom.
– Mikor?
– Ha ennek vége.
– Minek?
Maya nem válaszolt.
– Ez már nem csak rólad szól, Maya.
– Hogy érted?
Shane Lilyre pillantott.
– Ez övön aluli volt, Shane.
– Sajnálom. Van egy kislányod, akit most már egyedül
nevelsz.
– Elintézem.
Maya megnézte, mennyi az idő. Kilenc tizenöt. Megpróbált
visszaemlékezni, mikor esett meg ez vele utoljára – hogy mikor
nem ébredt fel pontban hajnali 4:58-kor –, de nem sikerült.
Elgondolkozott Lilyn is. Mi történhetett? A kislánya felébredt, és
hallgatta, ahogy az édesanyja sikoltozik? Vajon Lily megpróbálta
felébreszteni őt, vagy csak ijedten lapult?
„Bárhova mész, a halál jár a nyomodban, Maya…”
– Elintézem – ismételte meg. – Csak a végére kell járnom
ennek.

– És az alatt, hogy „a végére kell járnom ennek”, azt érted,
hogy ki kell derítened, ki ölte meg Joe-t?
Maya nem válaszolt.
– Mellékesen igazad volt – váltott témát Shane.
– Miben?
– Ezért jöttem. Megkértél, hogy nézzek utána Tom Douglass
Parti Őrségnél töltött idejének.
– És?
– Tizennégy évig szolgált náluk. Ott kóstolt bele a
bűnüldözésbe. És igen, ő vezette Andrew Burkett halála ügyében
a nyomozást.
Bumm. Így már volt értelme. Semmi értelme sem volt.
– Azt tudod, mit állapított meg?
– Halálos balesetet. A jelentése szerint Andrew Burkett
éjszaka kizuhant a hajóból, és vízbe fulladt. Valószínűleg az
alkohol is szerepet játszott ebben.
Pár pillanatig csak álltak, és hagyták, hogy leülepedjen
bennük az információ.
– Mi a fene folyik itt, Maya?
– Fogalmam sincs, de azt tervezem, hogy kiderítem.
– Hogyan?
Maya előkapta a mobilját, és felhívta Douglassék otthoni
számát. Senki sem vette fel a telefont. Maya üzenetet hagyott: –
Már tudom, miért fizettek maguknak Burkették. Hívjon fel!
Meghagyta a mobilja számát, és bontotta a vonalat.
– Hogyan szereztél tudomást Douglassről? – kérdezte Shane.
– Lényegtelen.
– Tényleg?
Shane járkálni kezdett a szobában. Nem kellett Mayához
hasonlóan jól ismerni őt ahhoz, hogy valaki rájöjjön, ez nem sok
jót sejtet.
– Mi van? – kérdezte Maya.
– Ma reggel felhívtam Kierce nyomozót.

Maya lehunyta a szemét.
– Mi vitt rá erre?
– Ó, nem is tudom. Talán mert tegnap este elég kemény
váddal illetted őt.
– Caroline illette őt ezzel a váddal.
– Mindegy. Szerettem volna felmérni egy kicsit.
– És?
– Szimpatikusnak tűnt. Egyenes ember benyomását keltette.
Szerintem Caroline marhaságokat beszél.
– Jól van, felejtsd el!
Shane idegesítő berregő hangot adott, mint amikor egy
kvízműsorban valaki rosszul válaszol.
– Mi az?
– Sajnálom, Maya, rossz válasz.
– Mégis, miről beszélsz?
– Kierce semmit sem hajlandó elárulni nekem a tényleges
nyomozásról – folytatta Shane. – Ez az, amit egy jó zsaru
csinálna, egy olyan zsaru, aki betartja a szabályokat és nem
fogad el kenőpénzt.
Mayának nem tetszett, amire ez utalt.
– Ugyanakkor úgy érezte – mondta Shane, és felemelte a
mutatóujját – hogy nyugodtan tájékoztathat egy bizonyos
incidensről, amely nemrégiben történt itt, nálad.
Maya rápillantott Lilyre.
– Mesélt a bébimonitorról.
– Bingó.
Shane várta, hogy Maya magyarázatot adjon. Nem tette.
Mindketten némán álltak, és kínosan hosszú ideig bámulták
egymást. Shane törte meg a csendet.
– Ezt nem tartottad elég fontosnak ahhoz, hogy elmondd
nekem? – kérdezte.
– Én el akartam.
– De?

– De már eleve labilisnak gondolsz.
Shane ismét idegesítően berregett.
– Hibás válasz. Lehet, hogy úgy vélem, segítségre van
szükséged…
– Pontosan. Nyaggatsz, hogy hívjam fel Wut. És mégis, mit
gondoltál volna, ha elmondom, hogy szerintem a meggyilkolt
férjemet láttam egy bébimonitor felvételén?
– Végighallgattalak volna – felelte Shane. – Végighallgattalak
volna, és segítettem volna végére járni az ügynek.
Maya tudta, hogy Shane komolyan gondolja. A férfi odahúzott
egy széket Mayához, és leült.
– Meséld el, mi történt! Minden részletet.
Értelmetlen lett volna tovább titkolózni. Maya mindent
elmondott a bébimonitorról, Isabelláról és a paprikaspray-ről,
Joe eltűnt ruháiról, és a látogatásról Burkették alkalmazottainak
házaihoz, ahol Isabella lakott. Amikor végzett, Shane azt felelte:
– Emlékszem arra az ingre. Ha csak képzelődtél volna, miért
nem találtad a helyén?
– Ki tudja?
Shane felállt, és megindult a lépcső felé.
– Most hova mész?
– A szekrényéhez. Megnézem, ott van-e.
Maya meg akarta állítani, de Shane már csak ilyen volt. Végig
kellett játszania a meccset. Maya várt. Öt perc és Shane
visszajött.
– Eltűnt – szögezte le.
– Ami semmit sem jelent – tette hozzá Maya. – Millió oka
lehet, hogy az ing ne legyen a szekrényében.
Shane megint leült Mayával szemben, és az ajkát harapdálta.
Eltelt öt másodperc. Aztán tíz.
– Beszéljük végig a dolgot!
Maya várt.

– Emlékszel, mit mondott Dempsey tábornok, amikor
ellátogatott a táborba? – kérdezte Shane. – A harctéri
kiszámíthatóságról?
Maya bólintott. Martin Dempsey tábornok, az USA hadserege
vezérkarának tagja azt mondta, hogy minden emberi erőfeszítés
közül a háború a legkevésbé kiszámítható. A csatában egyetlen
alapszabály létezik, mégpedig az, hogy sosem tudhatjuk, mi fog
történni. Fel kell készülni arra is, ami lehetetlennek tűnik.
– Szóval vegyük végig! Tegyük fel, hogy valóban láttad Joe-t a
bébimonitor felvételén!
– Joe meghalt, Shane.
– Felfogtam. De mégis… haladjunk lépésről lépésre! Csak
elmegyakorlatként.
Maya a fejét ingatva jelezte, hogy rendben, essenek túl rajta.
– Jól van, tehát megnézted a bébimonitor felvételét a
tévéden?
– A laptopomon. Csak csatlakoztatni kell az SD-kártyát.
– Az SD-kártyát. Ezt vitte el Isabella, miután lefújt téged?
– Igen.
– Jól van, tehát bedugod ezt az SD-kártyát a laptopodba. Azt
látod, hogy Joe a kanapén játszik Lilyvel. Zárjuk ki a
nyilvánvalót! Nem régi felvétel volt, igaz?
– Igaz.
– Biztos vagy ebben? Azt mondtad, hogy Eileen a temetés
után adta oda neked a bébimonitort. Lehetséges, hogy valaki egy
régi felvételt töltött fel rá? Olyat, amit még Joe halála előtt vettek
fel kettejükről.
– Nem. Lilyn ugyanaz a ruha volt, amit előző nap viselt. A
megfelelő szögből fényképezték, pontosan onnan, ahol a polcról
a kamera a kanapét veszi. Nyilván valamiféle trükkről van szó.
Joe-t odaphotoshoppolták, vagy valami ilyesmi. De biztosan
nem régi felvételt láttam.
– Jól van, tehát ezt a lehetőséget kizártuk.

A dolog kezdett nevetségessé válni.
– Miféle lehetőséget?
– Hogy régebbi felvételt láttál. Akkor próbálkozzunk valami
mással! – Shane megint az ajkát kezdte tépkedni. – Tegyük fel,
hogy tényleg Joe volt az. Hogy még él. – Shane védekezőn
felemelte a kezét, noha Maya még semmit sem mondott. –
Tudom, tudom, de várd ki a végét, kérlek!
Maya elfojtott egy sóhajt, és vállrándítással jelezte
belenyugvását.
– Hogyan csinálnád? – kérdezte Shane. – Ha te lennél Joe, és
el akarnád játszani a halálodat.
– Eljátszanám a halálomat, aztán visszalopódznék a házamba,
és játszanék a kislányommal? Nem is tudom, Shane. Inkább
áruld el! Egyértelműen van valami elméleted.
– Nem igazán elmélet, de…
– Van köze a zombikhoz?
– Maya!
– Tessék?
– A gúnyolódást olyankor veted be, amikor védekezel.
Maya a szemöldökét ráncolta.
– Azok a pszichológiakurzusok – mondta – valóban
hasznosak.
– Nem értem, mitől tartasz ennyire.
– Attól, hogy csak az időmet pazarlom. De jól van, Shane.
Felejtsük el a zombikat! Hadd halljam azt az elméletet! Joe
helyében hogyan játszanád el a halálodat?
Shane tovább tépkedte a száját. Maya attól tartott, hogy
mindjárt kiserken a vére.
– Elmondok egy lehetőséget – válaszolta a férfi. – Lehet, hogy
felbérelnék két csavargót. Lehet, hogy vaktölténnyel töltött
pisztolyt adnék nekik.
– Ejha – hüledezett Maya.

– Hadd fejezzem be, de ha megengeded, kihagynám a
„leheteket”. Én, Joe, megszervezem az egészet. Művérrel teli
tasakokat szerzek be, vagy valami hasonlót, így valóságosnak
tűnik az egész. Joe szerette annyira azt a helyet a parkban, igaz?
Ismerte a fényviszonyokat. Tudta, hogy kellően sötét lesz ahhoz,
hogy ne láthasd pontosan, mi történik. Gondolj bele! Tényleg azt
hiszed, hogy azok a suhancok véletlenül kerültek oda? Ez nem
tűnt furcsának neked?
– Várj, ebből pontosan mit találsz furcsának?
– Ezt az egész rablás dolgot… – Shane a fejét csóválta. –
Mindig is marhaságnak éreztem.
Maya döbbenten ült. Kierce már bebizonyította, hogy a rablás
dolog marhaság, amikor a ballisztikai elemzésből kiderült, hogy
ugyanaz a fegyver végzett Joe-val és Claire-rel. Shane
nyilvánvalóan nem tudott erről.
– Tegyük fel, hogy az egészet megrendezték – folytatta Shane,
és kezdett belemelegedni bizarr összeesküvés-elméletébe. –
Tegyük fel, hogy felbérelték a két suhancot, hogy vaktölténnyel
tüzeljenek rá, és úgy tűnjön, mintha megölnék Joe-t.
– Shane!
– Tessék?
– Tisztában vagy vele, hogy ez mekkora őrültségnek hangzik?
A zsaruk is ott voltak, Shane, emlékszel? Az emberek látták a
holttestet.
– Rendben, vegyük át őket egyenként! Először is azokat, akik
látták a holttestet. Ha te vagy az egyetlen szemtanú, az nem
lenne elég. Joe ezért ott hever művérrel vagy mivel borítva. A
sötétben. Egypáran látják. Nyilvánvalóan nem ellenőrizték a
pulzusát, vagy ilyesmi.
Maya a fejét rázta.
– Most viccelsz?
– Úgy látod, valami gond van az elméletemmel?

– Hol kezdjem? – vágott vissza Maya. – Mi a helyzet a
rendőrökkel?
Shane széttárta a kezét.
– Nem magad mondtad, hogy lefizettek valakit?
– Kierce-re gondolsz? Az új haverodra, akit annyira
szimpatikusnak találtál, és aki szerinted betartja a szabályokat?
– Lehet, hogy tévedek vele kapcsolatban. Nem először
fordulna elő. És Kierce talán gondoskodott róla, hogy pont ő
legyen szolgálatban a gyilkosság idején. Ha megrendezték, Joe
tudta, mikor és hol kerül sor rá. Vagy talán, nem is tudom,
Burkették lefizették a rendőrfőnököt vagy a kapitányt vagy akit
kellett, hogy Kierce-et ugrasszák, és ő érjen elsőként a
helyszínre.
– A YouTube-ra kellene feltenned a konteódat, Shane. 9/11 is
belső munka volt?
– Csak a lehetőségeket sorolom, Maya.
– Akkor tisztázzuk a dolgot! – felelte Maya. – Mind benne
voltak. A suhancok, akiket Kierce letartóztatott. A helyszínre
érkező rendőrök. Az igazságügyi orvosszakértő. Mármint, ha
Joe-t tepsibe rakták, akkor boncolásra is sor kellett, hogy
kerüljön, igaz?
– Ácsi! – kiáltott fel Shane.
– Mi az?
– Nem azt mondtad, hogy valami gond volt a halotti
bizonyítvánnyal?
– Adminisztrációs gubanc. És ne tépkedd az ajkadat, kérlek!
Shane kis híján elmosolyodott.
– Nem minden kerek az elméletemben. Ezt elismerem.
Megkérhetem Kierce-et, hogy mutassa meg a boncolás során
készült fényképeket…
– Amiket nem fog átadni neked.
– Eléggé meggyőző tudok lenni.

– Felesleges. Ja, és ha ilyen sokat vesződtek az egésszel, ki a
megmondhatója, hogy nem hamisítottak néhány boncolási fotót
is?
– Jogos.
– Csak gúnyolódtam. – Maya a fejét csóválta. – Meghalt,
Shane. Joe halott.
– Vagy szórakozik veled.
Maya pár pillanatig elmerengett ezen.
– Vagy valaki más – válaszolta.
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A focinap valami nosztalgikus amerikai filmből vett idillre
hasonlított, mely túlságosan tökéletes, túlságosan Norman
Rockwell-festményszerű, túlságosan hiteles volt. Sátrakat,
bódékat, körhintákat állítottak fel. Játszottak, nevetgéltek,
szurkoltak, és zene szólt. A mozgóárusok hamburgert, kolbászt,
fagylaltot és tacót kínáltak. Gyakorlatilag bármit meg lehetett
venni a város zöld-fehér színeiben: sima és galléros pólókat,
sapkákat,
kámzsás
pulóvereket,
autómatricákat,
vizespalackokat, kávésbögréket, kulcskarikákat, összecsukható
vászonszékeket. Még az ugrálóvár és a felfújható csúszdák is
zöld-fehérben virítottak.
Minden évfolyam felállította a saját bódéját. A hetedik
osztályos lányok lemosható tetoválásokat matricáztak fel. A
nyolcadik osztályos fiúk egy focikapunál kézi traffipaxszal
mérték a rúgások sebességét. A hatodik osztályos lányok arcfestő
bódét állítottak fel.
Maya és Lily itt talált rá Alexára.
Amikor Alexa észrevette őket, eldobta az ecsetjét, és lelkesen
megiramodott feléjük: – Lily! Szia!
Lily, aki eddig édesanyjába kapaszkodott, most elengedte
Maya kezét. Kuncogott, a szája elé kapta aprócska ujjait, és attól
a fajta örömtől és várakozástól reszketett, amelyre kizárólag
kisgyerekek képesek. A reszketés és kuncogás egyre erősödött,
ahogy az unokatestvére Lily felé száguldott. Aztán visongó
kacagásba váltott, amikor Alexa felkapta.
Maya figyelte, ahogy üdvözlik egymást, és elmosolyodott.
– Lily! Maya néni!

Most Daniel lódult meg feléjük. Eddie a fia mögött szaladt,
arcán széles mosollyal. Maya olyannyira valószerűtlennek érezte
a jelenetet, hogy szinte obszcénnek tűnt az életében eluralkodott
káosz közepette, de ezzel nem volt semmi baj. A világ tele van
határokkal és kerítésekkel. Maya mindenekelőtt azt próbálta
elérni, hogy ez a három gyerek a megfelelő oldalon maradjon.
Daniel gyorsan puszit nyomott nagynénje arcára, aztán
odaszaladt Lilyhez. Átvette őt a húga kezéből, és a magasba
emelte. A kislány gyöngyöző nevetése, a tiszta és tömény
ártatlanság hangja elgondolkoztatta Mayát. Vajon mikor hallotta
utoljára így kacagni a lányát?
– Felülhetünk vele a körhintára, Maya néni? – kérdezte
Alexa.
– Vigyázni fogunk – tette hozzá Daniel.
Eddie odalépett Mayához.
– Hát persze – felelte Maya. – Kértek egy kis pénzt?
– Már kaptunk – vágta rá Daniel, és már indultak is.
Maya kurta mosolyt villantott Eddie-re. Volt sógora ma
jobban nézett ki: megborotválkozott, és a szeme is tisztán
csillogott. A férfi arcon csókolta Mayát. Semmi alkoholbűz.
Maya újra az elsétáló három gyerek felé fordította a tekintetét.
Daniel és Alexa közrefogták Lilyt. Lily a jobb kezével szorította
Daniel ujjait, a baljával Alexáét.
– Gyönyörű időnk van – szólalt meg Eddie.
Maya bólintott. Valóban. A nap ragyogott, mintha rendezői
utasításra tette volna. Az amerikai álom terült el Maya előtt, akár
egy meleg takaró, miközben nem hagyta nyugodni az érzés, hogy
semmi keresnivalója itt, hogy a puszta jelenléte sötét fellegként
takarja el a tündöklő fényt.
– Eddie!
A férfi begörbített tenyerével próbálta védeni a szemét.
Odafordult Mayához.
– Claire nem csalt meg téged.

Eddie szeme olyan hamar megtelt könnyel, hogy el sem tudta
kapni időben a tekintetét. Előregörnyedt, és Maya egy pillanatig
attól félt, hogy sírva fakad. Maya a férfi felé nyúlt, szerette volna
megérinteni a vállát, de meggondolta magát, és hagyta
lehanyatlani a kezét.
– Biztos vagy ebben? – kérdezte Eddie.
– Igen.
– És a telefon?
– Emlékszel még a bevetésemről nyilvánosságra hozott
felvételre?
– Persze.
– Annál több is volt még.
– Ezt hogy érted?
– A pasas, aki kiszivárogtatta…
– Corey, a Leleplező – mondta Eddie.
– Igen. A hangsávot nem tette közzé.
Eddie láthatón nem értette.
– Azt hiszem, Claire-nek sikerült őt lebeszélnie erről.
– Az a hangfelvétel – hebegett Eddie. – Rontott volna a
helyzeteden?
– Igen.
Eddie bólintott, de nem kérdezett rá, mi volt rajta.
– Claire-t nagyon felzaklatta, amikor kitört a botrány.
Mindannyiunkat felzaklatott. Mind aggódtunk miattad.
– Claire ennél egy lépéssel tovább ment.
– Hogyan?
– Megkereste Corey-t. Kapcsolatba lépett a férfi szervezetével.
Eddie-vel értelmetlen lett volna belemenni, Claire-t mi
indította erre. Talán azért működött együtt Corey-val, hogy a
férfi cserébe békén hagyja Mayát. Talán a mindig meggyőző és
elbűvölő Corey hitette el Claire-rel, hogy erkölcsös és igazságos
cselekedet, ha segít neki tönkretenni a Burkett családot. Végső
soron nem számított.

– Claire utánajárt Burkették szennyes ügyeinek – folytatta
Maya. – Segíteni próbált, hogy Corey szervezete tönkretehesse
őket.
– Szerinted emiatt gyilkolták meg?
Maya a kislányára pillantott. Mostanra Alexa teljes csapata
Lily köré gyűlt. Felváltva vitték fel rá a zöld és fehér festéket, és
Maya még ebből a távolságból is meg tudta állapítani, hogy a
kislánya mennyire élvezi ezt.
– Igen.
– Nem értem – meredt maga elé Eddie. – Claire miért nem
beszélt nekem erről?
Maya a gyerekeken tartotta a szemét, a néma őrszem szerepét
játszotta. Magán érezte Eddie tekintetét, de nem szólalt meg.
Claire azért nem említette neki, mert biztonságban akarta tudni
őt. Így azzal, hogy Eddie semmiről sem tudott, Claire nagy
valószínűséggel megmentette az életét. Szerette a férjét.
Rettenetesen szerette. Jean-Pierre ostoba fantazmagória volt
csak, aki a valóságban megsavanyodott volna, akár a romlott tej.
Claire, a maga szerető gyakorlatiasságával előre látta ezt, még ha
Mayának, aki annyira rámenősen bonyolította saját szerelmi
életét, ez nem is sikerült. Claire szerette Eddie-t. Szerette Danielt
és Alexát. Szerette ezt az életet a focinapokkal, arcfestéssel és
ragyogó napsütéssel.
– Nem emlékszel valami szokatlanra, Eddie? Bármire, ami
kapcsolatban állhat ezzel.
– Már mondtam, hogy egyre többször maradt bent a
munkahelyén. Zavartan viselkedett. Kérdeztem tőle, mi a baj, de
nem árulta el. – Lehalkította a hangját. – Azt mondta, ne
aggódjak.
A gyerekek végeztek az arcfestéssel, és tovább indultak a
ringlispílhez.
– Említett valaha egy bizonyos Tom Douglasst?
Eddie próbált visszaemlékezni.

– Nem. Mert ő kicsoda?
– Magánnyomozó.
– És Claire miért kereste volna meg?
– Mert Burkették kenőpénzeket utaltak át neki. Hallottad
valaha is Claire szájából Andrew Burkett nevét?
Eddie a homlokát ráncolta.
– Joe öccséről beszélsz, aki vízbe fulladt?
– Igen.
– Neki mi köze az egészhez?
– Még nem tudom. De szeretném, ha megtennél nekem
valamit.
– Mondd!
– Nézz át mindent friss szemmel! Claire utazásainak
jegyzékét, a személyes dossziéit, minden olyan helyet, ahová
esetleg elrejthetett valamit! Ami csak eszedbe jut. Burkettéket
igyekezett leleplezni. Kiderítette, hogy lefizették ezt a Tom
Douglasst, és szerintem ez váltott ki valamiféle komolyabb
reakciót.
Eddie bólintott.
– Rendben.
Mindketten csak álltak, és figyelték, ahogy Daniel felemeli
Lilyt a körhinta egyik falovára. Daniel az egyik oldalán maradt,
Alexa a másikon. Lily arca ragyogott a boldogságtól.
– Nézd őket! – mondta Eddie. – Hát nem…
Maya bólintott, félt megszólalni. Eddie azt mondta, hogy
bármerre jár, a halál jár a nyomában, ám ez valószínűleg közel
sem volt ennyire egyszerű. Körötte mindenütt gyerekek és
családok játszottak, nevetgéltek, élvezték ezt a látszólag átlagos
napot. Azért tették mindezt félelem és aggódás nélkül, mert nem
fogták fel, mennyire törékeny ez az egész. A háború tőlük távol
zajlik, gondolták. Nem pusztán egy másik földrészen, hanem egy
másik univerzumban. Őket nem érinthette meg.
Viszont tévedtek ezzel kapcsolatban.

Egyiküket már most megérintette, egész pontosan Claire-t,
mégpedig Maya hibájából. Amit a harci helikopteren tett Al
Qa’im felett, akárcsak azok a hangok, amelyek sosem hagyták
nyugodni, visszhangot vert, másodlagos rezgéseket, és ez a
visszhang végül utat talált a nővéréhez.
Az igazság annyira nyilvánvalónak és mélységesen
fájdalmasnak hatott. Ha Maya nem követi el azt a hibát a
helikopteren, Claire még ma is élne. Itt állna, és elbűvölné őt
gyermekei szépsége és nevetése. Maya hibájából nem lehet így.
Claire nem lehetett itt, és valahol Daniel és Alexa boldog
mosolya mögött szomorúság rejtőzik, ami titkon örökké gyötörni
fogja őket.
Lily a nyakát tekergette, körbenézegetett. Felfedezte az
édesanyját, és intett neki. Maya nyelt egyet, és visszaintegetett.
Alexa is intett Mayának, hívta, hogy menjen oda hozzájuk.
– Maya! – szólalt meg Eddie.
Maya nem válaszolt.
– Menj csak oda!
Maya rázta a fejét.
– Most nem őrszolgálatban vagy – olvasott Maya
gondolataiban Eddie. – Menj, és élvezd ki, hogy a kislányoddal
lehetsz!
Eddie nem fogta fel, hogy Maya nem tartozott ebbe a világba.
Kívülállóként kényelmetlenül érezte magát itt – jóllehet ironikus
módon pontosan ennek az életformának a védelmében harcolt
és kockáztatta mindenét. Igen, ezért. Ezért a helyért. Ezért a
pillanatért. Mégsem léphette át azt a határvonalat, és nem
válhatott a részévé? Talán ezt az egyezséget kötötte. Vagy részt
veszünk valamiben, vagy védelmezzük, de mindkettőt nem lehet.
A katonatársai megértenék. Némelyikük rávenné magát, hogy
leküzdjék a korlátokat. Mosolyognának, odamennének a
körhintához, meg pólókat vennének, de bujkálna valami a
tekintetükben. Valami, amitől nem tudnak teljesen

megszabadulni, valami, ami miatt folyton a láthatárt pásztázzák,
veszély után kutatva.
Elmúlhat ez valaha is?
Talán. De nem most. Maya ezért csak állt ott, és néma
őrszemként figyelt.
– Menj oda te! – válaszolt végül.
Eddie elgondolkozott.
– Nem, jó nekem itt veled.
Ott maradtak tehát, és figyeltek.
– Maya!
Semmi válasz.
– Amikor kideríted, ki ölte meg Claire-t, el kell mondanod
nekem.
Eddie maga akarta megbosszulni a felesége halálát. Ez nem
történhet meg.
– Rendben – felelte Maya.
– Megígéred?
Mit számított még egy hazugság.
– Megígérem.
Rezegni kezdett Maya mobilja. Megnézte a hívóazonosítót.
Tom Douglass otthoni száma. Maya félrehúzódott, és a füléhez
emelte a telefont.
– Halló!
– Megkaptam az üzenetét – szólt bele Mrs. Douglass. – Jöjjön
át, amilyen hamar csak tud!

– Majd mi hazavisszük Lilyt – ajánlotta fel Eddie. – A
gyerekek teljesen odalesznek.
Ez valóban könnyítene a dolgon. Ha Maya most megpróbálná
elvonszolni Lilyt innen, amikor ennyire jól érzi magát, a lánya
érthető módon kivágná a hisztit.

– Arról a Tom Douglassről van szó – magyarázta Maya, habár
Eddie nem kérdezett rá – aki Livingstonban lakik. Pár óránál
tovább nem tarthat.
Eddie elfintorodott.
– Mi az?
– Livingston. Az a 15W kijáratot jelenti a sztrádán, igaz?
– Igen, miért?
– A Claire halála előtti héten az E-Z Pass kártyáján többször is
megjelent az a pályadíjkapu – felelte Eddie.
– Ez szokatlannak számít?
– Előtte nem igazán néztem rá az E-Z Pass-jára, de igen, úgy
értem, annyira messze nem nagyon jártunk el.
– És szerinted ez mit jelent?
– Van ott valami spéci bevásárlóközpont. Akkor arra
gondoltam, hogy oda mehetett.
Vagy nem igazán akart utánajárni, amit meg is lehetett érteni.
Nem érdekes. Maya visszasietett a kocsijához. A nővérét azért
gyilkolták meg, mert túl közel járt valamilyen titokhoz. Maya
biztosra vette ezt. Ennek a titoknak Tom Douglasshez, ebből
következően pedig Joe öccséhez, Andrew Burketthez volt köze.
Az, hogy Andrew Burkett miatt, aki már csaknem tizenöt éve
meghalt, amikor Maya és Joe megismerkedtek, miért kellett
meggyilkolni Claire-t, továbbra is rejtély maradt.
Maya megindult az országút felé, a rádiócsatornák között
váltogatott, de semmi kedvére valót nem talált. Semmi értelme
nem lett volna túlelemeznie a helyzetet. A kislányát
biztonságban tudhatta Claire családjával.
Bluetoothon keresztül rákapcsolta a mobilja játéklistáját a
rádióra, és igyekezett kitisztítani az elméjét. Lykke Li hangja
szólalt meg. No Rest for the Wicked. A bűnösök nem
nyugodhatnak. Lykke azt énekelte, hogy cserben hagyta „jó
kedvesét”, aztán következett a gyilkos sor: „Hagytam meghalni
igaz szerelmemet”. Maya együtt énekelte vele, belefeledkezett

ebbe a parányi boldogságba, és amikor a dal véget ért,
megnyomta a vissza gombot, és újra lejátszotta, végig énekelte a
szöveget, egészen a szintén gyilkos utolsó versszakig: „Nekem
adta a szívét, de mindannyiszor összetörtem azt.”
Annak idején Joe mutatta meg neki a dalt. A kapcsolatuk
tébolyult kavargásra hasonlított, de Maya katasztrofális szerelmi
életét amúgy is kezdettől fogva ez jellemezte. Negyvennyolc
órával azután, hogy összeismerkedtek azon a jótékonysági
fogadáson, Joe felvetette, hogy Burkették magángépén
elrepülhetnének a Turks- és Caicos-szigetekre. Maya elalélt a
gyönyörtől, és beleegyezett. A hétvégét az Amanyara üdülő egyik
villájában töltötték.
Maya arra számított, hogy az új kapcsolat a megszokott
mintát követi: a heves, perzselő, szenvedélyes, fékeveszetten
romantikus tombolást csakhamar gyors vágás követi, és vége. A
pezsgés sisteregve kialszik. A szerelmet búcsú váltja. Akit csak
Maya megismert, a Jean-Pierre-jévé vált. Úgy három hétre.
Ezért az első hét elteltével, amikor észrevette, hogy Joe
összeállított neki egy online játszólistát, maximális
odafigyeléssel végighallgatott minden számot, kibogozta a
szövegekbe bujtatott üzeneteket, miközben, akár egy tini,
hanyatt fekve bámulta a plafont. Mayának tetszett Joe zenei
ízlése. A dalok nem egyszerűen megszólították, hanem
áthatoltak a védvonalain, meggyengítették – és felkészítették
arra – bármennyire szexistán hangzik is –, hogy tanuljon.
Maya ennek ellenére tisztában volt vele, hogy a tangóhoz
ketten kellenek. Élvezte, ahogy tehetetlenül sodródik Joe
örvényében – pia, zene, utazás, szex –, de kezdettől fogva tudta,
hogy a többi romantikus viszonyához hasonlóan ennek is
lehetett már látni a végét. Neki semmi gondja nem akadt ezzel.
Az életét katonaként élte. A házasság, a gyerekek, a focinapok:
ezek eleve nem illettek a tervei közé. Joe-nak alapvetően újabb
kellemes emlékként kellett volna végeznie.

Előbb-utóbb Maya minden kapcsolata megromlott. Az
emlékek viszont nem keseredtek meg.
Ezúttal azonban Maya teherbe esett, és az ezt követő
tanácstalanságban Joe egészen más szintre lépett. Hegedűszó
kíséretében, térden állva megkérte Maya kezét. Boldogságot
ígért neki. Szerelmet. Kijelentette, hogy büszke a katonai
karrierjére, és megesküdött, hogy mindent megtesz azért, hogy
Maya elérje kitűzött céljait ezen a pályán. Különbözni fognak
másoktól, magyarázta, és a saját szabályaik szerint fognak élni.
Joe szenvedélye önálló erőként működött. Magával ragadta
Mayát, és mielőtt észbe kapott volna, Maya Stern
repülőszázados Burkett lett.
Lykke Li hangja lassan elhalkult, és az Oh Wonder White
Bloodja csendült fel. Maya eltűnődött, vajon mi a francért
hallgatja Joe régi szívfájdító válogatását. Az egyszerű válasz:
mert szerette ezeket a dalokat. Valamiféle vákuumban, elfeledve,
hogy hová tűnt ez az egész, ezek a dalok még mindig
megérintették, a lelkébe hatoltak, még ez is, még a gyomrát
görcsbe rándító kezdő sorok is:
„Készen állok, készen állok,
Egyedül nem tudom megtenni…”
Szép, viszont marhaság, állapította meg magában Maya,
amint észrevette Tom Douglass hajóját a garázs mellett. Készen
állt egyedül megtenni.
Mielőtt Maya becsengethetett volna, kinyílt a bejárati ajtó.
Mrs. Douglass állt mögötte. Idegesnek tűnt, arcán megfeszült a
bőr. Jobbra-balra pillantott, és kinyitotta Mayának a
szúnyoghálós ajtót: – Jöjjön be!
Maya belépett. Mrs. Douglass behúzta maguk mögött az ajtót.
– Valaki figyel minket? – kérdezte Maya.
– Sose lehet tudni.

– A férje itthon van?
– Nincs.
Maya elhallgatott. Az asszony azért hívta vissza, mert akart
tőle valamit. Mondja csak el, mi az!
– Megkaptam az üzenetét – közölte vele Mrs. Douglass.
Maya alig észrevehetően bólintott.
– Azt mondta, tudja, miféle munkát végzett a férjem
Burkettéknek.
– Nem egészen ezt mondtam.
– Hanem?
– Hanem azt, hogy tudom, miért fizettek Burkették a maga
férjének.
– Nem értem, mi a különbség.
– Nem hiszem, hogy dolgozott volna nekik – válaszolta Maya.
– Hacsak a kenőpénzek elfogadását munkának nem vesszük.
– Miről beszél?
– Kérem, ne szórakozzon velem, Mrs. Douglass!
A nő szeme elkerekedett.
– Nem szórakozom. Mondja el, kérem, mit tudott meg!
Maya kiérezte a nő hangjából a kétségbeesést. Ha hazudott, –
rendkívül ügyesen csinálta.
– Maga szerint mit dolgozott a férje Burkettéknek? – kérdezte
Maya.
– Tom magánnyomozó – felelte az asszony. – Úgy gondoltam,
bizalmas ügyekben nyomozott egy befolyásos családnak.
– De azt sosem árulta el, hogy konkrétan mivel kapcsolatos ez
a munka?
– Mint mondtam, bizalmas munkát végzett.
– Ejnye, Mrs. Douglass. Azt akarja elhitetni velem, hogy a
férje nap mint nap hazajött a munkából, és soha egyetlen szót
sem ejtett el arról, hogy mi történt az irodában?
Egy könnycsepp buggyant ki Mrs. Douglass szeméből, és
gördült le az arcán.

– Mivel foglalkozott Tom? – kérdezte szinte suttogva. –
Kérem, árulja el!
Maya alaposan megfontolta, melyik irányban induljon el.
Végül a legrövidebb utat választotta.
– A férje a Parti Őrségnél szolgált. Ott ő vezette a nyomozást
egy Andrew Burkett nevű fiatalember halálának körülményeit
illetően.
– Igen, tudom. Tom így ismerkedett meg a családdal.
Elégedettek voltak azzal, ahogyan intézte azt az ügyet. Ezért
amikor Tom megnyitotta a saját irodáját, megbízták, hogy
dolgozzon még nekik.
– Nem hinném – válaszolta Maya. – Szerintem azt akarták,
hogy a jegyzőkönyvben balesetként tüntesse fel a halálesetet.
– Miért?
– Ezt szeretném megtudni a férjétől.
Mrs. Douglass leroskadt a kanapéra, mintha a lába nem bírta
volna tovább.
– Annyi éven át fizettek neki, rengeteget…
– A pénz nem jelent gondot Burkettéknek.
– De ennyi? Ilyen sokáig? – A szájához emelte reszkető kezét.
– Ha az, amit állít, igaz… és nem mondom, hogy az lenne…
akkor nagy horderejű dolognak kellett lennie.
Maya letérdelt.
– Hol van a férje, Mrs. Douglass?
– Nem tudom.
Maya kivárt.
– Ezért hívtam vissza magát. Tom már három hete eltűnt.
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Mrs. Douglass természetesen jelentette a rendőrségnek férje
eltűnését, de jobban belegondolva, ha egy ötvennégy éves férfi
elmegy otthonról, és semmi sem utal erőszakra, a rendőrség
vajmi keveset tehet.
– Tom imád halászni – mesélte a nő. – Előfordul, hogy
hetekig kint van a vízen. A rendőrség tisztában volt ezzel, de
mondtam nekik, hogy soha nem tenne ilyet anélkül, hogy szólna
nekem… – Tehetetlenül vállat vont. – Bevitték a nevét a
rendszerbe, bármit jelentsen is ez. Az egyik nyomozó közölte,
hogy indíthatnak ugyan nyomozást, de bírói végzés nélkül nem
tekinthetnek bele az aktáiba.
Maya pár perccel később távozott. Eleget várt. Felhívta volt
anyósát. A harmadik kicsengés után Judith szólt bele halkan.
– Egy páciensem van itt nálam. Minden rendben?
– Beszélnünk kell.
Különös hallgatás következett, és Maya azon tűnődött, vajon
Judith épp kimenti-e magát, hogy kilépjen a szobából.
– Gyere a rendelőbe! Az öt óra megfelel?
– Tökéletes.
Maya bontotta a vonalat, és felhívta Eddie-t, hogy beszalad
Lilyért.
– Hadd maradjon még! – mondta Eddie. – Iszonyúan jól
érzik magukat Alexával.
– Biztosan?
– Vagy engeded, hogy Lily sokkal többször jöjjön át, vagy
fizetnem kell egy imádni való kétévesnek, hogy eljárjon hozzánk.
Maya elmosolyodott.
– Kösz.

– Minden rendben?
– Jól vagyok, köszönöm.
– Ne csináld azt, amit ő, Maya!
– Mit ne csináljak?
– Ne hazudj nekem azért, hogy megvédj!
Eddie-nek igaza volt, ugyanakkor hol tartanának most, ha
Claire elmondta volna neki a titkait?
Egy autó állt a kocsibehajtón. A hátsó ajtó melletti padon
ismerős alak ült, és egy sárga noteszbe jegyzetelt. Maya kíváncsi
lett volna, vajon mennyi ideje üldögélhet ott. Ám még ennél is
jobban érdekelte, hogy egyáltalán mit keres itt.
Shane lehetett az oka – vagy újabb véletlen egybeesés?
Leállította a kocsit, és parkolózárra állította a váltót. Ricky
Wu addig nem nézett fel, amíg Maya ki nem szállt az autóból. A
férfi egy kattintással behúzta a tollbetétet, és rámosolygott
Mayára. Maya nem mosolygott vissza rá.
– Helló!
– Üdvözlöm, doktor Wu!
Wu nem szerette, ha doktornak szólítják. Az olyan
agyturkászok közé tartozott, akik szívesebben tegeződtek. Maya
édesapja annak idején sokszor feltette Steely Dan hetvenes
évekből származó számát, a Doktor Wut. Maya mindig
elmerengett azon, vajon a férfi ezért nem szereti-e, ha így
szólítják.
– Hívtam, és üzenetet is hagytam – közölte Wu.
– Igen, tudom.
– Gondoltam, jobb, ha beugrom.
– Komolyan? – Maya kinyitotta a zárat. Belépett a házba. Wu
bement utána.
– Gondoltam, tiszteletemet teszem – magyarázta.
Maya csak ciccegett.
– Most meglepett.
– Tessék?

– Nem hittem volna, hogy egy hazugsággal akarja újraindítani
a beteg-orvos viszonyunkat.
Ha Wu esetleg megsértődött, a mosolya semmit sem árult el
erről.
– Leülhetnénk egy percre?
– Én inkább állnék.
– Hogy érzi magát, Maya?
– Megvagyok.
Wu bólintott.
– Mostanában nem voltak epizódjai?
A doki nem hinne neki, ha azt állítaná, hogy teljesen
megszűntek.
– Néhány – válaszolta Maya.
– Nincs kedve beszélni róluk?
– Meg tudok birkózni velük.
– Most meglepett.
– Tessék?
Wu felvonta az egyik szemöldökét.
– Nem hittem volna, hogy egy hazugsággal akarja újraindítani
a beteg-orvos viszonyunkat.
Ez betalált – gondolta magában Maya.
Wu egy barátságos mosollyal próbálkozott. Maya már épp
kirakta volna, amikor hirtelen bevillant neki Lily rémült arca
aznap reggelről. A könnyei őt is meglepték, csípték a szemét.
Hátat fordított Wunak, hogy leküzdje őket.
– Maya!
Maya nyelt egyet.
Wu egy kissé közelebb húzódott.
– Mi történt?
– Megijesztettem a kislányomat.
Mindent elmesélt az éjjel történtekről. Wu türelmesen
végighallgatta, majd amikor Maya befejezte, a doki így szólt: –
Lehet, hogy más gyógyszert kell felírnom. A hasonló tünetektől

szenvedő betegeknél általában jó eredményeket érek el
Nefazodonnal.
Maya már nem bízott a saját hangjában. Inkább bólintott.
– Van néhány tabletta a kocsiban, ha gondolja.
– Köszönöm.
– Szívesen. – Wu közelebb húzódott. – Lenne egy
észrevételem.
Maya értetlenül ráncolta a homlokát.
– Szóval nem lehet, hogy egyszerűen megkapom a gyógyszert,
és utána békén hagy?
– Sajnálom, Maya, van még egy kis gond.
– Gondoltam. Hallgatom.
– Korábban sosem ismerte el, hogy segítségre lenne szüksége.
– Oké, jogos észrevétel.
– Ez nem az észrevétel.
– Ó.
– Azért ismerte el végre – folytatta a doki – hogy a gyermekét
védje. Önmagáért nem tette volna. Lily kellett hozzá.
– Igen, újabb jogos észrevétel – válaszolta Maya.
– Nem azt akarja, hogy javuljon az állapota. A kislányát
próbálja védelmezni. – A pszichológusokra jellemző módon
félrebillentette a fejét. – Mikor hagy fel végre ezzel a
gondolkodásmóddal?
– Mikor hagyok fel azzal, hogy védeni próbálom a
kislányomat? – Maya vállat vont. – Tesz ilyet bármelyik szülő?
– Ott a pont – ismerte el Wu, és mindkét tenyerét a
konyhapultra támasztotta. – Nyegle válasz, de betalált. Mégis
hallgatnia kell rám. A poszttraumás stressz-szindrómából a
„szindróma” betegségre utal. Ezt nem lehet csak úgy átvészelni.
Szeretné, ha biztonságban lenne a gyermeke? Akkor meg kell
oldani a problémát.
– Egyetértek – válaszolta Maya.
Wu elmosolyodott.

– Hát, ez könnyen ment.
– Majd egyeztetek az asszisztensével.
– Mi lenne, ha most rögtön elkezdenénk a terápiát?
– Nincs sok időm.
– Ó, az első kezelés nem fog sokáig tartani.
Maya eltöprengett ezen, és ismét arra jutott, hogy miért ne.
– Ahhoz hasonlít, amit korábban tapasztaltam.
– Hevesebb?
– Igen.
– Milyen sűrűn jelentkeznek az epizódok?
– Folyton így emlegeti őket. „Epizódok”. Csak az a gond, hogy
ez egyszerű eufemizmus, nemde? Hallucinációkról beszélünk.
– Nem tetszik nekem az a kifejezés. Nem tetszenek a
konnotációk…
Maya félbeszakította.
– Kérdezhetek valamit?
– Csak kérdezzen, Maya!
Hirtelen jött az elhatározás, Maya mégis úgy döntött,
megpróbálkozik vele. Akár valami hasznát is láthatja Wunak.
– Valami más is történt velem. Olyasmi, aminek köze van
ehhez az egészhez.
Wu ránézett, és bólintott.
– Mesélje el!
– Az egyik barátom vett nekem egy bébimonitort – kezdte.
Wu ismét türelmesen végighallgatta, nem szakította félbe.
Maya elmesélte neki, hogy látta Joe-t. Wu ügyelt rá, hogy az arca
ne áruljon el túl sokat.
– Érdekes – jegyezte meg, amikor Maya végzett. – Ez
napközben történt, ha nem tévedek.
– Igen.
– Vagyis nem éjszaka – mondta inkább magának, mint
Mayának. Aztán megint: – Érdekes.
Elég az ismételgetésből!

– Azt szeretném tudni – bökte ki végre Maya – hogy vajon
hallucináltam a dolgot, vagy valami átvágásról vagy hasonlóról
van szó.
– Jó kérdés. – Ricky Wu hátradőlt a székében, a lábát a
combjára tette, és még az állát is megvakarta. – Az agy
természetesen nehezen kiismerhető. És a maga helyzetében,
figyelembe véve a poszttraumás stresszt, azt, hogy meggyilkolták
a nővérét, hogy a szeme láttára meggyilkolták a férjét, az
egyedülálló szülőre nehezedő nyomást, azt, hogy alapvetően
nem hajlandó alávetni magát semmiféle terápiának, a
legészszerűbb következtetés az, hogy… Nos, még mindig nem
tetszenek a konnotációk. De úgy gondolom, hogy a legtöbb
szakember arra a megállapításra jutna, hogy elképzelte, vagyis,
igen, hallucinálta, hogy Joe-t látta a számítógép képernyőjén. A
legkézenfekvőbb diagnózis – és általában a legegyszerűbb a
legjobb – hogy annyira szerette volna látni, hogy végül
megtörtént.
– A legtöbb szakember – ismételte meg Maya.
– Tessék?
– Úgy fogalmazott, hogy „a legtöbb szakember arra a
megállapításra jutna”. Engem nem igazán érdekel a legtöbb.
Arra lennék kíváncsi, maga mit gondol.
Wu elmosolyodott.
– Ez már-már hízelgő.
Maya egy szót sem szólt.
– Azt gondolhatná, hogy egyetértek ezzel a diagnózissal.
Mindent megtett, hogy elkerüljön. Megérdemelné. Hamarabb
abbahagyta a terápiát, mint szerettem volna. Ezután további
stressznek lett kitéve. Magának hiányzik a férje. Nemcsak az
életét meghatározó karrierje tört derékba, hanem most az
egyedülálló anya szerepébe is belekényszerült.
– Ricky!
– Tessék?

– Jussunk el végre odáig, hogy „de”.
– De nem hallucinációktól szenved. Élénk emlékek villannak
az agyába. Ez gyakori a poszttraumás betegeknél. Egyesek úgy
vélik, hogy ezek a bevillanó élénk emlékek hallucinációknak
felelnek meg. Ebben az a veszélyes, hogy ezek a hallucinációk
pszichózishoz vezethetnek. De amit maga megtapasztal,
mindegy, hogy élénk emlékek, vagy hallucinációk, mindig is
hanghatások voltak. Éjjel, az epizódjai során sosem látja a
halottakat, ugye?
– Sosem.
– Nem kísértik magát azok az arcok. Azé a három férfié. Az
anyáé. – Nyelt egyet. – A gyermeké.
Maya nem válaszolt.
– Hallja a sikolyokat, de nem látja az arcokat.
– Vagyis?
– Vagyis ebben nincs semmi rendkívüli. A poszttraumás
stressz-szindrómában szenvedők harminc-negyven százaléka
számol be képzelt hanghatásokról. A maga esetében kizárólag
ilyenek fordultak elő. Nem állítom, hogy nem… – az ujjaival
idézőjeleket rajzolt a levegőbe – …„látta” Joe-t. Lehetséges, hogy
így volt. Mindössze arra akarok rámutatni, hogy ez nem vág
egybe a diagnózissal, sőt a betegséggel sem. Nem igazolhatom a
feltételezést, hogy a poszttraumás stressz miatt azt képzelte,
hogy a férjét látja egy néma videofelvételen.
– Vagyis nem hiszi, hogy képzelődtem – foglalta össze Maya.
– Amit maga hallucinációnak hív, Maya, azok bevillanó
emlékek. Ténylegesen megtörtént eseményekről. Nem lát és
nem hall olyan dolgokat, amelyek nem történtek meg.
Maya hátradőlt.
– Most hogy érzi magát? – kérdezte a doki.
– Megkönnyebbültem, azt hiszem.
– Természetesen nem állíthatom biztosan. Éjszaka még
mindig azon a helikopteren érzi magát?

– Igen.
– Mondja el, mire emlékszik!
– Ugyanarra, Ricky.
– Megérkezik a segélyhívás. A katonákat sarokba szorították.
– Berepülök. Tüzet nyitok. – Szeretett volna továbblépni. –
Már átrágtuk ezt.
– Igen. De mi történik ezután?
– Mit szeretne, mit mondjak?
– Itt mindig abbahagyja. Öt ember halt meg. Civilek. Az
egyikük kétgyerekes anya…
– Utálom ezt.
– Mit?
– Mindig ezzel jönnek. „Az egyikük nő volt. Édesanya.”
Szexista baromság, nem? Egy civil az civil. A férfiak apák voltak.
Ezt soha senki nem hozza fel. „Anya és nő.” Mintha ettől
rosszabb lenne, mintha apáról és férfiról beszélnénk.
– Csak a szavakon lovagol – jegyezte meg Wu.
– Tessék?
– Azért dühödik fel a szavakon, mert nem hajlandó
szembenézni az igazsággal.
– Te jó ég, mennyire utálom, amikor így beszél. Miféle
igazsággal kellene szembenéznem?
Wu együtt érző pillantást vetett felé. Maya gyűlölte az ilyen
együtt érző pillantásokat.
– Hibázott, Maya. Ennyi. Meg kell bocsátania magának. A
történtek miatti bűntudat nem hagyja nyugton, és időnként
bevillannak a hangokról őrzött emlékei.
– Maya karba tette a kezét.
– Csalódnom kellett magában, doktor Wu.
– Miért?
– Mert annyira közhelyes, azért. Bűntudatot érzek a halott
civilek miatt, következésképp, amint nem hibáztatom magam
tovább, jobban leszek.

– Dehogy – válaszolta a doki. – Ez még nem kezelés. De ettől
talán valamennyivel könnyebbek lehetnek az éjszakái.
Wu nem értette meg, ugyanakkor nem hallotta az aznap
készült hangfelvételeket. Vajon megváltoztatná a véleményét?
Talán igen, talán nem.
– Megszólalt a mobilja. Egy kicsengés. Megnézte a számot.
– Ricky!
– Igen.
– Most el kell mennem a kislányomért – hazudta Maya. –
Megkaphatnám azokat a tablettákat?
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A kijelzőn a „Bőr és Csipke” jelent meg.
Corey félreérthetetlenül fogalmazott. Ha megcsörgeti, és rögtön
leteszi, az azt jelenti, hogy találkozni akar Mayával.
Amikor Maya beállt a parkolóba, Izomagy behajolt az
ablakon, és azzal köszöntötte, hogy: – Örülök, hogy mégis
megkapta az állást.
Atyaég, Maya remélte, hogy a kidobót beavatták, és nem
gondolta, hogy a sztriptíztáncos fedősztori igaz.
– Az alkalmazottak parkolójában tegye le a kocsit, és a
személyzeti bejáratot használja!
Maya így tett. Amikor kiszállt a kocsiból, két „kollégája”
rámosolygott. Maya a szerepéhez igazodva visszamosolygott. A
személyzeti bejárat zárva volt, ezért Maya belenézett a
kamerába, és várt. Meghallotta az árulkodó berregést, és
benyitott. Egy másik férfi állt odabent, és hűvösen végigmérte.
– Van nálad fegyver? – kérdezte.
– Van.
– Add ide!
– Nem – jelentette ki Maya.
A férfinak nem tetszett a választ, de a háta mögül megszólalt
egy hang: – Semmi gond.
Lulu.
– Ugyanaz a terem, mint a múltkor – közölte vele Lulu. – Már
várja magát.
– Szóval rögtön munkába is állhatok – próbált elsütni egy
ügyetlen viccet Maya.
Lulu elmosolyodott, és vállat vont.

Maya már azelőtt megérezte a marihuána szagát, hogy
befordult volna a sarkon, és meglátta volna Corey-t, ahogy
rágyújt. A férfi mélyen beszívta a kenderfüstöt, felállt, és
odanyújtotta Mayának a jointot.
– Kösz, nem – hárította el Maya. – Látni akart?
Corey benn tartotta a füstöt, és bólintott. Miután kifújta,
hellyel kínálta Mayát.
Maya megint gyanakvóan méregette a kárpitozást.
– Rajtam kívül senki sem használja ezt a helyiséget –
nyugtatta Corey.
– Ettől jobban kellene éreznem magam?
Legalább egy lanyha mosolyra számított, de Corey hirtelen
felpattant, és láthatóan idegesen fel-alá kezdett járkálni. Maya
leült, remélte, hogy ez kissé oldja majd a férfi feszültségét.
– Meglátogatta Tom Douglasst? – kérdezte.
– Úgy is mondhatnánk.
– Ezt hogy érti?
– A feleségével találkoztam. Tom Douglass három hete eltűnt.
Corey megtorpant.
– Hová lett?
– Az „eltűnt”-ből pontosan mi nem világos, Corey?
– Jesszusom! – Még egy slukkot szívott. – Kiderítette, hogy
Burkették miért fizettek neki?
– Részben. – Maya még mindig nem döntötte el, megbízzon-e
a férfiban, ugyanakkor e pillanatban mi más választása lett
volna?
– Tom Douglass a Parti Őrségnél szolgált.
– Na és?
– Ő folytatta a nyomozást Andrew Burkett balesetként
nyilvántartásba vett halála ügyében.
– Mi a fenéről beszél?
Maya mindent részletesen elmesélt neki, amit megtudott az
esetről, és amit Joe elmondásából már korábban is tudott arról,

hogy Andrew öngyilkos lett. Corey folyamatosan bólogatott, egy
kissé túlságosan felpörgött, és Maya már azon tanakodott, vajon
mikor üt be az anyag, és lazul el a pasas.
– Akkor rakjuk össze a képet! – javasolta Corey, még mindig
fel-le járkálva. – A nővére nyomozásba kezd. Véletlenül
felfedezi, hogy Burkették pénzeket utalnak át Tom Douglassnek.
Bumm, megkínozzák és megölik. Bumm, a maga férjét is
megölik. Bumm, Tom Douglassnek nyoma veszik. Jól mondom?
Az időrend kissé sántított. A sorrend nem Claire, Joe és Tom
volt, hanem Claire, Tom és Joe. De Maya nem vette a fáradságot,
hogy kijavítsa.
– Viszont még valamit figyelembe kell venni – jegyezte meg.
– Mire gondol?
– Azért senkit sem ölnek meg, hogy titokban tartsák a fiuk
öngyilkosságát. Lehet, hogy lefizetnek valakit, de nem ölik meg.
Corey bólintott.
– És feltéve, hogy Burkették fizettek neki – tette hozzá Corey,
miközben továbbra is túl hevesen bólogatott – nyilvánvalóan
senki sem öli meg a saját fiát.
A férfi szeme teljesen kivörösödött.
– Corey!
– Igen?
– Maguknak vannak forrásai. Megfelelő forrásai. Mindent ki
kell deríteniük Tom Douglass életéről.
– Már megtettük.
– Hetekkel ezelőtt és a munkájára koncentráltak. De most
mindenre szükség van. A hitelkártya-számlakivonataira, az
ATM-es pénzfelvételek listáira, hogy utoljára mikor történt
tranzakció, mik a szokásai, hová mehetett. Meg kell találnunk. El
tudják intézni?
– Igen – felelte Corey. – El tudjuk intézni.
Megint járkálni kezdett.
– Mi nem stimmel még? – kérdezte Maya.

– Azt hiszem, megint fel kell szívódnom. Lehetséges, hogy
egészen hosszú időre.
– Miért?
Corey lehalkította a hangját, szinte csak suttogott.
– Mondott valamit, amikor legutóbb itt járt.
– Miről?
A férfi idegesen körbepillantott.
– Ki lehet jutni innen – mondta. – Észrevétlenül.
Maya nem igazán tudta mire vélni ezt.
– Még egy titkos ajtót is építettek a falba, ott. Elrejtőzhetek,
illetve van egy alagút, ami a folyóhoz vezet. Ha a rendőrök
megpróbálnák körülzárni ezt a helyet, feltűnésmentesen
kijuthatok innen. El sem hinné, miféle óvintézkedéseket hoztam.
– Ezt látom. Azt viszont nem értem, emiatt miért kellene
eltűnnie.
– Valaki szivárogtatott! – ordította Corey, úgy köpve ki a
szavakat, mintha valóban undorodna tőlük, ami, Maya úgy vélte,
pontosan fedhette a valóságot. – Elsőként maga vetette fel, nem?
Azt mondta, az egyik lehetséges magyarázat az, hogy valaki a
szervezeten belülről szivárogtatta ki Claire nevét. Rengeteget
gondolkoztam ezen. Tegyük fel, hogy a szervezetem… tegyük fel,
hogy nem vagyunk annyira tökéletesen zártak, mint gondoltam.
El tudja képzelni, hány embert leplezhetnének le? Tudja,
közülük hánynak kellene számolnia komoly, talán halálos
következményekkel is?
Hűha, Mayának le kellett nyugtatnia a férfit.
– Nem hiszem, hogy belülről szivárogtattak.
– Miért nem?
– Joe miatt.
– Nem tudom követni.
– Claire-t megölték. Joe-t megölték. Maga mondta ezt… hogy
Joe talán segédkezett Claire-nek. Tehát megvan, ki
szivárogtatott. Claire elmondta Joe-nak. Lehetséges, hogy

másnak is elárulta, vagy Joe tette meg, vagy talán egész
egyszerűen elszúrtak valamit nyomozás közben.
Mayát nem érdekelte, igaz-e ez, vagy sem. Mindössze annyit
akart elérni, hogy Corey ne tűnjön el.
– Nem is tudom – válaszolta Corey. – Nem érzem
biztonságban magam.
Maya felállt, és a férfi vállára tette a kezét.
– Szükségem van a segítségére, Corey.
A férfi nem mert a szemébe nézni.
– Talán igaza volt. Lehet, hogy a rendőrséghez kellene
fordulnunk. Ahogy javasolta. Átadok nekik minden információt.
Névtelenül. A többit intézzék ők!
– Nem lehet – jelentette ki Maya.
– Azt hittem, ezt akarja.
– Már nem.
– Miért nem?
– Semmiképp nem tudná úgy megtenni, hogy ne leplezném le
magát és a szervezetét.
Corey a homlokát ráncolta, és visszafordult Maya felé.
– Számít magának, mi lesz a szervezetemmel?
– A legkevésbé sem – felelte Maya. – De elveszik minden
esélyünk, ha elmenekül. Szükségem van magára, Corey.
Ügyesebben tudjuk intézni, mint a zsaruk.
Elhallgatott.
– Van még valami – állapította meg Corey. – Árulja el, mi az!
– Nem bízom bennük.
– A zsarukban?
Maya bólintott.
– Bennem viszont igen?
– A nővérem megbízott magában.
– És ez az életébe került – jegyezte meg Corey.
– Valóban. Ha nem veszi rá a leleplezésre, valószínűleg még
mindig élne. Viszont ha én nem ölöm meg azokat a civileket a

helikopterről, akkor maga nem hozza nyilvánosságra a felvételt,
és Claire meg sem ismeri magát. Ami azt illeti, ha más pályát
választok, Claire most valószínűleg otthon játszana a gyerekeivel
ahelyett, hogy a teste a földben rohadna. Időpocsékolás ezen
rágódni.
Corey hátrébb lépett, és egy nagy slukkot szívott a jointból.
– Fogalmam sincs, mit tegyek.
– Maradjon! Járjon utána Tom Douglass ügyének! Segítsen
felgöngyölítenem ezt!
– És gondolom, meg kellene bíznom magában.
– Nem kell megbíznia bennem – felelte Maya. – Nem
emlékszik?
Corey végre megértette.
– Még mindig a kezemben van.
Maya feleslegesnek érezte, hogy feleljen. Corey ránézett.
Maya tudta, hogy a férfi a felvétel hangsávjáról szeretné kérdezni
őt.
– Miért nem tette közzé a hangsávot? – kérdezte Maya.
– Már elmondtam.
– Azt mondta, hogy a nővérem beszélte le róla.
– Így igaz.
– Én viszont nem veszem be ezt. Időbe telt, hogy az üzenete
eljusson magához. A sztori hatalmas szenzációt keltett, de
akkorra már kezdtek elülni a hullámok. Ismét a címlapokra
kerülhetett volna.
– Maga szerint engem csak ez érdekel?
Maya megint feleslegesnek érezte, hogy válaszoljon.
– A címlapsztorik nélkül sosem derül ki az igazság. A
címlapsztorik nélkül nem toborozhatunk újabb leleplezőket.
Mayának semmi kedve nem volt újra végighallgatni ezt.
– Még több ok arra, hogy közzétegye a hangfelvételt, Corey.
Szóval, miért nem tette?
A férfi odasétált a kanapéhoz, és leült.

– Mert érző ember vagyok.
Maya leült.
Corey egy pillanatra a tenyerébe temette az arcát, és mélyet
sóhajtott. Amikor ismét felnézett, a tekintete tisztábbnak tűnt,
nyugodtabbnak, mintha csillapodott volna a pánik.
– Mert úgy gondoltam, hogy ezzel együtt kell élnie, Maya.
Azzal, amit tett. És néha ez épp elég büntetés.
Maya nem válaszolt.
– Szóval, hogyan bír együtt élni ezzel, Maya?
Ha Corey arra számított, hogy őszinte választ kap, akkor arra
még várnia kellett.
Néhány pillanatig csak ültek némán, a klub lármája mintha
mérföldekről szűrődött volna be. Ideje volt, hogy elinduljon
Judith rendelőjébe.
Maya felállt, és az ajtóhoz ment.
– Meglátjuk, mit sikerül kiderítenie Tom Douglassről.
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Judith rendelője a manhattani Upper East Side egyik
lakóépületének földszintjén működött, egy háztömbnyire a
Central Parktól. Mayának fogalma sem volt róla, Judith miféle
pácienseket fogadhatott mostanában. A Stanford orvosi karán
diplomázott, jelenleg pedig a Weill Cornell orvosi egyetem
alkalmazta őt klinikai professzorként, habár egyetlen órát sem
kellett tartania. Az, hogy egy félállásban dolgozó illető efféle
címet kaphatott, csupán azokat lepte meg, akik nem voltak
tisztában a Burkett névben és a jelentős összegű adományokban
rejlő befolyással.
Figyelem, sokkoló hír következik: a pénz hatalmat jelent, és
sok mindent meg lehet szerezni vele!
Pszichiáterként Judith a leánykori nevét, a Velle-t használta.
Nem lehetett tudni, vajon az ellentmondásos Burkett nevet
igyekezett félig elleplezni, vagy csak ugyanazt tette, amit
manapság sok más nő is. Maya elsétált a portás mellett, és
megkereste Judith rendelőjét. Judith két másik részmunkaidős
orvossal osztozott a helyen. Mindhárom név – Judith Velle,
Angéla Warner és Mary McLeod – ott állt az ajtón, mögöttük az
impozáns rövidítések hosszú listája.
Maya benyitott. A kis váróban – benne csupán egy kétüléses
kanapé és egy dívány – egyetlen lelket sem talált. A képek
kellően közhelyesnek tűntek ahhoz, hogy akár egy országút
menti szállodalánc szobáit is díszíthették volna. A falak és a
szőnyegek bézs színűek voltak. A túloldali ajtón az „AMÍG NEM
SZÓLÍTJÁK, KÉRJÜK, FOGLALJON HELYET” felirat állt.
Asszisztens nem volt. Maya arra tippelt, hogy a páciensek
gyakran befolyásos körökből kerültek ki, ezért minél kevesebben

látták őket, annál jobb. Egyszerre egyvalaki tartózkodott
odabent. Amikor végzett, a rendelőszobából nyíló ajtón át
távozott a folyosóra.
Ezután behívták a várakozó beteget – avagy, ez esetben,
Mayát, így egyikük sem láthatja a másikat.
A magánélet védelme és a diszkréció iránti vágy
természetesen érthetőnek tűnt – Maya sem szerette volna, ha
bárki tudomást szerez a „szindrómájáról” –, ugyanakkor
valószínűleg ártalmasnak is bizonyult. Az orvosok folyton azt
hangoztatták, hogy a mentális betegségek semmiben sem
különböznek a testiektől. Azt tanácsolni például egy klinikai
depresszióban szenvedőnek, hogy ne is törődjön az egésszel, és
mozduljon ki otthonról, olyan lett volna, mintha valakinek, aki
mindkét lábát eltörte, azt mondanák, hogy szaladjon keresztül a
szobán. Elméletben mindez szép és jó volt, a gyakorlatban
azonban továbbra is stigmatizálták a pszichés betegeket.
Talán – visszafogottan fogalmazva – azért, mert sokkal
könnyebb leplezni a mentális zavarokat. Ha Maya valamiképp
titokban tudná tartani, hogy mindkét lába törött, és így is képes
lenne járni, talán ezt tenné. Ki tudhatná ezek után? E
pillanatban ezen kellett túlesnie, aztán majd foglalkozhat a
kezeléssel. A válaszok odabent várták, gyötrelmesen közel. Senki
sem érezheti biztonságban magát mindaddig, amíg Maya ki nem
deríti az igazságot, és meg nem bünteti a felelősöket.
Talán két törött lábbal is képes lenne erre. A poszttraumás
stressz-szindróma viszont egész biztosan nem akadályozhatja
meg benne.
Maya az órájára pillantott. Öt perc múlva egész. Próbált
beleolvasni az asztalon lévő valamelyik ostoba magazinba, de
ahogy haladt, el is felejtett minden mondatot. Aztán a mobilján
játszott: minél több szót próbált összeállítani megadott
betűkből, de képtelen volt összpontosítani. Közelebb húzódott az
ajtóhoz. A fülét nem szorította oda, hogy hallgatózzon, de elég

közel állt ahhoz, hogy kivegye két nő halk mormogását. Az idő
lassan vánszorgott, végül azonban Maya hallotta, hogy odabent
nyílik az ajtó. Valószínűleg a páciens távozott.
Maya visszasietett a helyére, felkapta az egyik magazint, és
keresztbe tette a lábát. Miss Lezser. Kitárult az ajtó, és egy
mosolygó nő bukkant fel, akit Maya magát jól tartó hatvanasnak
tippelt.
– Maya Stern?
– Igen.
– Fáradjon be, kérem!
Tehát mégis dolgozik itt asszisztens, állapította meg magában
Maya. Épp csak a rendelőben végezte a munkáját. Maya bement
a nő után, és arra számított, hogy Judithot az asztalánál ülve
találja, vagy egy széken a dívány mellett, vagy valamilyen más,
agyturkászokra jellemző helyzetben. Judithnak azonban
híre-hamva sem volt. Maya az asszisztenshez fordult. A nő kezet
nyújtott neki.
– Mary vagyok.
Már értette. A falra kiakasztott diplomákra pillantott.
– Úgymint Mary McLeod?
– Pontosan. Judith munkatársa vagyok. Judith azt remélte,
hogy elbeszélgethetünk.
A diploma szerint mindkét nő a Stanfordon végzett. Judith a
Dél-kaliforniai Egyetemre járt alapképzésre, Mary a Rice
Egyetemen szerezte meg az első diplomáját, majd Los
Angelesben a Kaliforniai Egyetemen volt rezidens.
– Judith hol van?
– Fogalmam sincs. Mindketten részmunkaidőben dolgozunk.
Közösen használjuk a rendelőt.
Maya meg sem próbálta leplezni bosszúságát.
– Igen, láttam a nevét az ajtón.
– Mi lenne, ha leülne egy pillanatra, Maya?
– Mi lenne, ha békén hagyna, Mary?

Amennyiben Mary McLeod zavarba jött Maya ellenséges
reakciójától, az arca nem tükrözte ezt.
– Azt hiszem, tudok segíteni magán.
– Azzal segíthet, ha elárulja, hol van Judith.
– Mint mondtam, nem tudom.
– Akkor viszlát.
– A fiam két helyen is szolgált a tengerentúlon. Egyszer
Irakban, egyszer pedig Afganisztánban.
Maya nem tudta megtagadni önmagát. Tétovázott.
– Jacknek nagyon hiányzik. Ez az, amiről sosem lehet
beszélni, ugye? Megváltoztatta őt. Utálta. Mégis szeretne
visszamenni oda. Részint bűntudatból. Úgy érzi, barátokat
hagyott a sorsukra. Részint valami más miatt. Amit nem képes
szavakba önteni.
– Mary!
– Tessék?
– Hazudik arról, hogy a fia a seregben szolgált?
– Sosem tennék ilyet.
– Már hogyne tenne. Manipulálni próbál. Maga meg Judith
megtévesztéssel rávettek, hogy eljöjjek a rendelőbe. Hogy
belépjek ebbe a szobába. Különféle manipulativ módszerekkel
igyekszik elérni, hogy megnyíljak maga előtt.
Mary McLeod mintha nyársat nyelt volna.
– A fiammal kapcsolatban nem hazudok.
– Talán nem – válaszolta Maya. – De bárhogy is, magának és
Judithnak ugyanúgy tudnia kellene, hogy bizalom nélkül nem
alakulhat ki megfelelő orvos-beteg viszony. Ezzel a kis trükkel,
hogy idecsaljanak engem, eljátszották ezt a bizalmat.
– Ez badarság.
– Mi badarság?
– Hogy bizalom nélkül nem alakulhat ki megfelelő
orvos-beteg viszony.
– Most komolyan beszél?

– Tegyük fel, hogy valamelyik szerette… mondjuk, a nővére…
minden jel szerint rákos.
– Jaj, ebbe ne menjünk bele!
– Miért, Maya, mitől fél? Tegyük fel, hogy a rák gyógyítható
lenne, ha sikerülne elráncigálnia a nővérét egy orvoshoz. Ha
titokban összefognának az orvossal, hogy elcsalják a nővérét a
rendelőbe…
– Ez nem ugyanaz.
– Dehogynem, Maya. Ugyanaz. Pontosan ugyanarról van szó.
Nem hajlandó megérteni, de ez az igazság. Magának ugyanúgy
segítségre van szüksége, mint annak a rákos betegnek.
Ezzel csak az idejét pazarolta. Maya kíváncsi lett volna, vajon
Mary McLeod benne volt-e ebben az egészben, vagy tényleg
őszintén gondolta, amit mond – vagyis Judith valójában
manipulálta régi kollégáját, és hazudott neki. Nem számított.
– Judithtal kell találkoznom – jelentette ki Maya.
– Sajnálom, Maya, ebben nem segíthetek.
Maya megindult az ajtó felé.
– Akkor semmiben sem segíthet.

Bassza meg!
Miközben visszament az autóhoz, felhívta a számot. Judith a
második kicsengés után vette fel.
– Úgy hallom, nem igazán jött össze a dolog a kollégámmal.
– Merre vagy, Judith?
– Farnwoodban.
– Maradj ott! – válaszolta Maya.
– Várlak.
Maya megint a személyzeti kapun hajtott be abban a
reményben, hogy sikerül elkapnia Isabellát, amint odakint
sétálgat, vagy ilyesmi, de az épületegyüttes üresnek tűnt. Talán
be kellene törnie, hogy körbenézzen, hátha talál valami nyomot,

amely Isabella rejtekhelyére utal, de ez túl kockázatos lett volna,
és ideje sem maradt rá. Judith pontosan tudja, kocsival mennyi
ideig tart az út New Yorkból Farnwoodba.
A főkomornyik nyitott ajtót. Mayának sosem jutott eszébe a
férfi neve. Nem Jeevesnek, Carsonnak vagy ehhez hasonlónak
hívták. Sokkal hétköznapibb volt, mint a Bobby vagy a Tim.
Bobby/Tim mégis komornyikhoz illő fensőbbséggel viselkedett
vele.
Maya rögtön a lényegre tért: – Judithhoz jöttem.
– Asszonyom várja önt – felelte a férfi álbrit előkészítő iskolai
akcentussal. – A szalonban.
„A szalonban”, ahogy a gazdagok a nappalit nevezték. Judith
fekete nadrágkosztümöt viselt, a nyakában csaknem derékig érő
gyöngysor lógott. Fülében ezüstkarika, a haját stílusosan
hátrasimította. A kezében kristálypoharat tartott olyan pózban,
mintha egy magazinba készítenének róla képet.
– Helló, Maya!
Felesleges lett volna udvariaskodni.
– Mesélj nekem Tom Douglassről!
Judith szeme résnyire szűkült.
– Kiről?
– Tom Douglassről.
– Nem hallottam még ezt a nevet.
– Törd a fejed!
Judith így tett. Legalábbis ezt színlelte. Néhány másodperc
elteltével teátrálisan vállat vont.
– A Parti Őrségnél dolgozott. A fiad vízbefúlásának ügyében
nyomozott.
A pohár kiesett Judith kezéből, és apró darabokra tört a
padlón. Maya nem ugrott hátra. Ahogy Judith sem. Egy darabig
csak álltak, a szétszóródó üvegszilánkok lassan megállapodtak.
Sziszegés érződött ki Judith hangjából, ahogy megkérdezte: –
Mi a fenéről beszélsz?

Ha csak színészkedik…
– Tom Douglass most magánnyomozó – felelte Maya. – A
családod évek óta majdnem havi tízezret fizet neki. Szeretném
tudni, miért.
Judith egy kissé megtántorodott, akár egy öklöző, aki a
rászámolás adta pihenőt szeretné kihasználni. A kérdés
kétségkívül megdöbbentette. Hogy ez abból fakadt-e, hogy nem
tudott a kifizetésekről, vagy hogy nem számított rá, hogy Maya
tudomást szerez róluk, nem lehetett megállapítani.
– Miért fizettem volna ennek a Tomnak… Mit is mondtál, mi
a vezetékneve?
– Douglass. Két „s”-szel. És tőled várom a választ.
– Fogalmam sincs. Andrew egy tragikus balesetben vesztette
életét.
– Dehogy – vágta rá Maya. – De ezt nyilván tudod, nem igaz?
Judith arcából kiszállt minden vér. Fájdalma immár
egyértelműen megmutatkozott. A letámadás hasznos eszköz, de
bármi volt is a végső igazság, e nő gyermekének haláláról
beszéltek. Judith fájdalma valóságosnak, teljesnek és mélyen
átérzettnek hatott.
– Fogalmam sincs, miről beszélsz – jelentette ki Judith.
– Akkor hogyan történt?
– Micsoda?
– Pontosan hogyan esett a vízbe Andrew a hajóról?
– Komolyan beszélsz? Miért kell felhoznod ezt most, ennyi év
után? Még csak nem is ismerted.
– Mert fontos. – Maya egy lépést tett volt anyósa felé. –
Hogyan halt meg?
Judith igyekezett büszkén tartani a fejét, de a törésvonalak
nem engedték.
– Andrew annyira fiatal volt – válaszolta, és mindent megtett,
hogy ne essen szét. – Buliztak a jachton. Túl sokat ivott. Erősen
hullámzott a tenger. Egyedül állt a fedélzeten, és kiesett.

– Nem így történt.
– Tessék? – horkant fel Judith.
Maya egy röpke pillanatig azt hitte, hogy Judith meglódul a
szobán át, és ráveti magát. De a pillanat elmúlt. Judith leszegte a
fejét, és amikor megint megszólalt, halk, már-már esdeklő
hangon tette.
– Maya!
– Igen?
– Mondd el, mit tudsz Andrew haláláról!
Vajon próbálja átverni? Nehéz lett volna megmondani. Judith
teljesen letaglózottnak tűnt, megsemmisültnek. Valóban nem
tudott semmiről?
– Andrew öngyilkos lett – közölte Maya.
Judith igyekezett rezzenéstelen arccal fogadni ezt a
kijelentést. Mereven megrázta a fejét, de csak egyszer.
– Ez nem igaz.
Maya adott neki egy kis időt, hagyta, hogy túljusson a gépies
tagadáson.
Amikor Judith kissé magához tért, megkérdezte: – Ezt ki
mondta neked?
– Joe.
Judith megint a fejét rázta.
– Miért utaltál kenőpénzeket Tom Douglassnek? – tette fel
újra a kérdést Maya.
A háborúban ezeryardos pillantásnak hívják, amikor valaki
üres, kifejezéstelen tekintettel bámul a semmibe, ha már
egyszerűen nem bírja feldolgozni, amit lát. Judith hasonlóképp
meredt maga elé.
– Szinte gyerek volt még – motyogta Judith, és ugyan egyedül
Maya tartózkodott még a szobában, Judith nem hozzá beszélt. –
A tizennyolcat sem töltötte be…
Maya egy lépést tett felé.
– Tényleg nem tudtad?

Judith riadtan felnézett.
– Nem értem, mit akarsz elérni ezzel.
– Az igazságot akarom kideríteni.
– Miféle igazságot? Egyébként is, mi köze ennek hozzád?
Nem értem, minek kellett előásnod ezt.
– Nem én ástam elő. Joe mesélte.
– Joe mesélte, hogy Andrew megölte magát?
– Igen.
– Bizalmasan elmondta ezt neked?
– Igen.
– Te mégis úgy érezted, hogy évek múltán az óhaját semmibe
véve elmondod ezt nekem. – Judith lehunyta a szemét.
– Nem akarok fájdalmat okozni neked.
– Persze – kacagott fel szomorúan Judith. – Látom.
– Viszont tudnom kell, miért fizeted le a Parti Őrség altisztjét,
aki annak idején Andrew halála ügyében nyomozott.
– És miért kell tudnod ezt?
– Hosszú lenne elmesélnem.
Judith kacaja fájdalmasabbnak hatott, mint a leghevesebb
zokogás.
– Ó, van elég időm, Maya.
– A nővérem valahogy megtudta ezt.
Judith összevonta a szemöldökét.
– Tudomást szerzett ezekről az állítólagos kenőpénzekről? –
Igen.
Csend.
– Aztán Claire-t meggyilkolták – folytatta Maya. – Aztán
Joe-t is. Judith felvonta az egyik szemöldökét.
– Azt mondod, kapcsolatban álltak? Claire és Joe?
Tehát Kierce neki sem árulta el.
– Ugyanazzal a fegyverrel ölték meg mindkettejüket.
Maya szavai újabb csapásként hatottak, és megtántorították
Judithot.

– Az nem lehet!
– Miért lenne?
Judith lehunyta a szemét, aztán valahogy erőt gyűjtött
magában, hogy megint kinyissa.
– Szeretném, ha lassítanál, és mindent elmondanál arról, ami
itt folyik, Maya.
– Egyszerű. Lefizetted Tom Douglasst. Szeretném tudni, hogy
miért.
– Nekem úgy tűnik – válaszolta Judith – hogy már van
elképzelésed.
A Judith viselkedésében beállt
hirtelen változás
elbizonytalanította Mayát.
– Az öngyilkosság miatt?
– El akartad tussolni?
Judithnak egyetlen porcikája sem rezzent.
– Miért? – kérdezte Maya.
– Egy Burkett nem követ el öngyilkosságot, Maya.
Volt ennek bármi értelme? Nyilván semmi. Ideje irányt
váltani, és kibillenteni az egyensúlyából Judithot.
– És miért fizetted le Roger Kierce-et?
– Kicsodát? – Judith értetlen grimaszt vágott. – Várj csak! A
rendőrt?
– Igen.
– Mi a fenéért fizetnénk le őt?
Mi.
– Ezt csak te tudhatod.
– Biztosíthatlak afelől, hogy fogalmam sincs. Ezt is a nővéred
ásta elő?
– Nem – felelte Maya. – Caroline mondta el nekem.
Újabb halvány mosoly jelent meg Judith ajkán.
– És te hittél neki?
– Miért hazudna?
– Caroline nem hazudna. Néha azonban… összezavarodik.

– Ez nagyon érdekes, Judith.
– Micsoda?
– Két embert lefizettetek. Mindkettő a fiaid halála ügyében
nyomozott.
Judith a fejét csóválta.
– Ez az egész óriási badarság.
– Szerencsére könnyen megoldhatjuk a problémát – mondta
erre Maya. – Kérdezzük meg Caroline-t!
– Caroline épp nincs itthon.
– Akkor hívd fel! Ez már a 21. század. Mindenkinek van
mobilja. Tessék… – Maya odanyújtotta neki a telefonját – …itt a
száma.
– Ezzel semmire sem megyünk.
– Miért ne mennénk?
– Fogalmazzunk úgy – folytatta Judith most már kissé
lassabban – hogy Caroline-t nem lehet zavarni.
Maya leengedte a telefont.
– Caroline… nincs jól. Néha előfordul ez vele. Pihenésre van
szüksége.
– Diliházba küldtétek?
Maya szándékosan használta a becsmérlő kifejezést, hogy
fájdalmat okozzon. Bejött. Judith arca láthatóan megrándult.
– Kegyetlenebbűl nem is mondhattad volna – jegyezte meg
Judith. – Neked mindenki másnál jobban együtt kellene érezned
vele.
– Miért „mindenki másnál”…? Csak nem a poszttraumás
stressz miatti saját problémáimra gondolsz?
Judith feleslegesnek érezte, hogy feleljen.
– Szóval miféle trauma érte Caroline-t?
– Nem csak a csatatéren érhet valakit trauma, Maya.
– Tudom. Az is előfordulhat, hogy valakinek két testvére
fiatalon és tragikus körülmények között meghal.
– Pontosan. E traumák miatt gondok merültek fel.

– „Gondok merültek fel” – ismételte el Maya. – Úgy érted,
például azt hiszi, hogy mindketten életben vannak?
Maya arra számított, hogy szavai újabb ökölcsapásként
hatnak, de Judith ezúttal láthatóan felkészült.
– Az elme vágyik dolgokra – felelte. – Néha olyannyira vágyik
valamire, hogy az érzékcsalódásként manifesztálódik.
Összeesküvés-elméletként,
paranoiaként,
látomásokként…
minél elkeseredettebben vágysz valamire, annál nagyobb ennek
a valószínűsége. Caroline éretlen. Ez az apja hibája. A széltől is
óvta, burokban nevelte őt. Sosem hagyta, hogy egyedül
megbirkózzon bármiféle csapással, vagy a saját lábára álljon.
Ezért amikor sorra meghaltak körötte az erős férfiak, akik
támogatták őt, Caroline nem tudta elfogadni ezt.
– Akkor miért nem hagytad, hogy láthassa Joe holttestét?
– Ezt adta be neked? – csóválta a fejét Judith. – Egyikünk
sem látta Joe-t.
– Hogyhogy?
– Neked mindenki másnál jobban kellene tudnod ezt. A
fiamat meggyilkolták. Arcon lőtték, nemde? Ki akarná látni ezt?
Maya eltűnődött ezen, és megint csak arra jutott, hogy nem
igazán áll össze a kép.
– Na és amikor Andrew-t kihúzták a vízből?
– Mi van vele?
– Láttátok a holttestét?
– Hogy juthat eszedbe ilyet kérdezni? Te jó ég, csak nem
hiszed…
– Csak felelj a kérdésre, hogy láttátok-e!
Judith nagyot nyelt.
– Andrew teste több mint huszonnégy órán át hánykódott a
tengerben. A férjem azonosította őt, de… nem volt könnyű dolga.
A halak nekiláttak. Miért akartam volna… – Elhallgatott, és
hunyorogva nézett maga elé. A hangja suttogássá halkult. – Mit
akarsz elérni ezzel, Maya?

Maya mereven bámult rá.
– Miért fizettétek le Tom Douglasst?
Judith nem siette el a választ.
– Tegyük fel, hogy amit Joe Andrew haláláról mesélt neked,
igaz.
Maya kivárt.
– Tegyük fel, hogy Andrew valóban öngyilkos lett. Az anyja
voltam. És nem vettem észre a jeleket. A való életben nem
sikerült megmentenem Andrew-t. Most viszont megvédhetem
őt. Megérted?
Maya a nő arcát fürkészte.
– Persze.
Pedig nem értette.
– Bármi történt is Andrew-val, bármi miatt szenvedett is
annyi évvel ezelőtt, annak semmi köze a jelenhez. Semmi köze
Joe-hoz és a nővéredhez.
Maya egy pillanatig sem hitt neki.
– Na és a Roger Kierce-nek juttatott kenőpénzek?
– Már megmondtam. Ez egyszerűen nem igaz. Caroline
találta ki.
Itt többet már nem lehetett kideríteni. Egyelőre legalábbis
nem. Mayának tovább kellett kutakodnia, több információra volt
szüksége. A kirakós túl sok darabja hiányzott még.
– Jobb, ha most megyek.
– Maya!
Maya megtorpant.
– Valószínűleg nem csak Caroline-nak van szüksége
pihenésre. Nem ő az egyedüli, aki annyira vágyik valamire, hogy
olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek ott.
Maya bólintott.
– Ravasz húzás, Judith.
– Bárcsak hagynád, hogy Mary vagy én segítsünk neked.
– Jól vagyok.

– Dehogy vagy jól. Mindketten tudjuk. Mindketten tudjuk az
igazságot, ugye?
– Miféle igazságra gondolsz, Judith?
– A fiaimat már elég baj érte – felelte Judith idegesen. – Ne
kövesd el azt a hibát, hogy még többet ártasz nekik!

22
Lily Eddie nagybácsikájával fogócskázott a kertben, amikor
Maya befordult a sarkon. Lassított, és lehúzódott a padkára. Pár
pillanatig csak ült, és figyelte őket. Alexa lépett ki a bejárati
ajtón, és szállt be a mókába, ő és az édesapja is úgy tett, mintha
nem igazán tudnák elfogni Lilyt, teátrálisan elbotlottak, amikor
felé nyúltak, és Maya még innen, távolról, felhúzott ablakok
mellett is hallotta Lily visongó kacagását.
Szenvelgésnek tűnhet ennyire nyíltan belegondolni, de létezik
vajon örömtelibb hang egy kisgyermek önfeledt kacagásánál? A
hangok – a mostani, melyet Mayának oly ritkán adódik alkalma
hallania, és az éjszakánként könyörtelenül támadó zajok –
közötti irónia nem kerülte el a figyelmét, ugyanakkor
értelmetlennek tűnt túl sokat merengenie ezen. Megint
előremenetbe tette a váltót, mosolyt erőltetett az arcára, aztán
Claire és Eddie háza elé gurult.
Maya röviden megnyomta a dudát, és intett nekik. Eddie
odafordult, az arca kipirult a vidám szaladgálástól, és válaszként
visszaintegetett. Maya kiszállt a kocsiból. Alexa is
felegyenesedett. Lilynek nem tetszett a dolog – hogy Eddie és
Alexa abbahagyták a játékot – ezért csapkodni kezdte a lábukat,
noszogatta őket, hogy megint vegyék üldözőbe.
Alexa odament a nagynénjéhez, és átölelte. Eddie arcon
csókolta. Lily karba font kézzel duzzogott.
– Maradok! – jelentette ki Lily.
– Fogócskázhatunk, amikor hazaértünk – válaszolta Maya.
Cseppet sem meglepő módon ezzel nem sikerült
kiengesztelnie Lilyt.
Eddie Maya karjára tette a kezét.

– Van egy másodperced? Szeretnék mutatni valamit. – A
lányához fordult. – Alexa, pár percig még vigyáznál Lilyre?
– Persze.
Lily ennek hallatán elmosolyodott. Maya hallotta, hogy ismét
felcsendül a nevetés, és bement Eddie után a házba.
– Megnéztem, Claire mikor és hol használta E-Z Pass-ját –
mondta. – Amennyire meg tudtam állapítani, egy héten belül
kétszer is járt ennél a Douglass nevű pacáknál.
– Ez nem lep meg – válaszolta Maya.
– Sejtettem, hogy nem. Az ellenben, hogy a második
alkalommal hova ment utána, talán meg fog. – Eddie
kinyomtatta a nyilvántartást. Átnyújtotta Mayának a lapot, és az
első szövegkiemelővel megjelölt bejegyzésre mutatott.
– Tehát egy héttel a gyilkosság előtt – folytatta Eddie – Claire
elutazott Livingstonba. Látod az időbélyeget?
Maya bólintott: reggel 8:46.
– Na most, ha megnézed, mi következik ezután, azt látod,
hogy a Parkwayre hajtott fel a sztráda helyett. Látod a következő
néhány sort?
– Igen.
– Nem haza indult – jegyezte meg Eddie. – Ehelyett délnek
tartott. A 129-es kijáratnál a Parkwayről visszahajtott a New
Jersey-i sztrádára, és a 6-os kijáratnál kanyarodott le.
A lap aljához értek. Maya tudta, hogy a 6-os kijárat a
pennsylvaniai sztrádára vezet.
– És aztán? – kérdezte Maya.
– Itt van. A 476-os országúton ment tovább déli irányban.
– Philadelphia felé – állapította meg Maya.
– Legalábbis Philadelphia környékére – javította ki Eddie.
Maya visszaadta neki a lapokat.
– Indokolta bármi is, hogy Claire aznap arra járjon?
– Semmi.

Maya meg sem kérdezte tőle, hogy Claire esetleg valamelyik
ottani barátját látogatta-e meg, vagy bevásárolni ment, vagy
egyszerűen eszébe jutott, mennyire jó lenne benéznie a
Függetlenség Csarnokába. Claire nem ilyesmiért ment oda.
Beszélt Tom Douglass-szel. Valamit megtudott tőle. És emiatt
utazott le Philadelphiába.
Maya lehunyta a szemét.
– Van bármilyen elképzelésed, mivel függhet össze ez a
dolog? Mayának nem volt választása, ezért megint csak hazudott
Eddie-nek.
– Nincs – válaszolta. – Semmi.

Pedig látott összefüggést, ha távolit is.
Amint Caroline emlékeztette rá, amikor Andrew meghalt, Joe
és az öccse is gimnáziumba jártak még. Egész pontosan, egy
bentlakásos iskolába. A Franklin Biddle Academy nevű, az
új-angliai arisztokrácia számára fenntartott elit intézménybe.
Közvetlenül Philadelphia határában.
Már hazafelé tartottak, amikor Eileen felhívta.
– Emlékszel még, amikor szerda esténként kínait rendeltünk?
– Hát persze.
– Szeretném feléleszteni ezt a hagyományt. Otthon vagy?
– Mindjárt hazaérek.
– Nagyszerű – vágta rá Eileen túlzott lelkesedéssel. – A
kedvencedet viszem.
– Valami baj van?
– Húsz perc múlva ott vagyok.
Túl sok eshetőség cikázott Maya fejében. Először próbált nem
gondolni rájuk. Csupán pár percre. Vissza az alapokhoz. Tudd,
hogy mit tudsz! A legtöbben túlságosan leegyszerűsítve úgy
értelmezik Occam borotváját, hogy általában a legegyszerűbb
megoldás a helyes. Pedig az eredeti eszme, amelyet Ockhami

Vilmos ferences rendi szerzetes hangsúlyozni akart, abban állt,
hogy nem szabad túlbonyolítani a dolgokat; hogy nem szabad
„gyarapítani” a magyarázatokat, ha létezik egyszerű elmélet is.
Letisztultságra kell törekedni. Le kell nyesni a felesleget.
Andrew meghalt. Claire meghalt. Joe is meghalt.
Ugyanakkor nem vethetett el minden mást, amit megtudott,
ugye? Nem hagyhatta figyelmen kívül, amit a saját szemével
látott, vagy ebben a kérdésben is fogadja el a legegyszerűbb
magyarázatot? Na és mi volt a legegyszerűbb magyarázat?
Nos, kellemesnek semmiképp sem mondhatta.
Viszont a puszta elmegyakorlat kedvéért lenyesegethetné a
felesleget. Törekedhetne rá, hogy amennyire lehetséges,
tárgyilagos legyen. Fel kell tennie magának a kérdést: Vajon az a
személy, aki végignézte a bébimonitor felvételét, megbízható
tanú – vagy kellően sok stressz, feszültség és tényleges trauma
érte ahhoz, hogy megkérdőjelezhető legyen az ítélőképessége?
Légy objektív, Maya!
Könnyű volt hinni a saját szemünknek, nemde? Mindannyian
így voltunk ezzel. Nem tébolyodtunk meg. A másik fickó
azonban igen. Ez is rendkívül emberi vonás. Túlságosan
könnyen elfogadjuk, amit a saját szemszögünkből észlelünk.
Ki kell lépni belőle.
A háború. Senki sem értette. Senki sem látta meg az igazságot.
Mindenki azt hitte, hogy Mayát lebénította és nem hagyta
nyugodni a civilek halála miatti bűntudat. Ez érthető is lett
volna. A saját szemszögükből nézték a dolgot. Úgy okoskodtak,
hogy az illető bűntudatot érez, és ez a fájdalmas emlékek
időnkénti előtörésében manifesztálódik. Próbálkozunk a
terápiával. Próbálkozunk a gyógyszerekkel. Minden oldalról
halál vesz körül minket. Nem, pontosítsunk! A halál ennél
többet tesz.
„Bárhova mész, a halál a nyomodban jár, Maya…”

Vajon egy ilyen személy – akit a halál vesz körül, aki még a
hozzá legközelebb állókkal is elhitette, hogy jelen állapotának
részben a bűntudat az oka – olyasvalaki lenne, akinek az
ítéletében megbízhatunk? Vajon egy ilyen személytől elvárható,
hogy józanul tekint a tényekre, és végül lerántja a leplet az
igazságról?
Tárgyilagosan nézve: nem.
Ugyanakkor ki a francot érdekel a tárgyilagosság?
Judith szörnyen óvatosan válaszolt, amikor Caroline holléte
került szóba. Maya felhívta a sógornőjét. A vonal hangpostára
volt állítva. Aligha meglepő. Amikor a felvett üzenet végén
megszólalt a sípszó, Maya annyit mondott: – Caroline, szeretnék
biztos lenni benne, hogy minden rendben van veled. Kérlek, hívj
vissza, amint lehallgattad ezt!
Eileen autója már a kocsibejárón állt, amikor Maya hazaért.
Maya leparkolt. Lily útközben elaludt a hátsó ülésen. Maya
kiszállt, és már nyitotta volna a hátsó ajtót, amikor Eileen
megszólalt: – Hadd aludjon még egy keveset! Beszélnünk kell.
Maya hátrafordult, és látta, hogy Eileen szemei kivörösödtek
a sírástól.
– Mi a baj?
– Lehet, hogy elbaltáztam valamit – válaszolta. – Azzal a
bébimonitorral.
Eileen egész teste remegni kezdett.
– Semmi gond – nyugtatta Maya. – Hadd vigyem be Lilyt a
házba, aztán…
– Nem – tiltakozott Eileen. – Idekint kell megbeszélnünk ezt.
– Maya kérdőn nézett rá.
– Lehet, hogy nem biztonságos odabent beszélnünk –
halkította le a hangját Eileen. – Elképzelhető, hogy valaki
lehallgat minket.
Maya a kocsi ablakán át egy pillantást vetett Lilyre. A kislány
édesdeden aludt.

– Mi történt? – kérdezte Maya.
– Robby. – Az erőszakos exférj.
– Mi van vele?
– Nem
voltál
hajlandó
elárulni,
mi
történt
a
bébimonitoroddal, emlékszel?
– Igen, és?
– Eljöttél hozzám. Mérges voltál, feldúlt. Még meg is
gyanúsítottál. Azt akartad, hogy bebizonyítsam, én vásároltam a
kamerát.
– Emlékszem – válaszolta Maya. – Mi köze ennek Robbyhoz?
– Visszajött – felelte Eileen, és zokogni kezdett. – Figyelt
engem.
– Hőőő, lassíts le, Eileen!
– E-mailben kaptam ezeket. – A retiküljébe nyúlt, és egy
halom fotót lökött Maya elé. – Természetesen anonim
e-mail-címről küldték őket. Lenyomozhatatlanról. De tudom,
hogy Robby az.
Maya nézegetni kezdte a fényképeket. Mindegyik Eileen
házában készült. Az első három a dolgozójában. Kettő a
gyerekeit, Kyle-t és Missyt mutatta, ahogy a kanapén játszanak.
Az utolsón csak Eileent lehetett látni, izzadtan, kezében egy
pohár jeges vízzel, sportmelltartóban.
– Akkor értem haza edzésről – fűzte hozzá magyarázat
gyanánt Eileen. – Senki se volt otthon. Ezért levettem a pólómat,
és bedobtam a földszinti szennyeskosárba.
Maya érezte, hogy a pánik elhatalmasodik rajta, de sikerült
nyugalmat erőltetnie a hangjára.
– A nézőpont – pörgette újra végig Maya az Eileenról és a
barátnője gyerekeiről készült fotókat. – Ezeket a képeket… a
bébimonitoroddal készítették?
– Igen.
Maya érezte, hogy a gyomra görcsbe rándul.
– Nézd ezt az utolsót!

A fénykép Eileent mutatta egy férfival, akit Maya még sosem
látott. Épp csókolóztak.
– Benjamin Barouche-nak hívják. Egy társkereső honlapon
ismerkedtünk meg. A harmadik randink volt. Utána elhívtam
hozzám. A gyerekek odafent aludtak. Egy pillanatig sem
haboztam. Erre ma délután megkapom ezeket a fotókat.
Vajon Maya miért nem gondolt eddig erre?
– Vagyis valaki meghekkelte.
– Nem valaki. Robby. Biztosan Robby volt azt.
– Jól van, szóval Robby meghekkelte a bébimonitorodat.
Eileen megint sírva fakadt.
– Azt hittem, hogy a kamera nem kapcsolódik a világhálóra.
Végül is SD-kártyát kell használni hozzájuk. Eszembe sem jutott.
Még csak nem is megy ritkaságszámba. Mármint meghekkelni
egy kamerát. Rengetegen csinálják a FaceTime- és
Skype-kamerákkal… ügyelnem kellett volna a biztonságra. De
fogalmam sem volt róla.
Elhallgatott, és letörölte arcáról a könnyeket.
– Annyira sajnálom, Maya.
– Semmi baj.
– Fogalmam sincs, mi történt a bébimonitoroddal – folytatta
Eileen. – És megértem, ha nem akarod elárulni nekem. De úgy
gondoltam, hogy talán ez lehet a magyarázat. Hogy valaki
meghekkelte, és látott téged meg Lilyt.
Maya próbálta megemészteni a friss információt. E
pillanatban még nem tudta eldönteni, pontosan mi a jelentősége
a hírnek, és hogy vajon köze lehet-e a helyzetéhez. Elképzelhető
lenne, hogy valaki máshol készített egy videót Joe-ról, aztán
feltöltötte a felvételt a bébimonitorjára? És ha ez történt, akkor
mi van? Akárhogy is, abban a szobában, azon a kanapén vették
fel.
De vajon tényleg megfigyelték?
– Maya!

– Én nem kaptam ehhez hasonló e-mailt – válaszolta Maya. –
Senki nem küldött fényképeket.
Eileen a szemébe nézett.
– Akkor mi történt a bébimonitoroddal?
– Joe-t láttam rajta – felelte Maya.
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Maya felvitte Lilyt az emeletre, és ágyba dugta a kislányt.
Megfordult a fejében, hogy megnézi a bébimonitor hátlapján,
hogy működik-e a wifi, aztán úgy döntött, egyelőre jobb nem
elárulnia magát, arra az esetre, ha valaki valóban figyelné.
Figyelné… Kicsit sem tűnt paranoiásnak a dolog.
Eileennal az étkezőben kipakolták a kínai vacsorát, távol a
bébimonitor feltehetően kíváncsi szemétől. Maya mindent
elmesélt a barátjának a bébimonitor felvételén látottakról,
Isabelláról… aztán abbahagyta a gyónást, mert rájött, hogy
ostobán viselkedik.
Nem szabadott elfeledkezni a tényről, hogy Eileen jóvoltából
került a bébimonitor a házba.
Maya próbált nem törődni ezzel, de szakadatlanul ott
motoszkált a fejében a gyanú.
– Most mit fogsz tenni – kérdezte Maya – Robbyval
kapcsolatban?
– Elküldtem az ügyvédemnek a fotók másolatait. Azt mondta,
hogy bizonyíték híján semmit sem tehetek. Azt fontolgattam,
hogy teljesen letiltom a wifikapcsolatot. Megkerestem egy céget,
akik elintézik, hogy biztonságos legyen a hálózatom.
Ez egészen jó megoldásnak hangzott.
Fél órával később, miután kikísérte Eileent a kocsihoz, Maya
felhívta Shane-t.
– Még egy szívességre lenne szükségem.

– Tudom, hogy nem látod – válaszolta Shane –, de épp
színpadiasan sóhajtok.
– Ide kellene küldened valakit, akiben megbízhatunk, hogy
átnézze a lakásomat, és ellenőrizze, nincs-e bepoloskázva.
Elmagyarázta, mi történt Eileennal, és hogy meghekkelték a
bébimonitorát.
– Szerinted a tiédet is meghekkelték? – kérdezte Shane.
– Nem tudom. Ismersz valakit, aki segíthetne?
– Igen. De őszinte leszek. Ez az egész egy kissé…
– Paranoiásnak hangzik? – fejezte be a mondatot Maya.
– Igen, egy icipicit.
– Te hívtad fel dr. Wut?
– Maya!
– Tessék?
– Nem vagy jól.
Maya inkább nem mondott erre semmit.
– Maya!
– Tudom – felelte.
– Semmi baj azzal, ha segítségre szorulsz.
– Előbb ennek kell a végére járnom.
– Egészen pontosan minek?
– Kérlek, Shane!
Rövid hallgatás következett. Aztán: – Megint sóhajtok.
– Színpadiasan?
– Másként is lehet? Majd reggel beugrom hozzád néhány
haverommal, és átvizsgáljuk a házat. – Megköszörülte a torkát.
– Tartasz magadnál fegyvert, Maya?
– Szerinted?
– Költői kérdés volt – válaszolta Shane. – Holnap
találkozunk.
Shane bontotta a vonalat. Maya nem igazán állt készen egy
újabb rettenetekkel teli éjszakára. Ehelyett Claire philadelphiai
útján kezdett gondolkodni.

Lily még mindig aludt. Maya tudta, hogy fel kellett volna
ébresztenie, levennie róla az egész nap viselt ruhákat, és tiszta
pizsamába bújtatnia. A „jó” anyukák persze ragaszkodtak volna
ehhez, és Maya egy pillanatra szinte látta a rosszalló
pillantásokat. De azok az anyukák nem tartottak maguknál
fegyvert, és foglalkoztak gyilkosságokkal, igaz? Még csak azt sem
fogták fel, hogy míg ők technika- és rajzórák, szakkörök és
karate edzések miatt aggódtak, a szomszéd családnak halállal és
rettenettel kellett megküzdenie.
Vajon valaki figyelte őt?
E pillanatban nem sokat tehetett ebben az ügyben. Más
dolgokkal, fontosabb dolgokkal kellett foglalkoznia, ezért egy
szelencébe zárta a paranoiát, és elővette a laptopját. Ha a házat
valóban
bepoloskázták,
akkor
akár
a
wifijére
is
rákapcsolódhattak. Maya jóformán nevetséges túlbiztosításként
megváltoztatta az otthoni hálózat nevét, és VPN-t – virtuális
magánhálózatot – használt a böngészéshez.
Ez valószínűleg elegendő lesz, de ki tudhatta?
Újra felment a netre, és rákeresett Andrew Burkett nevére.
Cseppet sem meglepő módon számos találatot kapott: egy
egyetemi oktató, egy autókereskedő, egy egyetemi hallgató nevét
dobta ki a kereső. Maya további kulcsszavak hozzáadásával
próbálkozott, és visszament az időben. Előkerült néhány cikk
Andrew haláláról. Egy jelentős helyi napilap az alábbi főcímmel
tudósított a hírről:
AZ IFJÚ BURKETT UTÓD
TENGERBE ZUHANT A JACHTRÓL
Divatos hívószavak. „Jacht”, nem „hajó”. És persze „utód”.
Ugyanezt a szót használták Joe-ra. „Utód” – a gazdagoknak még
a gyermekeit is másként emlegetik. Maya végiggörgette a cikket.
Senki sem tudta pontosan, hogy Andrew az Atlanti-óceán

pontosan melyik részén esett vízbe, de aznap éjjel a családi jacht,
a Lucky Girl, a kihajózási pont a georgiai Savannah kikötője és
úti céljuk, a Bermuda szigetén lévő Hamilton között járt félúton.
Ez hatalmas területet jelentett a tengeren.
A beszámoló szerint Andrew Burkettet október 24-én hajnali
egykor látták utoljára a Lucky Girl felső fedélzetén, miután az
egész estét átbulizták a „családtagok és osztálytársak”
társaságában. Az eltűnését reggel hat órakor jelentették. Joe
említette, hogy a Frank Biddle focicsapatából három társuk volt
még a fedélzeten a nővérükön, Caroline-on kívül. A Burkett
szülők egyike sem tartózkodott a hajón. Judith és Joseph,
valamint a még gyermek Neil egy bermudai luxusszállodában
várták őket. Az úton a hajó meglehetősen nagyszámú legénysége
gondoskodott a fiatalokról – és, ejha, a cikkben többek között
Rosa Mendez, Isabella édesanyjának neve bukkant fel, aki
alapvetően „az ifjú Caroline” épségére vigyázott.
Maya újra végigfutotta az ezzel kapcsolatos sorokat. Néhány
pillanatig merengett rajtuk, mielőtt tovább olvasott.
Andrew holttestét egy nappal az eltűnés bejelentése után
találták meg. A későbbi cikkekben a halál okaként fulladásról
írtak. Sem idegenkezűséget, sem öngyilkosságot nem említettek.
Jól van, akkor hogyan tovább?
Maya beírta Andrew nevét és a „Franklin Biddle Academy”
szavakat. Az iskola honlapja jött fel, mellette az egykori diákok
online közösségének linkje. Maya rákattintott, és legördülő
menüt talált a különböző osztályok lapjaihoz. Fejben kiszámolta,
Andrew melyik évben végezhetett, majd rákattintott a
hivatkozásra. Ott felsorolták az öregdiák-találkozók és a soron
következő ötévenkénti osztálytalálkozó időpontjait, és
természetesen egy linket is lehetett találni, ahol a gimnázium
adománygyűjtő számlájára lehetett pénzt átutalni.
A lap alján egy „In memoriam” feliratú gomb volt.

Amikor Maya rákattintott erre, két diák tablóképe jelent meg.
Mindketten átkozottul fiatalnak tűntek, ugyanakkor semmiben
sem különböztek azoktól a gyerekektől, akikkel Maya együtt
szolgált a seregben. Mayának ismét eszébe jutottak azok a
léckerítések, azok a vékony határvonalak, az egymás mellett
létező eltérő világok. A jobb oldali fényképen lévő fiatalember
Andrew Burkett volt. Maya mindeddig nem szánt időt arra, hogy
alaposabban szemügyre vegye majdnem sógora arcvonásait. Joe
nem tartott régi családi fotókat a házban, és ugyan Burkették
egyik félreeső szalonjának falán ott függött Andrew portréja,
Mayának mindig sikerült elérnie, hogy ne igazán figyeljen rá.
Ezen a képen Andrew nem különösebben hasonlított sokkal
jóképűbb bátyjára, Joe-ra. Andrew inkább az édesanyjára ütött.
Maya csak bámulta a fiatal arcot, mintha valamiféle árulkodó
jelet fedezhetne fel rajta, mintha Andrew Burkett kiléphetne
ebből a régi iskolai fotóból, és követelhetné, hogy fedjék fel az
igazságot.
Nem történt meg.
Rá fogok jönni, Andrew. Téged is meg foglak bosszulni.
Maya a másik elhunyt fiatalember fényképe felé fordította a
tekintetét. A kép alatt a Theo Mora név állt. Theo dél-amerikai
származásúnak látszott, a képen félszegen, erőltetetten
mosolygott. Andrew-hoz hasonlóan zakót és az iskola címerével
díszített nyakkendőt viselt, habár míg Andrew-é tökéletes
windsorcsomóval lett megkötve, ezé a fiúé úgy állt, mint egy este
hazafelé metrózó középvezetőé.
Az oldal tetején a „Túl hamar távoztak, mégis örökké a
szívünkben őrizzük őket” mottó volt olvasható. Más információt
nem lehetett találni, Maya ezért rákeresett Theo Morára. Időbe
telt, végül azonban rálelt egy gyászjelentésre az egyik
philadelphiai napilapban. A fiú szeptember 12-én hunyt el, ami
körülbelül hat héttel azelőtt lehetett, hogy Andrew a tengerbe

zuhant arról a jachtról. Theo Mora tizenhét éves volt, amikor
meghalt, ugyanannyi idős, mint Andrew.
Véletlen egybeesés?
Maya ismét átolvasta a hírt. A halál okát nem tüntették fel.
Maya megpróbált együtt rákeresni az „Andrew Burkett” és a
„Theo Mora” kulcsszavakra. A Google a Franklin Biddle
Academy honlapjának két oldalát adta ki erre. Az egyik link az
„In Memoriam” listára mutatott, amit Maya már látott.
Rákattintott a másik hivatkozásra, és az „Iskolaválogatott
Szurkolói Közösségének” lapjához jutott. Talált egy archívumot,
amelyen a csapat minden összeállítása szerepelt. Maya a
focimeccsekhez görgetett.
És íme: kiderült, hogy Andrew és Theo csapattársak voltak.
Puszta véletlen lett volna, hogy ugyanannak a gimnáziumnak
két végzős diákja, akik ugyanabban a focicsapatban játszottak,
alig másfél hónap különbséggel haljanak meg?
Elképzelhető.
Viszont ha mindehhez hozzáadjuk a Tom Douglassnek
kifizetett
kenőpénzeket,
azt,
hogy
Claire
leutazott
Philadelphiába, és hogy Tom Douglass azóta eltűnt, Claire-t
pedig megkínozták és meggyilkolták…
Kizárt, hogy véletlen egybeesés legyen.
Maya átnézte a többi összeállítást. Joe abban az évben végzett
diákként szintén szerepelt a csapatban. Nem meglepő – ő volt a
másik csapatkapitány. Ám a fenébe is, ez már rengeteg
halálesetnek számított egy csapatban.
Maya rákattintott egy újabb linkre, és talált egy közös fotót. A
csapat fele állt, a másik fél térdre ereszkedve guggolt előttük.
Maya pillanatok alatt felfedezte Joe-t, aki – ismét csak cseppet
sem meglepő módon – a kép kellős közepén állt. A csibész
mosoly már akkor ott játszadozott a száján. Maya egy ideig
bámulta: átkozottul jóképű és magabiztos volt, készen arra, hogy
meghódítsa a világot, annak tudatában, hogy mindig ő kerül

majd ki győztesen, és Mayának önkéntelenül is eszébe jutott,
végül milyen sors jutott neki.
A csapatképen Andrew a bátyja mellett állt, szinte szó szerint
Joe árnyékában. Theo Mora az első sorban, jobbról a
másodikként guggolt. Itt is ugyanaz a félszeg, erőltetett mosoly
ült ki az arcára. Maya tekintete végigszaladt a többieken, hátha
valamelyik ismerősnek tűnik. Egyiket sem látta még soha. Aznap
éjjel közülük még három fiú a jachton bulizott. Vajon találkozott
valamelyikkel bármikor is? Úgy tűnt, hogy nem.
Visszanavigált az összeállításhoz, és kinyomtatta a neveket.
Reggel majd megint rájuk keres, és…
És mi lesz?
Valószínűleg felhívja őket, vagy e-mailt küld nekik.
Megérdeklődi tőlük, ott voltak-e a jachton. Kideríti, tudnak-e
bármit arról, mi történt Andrew-val, vagy ami most talán még
fontosabb, hogy miként hunyt el Theo Mora.
Tovább keresgélt a neten, de semmi újat nem talált.
Akaratlanul is eltűnődött azon, vajon Claire hasonlóképp járt-e
el. Nem valószínű. Jó eséllyel Tom Douglasstől tudott meg
valamit, valami lényegeset erről az átkozott iskoláról, majd
leutazott a Franklin Biddle Academybe, hogy kérdezősködjön.
Vajon emiatt kellett meghalnia?
Ezt csupán egyféleképp lehetett kideríteni. Másnap Maya
kocsiba vágja magát, és leugrik Philadelphiába.

24
Újabb rettenetes, felvillanó emlékekkel teli éjszaka.
Maya még a lidércnyomás közepette is, ahogy a hangok forró
repeszként csapódtak ide-oda a koponyájában, próbálta
eldönteni, Wunak igaza lehet-e, vajon puszta emlékek
villantak-e elő, vagy olyasmit hallott, amit a valóságban soha.
Hogy hallucinált-e. De valahányszor közel került a válaszhoz, az
az efféle éjszakai utazásokra jellemző módon elillant, köddé
foszlott. A hangok okozta fájdalom egyre nőtt, és Maya végül
fogcsikorgatva kitartott reggelig.
Kimerülten ébredt. Rájött, hogy vasárnap van. Vasárnap
senki se lesz bent a Franklin Biddle Academyn, hogy
megválaszolja a kérdéseit. A Growin’ Up bölcsőde szintén zárva
tartott vasárnaponként. Talán jobb is így. A katonák
kihasználják a szabadidőt. Ha alkalmuk nyílik a pihenésre,
pihennek. Amikor csak lehet, hagyják, hogy a testük és a
szellemük regenerálódjon.
Ez az egész rettenet várhat holnapig, nemde?
Maya egy napig nem foglalkozik a halállal és pusztítással,
köszöni szépen, és átlagos szülőként tölti a napot a kislányával.
Kész mennyország, igaz?
Azonban reggel nyolckor megjelent Shane két fickóval, akik
kurtán odabiccentettek Mayának, aztán nekiláttak átkutatni a
házat eldugott lehallgatókészülékek és kamerák után. Amikor
megindultak felfelé a lépcsőn, Shane fogta a kisszobában a
bébimonitort, és ellenőrizte a hátulját.
– A wifi le van kapcsolva – állapította meg.
– Vagyis?

– Vagyis kizárt, hogy bárki kémkedhessen utánad ezzel, hiába
lenne adott valamiképp a technológia.
– Jól van.
– Hacsak nem létezik valamilyen rejtett kapu. Amit kétlek.
Vagy valaki bejött, és lekapcsolta, mivel tudta, hogy ellenőrizni
fogjuk.
– Ez elég valószínűtlen – válaszolta Maya.
Shane vállat vont.
– Te nézeted át a házadat, nem rejtettek-e el poloskákat
benne. Szóval végezzünk alapos munkát.
– Rendben.
– Rajtad kívül kinek van még kulcsa ehhez a házhoz?
– Neked.
– Így van. De kifaggattam magam, és ártatlan vagyok.
– Roppant vicces.
– Köszönöm. Még valakinek?
– Senki másnak. – Aztán eszébe jutott. – A francba!
– Mi az?
Maya ráemelte a tekintetét.
– Isabellának is van egy.
– És már nem bízunk benne, ugye?
– Egy kicsit sem.
– Elképzelhetőnek tartod, hogy idejöjjön, és szórakozzon a
képkerettel? – kérdezte Shane.
– Azt mondanám, hogy nem valószínű.
– Talán fel kellene szereltetned néhány kamerát és biztonsági
berendezést – javasolta Shane. – Legalább a zárakat cseréltesd
le!
– Oké.
– Tehát neked van kulcsod, nekem van kulcsom, és
Isabellának van kulcsa. – Shane csípőre tette a kezét, és hosszan
kifújta a levegőt. – Kérlek, ne harapd le a fejem! – mondta aztán.
– De?

– De mi lett Joe-éval?
– Joe kulcsával?
– Igen.
– Fogalmam sincs.
– Nála volt, amikor, izé, tudod…
– Amikor meggyilkolták? – fejezte be a mondatot Maya. –
Igen, nála volt a kulcsa. Legalábbis gondolom, hogy igen.
Általában magával vitte.
– Visszakaptad a holmiját?
– Nem. Biztosan a rendőrségen van még.
– Annyira átkozottul bizarr ez az egész. Semmit sem értek
belőle, ezért addig kérdezgetek, amíg ki nem derül valami.
Megbízol bennem, igaz?
– Az életemet is rád merném bízni.
– És mégsem vagy hajlandó elmondani nekem – válaszolta
Shane – hogy mi folyik itt.
– De hát éppen ezt mondom el.
Shane elfordult, hunyorítva a tükörbe nézett.
– Most mit csinálsz? – kérdezte Maya.
– Azt próbálom eldönteni, tényleg ennyire ostobának
tűnök-e. – Shane visszafordult Maya felé. – Miért kérdezgettél
arról az ürgéről, aki a Parti Őrségnél szolgált? Mi a franc köze
van ehhez az egészhez Andrew Burkettnek, aki gimnazista
korában meghalt?
Maya habozott.
– Maya!
– Még nem tudom – felelte. – De lehetséges valamiféle
kapcsolat.
– Mivel? Azt akarod mondani, hogy összefüggés lehet a
tengerbe fúlt Andrew halála és a Joe ellen a Central Parkban
elkövetett gyilkosság között?
– Csak azt tudom mondani, hogy egyelőre nem tudom.
– Akkor mi a terv? – kérdezte Shane.

– Mára?
– Igen.
Kis híján könnyek tolultak Maya szemébe, de sikerült
visszatartania őket.
– Semmi, Shane. Oké? Semmi! Vasárnap van. Hálás vagyok,
amiért eljöttetek, de elmondom, mit szeretnék: szeretném, ha a
haverjaid mielőbb végeznének az ellenőrzéssel. Aztán
mindannyian elmennétek, hogy ezt a csodás őszi vasárnapot
kettesben tölthessem a kislányommal.
– Komolyan mondod?
– Igen, Shane, komolyan.
Shane elmosolyodott.
– Ez annyira klassz.
– Igen.
– És hová mentek?
– Chesterbe.
– Almát szedni?
– Maya bólintott.
– A szüleim gyakran elvittek oda – válaszolta jókedvűen
Shane.
– Van kedved eljönni velünk?
– Nincs – felelte a férfi a lehető leggyengédebb hangon. – És
jól mondtad. Vasárnap van. Begyorsítunk, és eltűzünk innen. Te
meg mosdasd meg és öltöztesd fel Lilyt.
Végeztek, egyetlen poloskát sem találtak. Aztán Shane arcon
csókolta Mayát, és már ott se volt. Maya a gyerekszékre ültette
Lilyt, és máris kezdődhetett a nap. Csak anya és lánya.
Kocsikáztak egyet. Elmentek az állatkerti simogatóba, és
kecskéket etettek. Almát szedtek, fagylaltot ettek, és
összefutottak egy bohóccal, aki teljesen megbabonázta Lilyt a
lufiállataival. Körülöttük keményen gürcölő emberek töltötték
értékes szabadnapjukat nevetgélve és egymást simogatva,
panaszkodva, vitázva, mosolyogva. Maya figyelte őket. Próbált

benne maradni a pillanatban, belemerülni kislányával az őszi
nap örömeibe, de az megint csak tünékenynek, távolinak
érződött, mintha Maya nem megélte, csupán kívülről figyelte
volna. A komfortzónája annyit engedett, hogy védje ezeket a
pillanatokat, ám részt venni bennük nem tudott. Múltak az órák,
véget ért a nap, és Maya nem tudta eldönteni, mit gondoljon
erről az egészről.
A vasárnap este semmivel sem bizonyult jobbnak. Kipróbálta
az új gyógyszert, de az nem segített lecsendesíteni a kísérteteket.
Sőt, a hangokat mintha táplálta, felerősítette volna, amit bevett.
Amikor levegőért kapkodva felébredt, Maya rögtön a telefonért
nyúlt, hogy felhívja Wut. Ám még mielőtt megérintette volna a
hívás ikont, észbe kapott. Egy pillanatra még az is megfordult a
fejében, hogy Mary McLeodot, Judith kollégáját tárcsázza, de
erre sem szánta rá magát.
Bírd ki, Maya! Már nem tarthat sokáig.
Felöltözött, bevitte Lilyt a bölcsődébe, aztán telefonon beszólt
a munkahelyére, hogy nem tud bemenni.
– Nem teheted ezt velem, Maya – fakadt ki Karena Simpson,
a főnöke és egykori seregbeli pilótatársa. – Ez itt egy üzleti
vállalkozás. Nem mondhatsz le egy órát az utolsó pillanatban.
– Sajnálom.
– Nézd, tudom, hogy nehéz időszakon mész át…
– Igen, Karena, így van – szakította félbe a nőt. – És azt
hiszem, talán elsiettem a dolgot, amikor visszajöttem. Sajnálom,
hogy így faképnél hagylak, de még szükségem van egy kis időre.
Részben igazat mondott, részben hazugság volt. Gyűlölt
gyengének mutatkozni, ugyanakkor szüksége is volt erre. Maya
már tudta, hogy nem fog visszamenni erre a munkahelyre. Soha.
Két órával később beért a pennsylvaniai Bryn Mawrba, és
elhajtott a gondosan nyírt sövény és a „Franklin Biddle
Academy” feliratú tábla mellett. A tábla kicsi és ízléses volt, és az
őszi délután bujaságában könnyen előfordulhatott volna, hogy

észre sem veszi. Persze pontosan erre törekedtek. Ahogy Maya
elgurult a füves központi udvar mellett, és beállt a
vendégparkolóba, körötte mindenről ordított az elkényeztetett,
előkelő, előjogokkal bíró, erős hatalom. Csupa E. Errefelé sokkal
erősebben érződött a ropogós bankjegyek, mint a lehullott
levelek illata.
Pénzen megvásárolható elzárkózás. A kerítések. Az
elszigeteltség különböző fokozatai. Bizonyos összegekért meg
lehet vásárolni a városi ingatlanokat. Akárcsak a kertvárosi
telkeket. Mindannyian egyre mélyebbre igyekszünk hatolni a
védelmező burok belseje felé.
Az irodáknak egy Main Line-stílusú, Windsor Háznak
elkeresztelt kőépület adott otthont. Maya úgy határozott, nem
telefonál ide előre. Az interneten kikereste az igazgató nevét, és
azt tervezte, hogy meglepi. Ha nem találja bent, hát legyen. Majd
keres valaki mást, akit kikérdezhet a témáról. Ha dolgozik, Maya
biztosra vette, hogy fogadni fogja. Egy előkészítő középiskola
vezetője volt, nem államfő. Ráadásul a kampuszhoz tartozott
még a Burkett Kollégium. A vezetéknevének köszönhetően
egészen biztosan megnyílik előtte a legtöbb zárt ajtó.
A recepció mögött álló nő udvariasan köszöntötte.
– Miben segíthetek?
– Maya Burkett vagyok, és az igazgatóval szeretnék beszélni.
Sajnálom, de nem tudtam időpontot kérni tőle.
– Foglaljon helyet, kérem!
Nem kellett sokat várnia. Maya az interneten kiderítette, hogy
az igazgatói posztot huszonhárom éve egy egykori itteni diák,
majd tanár, bizonyos IV. Neville Lockwood tölti be. Mayának
határozott elképzelése volt róla, hogyan nézhet ki egy ilyen
névvel és felmenőkkel rendelkező személy: pirospozsgás arc,
arisztokratikus vonások, enyhén kopaszodó homlok. Telitalálat.
A férfi, aki üdvözölte, mindezek felett klasszikus drótkeretes

szemüveget, tweedzakót, és argyle-mintás csokornyakkendőt
viselt.
– Ó, Mrs. Burkett – üdvözölte Neville Lockwood – mi itt, a
Franklin Biddle-ben mindannyian együtt érzünk önnel.
– Köszönöm.
Az irodájába kísérte Mayát.
– A férje legszeretettebb diákjaink közé tartozott.
– Kedves öntől, hogy ezt mondja.
A széles kandallót szürke hasábfával rakták tele. Az egyik
oldalán állóóra. Lockwood a cseresznyefa íróasztal mögé ült le,
Mayát a szemben lévő plüssfotelbe ültette. A fotel valamivel
alacsonyabban helyezkedett el az igazgató székénél, Maya ezt
nem tartotta a véletlen művének.
– A Windsor Sportcsarnokban kiállított kupák felét Joe-nak
köszönhetjük. Labdarúgásban még mindig ő tartja a
gólrekordot. Arra gondoltunk, hogy rendezhetnénk valamit az
emlékére az öltözőépületben. Annyira szívesen töltötte ott az
idejét.
Neville Lockwood valamelyest leereszkedően rámosolygott
Mayára. Maya visszamosolygott rá. A sportemlékek felidézésével
talán az adománykérést készítette elő – Maya nem igazán vette
az efféle üzeneteket – de bárhogy is, úgy határozott, hogy rátér a
lényegre.
– Nem ismeri véletlenül a nővéremet?
A kérdés meglepte az igazgatót.
– A nővérét?
– Igen. Claire Walkert.
Lockwood ezen egy pillanatra elmerengett.
– A neve mintha ismerősnek tűnne…
Maya már majdnem elmondta, hogy Claire körülbelül négyöt
hónappal korábban járt itt, aztán, nem sokkal később
meggyilkolták, de ennyire komoly dolog hallatán fennállt a
veszélye, hogy esetleg hallgatásba zárkózik az igazgató.

– Nem számít, annyira nem lényeges. Néhány kérdést
szerettem volna feltenni a férjem itt töltött éveiről.
Lockwood összekulcsolta maga előtt a kezét, és várt.
Mayának óvatosan kellett lennie.
– Amint tudja, Lockwood igazgató úr…
– Kérem, hívjon csak Neville-nek!
– Neville. – Maya elmosolyodott. – Amint tudja, ez a
gimnázium egyrészt a büszkeség forrása a Burkett család
számára… másrészt a tragédiáé is.
Az igazgató illendően elkomorodott.
– A férje öccséről beszél, ha nem tévedek.
– Igen.
Neville a fejét csóválta.
– Micsoda szörnyűség.
– Igen – felelte ráérősen Maya. – És nem is tudom, hogyan
hozakodjak elő vele, de most, hogy Joe halott, nos, az iskola
szemszögéből ez annyit tesz, hogy ő ugyanannak a focicsapatnak
már a harmadik tagja.
Neville Lockwood arcából lassan kiszökött a vér.
– Theo Mora haláláról beszélek – folytatta Maya. – Emlékszik
arra az esetre?
Neville Lockwood lassan megszólalt.
– A nővére.
– Mi van vele?
– Eljött ide, és Theóról kérdezősködött. Ezért tűnt
ismerősnek a neve. Épp elutaztam a kampuszról, de később
hallottam róla.
Megerősítés. Maya jó úton haladt.
– Hogyan halt meg Theo? – kérdezte.
Neville Lockwood a távolba meredt.
– Most rögtön elküldhetném, Mrs. Burkett. Kijelenthetném,
hogy az iskola szigorúan betartja az adatvédelmi szabályokat, és

hogy az iskola irányelveivel ellentétes lenne, ha bármilyen
információt kiadnék.
Maya a fejét ingatta.
– Nem lenne bölcs dolog.
– Miért mondja ezt?
– Mert ha nem válaszol a kérdésemre – felelte Maya – esetleg
kevésbé tapintatos hatóságokat kellene bevonnom ebbe.
– Valóban? – Halvány mosoly játszadozott a férfi ajka körül.
– És ennek meg kellene rémítenie engem? Mondja csak, most
értünk ahhoz a részhez, ahol a gonosz iskolaigazgató hazudik,
hogy megvédje az előkelő intézmény jó hírnevét?
Maya kivárt.
– Hát én aztán nem, Stern százados. Igen, tudom, mi a valódi
neve. Mindent tudok magáról. És akárcsak a hadseregnek,
ennek az iskolának is van egy szent és sérthetetlen
becsületkódexe. Meglep, hogy Joe nem mesélt erről. Kvéker
gyökereink nyíltságot követelnek meg tőlünk. Nem rejtegetünk
semmit. Hitünk szerint minél többet tudunk, annál inkább véd
minket az igazság.
– Ez nagyszerű – válaszolta Maya. – Szóval hogyan halt meg
Theo?
– Arra ellenben szeretném megkérni, hogy tartsa tiszteletben
a család magánélethez való jogát!
– Így lesz.
Lockwood felsóhajtott.
– Theo Mora alkoholmérgezésben halt meg.
– Halálra itta magát?
– Sajnos előfordul az ilyesmi. Nem gyakran. Valójában az
iskola történetében ez volt az egyetlen ilyen eset. Theo egyik este
vedelni kezdett. Nem állt nagy bulizós hírében, vagy ehhez
hasonló. Viszont gyakran épp ezért történik meg ez. Az ember
nem tudja, mit csinál, és túlzásba viszi. Theót valószínűleg még
időben felfedezték és megmenthették volna, ha nem botorkál le

az alagsorba. Az egyik gondnok talált rá másnap reggel. Már
halott volt.
Maya nem igazán tudta, mire vélje ezt.
Neville Lockwood az asztalra fektette a kezét, és előrehajolt.
– Elárulná, miért érdeklődik erről a nővére után ön is?
Maya mintha meg sem hallotta volna a kérdést.
– Elgondolkozott már azon – kezdte – hogy miként lehet,
hogy ugyanannak az iskolának két diákja, akik ugyanannak a
focicsapatnak a tagjai, ilyen rövid időn belül meghalnak egymás
után?
– Igen – felelte Neville Lockwood. – Rengeteget
gondolkoztam ezen.
– Eszébe jutott már az az eshetőség – folytatta Maya –, hogy
összefüggés lehet Theo és Andrew halála között?
Az igazgató hátradőlt a székében, és egymáshoz illesztette az
ujjait.
– Épp ellenkezőleg – válaszolta –, nem értem, hogyan lenne
lehetséges, hogy nincs összefüggés a kettő között.
Maya nem ezt a választ várta.
– Kifejtené ezt nekem? – kérte.
– Matematikatanár voltam. Mindenféle statisztikai és
valószínűség-számítási kurzusokat tartottam. Kétváltozós
eloszlásokról, lineáris regresszióról, normál eloszlásról,
hasonlókról. Ezért függvényekként és képletekként nézem a
dolgokat. Így működik az agyam. Annak az esélye, hogy
ugyanannak a kis létszámú, elit fiúiskolának két diákja két
hónap eltéréssel hunyjon el, rendkívül csekély. Annak esélye,
hogy ez a két fiú ráadásul egy osztályba is járjon, még
csekélyebb.
Annak
esélye,
hogy
ugyanabban
a
labdarúgócsapatban játsszanak, nos, lassanként kizárhatjuk a
véletlen egybeesés lehetőségét. – Ekkor szinte elmosolyodott,
felemelte az egyik ujját, mintha tanteremben lenne. – Viszont ha
az utolsó tényezőt is figyelembe vesszük az egyenlet

felállításakor, a véletlen egybeesés valószínűsége jóformán
nullára csökken.
– Miféle utolsó tényezőt? – kérdezte Maya.
– Theo és Andrew szobatársak voltak.
Az irodára néma csend telepedett.
– Annak esélye, hogy két tizenhét esztendős fiú, akik egymás
szobatársai egy kis előkészítő középiskolában, egyaránt fiatalon
meghal, és a két haláleset között nincs valamiféle kapcsolat… be
kell vallanom, hogy ennek nem különösebben nagy a
valószínűsége.
Maya harangszerű kondulást hallott a távolból. Sorra nyíltak
az ajtók. Fiatal fiúk nevetése harsant.
– Amikor Andrew Burkett vízbe fúlt – folytatta Neville
Lockwood –, itt járt egy nyomozó. A Parti Őrségtől.
– Tom Douglassnek hívták?
– Lehetséges. Már nem emlékszem. De ugyanebben az
irodában beszélgettünk. Pontosan ott ült, ahol most maga. És ő
is valamiféle lehetséges összefüggésről érdeklődött.
Maya nyelt egyet.
– És maga azt felelte, hogy lát egyet.
– Igen.
– Elárulná, mi az?
– Theo halála hihetetlenül megrázta a közösségünket. A
mikéntjéről nem számoltak be az újságok. A család így akarta.
Minket is szörnyen megráztak a történtek, Andrew Burkett
viszont Theo legjobb barátja volt. Teljesen összetört.
Feltételezem, Andrew halála után ismerkedett meg Joe-val, így
nem ismerhette Andrew-t, igaz?
– Igaz.
– Sokban különbözött egymástól a két testvér. Andrew jóval
érzékenyebb volt. Aranyos gyerek. Az edzője gyakran
mondogatta, hogy éppen ez a tulajdonsága nem engedi
érvényesülni Andrew-t a pályán. Neki nem kellett mindenáron

győzedelmeskednie a csatában, mint Joe-nak. Hiányzott belőle
az agresszió, a versenyszellem, az a gyilkos ösztön, ami annyira
fontos a harctéren.
Már megint ezek az ostoba háborús hasonlatok, füstölgött
magában Maya.
– Lehet, hogy Andrew-nak más gondjai is akadtak – tette
hozzá Neville Lockwood. – Többet tényleg nem mondhatok, de a
jelen beszélgetést illetően csak az számít, hogy Andrew
rendkívül nehezen viselte Theo halálát. Utána egy hétre bezárt
az iskola. Pszichológusokat kértünk fel, de a fiúk többsége
hazautazott, hogy… nem is tudom, túltegyék magukat.
– Na és Andrew meg Joe? – kérdezte Maya.
– Ők is hazautaztak. Emlékszem, ahogy az anyósa tüstént
idesietett Andrew régi dadusával a fiúkért. A lényeg, hogy
mindegyik fiú, az ön férjét is beleértve, visszatért az iskolába.
Mindenki… egyvalakit kivéve.
– Andrew-t.
– Igen.
– Ő mikor jött vissza?
Neville Lockwood a fejét csóválta.
– Andrew Burkett nem folytatta a tanulmányait. Az édesanyja
úgy érezte, az lesz a legjobb, ha kihagy egy félévet. Az iskolában
visszatért a megszokott rend. Az ilyesmi már csak így megy. Joe
vezetésével nagyszerűen teljesített abban az idényben a
labdarúgócsapat. A ligájuk élén végeztek, és megnyerték az
állam előkészítő iskoláinak bajnokságát. És amikor véget ért az
idény, Joe meghívta néhány csapattársát, hogy megünnepeljék
ezt a jachton…
– Tudja, melyik fiúkat?
– Christopher Swaint egészen biztosan. Joe mellett ő volt a
másik csapatkapitány. Azt hiszem, most már egyértelmű, de

elmondom magának a sejtésemet. Adott egy érzékeny fiú, akinek
meghal a legjobb barátja. A fiú kénytelen halasztani az
iskolában, és elképzelhető, hogy depresszióval küzd. Lehetséges,
de megint csak feltevésként, hogy a fiú antidepresszánsokat vagy
más hangulatjavító gyógyszereket szed. Aztán hajózni megy
olyanokkal, akik egyaránt emlékeztetik őt a tragédiára, valamint
arra, amiből kimaradt és amit szeretett az iskolában. A jachton
féktelen bulit rendeznek. A fiú túl sokat iszik, pedig nem
szabadna kevernie az alkoholt a gyógyszereivel. A hajó az óceán
közepén jár. Ő felballag a felső fedélzetre, és kinéz a hullámokra.
Elviselhetetlen fájdalmat érez.
Neville Lockwood itt elhallgatott.
– Úgy gondolja, hogy Andrew öngyilkos lett – állapította meg
Maya.
– Lehetséges. Elméletben. Vagy az alkohol és a gyógyszerek
együttes hatása miatt elveszítette az egyensúlyát, és a vízbe
zuhant. Bárhogy is, a kapcsolat megvan: Theo halála közvetlenül
vezetett Andrew-éhoz.
Maya csak ült némán.
– Most tehát – szólalt meg ismét az igazgató – miután
elmondtam önnek az elméletemet, esetleg elárulhatná, miféle
fontossága van ennek most.
– Szeretnék feltenni még egy kérdést, ha lehet.
Lockwood bólintott, hogy kérdezzen csak nyugodtan.
– Ha ugyanabból a csapatból két halálnak kevés a
valószínűsége, akkor hogyan magyaráz meg hármat?
– Hármat? Nem értem.
– Joe-ról beszélek.
Az igazgató a homlokát ráncolta.
– Ő, mennyivel is, tizenhét évvel később halt meg.
– Mégis. Maga foglalkozik valószínűségszámítással. Mennyi
az esélye, hogy ez a haláleset nem áll valamiképp összefüggésben
a másik kettővel?

– Azt akarja mondani, hogy a férje halála kapcsolatban áll
Theóéval és Andrew-éval?
– Nekem úgy tűnik – válaszolta Maya –, amint már ki is
mondta.
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Itt már semmi újat nem tudhatott meg.
Pár pillanattal később Neville Lockwood kikísérte a kocsijához.
Előttük a Franklin Biddle híres építménye, egy nyolcszintes
harangtorony magasodott. Ismét megszólaltak a Westminster
harangjai. Maya az órájára pillantott. A harangok feltehetően
negyedóránként szólaltak meg.
Elővette a telefonját, és újra megnyitotta a Google keresőjét.
Theo Mora szüleit Javier-nak és Raisának hívták. Maya a „fehér
oldalakon” tudakozódott, hogy a környéken laknak-e. Talált egy
Raisa Morát, aki Philadelphiában lakott. Egy próbát megért.
Megcsörrent a mobilja. Hívóazonosítóként a Bőr és Csipke
neve jelent meg. A füléhez emelte a telefont, de bárki volt is a
vonal másik végén, már letette. Ezzel jelezték, hogy Corey
találkozni szeretne vele. Nos, két teljes órányira volt a klubtól, és
máshova is be kell még néznie. Corey kénytelen lesz várni.
Az utca, ahol Raisa Mora lakott, jobb napokat látott
sorházakkal volt tele. Maya megtalálta a címet, és felment a
repedezett beton lépcsőfokokon. Megnyomta a kapucsengőt,
várta a közelgő lépteket, de semmit sem hallott. Széttört
sörösüvegek szegélyezték a járdát. Két házzal odébb egy szűk
atlétatrikó felett kigombolt flanelinget viselő férfi fogatlan
mosolyt villantott rá.
Messze került azoktól a Westminster-harangoktól.
Maya megrántotta a szúnyoghálós ajtót. A keret rozsdás
nyögéssel kinyílt. Maya hangosan kopogott.
– Ki az? – kérdezte odabentről egy női hang.
– Maya Sternnek hívnak.
– Mit akar?

– Raisa Morához van szerencsém?
– Mit akar?
– A fiáról, Theóról szeretnék feltenni néhány kérdést.
Hirtelen kitárult az ajtó. Raisa Mora halvány mustárszínű
pincérnőruhát viselt. A festék elkenődött a szemén. A kontyban
több volt az ősz hajszál, mint a fekete.
– Ki maga?
– A nevem Maya Stern – aztán meggondolta magát, és
hozzátette: – Burkett.
A vezetéknévre a nő felkapta a fejét.
– Joe felesége?
– Igen.
– Katona, igaz?
– Az voltam – felelte Maya. – Megengedi, hogy bemenjek?
Raisa karba tette a kezét, és az ajtókeretnek dőlt.
– Mit akar?
– A fia, Theo haláláról szeretnék feltenni néhány kérdést.
– Miért kíváncsi rá?
– Kérem, Mrs. Mora, minden oka megvan rá, hogy faggasson,
de tényleg nincs időm részletesen elmagyarázni. Legyen elég
annyi, hogy nem vagyok biztos benne, hogy mindent tudunk a
fia haláláról, amit tudni lehet.
Raisa hosszú másodpercekig farkasszemet nézett vele.
– A férjét nemrég gyilkolták meg. Láttam az újságban.
– Igen.
– Elfogtak két gyanúsítottat. Azt is láttam.
– Ártatlanok – jelentette ki Maya.
– Nem értem. – A merev álarc mögül kibuggyant egy
könnycsepp. – Úgy gondolja, hogy Joe meggyilkolásának köze
lehet az én Theómhoz?
– Nem tudom – válaszolta Maya a lehető leggyengédebben. –
De árthat az bármit is, ha válaszol néhány kérdésemre?
Raisa továbbra is karba font kézzel állt.

– Mit akar tudni?
– Mindent.
– Akkor kerüljön beljebb! Ehhez le kell ülnöm.

A két nő leült egy viharvert kanapéra, amely egyértelműen
szebb napokat is látott már, de ezt az egész szobáról el lehetett
volna mondani. Raisa odanyújtott Mayának egy bekeretezett
családi fotót. A színek egy kissé kifakultak az évek során, vagy
kiszívta őket a nap. A képen öten voltak. Maya felismerte Theót
két kisebb fiú mellett, akik, az öccsei lehettek. A három gyerek
mögött
Raisa
állt,
aki
fiatalabbnak
alig,
viszont
összehasonlíthatatlanul boldogabbnak tűnt, meg egy köpcös,
nagy bajuszos, széles mosolyú férfi.
– Ez itt Javier – mutatott a férfira Raisa. – Theo apja. Két
évvel Theo után hagyott itt minket. A rák vitte el. Legalábbis ezt
mondják. De…
Javier-nak kedves mosolya volt, az a fajta, amelyik még a
fényképen is átjött, és aminek láttán az ember eltűnődött, vajon
milyen lehet a nevetése. Raisa visszavette Mayától a képet, és
óvatosan visszahelyezte a polcra.
– Javier Mexikóból jött át. Én San Antonióban éltem
szegényen. Összeismerkedtünk… ezt nem kell végighallgatnia.
– De, mondja csak el nyugodtan!
– Nem érdekes – válaszolta Raisa. – Végül azért kötöttünk ki
Philadelphiában, mert lakott itt Javier-nak egy unokatestvére,
aki munkát szerzett neki. Füvet nyírt a gazdagoknak. De Javier…
– Elhallgatott, elmosolyodott, ahogy felidézte az emléket. –
Eszes volt, nagyra törő. Meg igazán fess is. Mindenki szerette
Javier-t. Ez a fajta volt. Érti, mire gondolok? Egyes emberek…
varázslatosak. Vonzanak másokat. Az én Javier-m is közéjük
tartozott.
Maya a fotó felé biccentett.

– Ezt én is látom.
– Látja, igaz? – Egyszerre lehervadt a mosolya. – A lényeg,
hogy Javier rengeteget dolgozott a Main Line-ban lakó
családoknak, többek között Lockwoodéknak.
– Mármint az iskolaigazgatónak?
– Valójában az unokatestvérének. Szupergazdag pénzguru.
Leginkább New Yorkban lakott, de itt is volt birtoka.
Beképzeltebb fickó nem létezik. Szőke haj, kiugró áll, meg
minden, de ő is rendes volt. Kedvelte Javier-t. Egyre többet
beszélgettek. Aztán egyik nap Javier mesélt neki Theóról. – A
fájdalom újra kiült az arcára. – Annyira különleges fiú volt az én
kis Theóm. Annyira jó eszű. Kiváló sportoló. Mint minden szülő,
mi is jobb életet akartunk neki. Javier azt szerette volna, ha Theo
bekerül egy jobb iskolába. Kiderült, hogy a Franklin Biddle
Academy épp ösztöndíjas gyereket keres, tudja, akiket pénzzel
támogathatnak, hogy elmondhassák az iskoláról, hogy az oda
járók… – az ujjaival idézőjeleket rajzolt a levegőbe –
…„változatos háttérnek”. Ez a Lockwood nevű pasas segíteni
akart. Beszélt az unokatestvérével, az iskolaigazgatóval, aztán
mire észbe kaptunk… Járt az iskolában?
– Igen.
– Nevetséges, igaz?
– Azt hiszem.
– De Javier annyira örült, amikor Theo bekerült. Ami engem
illet, én aggódtam Theóért. Hogy tudna valaki beilleszkedni egy
olyan helyen, ha ilyen körülmények között nőtt fel? Ez olyan,
mint, nem is tudom… hogy mondják, mint amikor a búvárok túl
hamar jönnek fel a felszínre? Keszonbetegség. Ilyesmi volt ez is.
Persze nem szóltam semmit. Nem vagyok hülye. Megértettem,
micsoda lehetőség ez Theo számára. Érti, mire gondolok?
– Értem, persze.
– Aztán egyik reggel Javier elment dolgozni. – Raisa
egymásba kulcsolta az ujjait, mint aki elkeseredetten imádkozik,

és Maya rájött, hogy lassan a lényegre térnek. – Nekem aznap a
késői műszak volt soron, ezért otthon voltam. Megszólalt a
csengő. – A tekintete az ajtó irányába siklott. – Nem telefonon
hívnak. Becsöngettek, mintha Theo a seregben szolgált volna,
vagy ilyesmi. Lockwood igazgató volt az, meg valami iskolai
tisztviselő, nem emlékszem a nevére. Csak álltak ott, és néztem
az arcukat, és az ember azt gondolná, hogy leesett a tantusz,
igaz? Azt, hogy nyomban megértem, aztán jajveszékelve
összerogyok. „Ne! Ne!” De egyáltalán nem így történt. Rájuk
mosolyogtam. Azt mondtam nekik: „Micsoda kellemes
meglepetés!” Behívtam őket. Megkérdeztem hozhatok-e nekik
kávét, aztán… – Már-már elmosolyodott. – Akar hallani valami
borzalmasat?
Maya azt hitte, hogy már hallotta – mi lehetne ennél
borzalmasabb? – de bólintott.
– Később megtudtam, hogy magnóra vettek mindent, amit
mondtak nekem. Ügyvédi tanácsra, vagy valami ilyesmi. Egész
idő alatt futott a diktafon, és vett mindent. Elmondták, hogy a
fiam holttestét megtalálta valami gondnok egy alagsorban.
Értetlenkedtem. „Gondnok?” Ezt kérdeztem. Megmondták a
nevét, mintha az bármit is számított volna. Azt mondták, Theo
túl sokat ivott. Alkoholmérgezés. Mire én: „De hát Theo nem is
iszik,” ők meg bólogattak, mintha ez így tökéletesen klappolt
volna, hogy mindig azok a fiúk isszák le túlságosan magukat és
halnak meg, akik nem tudják, mit csinálnak. Azt mondták, hogy
ilyenkor általában meg lehet menteni a gyerekeket, de Theo
összevissza lófrált, és az alagsor egyik sarkában kötött ki. Mire
reggel megtalálták, már túl késő volt.
Ugyanaz a történet, szinte szóról szóra, amit Neville
Lockwood mesélt neki.
Kezdett úgy hangzani, mint amit begyakoroltak, elpróbáltak.
– Felboncolták a holttestet? – kérdezte Maya.

– Igen. Javier meg én személyesen találkoztunk a
halottkémmel. Kedves nő. Leültetett minket az irodájában, és
elmondta, hogy alkoholmérgezés végzett vele. Gondolom, sok fiú
berúghatott aznap este. Bedurvult valamilyen buli. Javier
viszont nem hitte el.
– A férje szerint mi történt?
– Úgy gondolta, hogy valaki kényszeríthette Theót. Tudja, új
srác az iskolában, ezért a gazdag gyerekek rászálltak, és leitatták.
Javier hatalmas botrányt akart csapni emiatt.
– És maga?
– Nem láttam értelmét – felelte a nő, és fáradtan megvonta a
vállát. – Még ha igaz volt is, Theót nem támaszthatta volna fel,
igaz? És ez megy mindenfelé, nem? A környékbeli srácokra is
sokszor rászállnak. Szóval mi értelme lett volna? Aztán pedig…
Tudom, hogy nem helyes, de a pénzt sem lehet figyelmen kívül
hagyni.
Maya rögtön megértette, mire gondol.
– Az iskola kárpótlást ajánlott fel?
– Látja ezt a két másik fiút a képen? – Raisa kitörölte a
könnyeket a szeméből, és kidüllesztette a mellét. – Ez itt Melvin.
Most a Stanfordon tanít. Alig harmincévesen egyetemi tanár.
Johnny pedig a Johns Hopkinson tanul orvosnak. A gimnázium
gondoskodott róla, hogy a fiainknak egyetlen centet se kelljen
fizetniük a tanulmányaikért. Javier-nak meg nekem is adtak
valamennyit. De a gyerekek számláira tettük be a pénzt.
– Mrs. Mora, emlékszik Theo szobatársára a Franklin
Biddle-ből?
– Andrew Burkettre gondol?
– Igen.
– Ő a maga, mi is… sógora lett volna. Szegény fiú.
– Tehát emlékszik rá?
– Hát persze. Mindannyian eljöttek Theo temetésére. Az
összes jóvágású, göndör hajú, gazdag fiú, kék egyenzakóban és

iskolai nyakkendőben. Mindegyik ugyanolyan ruhában, és
egymás után jöttek oda hozzám, hogy részvétet nyilvánítsanak,
mint valami gazdagfiú-robotok. Andrew viszont más volt.
– Milyen értelemben?
– Látszott rajta, hogy őszintén szomorú. Tényleg nagyon
szomorú volt. Ő nem csak gépiesen eldarálta, amit ilyenkor illik.
– Közel álltak egymáshoz? Andrew és Theo?
– Azt hiszem, igen. Theo azt mondta, hogy Andrew a legjobb
barátja. Amikor nem sokkal később Andrew a vízbe zuhant arról
a hajóról, olvastam, hogy baleset történt. De ennek így semmi
értelme. A szerencsétlen fiú elveszíti a legjobb barátját… aztán a
tengerbe esik? – Felvont szemöldökkel meredt Mayára. – Nem
baleset volt, ugye?
– Nem. Nem hiszem, hogy az lett volna – válaszolta Maya.
– Javier is erre gyanakodott. Elmentünk Andrew temetésére,
tudta?
– Nem tudtam róla.
– Emlékszem, hogy azt mondtam Javier-nak: „Andrew
annyira szomorkodott Theo miatt.” Az is megfordult a fejemben,
hogy a gyász ölte meg, ugye érti, mire gondolok? Annyira
lesújtotta a dolog, hogy végül a tengerbe vetette magát arról a
hajóról.
Maya bólintott.
– Javier viszont nem így gondolta.
– Hogyan gondolta?
Raisa lepillantott összekulcsolt kezére.
– Javier azt mondta nekem: „A gyász nem művel ilyet az
emberrel. A bűntudat viszont igen.”
Mindketten elhallgattak.
– Javier nem tudta feldolgozni, ami történt. A kárpótlási pénz
szerinte vérdíj volt. Én nem így gondoltam. Ahogy az előbb már
mondtam, lehet, hogy azok a gazdag fiúk vették rá Theót, de
végül mindig arra jutottam, hogy Javier azért dühödött be

ennyire, mert saját magát hibáztatta. Ő erőltette, hogy Theo egy
olyan iskolába járjon, ahonnan kilógott. És Isten bocsássa meg,
magam is őt hibáztattam. Próbáltam leplezni, de úgy érzem,
Javier látta az arcomon. Még akkor is, amikor megbetegedett.
Még akkor is, amikor ápoltam őt. Még akkor is, amikor az
ágyban feküdt, a kezemet szorongatta, és meghalt. Javier látta az
arcomon… lehet, hogy ezt látta utolsóként, mielőtt meghalt.
Felemelte a fejét, és a mutatóujjával letörölt egy könnyet.
– Szóval lehet, hogy Javier-nak igaza volt. Lehet, hogy nem a
gyász ölte meg Andrew Burkettet, hanem a bűntudat.
Néhány pillanatig némán ültek. Maya megfogta Raisa kezét.
Az efféle gesztusok nem voltak jellemzőek rá. Nem gyakran tett
ilyet. De most ezt érezte helyesnek.
Kis idő elteltével Raisa szólalt meg: – A férjét pár hete
gyilkolták meg.
– Igen.
– És most itt van.
Maya bólintott.
– Ez nem véletlen, ugye?
– Nem az – ismerte el Maya.
– Ki ölte meg a fiamat, Mrs. Burkett? Ki ölte meg Theót?
Maya azt felelte Raisa Morának, hogy nem tudja a választ.
Pedig kezdte úgy érezni, hogy talán mégis.
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Amikor Maya visszaült a kocsijába, egy darabig csak bámult
kifelé a szélvédőn. Annyira szeretett volna sírni. De nem volt
ideje ilyesmire. Rápillantott a telefonjára. Két újabb
megszakított hívás a Bőr és Csipkéből. Nyilván egyre
kétségbeesettebbek. Maya úgy döntött, megszegi az előírásokat.
Visszahívta a számot, és Lulut kérte.
– Miben segíthetek? – kérdezte Lulu.
– Elég a kémkomédiából. Philadelphiában vagyok.
– Az egyik legügyesebb lányunk lebetegedett, így ma este
beállhatna táncolni. Ha kell a munka, sürgősen be kell jönnie.
Maya az égre emelte a tekintetét.
– Máris indulok.
Okostelefonjával rákeresett Christopher Swainre, a focicsapat
másik kapitányára, aki szintén a jachton bulizott aznap este. A
férfi Manhattanben dolgozott a nevére rímelő Swain
Ingatlannál. A család temérdek birtokkal rendelkezett New York
mind az öt városrészében. Nagyszerű. Még több szupergazdaggal
kell elboldogulnia. A Franklin Biddle öregdiákjainak honlapján
talált egy e-mail-címet, és rövid üzenetet küldött neki:
Maya Burkett vagyok. Joe a férjem volt.
Sürgősen beszélnünk kell. Várom mielőbbi válaszát!
Megadta minden elérhetőségét.
Két órával később Maya behajtott a Bőr és Csipke elé, és
letette a kocsit a személyzeti parkolóban. Épp kiszállni készült,
amikor kinyílt az utasoldali ajtó, és Corey ült be mellé lehajtott
fejjel.

– Induljon! – súgta Mayának.
Maya nem tétovázott. Hátramenetbe kapcsolt, és
másodpercek alatt kint is volt a parkolóból.
– Mi a gond? – kérdezte Maya, amikor a főútra értek.
– El kell mennünk valahová.
– Hová?
Corey megadott neki egy livingstoni címet, nem messze a
10-es úttól.
– Livingston. Ha jól sejtem, ennek Tom Douglasshez lesz köze
– mondta Maya.
Corey folyton hátrapillantgatott.
– Senki sem követ minket – nyugtatta Maya.
– Biztos ebben?
– Igen.
– Ki kellett jutnom onnan. Nem szeretném, ha tudnának
erről.
Maya nem kérdezte, miért. Semmi köze nem volt hozzá.
– Szóval hová megyünk?
– Figyeltem Tom Douglass e-mailjeit.
– Személyesen maga?
A szeme sarkából látta, hogy Corey elmosolyodik.
– Biztosan azt hiszi, rengetegen dolgoznak nekem.
– Tudom, hogy sok… A „követő” nem elég erős szó rá. Inkább
olyanokról beszélünk, akik istenítik magát.
– Amíg meg nem változik a véleményük. Nem bízhatok
bennük. Egyszerűen falkapták a nevemet. Könnyű befolyásolni
az embereket. Emlékszik „Kony 2012”-re? Szóval igen, magam
csinálom.
Maya megpróbálta visszaterelni őt a korábbi témára.
– Szóval figyelte Tom Douglass e-mailjeit.
– Ja, igen. Még mindig az AOL-t használja, bármennyire
hihetetlennek tűnik. A pasas négy lépéssel hátrébb kullog az

régimódiak mögött. Rendkívül keveset kommunikál e-mailben.
Az utóbbi közel egy hónapban alig küldött vagy kapott valamit.
Maya lekanyarodott jobbra, és ráhajtott a sztrádára.
– Vagyis amióta a felesége szerint eltűnt.
– Pontosan. Ma reggel Douglass e-mailt kapott egy Julian
Rubinstein nevű pasastól egy kifizetetlen számla miatt.
Amennyire az üzenetből ki tudtam hámozni, Rubinstein egy kis
raktárt ad ki Douglassnek egy livingstoni karosszéria-műhely
udvarában.
– Fura hely egy raktárnak – jegyezte meg Maya.
– Nem vonják le automatikusan a díjat a számlájáról, nem
küldenek számlát, semmi. Douglass készpénzben fizet a
pasasnak.
Hogy ne legyen nyoma, állapította meg magában Maya.
– Douglass szerintem elmaradt a legutóbbi kifizetéssel –
folytatta Douglass. – Julian Rubinstein ezért küldött neki
e-mailben emlékeztetőt. Abszolút barátságos hangnemben:
„Szia, Tom, rég nem hallottam felőled, és elmaradtál a
fizetéssel.”
Maya erősebben szorította a kormányt. Ez már komoly
nyomnak tűnt.
– Van valami terve?
Corey felemelt egy sporttáskát, hogy Maya is lássa.
– Símaszkok, két zseblámpa, és egy láncvágó.
– A feleségét is megkérhetnénk, hogy engedjen be minket.
– Ha van felhatalmazása erre – felelte Corey. – Na és ha
nemet mond?
Ebben volt valami.
– És még valami, Maya.
Mayának nem tetszett Corey hanghordozása.
– Nem hazudtam, de meg kell értenie. Ellenőriznem kellett a
lojalitását.
– Aha – válaszolta Maya.

Megálltak egy piros lámpánál. Maya odafordult a férfihoz, és
várt.
– Nem mindent mondtam el magának.
– Akkor mondja el most!
– A nővére.
– Mi van vele?
– Több anyagot küldött az EAC gyógyszeripari konszernről,
mint amit bevallottam magának.
Maya bólintott.
– Igen, erre magamtól is rájöttem.
– Hogyan?
Értelmetlen lett volna őt is minden részletbe beavatni.
– Tudta, hogy Burkették valami törvénytelenségre készülnek,
de nem ismert konkrétumokat. Először ezt mondta. Aztán
megemlítette az EAC gyógyszeripari konszernt. Ebből arra
következtettem, hogy Claire több mindent átadott magának.
– Rendben. De, amit átadott nekünk, még mindig nem volt
elég. Kiszivárogtathattuk volna a rendelkezésünkre álló anyagot,
de ha megtesszük, lett volna idejük a szőnyeg alá söpörni az
egészet. Túlságosan korai szakaszában járt még a nyomozás
ahhoz, hogy kiterítsük a lapjainkat. Még többre volt szükségünk.
– Ezért Claire tovább kutakodott.
– Igen.
– És rátalált Tom Douglassre.
– Így van. Viszont Claire azt mondta, hogy a férfinak semmi
köze az EAC gyógyszeripari vállalathoz. Valami másról, valami
jóval komolyabbról volt szó.
A lámpa zöldre váltott. Maya óvatosan rálépett a gázpedálra.
– Miután Claire-t megölték, miért nem hozta nyilvánosságra
legalább azt, amit addig megkapott Claire-től?
– Mint már mondtam, nem igazán lett volna értelme.
Ezenkívül szerettem volna kideríteni, hogyan kapcsolódik ehhez
Tom Douglass. Hogy őszinte legyek, nekem úgy tűnt, Claire-t

sokkal jobban aggasztotta ez, mint a hamis gyógyszerek. Vagyis
attól féltem, ha nyilvánosságra hozzuk, amit megtudtam, az
egészet eltussolják. Többet szerettem volna kideríteni.
– Ezért miután Claire meghalt – állapította meg Maya –
engem vett rá, hogy utánajárjak.
Corey meg sem próbálta cáfolni ezt.
– Maga nem semmi fazon, Corey.
– Manipulatív vagyok, elismerem.
– Ez enyhe kifejezés arra, amit csinál.
– Igaz ügyért teszem.
– Ó, persze. Tehát miért árulja el ezt most nekem?
– Mert valaki meghalt a hamis gyógyszerektől. Egy
hároméves kisfiú Indiában. Belázasodott egy fertőzéstől. Kezelni
kezdték az amoxicillin EAC-féle változatával. Teljesen
hatástalannak bizonyult. Mire az orvosok másik antibiotikumra
váltottak, elkéstek. A kisfiú kómába esett és meghalt.
– Rettenetes – válaszolta Maya. – Hogyan értesült róla?
– A kórházból keresett meg valaki. A nevét titokban tartó
egyik orvos szeretné leleplezni a machinációkat. Részletes
diagramokat, hang- és képfelvételeket készített, még
szövetmintákat is megőrzött. Mindez, azzal együtt, amit Claire
elmesélt nekem… még mindig nem elég. Burkették az indiaiakat
fogják hibáztatni, akik a gyógyszeripari cégeket üzemeltetik.
Elbújnak a drága ügyvédeik mögé, akik tudják, hogyan tegyék
zavarossá a vizet. Az ő szemükben ez semmiségnek tűnhet.
Lehet, hogy milliókba, talán százmilliókba kerül majd nekik,
de…
– Úgy gondolja, hogy Tom Douglass a család kryptonitja.
– Úgy gondolom, igen. – A hangjából most már némi
vidámság érződött ki. – Claire is így vélte.
– Maga élvezi ezt – jegyezte meg Maya.
– Sosem fordult elő, hogy élvezte a harcot?
Maya nem válaszolt.

– Ez még nem jelenti azt, hogy ne venném komolyan. Amúgy
igen, izgalomba hoz.
Maya jobbra indexelt, és befordult.
– Így érzett akkor is, amikor megkapta a helikopterem
felvételét? Izgalomba jött?
– Az igazat akarja hallani? Igen.
Mindketten elhallgattak. Maya az utat figyelte. Corey a rádiót
babrálta. Úgy fél óra elteltével lehajtottak az Eisenhower
Parkway egyik kijáróján. A GPS szerint alig másfél kilométerre
jártak az úti céljuktól.
– Maya!
– Igen?
– Még mindig baráti kapcsolatban áll több egykori
katonatársával. Többek között Shane Tessier-vel.
– Szemmel tart engem?
– Valamennyire.
– Mire akar kilyukadni, Corey?
– Tudja bármelyikük is, mi van azon a hangfelvételen? Úgy
értem…
– Tudom, hogy érti – csattant fel Maya. Aztán: – Nem.
Corey még kérdezni akart valamit, de Maya beléfojtotta a
szót: – Megjöttünk.
Amikor balra kanyarodott a földútra, végigpásztázta a
területet, biztonsági kamerákat keresett. Egyet sem látott. A JR
Karosszériaműhelytől egytömbnyire állította le a kocsit.
Corey átnyújtotta neki a símaszkot. Maya megrázta a fejét.
– E nélkül kevésbé keltünk feltűnést. Sötét van. Egy pár
vagyunk, akik munka után elmennek a kocsijukért.
– A szokásosnál is óvatosabbnak kell lennem – jelentette ki
Corey.
– Tudom.
– Nem ismerhetnek fel.

– Ott a borosta, ott a baseballsapka. Nem lesz semmi gond.
Fogja a láncvágót, és hajtsa le a fejét!
A férfinak láthatóan kételyei támadtak.
– Vagy várjon itt, és én majd megcsinálom.
Maya kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiszállt. Corey-nak nem
tetszett a dolog, de felkapta a láncvágót, és Maya után ment.
Némán ballagtak. Mostanra teljesen besötétedett, de Maya nem
kattintottá fel a zseblámpát. Tovább pásztázta a terepet. Sehol
egy kamera. Sem őrök. Sehol egy ház.
– Érdekes – jegyezte meg Maya.
– Micsoda?
– Az, hogy Tom Douglass ezt a helyet választotta raktárnak.
– Ezt hogy érti?
– Áll egy CubeSmart raktár ugyanennek az utcának a végén.
Egy Public Storage raktárépület is. Biztonsági kamarákkal
felszereltek, könnyen megközelíthetők, minden, ami kell. Tom
Douglass mégis ezt a helyet választotta.
– Mert régimódi.
– Meglehet – válaszolta Maya. – Vagy talán nem akarta, hogy
bárki tudjon róla. Gondoljon bele! Meghekkelte a
bankszámláját. Ha csekkel vagy hitelkártyával fizetett volna egy
szokványos raktárközpontban, maga valószínűleg megtalálta
volna a tranzakció nyomát. A fickó egyértelműen el akarta
kerülni ezt.
A JR Karosszéria-műhely falai betonból voltak, a két
szerelőcsarnok bejárata pedig le volt lakatolva. A füvet már jó
ideje nem nyírták le, ha egyáltalán foglalkoztak ilyesmivel. A
telken mindenfelé rozsdás autóalkatrészek hevertek. Maya és
Corey hátra kerültek. Autótemető állta el az útjukat. Maya
észrevett egy kilencvenes-években gyártott, viharvert, valaha
fehér színű Oldsmobile Cutlass Cierát, ugyanolyan típust,
amilyet annak idején az édesapja vezetett, és ez egy pillanatra
visszarepítette a múltba: Apa befordult a sarkon, mindannyian

őt várták. Apa odadudált nekik, az arcán a szokásos mosollyal,
anya elöl pattant be a kocsiba, Claire és Maya hátulra ültek be.
Puccosnak még véletlenül sem lehetett volna nevezni a kocsit, de
apa imádta, és Maya nem tehetett róla, de ahogy ránézett erre a
kocsira, bármennyire ostobának hatott is, eltűnődött, vajon nem
ugyanaz volt-e, amelyik aznap annyira boldoggá tette az
édesapját.
– Jól van? – kérdezte Corey.
Maya válaszra sem méltatta, csak ment tovább. Felkapcsolta a
zseblámpáját. Az udvar két- talán háromhektáros lehetett, és a
jobb hátsó sarokban, egy vén Chevy kisteherautó takarásában
Maya észrevett két fészert, azt a fajtát, amihez hasonlót a
barkácsáruházban vesznek az emberek, hogy abban tárolják az
ásót, gereblyét és egyéb a kertészfelszerelést.
Maya a zseblámpa pászmájával odamutatott. Corey
hunyorítva nézte, aztán bólintott. Teljes csendben megindultak a
fészerek felé, átlépték az útjukban szanaszét heverő
dísztárcsákat, motoralkatrészeket és kocsiajtókat.
A két fészer egészen kicsi volt, talán egy húsz magas és egy
húsz széles. Maya úgy tippelt, hogy műgyantából, vagy más
strapabíró, időjárásálló műanyagból készültek. Nagyjából egy
óra alatt segítség nélkül össze lehetett rakni az ilyeneket.
Mindkét fészer le volt lakatolva.
Nem lassítottak, de úgy tíz méter távolságban, Maya és Corey
lába ugyanabban a pillanatban földbe gyökerezett a bűztől.
Corey az arcára kiülő rémülettel pillantott Mayára.
– Jaj, ne! – nyögte ki Corey.

Corey azon nyomban sarkon fordult és elfutott volna.
– Várjon! – kérte Maya.
Corey megtorpant.

– Sokkal rosszabb lesz, ha megfutamodunk – jegyezte meg
Maya.
– Azt sem tudjuk, mi ez a bűz. Lehet, hogy valami bomló
állattetem.
– Talán.
– Jobb, ha elmegyünk.
– Akkor menjen, Corey.
– Ezt hogy érti?
– Én maradok. Kinyitom. Meg tudok birkózni a
következményekkel. Maga nem. Megértem. Már most körözik.
Szóval menjen! Senkinek sem fogom elárulni, hogy itt járt.
– Mit mond majd nekik?
– Emiatt ne aggódjon! Menjen!
– Tudni szeretném, mit talált.
Mayának elege lett a totojázásból.
– Akkor maradjon még egy percet!
A láncvágó úgy hasította ketté a lakatot, mint forró kés a
vajat. Amikor az ajtó kivágódott, egy emberi kar zuhant elő.
– Te jó ég! – borzadt el Corey.
A bűztől a hányinger kerülgette, hátralépett, és öklendezni
kezdett. Maya egy tapodtat sem mozdult a helyéről.
Lassanként kicsúszott a test többi része is. Maya látta, hogy a
tetem meglehetősen rossz állapotban van. Az arc már
oszladozott, de a korábban látott képek, valamint a testalkat és
az ősz haj alapján egyértelműen Tom Douglass volt az. Maya
közelebb lépett a holttesthez.
– Most mit művel?
Maya nem vette a fáradságot, hogy feleljen. Nem mintha a
holttestek látványa már nem kavarta volna fel, miután annyit
látott. Mindössze arról volt szó, hogy már nem sokkolta őt.
Bekémlelt a fészerbe a test mögé. Üres volt.
Corey megint öklendezett.
– Menjen! – utasította Maya.

– Tessék?
– Ha itt elhányja magát, a zsaruk észreveszik. Tűnjön innen!
Most rögtön. Menjen vissza az országútra, és keressen valami
étkezdét! Hívja fel Lulut vagy valakit, hogy jöjjön el magáért!
– Nem szívesen hagyom itt egyedül.
– Engem nem fenyeget semmiféle veszély. Magát igen.
Corey körbekémlelt.
– Biztos benne?
– Menjen már!
Maya a másik fészerhez lépett, levágta a lakatot, és benézett.
Ez is üresen állt.
Amikor hátrapillantott, Corey már messze járt, az
autóalkatrészek között botladozott a kijárat felé. Maya megvárta,
amíg a férfi teljesen eltűnik szem elől. Megnézte, mennyi az idő,
letörölte az ujjlenyomatait a láncvágóról, és az Oldsmobile-ba
rejtette a szerszámot. Még ha rá is találnak, semmit sem
bizonyít. A biztonság kedvéért várt még húsz percet.
Aztán hívta a rendőrséget.
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Maya kitalált egy hihető történetet, és kitartott mellette.
– Kaptam egy fülest, hogy jöjjek ide. Amikor megérkeztem, a
lakat már le volt vágva. Egy kar lógott ki a tárolóból. Ezért
jobban kitártam az ajtót. És ekkor hívtam magukat.
A rendőrök rákérdeztek, miféle „fülest” kapott. Maya azt
felelte, hogy névtelent. Megkérdezték, milyen érdeke fűződött
ehhez. Maya itt az igazságot választotta, mivel úgyis megtudják
majd Tom Douglass özvegyétől: a nővére, Claire, akit
meggyilkoltak, nem sokkal a halála előtt beszélt Tom
Douglass-szel, és Maya szerette volna kideríteni, miért.
További kérdésekkel bombázták. Maya közölte, hogy meg kell
szerveznie, hogy a kislányát elhozzák a bölcsődéből. A zsaruk
megengedték. Felhívta Eddie-t, és gyorsan elmagyarázta neki a
helyzetet.
– Jól vagy? – kérdezte Eddie.
– Igen.
– Ennek Claire meggyilkolásához lesz köze, igaz?
– Kétségtelenül.
– Már indulok is Lilyért.
Maya Skype-on felhívta a Growin’ Up bölcsődét, és
rendőröktől körülvéve elmagyarázta, hogy Lilyért ma a
nagybátyja, Eddie megy el. Kitty óvó néni nem könnyen ment
bele. Lefuttatta Mayával az ilyenkor szükséges köröket, és a
telefonos megerősítéshez is ragaszkodott, hogy biztosan minden
rendben legyen. Maya örült a túlzott óvatosságnak.
Órákkal később végül megelégelte a rendőrök kérdéseit.
– Letartóztatnak?

A rangidős rendőr, egy göndör frizurájú, Essex megyei
nyomozó csak hímezett és hámozott.
– Letartóztathatjuk birtokháborításért.
– Akkor tegyék! – válaszolta Maya, és előrenyújtotta a kezét.
– De tényleg haza kell mennem a kislányomhoz.
– Maga gyanúsított.
– És pontosan mivel gyanúsítanak?
– Mégis, mit gondol? Gyilkossággal.
– Mi alapján?
– Hogy került ide ma este?
– Már elmondtam.
– Megtudta, hogy az áldozat eltűnését bejelentette a felesége,
így van?
– Így van.
– Aztán fülest kapott egy titokzatos forrástól, hogy jöjjön el
ehhez a fészerhez.
– Pontosan.
– Ki volt a titokzatos forrás?
– Nem árulta el a nevét.
– Telefonon hívta? – kérdezte Fürtöske.
– Igen.
– Vonalas telefonról vagy mobilról?
– Vonalasról.
– Ellenőrizni fogjuk a híváslistáját.
– Csak nyugodtan. Most viszont későre jár. – Lassan felállt. –
Szóval, ha ma estére végeztünk…
– Várjon csak!
Maya felismerte a hangot, és magában átkozódott.
A New York-i rendőrség nyomozója, Roger Kierce tartott
feléjük ősemberes járásával, zömök testétől elálló karokkal.
– Maga kicsoda? – érdeklődött Fürtöske.
Kierce kivillantotta a jelvényét, és bemutatkozott.

– A Joe Burkett, Miss Stern férje ellen fegyverrel elkövetett
gyilkosság ügyében nyomozok. Megállapították már a halál
okát?
Fürtöske egy pillanatra gyanakvón nézett Mayára.
– Nem lenne jobb négyszemközt beszélnünk?
– Nekem úgy tűnt, hogy elvágták a nyakát – közölte Maya.
Mindkét férfi rászegezte a tekintetét. – Tényleg mennem kell.
Csak időt akarok spórolni mindannyiunknak.
Kierce grimaszt vágott, és megint Fürtöskéhez fordult.
– A nyakon vélhetőleg késsel ejtett sebet találtunk – mondta
Fürtöske –, de ennél többet egyelőre nem tudunk. A megyei
igazságügyi orvosszakértő reggel közli majd, hogy mit állapított
meg.
Kierce fogta a Maya melletti széket, és úgy fordította, hogy a
háttámlája legyen elöl, aztán a támlát a két lába közé fogva
látványosan leült rá. Maya közben azon merengett, hogy
Caroline szerint Kierce kenőpénzeket fogadott el Burkettékről.
Vajon igaz volt? Kétségesnek tartotta, de ha igaz, ha nem, az
adott helyzetben nem lett volna bölcs felhoznia a dolgot.
– Felhívhatnám az ügyvédemet – közölte Maya. –
Mindketten tudjuk, hogy nincs miért itt tartaniuk engem.
– Nagyra értékeljük, hogy együttműködik velünk – válaszolta
Kierce fikarcnyi meggyőződés nélkül –, de mielőtt távozna…
Nos, azt hiszem, mindeddig rosszul közelítettünk az egészhez.
Arra várt, hogy Maya bekapja a horgot.
– Mihez közelítettünk rosszul – nyomta meg a szó végét Maya
– nyomozó?
Kierce a szék támlájára rakta a kezét.
– Állandóan holttestekre bukkan, nemde?
Eddie szavai: Bárhova mész, a halál jár a nyomodban,
Maya…
– Előbb a férje. Most ez a magánnyomozó.
Rámosolygott Mayára.

– Mondani akar ezzel valamit, Kierce nyomozó?
– Csak megemlítettem. Előbb a férjével találkozik a parkban.
A férje holtan végzi. Aztán eljön ide, isten tudja, mi után kutatni.
Tom Douglass holtan kerül elő. Mi a közös nevező a két esetben?
– Hadd találjam ki – felelte Maya. – Én lennék az?
Kierce vállat vont.
– Nehéz nem észrevenni ezt.
– Valóban nehéz. Tehát milyen elmélettel tud előállni,
nyomozó? Én öltem meg mindkettőt?
Kierce megint vállat vont.
Maya megadást színlelve felemelte a kezét.
– Lebuktam. Nyilván én öltem meg Tom Douglasst, a holttest
állapotából ítélve hetekkel ezelőtt. Aztán abba a tárolóba
tuszkoltam a tetemét, majd elmentem a feleségéhez, mert valami
furcsa okból a férjét kerestem, aztán… segítsen ki, Kierce…
visszajöttem ide, hogy felfedjem a holttestet, és gyanúba
keverjem magam?
Kierce némán ült a székén.
– Már látom a kapcsolatot a két eset között. Úgy tűnik, elég
ostoba vagyok ahhoz, hogy ott maradjak a gyilkossági
helyszíneken, mert ennél jobb módja nincs is annak, hogy
megússzam a dolgot, igaz? Ja, és Joe esetében még azt a
pisztolyt is sikerült felkutatnom… ej, mennyire jó vagyok már…
amelyikkel valaki megölte a nővéremet, habár még csak az
országban sem voltam, amikor meggyilkolták, és azt a fegyvert
használtam. Jól összefoglaltam, Kierce nyomozó? Vagy
kihagytam valamit?
Kierce nem felelt.
– És amíg megpróbálják rám bizonyítani, hogy elkövettem
két… Vagyis, várjunk csak, a nővéremet is én öltem meg? Ja,
nem, hiszen azt mondta, nem tehettem, mert tudja, hogy akkor
épp a tengerentúlon szolgáltam a hazámat… De amíg ezt

bebizonyítjuk, talán érdemes lenne utánanézni, milyen
kapcsolatban áll a Burkett családdal.
Erre Kierce már felkapta a fejét.
– Miről beszél?
– Nem érdekes. – Maya felállt, és megindult a kijárat felé. –
Nézzék, úgy szúrják el az idejüket, ahogy akarják, én most
elmegyek a kislányomért.

Lefoglalták a kocsiját.
– Már végzést is szereztek?
Fürtöske átnyújtotta neki.
– Ez gyors volt – állapította meg Maya.
Fürtöske vállat vont.
– Majd én elviszem – ajánlotta fel Kierce.
– Kösz, de inkább nem.
Maya taxit hívott az okostelefonján. A kocsi tíz perc múlva
megjelent. Amikor Maya hazaért, beült a másik autóba – Joe
kocsijába – aztán elment Claire és Eddie házához.
Eddie már a bejárati ajtóban állt, amikor Maya megérkezett.
– Szóval?
Maya az ajtóban maradt, és mindent elmondott, ami aznap
este történt. Eddie válla fölött látta, hogy odabent Alexa Lilyvel
játszik. Elgondolkozott Alexán és Danielen. Mennyire aranyos
gyerekek. Ha valakinek jók a gyerekei, akkor az illető
valószínűleg jó szülő. Vajon Claire érdeme lehetett mindez?
Végül ki lesz az, akiben Maya a legjobban megbízik ahhoz, hogy
felnevelje a gyerekét?
– Eddie!
– Tessék.
– Valamit eltitkoltam előtted.
A férfi Mayára szegezte a tekintetét.

– Philadelphia mégiscsak jelentett valamit. Andrew Burkett
ott járt iskolába. – Erről is mindent elmesélt Eddie-nek.
Fontolgatta, hogy egy lépéssel továbbmegy, és mesél neki arról
is, hogy látta Joe-t a bébimonitor felvételén, de pillanatnyilag
nem tudta megmondani, ez mennyivel tenné teljesebbé a képet.
– Vagyis adott három gyilkosság – összegezte Eddie.
Claire-re, Joe-ra és a frissen felfedezett Tom Douglassre gondolt.
– És az egyetlen dolog, ami összeköti őket, amennyire meg
tudom állapítani, az Andrew Burkett.
– Igen – helyeselt Maya.
– Nyilvánvaló, nemde, Maya? Valami történt azon a hajón.
Valami, ami annyira rettenetes, hogy még ma is áldozatokat
szed.
Maya bólintott.
– Tehát ki volt még ott aznap este? – kérdezte Eddie. – Ki
más tartózkodott még a jachton?
Mayának eszébe jutott a Christopher Swainnek elküldött
e-mailje. Eddig nem jött rá válasz.
– Csak néhány családtag és barát.
– Burkették közül kik voltak a hajón? – kérdezte Eddie.
– Andrew, Joe és Caroline.
Eddie megsimogatta az állát.
– Ketten közülük már halottak.
– Igen.
– Így marad…?
– Caroline még gyerek volt. Mi rosszat csinálhatott volna? –
Maya átkémlelt sógora válla felett. Lily álmosnak tűnt. – Későre
jár, Eddie.
– Persze, rendben.
– És fel kell, hogy írassalak a listára, hogy kik hozhatják el
Lilyt a bölcsődéből – tette hozzá Maya. – Még egyszer nem
fogják megengedni, hogy te menj érte, hacsak nem személyesen
intézzük a dolgot.

– Igen, Kitty óvó néni már közölte ezt velem. Együtt kell
bemennünk, és fényképet készítenek, hogy azonosíthassanak,
meg minden.
– Holnap esetleg elintézhetnénk, ha van rá időd.
Eddie hátrapillantott Lilyre, aki álmosan valamiféle
tapsolós-mondókás játékot játszott Alexával.
– Menni fog.
– Köszönöm, Eddie.
Hármasban – Eddie, Alexa és most már Daniel is – kikísérték
Mayát és Lilyt a kocsihoz. Lily megint tiltakozni próbált, amiért
el kell menniük, de túlságosan fáradt volt hozzá, hogy egy
kétéveshez illő hisztit vágjon le hozzá. A szeme lecsukódott,
Maya pedig a helyére kattintotta a gyerekülés övét.
A hazaúton Maya próbálta lerázni magáról a hallottakat, ám
ezt természetesen könnyebb volt mondani, mint megtenni.
Eddie-nek igaza volt. Bármi folyt is most, közvetlen
kapcsolatban állt azzal, ami tizenhét esztendővel korábban azon
a jachton történt. Természetesen nem állt össze a kép, mégis
tagadhatatlannak tűnt. Maya újra Occam borotvájának
egyszerűségére vágyott, ám ismét Sherlock Holmes, Sir Arthur
Conan Doyle kitalált teremtményének felfogása tűnt
idevágóbbnak: „Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az
igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is.”
Azt mondják, a múltat nem lehet eltemetni. Ez valószínűleg
igaz lehetett, de valójában azt jelentette, hogy a traumák
hullámokat és visszhangot keltenek, és valamiképp elevenek
maradnak. A dolog nem sokban különbözött attól, amit Maya
megtapasztalt. A helikoptertámadás során történtek hullámokat
és visszhangot keltettek, és elevenek maradtak, ha csupán az ő
lelkében is.
Utazzunk tehát vissza az időben! Mi volt az eredeti trauma,
ami elindította ezt az egészet?

Egyesek úgy vélték volna, hogy az a jachton töltött éjszaka, de
valójában nem ezzel kezdődött.
Hanem mivel?
Menjünk vissza, amennyire lehet. Általában ott rejlett a
válasz. Ebben az esetben Maya a Franklin Biddle Academy
kampuszáig és Theo Mora haláláig tudta visszavezetni az ügyet.
A ház meglepően magányosnak tűnt, amikor Maya hazaért.
Általában vágyott már erre a vigaszra. Ma este azonban mégsem.
Lily félálomban volt, miközben Maya megfürdette és pizsamába
bújtatta. Maya bedugta az ágyba.
– Mondd, kicsim, mit szólnál egy meséhez?
Lily nem reagált.
Maya megállt az ágy mellett, és a kislányát nézte. Egy
pillanatig csodásan normálisnak érezte magát. Itt szeretett volna
maradni, ebben a szobában, a lányával. Azt, hogy e vágy abból
fakadt-e, hogy bátor őrszem volt, vagy magánytól rettegő
édesanya, e pillanatban nem tudta volna megmondani.
Számított ez? Odahúzott egy széket, és leült az ajtó melletti
komód elé. Hosszú ideig csak Lilyt bámulta. Érzések egész sora
korbácsolódott fel benne és csapódott le, akár a parton megtörő
hullámok. Maya hagyta, hogy amennyire lehet, zavartalanul
átzúduljanak rajta.
Furcsa békességet érzett.
Értelmetlen lett volna lefeküdnie. A hangok rögtön
megelevenedtek volna, ha megteszi. Hadd maradjanak még
csendben egy ideig. Csak ülj itt, és nézd Lilyt!
Maya nem tudta megítélni, mennyi idő telt el így. Talán egy
óra. Lehet, hogy kettő. Nem szívesen hagyta ott a szobát, még
egy másodpercre sem, de be kellett hoznia a füzetét és egy tollat.
Gyorsan megkereste őket, és hirtelen félelem fogta el, amiért
akár pár percre is szem elől veszíti a kislányát. Miután
visszament Lily szobájába, belefogott a levélírásba. A tollat
furcsának érezte a kezében. Már csak nagy ritkán írt vele. Ki

szokott? Az ember a laptopján gépelte be az üzeneteit, aztán
rákattintott a küldés gombra.
De nem ma este. Nem ezt.
Már majdnem végzett, amikor rezegni kezdett a mobilja.
Lassan pirkadt. Megnézte, ki hívja, és rögtön felvette, amint
meglátta, hogy Joe húga az.
– Caroline!
A vonal végén suttogva szólalt meg egy hang.
– Láttam őt, Maya.
Maya érezte, hogy az ereiben meghűl a vér.
– Visszajött. Nem tudom, hogyan. Azt mondta, hamarosan
viszontlátjátok egymást.
– Caroline, hol vagy most?
– Nem árulhatom el. Senkinek se szólj róla, hogy hívtalak!
Kérlek!
– Caroline…
A vonal egy kattanással megszakadt. Maya visszahívta a
számot. Azonnal hangpostára kapcsolt. Maya feleslegesnek
érezte, hogy üzenetet hagyjon.
Lélegezz mélyeket. Be és ki. Szorít, ellazít…
Nem eshet pánikba. Egyszerűen nem szabad. Visszaült a
székre, próbálta józanul kielemezni a hívást, és hosszú ideje
először mintha kezdtek volna összeállni a dolgok.
De ez nem tartott sokáig.
Maya egy autót hallott beállni a kocsibejáróra.
Újra Caroline hangját hallotta: „Azt mondta, hamarosan
viszontlátjátok egymást…”
Maya az ablakhoz sietett, arra számított, hogy…
Pontosan mire is?
Két kocsi hajtott fel a bejáróra. Roger Kierce kiszállt jelzés
nélküli rendőrautójából. Fürtöske pedig az Essex megyei
rendőrség kocsijából.

Maya elfordult az ablaktól. Még egy pillantást vetett a
kislányára, mielőtt megindult lefelé a lépcsőn. A kimerültség
kezdte kikezdeni az idegeit, de nem hagyta magát. Már látni
lehetett az alagút végét. Valahol a távolban, de végre feltűnt.
Nem akarta, hogy becsengessenek, és felébresszék Lilyt, ezért
kinyitotta az ajtót, mielőtt odaértek volna.
– Mi történt? – kérdezte jóval türelmetlenebbül, mint szerette
volna.
– Találtunk valamit – felelte Kierce.
– Mit?
– Velünk kell jönnie.
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Kitty óvó néni arcáról még most sem hervadt le a mosoly, bár
felismerte a jelöletlen rendőrautót, amivel Maya először idejött.
Mielőtt Maya megszólalhatott volna, Kitty felemelte a kezét.
– Nincs szükség magyarázkodásra.
– Köszönöm.
Ahogy egészen hamar szokásává vált, Lily felszabadultan
odaszaladt Kitty óvó nénihez, aki kitárta a napsárga terem
ajtaját. A boldog nevetés mintha egészben nyelte volna el Maya
kislányát. Lily hátra sem pillantott az édesanyjára, csak eltűnt.
– Csodálatos kislány – jegyezte meg Kitty óvó néni.
– Köszönöm.
Maya a Growin’ Up parkolójában hagyta a kocsiját, és beszállt
Kierce autójába. Útközben a férfi próbált beszédbe elegyedni
vele, de Maya nem kért belőle. Néma csendben utaztak
Newarkig. Fél órával később a megyei rendőrkapitányságon
Mayát beültették egy klasszikus kihallgatószobába. Az asztalra
helyezett állványon videokamera. Fürtöske ellenőrizte, hogy a
kamera Maya felé áll-e, aztán bekapcsolta. Megkérdezte, hogy
hajlandó-e válaszolni néhány kérdésre. Maya igennel válaszolt.
A férfi megkérte, hogy írjon alá erről egy nyilatkozatot. Maya
megtette.
Kierce vaskos keze szőrös ujjakban végződött. Most az
asztalra tette a kezét, és megpróbálkozott egy „nyugalom,
minden rendben lesz” mosollyal. Maya nem viszonozta.
– Nem bánja, ha az elején kezdjük? – kérdezte.
– De igen.
– Tessék?

– Azt mondta, új információ jutott a tudomásukra – felelte
Maya.
– Így van.
– Akkor mi lenne, ha azzal kezdené?
– Legyen egy kis türelemmel, rendben?
Maya nem válaszolt.
– Amikor lelőtték a férjét, azonosított két férfit, akik az
állítása szerint kirabolták magukat.
– Az állításom szerint?
– Így hivatalos, Mrs. Burkett. Nem zavarja, ha Mrs.
Burkettnek szólítom?
– Nem. Mit akar kérdezni?
– Bevittünk két férfit, akikre illett a személyleírás. Emilio
Rodrigót és Fred Katent. Megkértük magát, hogy azonosítsa
őket, amit ön meg is tett, bár a tanúvallomása szerint símaszkot
viseltek. Amint tudja, nem tarthattuk fogva őket, habár Rodrigo
ellen engedély nélküli fegyvertartás miatt eljárást indítottunk.
– Igen, és?
– A férje meggyilkolása előtt ismerte Emilio Rodrigót vagy
Fred Katent?
Ejha. Mire akarnak kilyukadni ezzel?
– Nem.
– Egyikükkel sem találkozott korábban?
Maya Fürtöskére pillantott. A férfi arca, akár a kő. Aztán
Maya tekintete ismét Kierce-en állapodott meg.
– Soha.
– Biztos ebben?
– Igen.
– Mert úgy gondoljuk, hogy nem rablás történt, Mrs. Burkett.
Az egyik lehetséges magyarázat, hogy maga bérelte fel őket, hogy
megöljék a férjét.
Maya megint Fürtöskére pillantott, aztán vissza Kierce-re.
– Pontosan tudja, hogy ez nem igaz, Kierce nyomozó.

– Ó, igen? Honnan tudhatnám?
– Két okból. Egyrészt azért, mert ha én béreltem volna fel
Emilio Rodrigót és Fred Katent, nem azonosítottam volna őket a
rendőrségen, nemde?
– Talán ki akarta játszani őket.
– Ez eléggé kockázatos húzás lett volna a részemről, nem
gondolja? Amennyire tudom, kizárólag az én tanúvallomásom
szólt a két férfi ellen. Ha nem beszéltem volna, nem kezdik
keresni őket. Akkor miért azonosítottam volna a két férfit? Nem
az állt volna az érdekemben, hogy titokban tartsam a kilétüket?
Kierce erre nem tudott mit felelni.
– És ha valamilyen megmagyarázhatatlan okból úgy gondolná
– folytatta Maya – hogy én béreltem fel a két férfit, hogy aztán
csőbe húzzam őket, miért mondtam volna, hogy símaszkot
viseltek? Nem tűnt volna logikusabbnak az egyértelmű
azonosítás, hogy letartóztathassák őket?
Kierce szólni próbált, de Maya – Kitty óvó néni gesztusát
kölcsönvéve – csendre intette őt.
– És mielőtt valamilyen hülye kifogással jönne nekem,
mindketten tudjuk, hogy nem ezért vagyok itt. És mielőtt
megkérdezné, hogy honnan tudom, Newarkban vagyunk, nem
New Yorkban. Ez itt Fürtöske illetékességi területe… sajnálom,
nem jut eszembe a neve.
– Demetrius Mavrogenous, Essex megyei nyomozó.
– Csodálatos. Nem bánja, ha maradok a Fürtöskénél? De ne
pazaroljuk tovább mindannyiunk idejét, rendben? Ha ez a Joe
ellen elkövetett gyilkossággal lenne kapcsolatos, most a Central
Park-i rendőrőrsön lennénk, Kierce nyomozó. Ehelyett
Newarkba kerültünk, ami Essex megyéhez tartozik, a New
Jersey-i Livingston körzetébe, ahol Tom Douglass holttestére
bukkantak tegnap este.
– Nem „bukkantak” – javította ki Kierce, aki próbált újra
belelendülni – hanem felkutatták. Méghozzá maga.

– Igen, de ez aligha új információ, igaz?
– Maya elhallgatott és várt.
– Nem – szólalt meg végül Kierce. – Nem az.
– Nagyszerű. És nem tartóztatnak le, ugye?
– Nem.
– Akkor ne játszadozzon tovább, nyomozó! Mondja el, mit
találtak, ami miatt ide kellett jönnöm ma reggel!
Kierce Fürtöskére pillantott. Fürtöske bólintott.
– Kérem, nézzen fel a jobb oldali képernyőre!
Lapos képernyős televízió függött a falon. Fürtöske a kezébe
vette a távirányítót és bekapcsolta a készüléket. Egy benzinkút
biztonsági kamerájának felvétele volt látható. Egy töltőállomást
lehetett látni rajta, a háttérben pedig egy utcát és egy közlekedési
lámpát. Maya nem tudta megállapítani, pontosan hol lehet a
benzinkút, arról viszont egészen határozott elképzelése volt,
hová vezet mindez. Lopva egy pillantást vetett Kierce-re, aki
Maya reakcióját figyelte.
– Ott! – szólalt meg Fürtöske.
Kimerevítette a képet. Ráközelített, és Maya a saját kocsiját
látta a piros lámpánál állni. A kép a kocsi hátuljára fókuszált. –
Csupán az első két betűt tudjuk leolvasni, de megegyeznek a
maga rendszámáéval. Az ott a maga kocsija, Mrs. Burkett?
Maya vitatkozhatott volna, hogy valószínűleg még sok BMW
rendszáma kezdődik ezzel a két betűvel, de mi értelme lett
volna?
– Úgy tűnik.
Kierce bólintott Fürtöskének. Fürtöske felemelte a
távirányítót, és megnyomta a lejátszás gombot. A kép most az
anyósülés felőli ablakra közelített rá. Minden szem Mayára
szegeződött.
– Ki az a férfi maga mellett? – kérdezte Kierce.

Az ablak túlságosan erősen tükröződött ahhoz, hogy egy
baseballsapkánál és egy elmosódott foltnál többet ki lehessen
venni.
Maya nem válaszolt.
– Mrs. Burkett.
Maya néma maradt.
– Tegnap este azt mondta, egyedül volt, amikor rátalált Mr.
Douglass holttestére, így van?
Maya felnézett a képernyőre.
– Semmi olyasmit nem látok, ami ellentmondana ennek.
– Egyértelműen nincs egyedül.
– És egyértelműen nem a karosszéria-javító műhelynél
vagyok, ahol a testre rábukkantam.
– Azt akarja mondani, hogy ez a férfi…
– Biztos benne, hogy férfi?
– Tessék?
– Egy elmosódott foltot és egy baseballsapkát látok. Nők is
szoktak baseballsapkát viselni.
– Ki ez a személy, Mrs. Burkett?
Maya nem volt hajlandó beszélni nekik Corey Rudzinskiről.
Azért egyezett bele, hogy eljöjjön ide, mert kíváncsi volt, mi újat
derítettek ki. Most már tudta. Ezért még egyszer megkérdezte: –
Letartóztatnak?
– Nem.
– Akkor azt hiszem, itt az ideje, hogy távozzam.
Kierce rávigyorgott Mayára. Mayának nem tetszett a vigyor.
– Maya!
Semmi Mrs. Burkett.
– Nem ezért hívtuk be.
Maya visszaült.
– Beszéltünk Mrs. Douglass-szel, az özveggyel. Mesélt nekünk
a maga látogatásáról.
– Ez eddig sem volt titok. Tegnap este elmondtam.

– Valóban. Mrs. Douglass azt mesélte, maga azért kereste fel,
mert úgy hiszi, hogy a nővére, Claire, kikérdezte az ő férjét. Nem
így van?
Maya nem látta indokoltnak, hogy ne ismerje el ezt.
– Ahogy már maguknak is elmondtam.
Kierce félrebillentette a fejét.
– Honnan tudta, hogy a nővére felkereste Tom Douglasst?
Erre már nem akart válaszolni. Kierce eleve számolt ezzel.
– Egy másik név nélküli fülest kapott valamilyen titokzatos
forrástól?
Maya nem felelt.
– Tehát, ha jól értem, fülest kapott egy titokzatos forrástól azt
illetően, hogy Claire megkereste Tom Douglasst. Aztán fülest
kapott egy titokzatos forrástól Tom Douglass raktárát illetően.
Árulja el, Maya: ellenőrizte bármelyik fülest személyesen?
– Ezt hogy érti?
– Volt bármilyen bizonyítéka arra, hogy a rejtélyes forrása
igazat mond?
Maya savanyú grimaszt vágott.
– Nos, azt tudom, hogy Claire valóban meglátogatta Tom
Douglasst.
– Valóban?
Maya idegesítő bizsergést érzett a tarkóján.
– És ugyan elismerem, hogy Tom Douglass kétségkívül a
fészerben volt… – mondta Kierce –, ez egyértelműen pontos
információnak bizonyult… a rejtélyes forrása, hogy úgy
mondjam, egyedül hagyta a pácban, nem így gondolja?
Kierce felállt, és a tévéképernyőhöz ballagott.
– És ha jól sejtem – mondta, aztán a baseballsapkás foltra
mutatott –, ő itt a maga rejtélyes forrása.
Maya nem reagált.

– Feltételezem, hogy ez a férfi az… csupán a móka kedvéért
mondjuk azt, hogy férfi, mert mintha arcszőrzetet látnék… aki a
fészerhez elvezette magát.
Maya összekulcsolta és az asztalra tette a kezét.
– És ha így lenne?
– Egyértelműen a kocsijában utazott, így van?
– És?
– És… – Kierce visszajött, az öklével az asztalra támaszkodott,
és Mayához hajolt – …vérnyomokat találtunk a kocsija
csomagtartójában, Mrs. Burkett.
Mayának arcizma sem rebbent.
– AB-pozitív vért. Mint amilyen Tom Douglass vércsoportja.
Elmondaná, hogy került oda?
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Megállapították a vércsoportot, de a kocsija csomagtartójában
talált
vér
DNS-vizsgálatának
eredményére,
amellyel
bizonyíthatnák, hogy a vér ténylegesen Tom Douglassé, még
várni kellett. Nem volt elég terhelő bizonyítékuk ahhoz, hogy
benn tartsák.
Viszont már nem sok hiányzott ehhez. Fogytán volt az idő.
Kierce felajánlotta, hogy hazaviszi Mayát, aki ezúttal
elfogadta az ajánlatot. Az út első tíz percében némán ültek
egymás mellett. Végül Kierce törte meg a csendet.
– Maya!
Maya kifelé bámult az ablakon. Corey Rudzinskin merengett,
a férfin, aki bizonyos értelemben beindította ezt az egészet.
Corey hozta nyilvánosságra a helikopteres bevetés során készült
videót, amelynek nyomán Maya zuhanórepülésbe kezdett.
Persze korábbra is visszamehetne az időben, a bevetések során
hozott minden egyes döntéséig, az elhatározásig, hogy belépjen a
hadseregbe, minden ilyen momentumig. Valójában azonban az
életét teljesen felforgató, a Claire és Joe halálához közvetlenül
vezető esemény annak az átkozott felvételnek a közzététele volt.
Vajon Corey, a Leleplező kijátszotta őt?
Maya annyira szerette volna elnyerni a férfi bizalmát, hogy
közben elfeledkezett arról, hogy nem feltétlenül bölcs döntés
megbíznia abban, aki oly sokat tett azért, hogy tönkretegye őt.
Felidézte magában Corey szavait. A férfi azt mondta, Claire
kereste meg, hogy Maya nővére lépett kapcsolatba vele a
honlapján keresztül. Maya akkor ezt elhitte neki. De vajon igaz
volt? Gondoljunk csak bele egy pillanatra! Bizonyos
szempontból logikusnak tűnt, hogy Claire megkeresse Corey-t,

és megpróbálja megakadályozni, hogy közzétegye a
hangfelvételt. Ugyanakkor az is éppoly ésszerűnek hangzott, sőt,
talán még logikusabbnak tűnt, hogy Corey lépett kapcsolatba
Claire-rel, és arra használta a hangfelvételt, hogy manipulálja,
vagy akár egyenesen megzsarolja vele, és rávegye, hogy
információt gyűjtsön neki Burkettékről és az EAC gyógyszeripari
konszernről.
Vajon Corey Mayát is manipulálta?
Olyan messzire elment volna, hogy Mayával vitesse el a balhét
Tom Douglass meggyilkolása miatt?
– Maya! – próbálkozott újra Kierce.
– Tessék?
– Kezdettől fogva hazudott nekem.
Elég! – gondolta magában Maya. Eljött az ideje, hogy a
nyomozó ellen fordítsa a saját fegyverét.
– Caroline Burkett azt állítja, hogy maga kenőpénzeket
fogadott el a Burkett családtól.
Kierce mintha elmosolyodott volna.
– Ez hazugság.
– Valóban?
– Igen. Csak azt nem tudom, hogy Caroline Burkett
hazudott-e magának… – gyors pillantást vetett Mayára, aztán
megint az útra szegezte a tekintetét – …vagy maga hazudik
nekem, hogy elterelje a figyelmemet.
– Nem a bizalom légköre uralkodik ebben a kocsiban, igaz?
– Nem – értett egyet vele Kierce. – Da maga lassan kifogy az
időből, Maya. A hazugságok nem halnak el. Megpróbálhatja
eltussolni őket, de a hazugságok mindig megtalálják a módját,
hogy újra a felszínre bukkanjanak.
Maya bólintott.
– Ez igazán mélyenszántó gondolat, Kierce.
A nyomozó halkan elnevette magát ezen.
– Igen, kissé túlzásba vittem a dolgot, ugye?

Megálltak Maya kocsibehajtóján. Maya a kilincsért nyúlt, ám
az ajtó zárva volt. Ránézett Kierce-re.
– Ki fogom deríteni az igazságot – jelentette ki a nyomozó. –
Csak abban reménykedek, hogy a szálak nem magához vezetnek
majd. Viszont ha mégis…
Maya a zár kattanására várt. Amikor meghallotta a hangot,
kiszállt, és még csak köszönetet sem mondott. El sem köszönt.
Amikor belépett a házba, ellenőrizte, hogy minden ajtó és ablak
zárva van-e, majd megindult lefelé a lépcsőn.
Az alagsor annak idején fényűző „férfibarlangnak” indult –
három lapos képernyős televízió, tölgyfa bárpult, borhűtő,
biliárdasztal, két flipper –, de Joe lassanként gyerekszobává
alakította át Lily számára. A sötét lambéria lekerült, a falakat
élénksárgára festették. Joe életnagyságú Micimackó- és
Madeline-matricákat kerített, és azokkal tapétázott ki mindent.
A tölgyfa bárpult még ott állt, noha Joe megígérte, hogy azt is
elviteti. Mayát nem érdekelte, ott marad-e. A hátsó sarokban egy
műanyag játékház állt, amit Joe a 17-es út menti nagy
játékáruházban vásárolt. Erődhöz hasonlított (Joe szerint
„férfias” volt), benne teakonyha (amit kis híján „nőiesnek”
titulált, de a túlélési ösztöne még időben felülkerekedett),
működő ajtócsengő és spalettás ablak.
Maya egyenesen a fegyverszekrényhez ment. Lehajolt,
benézett a lépcső alá, habár tudta, hogy rajta kívül nincs ott
senki más, aztán az üvegre helyezte az ujjhegyét. A
páncélszekrény harminckét különböző ujjmintázatot tudott
tárolni, de kizárólag Maya és Joe használta. Már fontolóra vette,
hogy Shane ujjlenyomatait is betáplálja, ha a férfinak netán
szüksége lenne Maya egyik fegyverére, vagy ha Mayának kellene
megkérnie őt bármi okból is, hogy vegye ki az egyik pisztolyát
neki, de eddig egyelőre nem kínálkozott alkalom erre.

Két kattanás jelezte, hogy az ujjlenyomat azonosítása sikeres
volt, és a zár kioldott. Maya elforgatta a tárcsát, és kinyitotta a
páncélszekrény ajtaját.
Kivette a Glock 26-ot, aztán ellenőrizte, hogy az összes többi
fegyver a helyén van-e.
Nem hitte, hogy Joe életben van, de ezen a ponton felelőtlen
ostobaság lett volna tőle, ha teljességgel kizárja a lehetőséget.
Egyenként kiemelte a fegyvereket, mindegyiket szétszedte és
alaposan megtisztította. Mindig így tett. Az, hogy ennyire kínos
gonddal foglalkozott a fegyverekkel, valószínűleg megmentette
az életét.
Vagy tönkretette azt.
Egy másodpercre lehunyta a szemét. Ebben az egészben oly
rengeteg „mi lett volna, ha?” merült fel, oly sok egész életre
kiható választás. Vajon a Franklin Biddle Academy kampuszán
kezdődött az egész, vagy a jachton? Vajon egyszerűen véget
érhetett ott, a múltban, és valamiképp az Al Qa’imnál indított
bevetés támaszthatta fel? Corey hibája volt, hogy felébresztette a
kísérteteket? Vagy Claire-é? A világ elé tárt kiszivárogtatott
felvétel lehetett az ok? Vagy Tom Douglass lesz az?
Maya már semmit sem tudott. Már abban sem volt biztos,
hogy érdekli-e.
A jól látható helyen lévő pisztolyok, amelyeket Roger
Kierce-nek megmutatott, New Jersey-ben legálisan megvásárolt
és nyilvántartásba vett fegyverek voltak. Mindegyiket be tudta
mutatni, és el tudott számolni velük. Maya most a széf hátuljába
nyúlt.
Egy titkos rekesz.
Akaratlanul is eszébe jutott nagyi utazótáskája, amit
Claire-nél tartottak, hogy az álfal és a titkos rekesz ötlete
nemzedékekkel korábbról, Kijevből származott, és hogy tessék, ő
is továbbvitte a családi hagyományt.

Maya még két pisztolyt tartott odabent, mindkettőt az állam
területén kívül vásárolta, ezért nem lehetett összekötni őket vele.
Az ilyesmiben nincs semmi törvénytelen. Mindkettő a helyén
volt, de mégis mire számított? Hogy Joe kísértete visszajött, és
ellopta a pisztolyokat? Egy csudát, a szellemeknek nincs
ujjlenyomata, nemde? Joe kísértete még akkor sem nyithatta
volna ki a páncélszekrényt, ha akarja.
A fenébe is, kezdett túlpörögni.
Hirtelen megszólaló mobilja megriasztotta. Rápillantott a
számra, de nem ismerte fel. Felvette, és beleszólt: – Halló!
– Maya Burkett?
Egy férfihang volt, bársonyos, mint az országos
rádiócsatornák bemondóié, ám egyértelműen reszketés érződött
ki belőle.
– Igen. Kivel beszélek?
– Christopher Swainnek hívnak. E-mailt küldött nekem.
Joe gimnáziumi csapatkapitánytársa.
– Ó, igen, köszönöm, hogy visszahívott.
Csend. Maya egy pillanatig azt hitte, hogy a férfi talán lerakta
a telefont.
– Néhány kérdést szerettem volna feltenni önnek – mondta
végül.
– Miről?
– A férjemről. És az ő öccséről, Andrew-ról.
Csend.
– Mr. Swain!
– Joe már halott. Igaz?
– Igen.
– Ki tud még róla, hogy megkeresett?
– Senki.
– Az igazat mondja?
Maya érezte, hogy egyre erősebben szorítja a telefont.
– Igen.

– Akkor hajlandó vagyok beszélni magával. De nem
telefonon.
– Mondja el, hová menjek!
A férfi megadott egy connecticuti címet.
– Két órán belül ott tudok lenni – válaszolta Maya.
– Senkinek se árulja el, hogy idejön! Ha lesz magával valaki,
nem fogják beengedni.
Swain letette a telefont.
Fogják?
Még egyszer megnézte, hogy a Glock töltve van-e, aztán
becsukta a széfet. Felcsatolt a csípőjére egy belső pisztolytáskát,
amiben rejtve marad a Glockja, különösen úgy, hogy elasztikus
anyagú farmernadrágot és sötét blézert vett fel. Kellemes
érzéssel töltötte el, ha fegyver volt nála. Valamilyen alternatív
világban biztosan nem szabadott volna élveznie ezt – azt jelezte,
hogy az illető erőszakra hajlamos –, de volt valami egyszerre ősi
és megnyugtató a fegyver viseletében. Ez természetesen
veszélyes is lehetett. Az ember túlzottan magabiztossá válhat.
Olyan helyzetekbe hagyhatja belekeveredni magát, amilyenekbe
nem szabadna, mondván, hogy néhány lövéssel bármikor
kimászhat belőlük. Kezdi magát elpusztíthatatlannak,
beképzeltnek, vakmerőnek, túlságosan macsónak érezni.
A fegyver választási lehetőségeket adott. Ez nem mindig vált
az illető hasznára.

Maya a bébimonitor kameráját a kocsi hátuljába rakta. Nem
akarta többé a házban tudni.
A címet, amelyet Christopher Swain megadott neki, beütötte a
térképes alkalmazásba, mire az közölte vele, hogy a jelenlegi
forgalmi viszonyok mellett az út egy óra harminchat percet fog
igénybe venni. Maya egész úton Joe játéklistáját bömböltette.
Most sem tudta volna megmondani, miért. Az első dal, Rhye

Openje tüzesen és keményen indított a „Megőrülök a rezgő
combodért” sorral, de pár perccel később, a pillanat
alkonypírjában, már érezni lehetett a szerelmesek között egyre
szélesedő szakadékot: „Tudom, hogy elkábultál, mmm, de
maradj, ne csukd le a szemed”.
A következő dalban Lapsley dalolva figyelmeztetett: „Már
régóta érezni lehetett, de nem vagyok elég.” Ej, ez mennyire
ideillőnek hatott.
Maya belefeledkezett a zenébe, hangosan énekelt, a
kormányon dobolt. A való életben, a helikopterben, a
Közel-Keleten, otthon, mindenhol kirekesztette, lefojtotta az
egészet. Itt azonban nem. Egymagában, ebben az istenverte
kocsiban nem. Bömböltette a számokat, és minden szöveget
együtt ordított az énekessel.
Rohadtul igaz.
Utolsóként, épp amikor átlépte Darien városhatárát, a Cocoon
hátborzongatóan gyönyörű, furcsamód Sushinak keresztelt
száma csendült fel. A kezdő sor ezúttal ismét hatalmas erővel
kólintotta fejbe: „Reggel kimegyek a temetőbe, hogy
megbizonyosodjak róla, végleg távoztál…”
Ez kijózanította Mayát.
Akadnak napok, amikor mintha minden dal közvetlenül
minket szólítana meg. És előfordulnak olyan napok is, amikor
egy szám szövege túlságosan is telibe talál.
Maya végighajtott egy szűk, csendes utcán. Sűrű erdő
szegélyezte mindkét oldalon. A telefonos app szerint a cím egy
zsákutca végén helyezkedett el. Ha ez igaz, márpedig Mayának
semmi oka nem volt kételkedni benne, a ház egy félreeső helyen
állt. A birtokra vezető út végén őrbódé állt. A kapu leeresztve.
Maya megállt előtte, az őr pedig odalépett hozzá.
– Segíthetek?
– Christopher Swainhez jöttem.

Az őr visszament a bódéjában, és felemelte a telefont. Pár
pillanattal később letette, és visszajött.
– Hajtson a vendégparkolóhoz! Jobb oldalon találja. Ott
várják.
Vendégparkoló?
Ahogy megindult a behajtón, rájött, hogy nem családi
rezidencián van. Akkor hol? A fákra biztonsági kamerákat
szereltek. Sorra tűntek fel az esőszürke kőépületek. Az elzártság,
a kövek és az elrendezés összességében a Franklin Biddle
Academyre emlékeztette őt.
Körülbelül tíz kocsi állt a vendégparkolóban. Amikor Maya
leállította az autóját, újabb biztonsági őr indult meg felé egy
golfkocsin. Maya előkapta a pisztolyát – kétségtelenül sor kerül
majd valamiféle beléptetőkapus vagy kézi fémdetektorral végzett
ellenőrzésre –, és a kesztyűtartóba dugta.
A biztonsági őr futó pillantást vetett Maya autójára, és
megkérte, hogy üljön fel a golfkocsi utasülésére.
Engedelmeskedett.
– Láthatnék valamilyen igazolványt?
Maya átadta neki a jogosítványát. A férfi gyorsan
lefényképezte a mobiljával, és visszaadta neki.
– Mr. Swain a Brocklhurst csarnokban várja. Odaviszem.
Miután megindultak, Maya különféle emberekre lett
figyelmes – többnyire a húszas éveikben jártak, férfiak és nők
vegyesen, mindegyikük fehér –, akik csoportokba gyűltek, vagy
párokban sétáltak. Sokan, túl sokan dohányoztak közülük. A
legtöbb farmernadrágot, tornacipőt és valamilyen kapucnis
felsőt vagy vastag pulóvert viselt. Az épületek között
négyszögletes egyetemi udvarhoz hasonló tér nyílt, de ennek a
kellős közepén Szűz Máriára emlékeztető szökőkútszobor állt.
Maya most hangosan is kimondta a kérdést, amin eddig
tanakodott: – Mi ez a hely?
A biztonsági őr a Szűz Mária-szoborra mutatott.

– Ha hiszi, ha nem, a hetvenes évek végéig zárdaként
működött.
Maya elhitte.
– Akkoriban apácákkal volt tele.
– Ne mondja! – válaszolta Maya, és igyekezett tompítani a
gúnyos élt a hangjában. – És most micsoda?
A férfi furcsállón ráncolta a szemöldökét.
– Tényleg nem tudja?
– Nem.
– Kihez jött?
– Christopher Swainhez.
– Nem helyénvaló, ha bármit mondok.
– Kérem! – mondta erre Maya olyan hangon, aminek hallatán
a férfi ösztönösen behúzta a pocakját. – Csupán annyit szeretnék
tudni, hol vagyok.
Az őr felsóhajtott, csak hogy azt a benyomást keltse, mintha
átgondolná a dolgot, majd azt felelte: – A Solemani
Szanatóriumban.
„Szanatórium”. Vagyis, kevésbé szépítő kifejezéssel,
rehabilitációs intézet. Ez mindent megmagyarázott. Milyen
ironikus – a gazdagok megszereztek maguknak egy gyönyörű,
világtól elzárt helyet, ahol egykor valószínűleg szegénységi
fogadalmat tett apácák éltek. Ugyanakkor elég egy pillantást
vetni a helyre. Ez nem akármilyen szegénységi fogadalom. Talán
mégsem egészen iróniáról volt szó, hanem különleges
hasonlóságról.
A golfkocsi megállt egy kollégiumszerű épület előtt.
– Megérkeztünk. Fáradjon be azon az ajtón.
Amikor becsengetett, egy harmadik biztonsági őr engedte be,
és igen, át kellett mennie egy fémdetektoros kapun. A túloldalán
egy mosolygós nő nyújtott kezet neki.
– Üdvözlöm, Melissa Lee vagyok. Facilitátorként dolgozom a
Solemaniban.

„Facilitátor”. Újabb bármire ráhúzható eufemizmus.
– Christopher megkért, hogy kísérjem a télikertbe. Kérem,
kövessen!
Melissa Lee cipője sarka visszhangot verve kopogott a kongó
folyosón. Mindenütt némaság honolt, akár egy zárdában, csupán
a sarkak koppanása törte meg a csendet. Ha valaki tudta ezt – és
ha mindennap itt dolgozott, tudnia kellett – vajon miért döntött
úgy, hogy a cipőjével megzavarja a megnyugtató magányt?
Kötelező viselet lehetett? Szándékosan tette? Miért nem
tornacipőt vagy valami hasonlót hordott?
És Maya miért elmélkedett ennyire banális dolgokon?
Christopher Swain felállt, és idegesen köszöntötte, mint
valami első randevún. Jól szabott fekete öltönyt, fehér inget és
vékony fekete nyakkendőt viselt. Arcszőrzetéről lerítt, hogy
gondosan meg kellett tervezni ahhoz, hogy ennyire rendetlennek
tűnjön. A deszkásfiú-frizurába szőke melírcsíkok keveredtek.
Jóképűnek tűnt, habár érezhetően túl sok energiát ölt a
kinézetébe. Bármi miatt került is ide, az eset mély ráncokat
vésett az arcába.
– Hozhatok önnek valamit? – érdeklődött Melissa Lee.
Maya megrázta a fejét.
Melissa félmosollyal felelt, aztán Swainhez fordult.
Hangjában megindító aggodalommal kérdezte: – Biztosan azt
szeretné, ha magukra hagynám önöket, Christopher?
– Igen, kérem. – A férfi hangja tétovának hatott. – Úgy
érzem, ez fontos lépés a számomra.
Melissa bólintott.
– Én is így vélem.
– Vagyis szeretnénk négyszemközt maradni.
– Megértem. Ha mégis kellenék, a közelben leszek. Csak
kiáltson!
Melissa újabb félmosolyt villantott Mayára, és távozott.
Behúzta maga mögött az ajtót.

– Ejha – szólalt meg Swain, amint magukra maradtak. –
Maga tényleg gyönyörű.
Maya nem tudta, mit feleljen erre, ezért inkább nem is
nyitotta ki a száját.
– A férfi elmosolyodott, és nyíltan végigmérte.
– Döbbenetesen szép, és még a megközelíthetetlenség aurája
is övezi. Mintha mindennek felette állna. – A fejét csóválta. –
Fogadok, hogy Joe attól a pillanattól fogva nem tudott ellenállni
a vonzerejének, hogy meglátta magát.
Most nem engedhette meg, hogy bősz feministaként
felháborodjon vagy megsértődjön. Beszéltetnie kellett Swaint. –
Többé-kevésbé ez történt, igen.
– Hadd találjam ki. Joe valamilyen nyálas dumával ment oda
magához, valami viccessel, ugyanakkor önironikussal, ami
sebezhetőnek mutatta őt. Eltaláltam, ugye?
– Igen.
– Rögtön levette a lábáról, mi?
– Így igaz.
– Öregem, ez a Joe. A hapsi testhosszal vert mindenkit a
karizmájával, hogyha úgy akarta. – Swain megint a fejét
csóválta, miközben a mosoly lassan eltűnt az arcáról. – Szóval
tényleg halott? Mármint Joe.
– Igen.
– Nem tudtam. Ide nem jutnak el a hírek. Ez az egyik szabály.
Se közösségi média, se internet – semmi külvilág. Naponta
egyszer nézhetjük meg az e-mailjeinket. Így kaptam meg az
üzenetét. Miután elolvastam… Nos, az orvosom azt mondta,
hogy nyugodtan elolvashatom a hírt. Azt kell mondanom,
megdöbbentett, hogy Joe-ról olvasom ezt. Nincs kedve leülni?
A télikert egyértelműen friss bővítmény lehetett, igyekezett
illeszkedni a régihez, de nem teljesen sikerült neki. Érződött
benne valami összetákoltság. A teteje álólomüveg kupola volt.
Persze akadtak benne növények, de jóval kevesebb, mint

amennyire az ember egy úgynevezett télikertben számított
volna. A helyiség közepén két egymással szembefordított
bőrfotel állt. Maya az egyikbe, Swain a másikba ült le.
– Nem tudom elhinni, hogy meghalt.
Igen – gondolta magában Maya – mostanában sokat hallom
ezt.
– Ott volt, amikor lelőtték?
– Igen – felelte Maya.
– A beszámolók szerint maga sértetlenül megúszta.
– Igen.
– Hogyan?
– Elfutottam.
Swain úgy meredt rá, mint aki nem igazán képes elhinni ezt.
– Biztosan ijesztő lehetett.
Maya nem felelt.
– Az újságok félresikerült rablásként könyvelték el a dolgot.
– Igen.
– De mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye, Maya? –
Swain beletúrt a hajába. – Nem lenne itt, ha közönséges rablás
történt volna.
A férfi viselkedése egyre inkább elbizonytalanította Mayát.
– Igyekszem kideríteni, hogy mi történt – válaszolta.
– Elképesztő – hüledezett Swain. – Még mindig nem tudom
elhinni.
Furcsa mosoly ült ki Swain arcára.
– Mit nem tud elhinni?
– Hogy Joe halott. Elnézést, hogy ezen lovagolok. Csak,
tudja… nem is tudom, helyes-e az adott helyzetben azt
mondanom, hogy „annyira tele volt élettel”. Ez annyira
közhelyes, nem? De mondjuk, hogy Joe csupa életerő volt.
Annyira erősnek tűnt, mint valami féktelenül tomboló tűzvész,
amit lehetetlen eloltani. Mintha lett volna benne valami…
tudom, hogy bután hangzik… valami halhatatlan…

Maya fészkelődni kezdett a fotelben.
– Christopher!
A férfi a messzeséget kémlelte az ablakon át.
– Maga is a jachton volt, amikor Andrew a tengerbe zuhant.
Swain nem mozdult.
– Mi történt valójában Joe öccsével, Andrew-val?
Swain nyelt egyet. Egy könnycsepp buggyant ki a szeméből és
gördült le az arcán.
– Christopher!
– Nem láttam, Maya. Az alsó fedélzeten tartózkodtam.
A hangja fagyosnak hatott.
– De tud valamit.
Újabb könnycsepp.
– Kérem, mondja el! – könyörgött Maya. – Andrew tényleg
kizuhant?
A férfi hangja úgy kopogott, mint a kiszáradt kútba hulló
kavicsok.
– Nem tudom. De nem hinném.
– Akkor mi történt vele?
– Szerintem… – kezdte Christopher Swain, aztán mély
lélegzetet vett, összeszedte minden bátorságát, és így folytatta: –
Szerintem Joe lökte a tengerbe.
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Swain mindkét kezével a fotel karfáját szorította.
– Az egész akkor kezdődött, amikor Theo Mora a Franklin
Biddle Academyre került. Vagy csak akkor vettem észre.
Közelebb tolták egymáshoz a foteleket, a térdük csaknem
összeért. Valamiért szükségét érezték a fizikai közelségnek
ebben a helyiségben, amely mintha egyre hűvösebbé vált volna.
– Valószínűleg úgy gondolja, a régi nótát hallja arról, hogy a
gazdagok nem akarják, hogy a szegények beszennyezzék az elit
intézményeket. Jóformán maga elé is tudja képzelni, ugye? Mi,
gazdag gyerekek összefogtunk Theo ellen, vagy utaztunk rá. De
nem így történt.
– Hanem hogyan? – kérdezte Maya.
– Theo vicces, társaságkedvelő fiú volt. Nem követte el azt a
hibát, hogy meghunyászkodik vagy hajbókol előttünk. Rögtön
beilleszkedett közénk. Mind kedveltük. Sok tekintetben látszólag
nem igazán különbözött tőlünk. Akkoriban még gyerekek
voltunk, én legalábbis úgy gondoltam, hogy azok vagyunk,
gyerekek, az ember egyszerűen csak együtt akar lenni másokkal,
érezni szeretné, hogy tartozik valahova.
Megtörölte a szemét.
– És az sem vált Theo hátrányára, hogy nagyszerűen focizott.
Nem jól, hanem kiválóan! Abban az évben esélyünk nyílt
mindent megnyerni. Nemcsak az állami előkészítő középiskolák
bajnoki címét, ami össze is jött, hanem a rendes állami bajnoki
címet a nagy magán- és egyházi iskolák ellenében. Theo ennyire
jó volt. Bárhonnan képes volt gólt rúgni. És talán ez lehetett a
gond.
– Ezt hogy érti?

– Rám nem jelentett veszélyt. Én a középpályán játszottam.
Ahogy nem jelentett semmiféle veszélyt a szobatársára,
Andrew-ra sem. Andrew kapus volt.
Swain elhallgatott és Mayára nézett.
– Joe viszont szintén csatár volt – mondta Maya.
Swain bólintott.
– Nem azt mondom, hogy nyíltan ellenséges lett volna a
viselkedése Theóval szemben, de… Elsős korunk óta ismertem
már Joe-t. Együtt nőttünk fel. Mindig minket választottak a
focicsapat kapitányának. És ha valaki ennyi időt tölt egy másik
személlyel, időnként látja lecsúszni róla az álarcot. A haragot,
ami kitört belőle. A dührohamokat. Nyolcadikos korunkban Joe
baseballütővel juttatott kórházba egy gyereket. Már arra sem
emlékszem, mi miatt. Csak az maradt meg bennem, ahogy
hárman rángatjuk le a szerencsétlen kölyökről. Megrepesztette a
koponyáját. Egy évvel később Marian Bradford, a lány, aki
tetszett Joe-nak, táncmulatságba készült Tom Mendiburuval.
Két nappal a bál előtt tűz ütött ki a kémialaborban, és Tom alig
jutott ki élve.
Maya lenyelte a szájában felgyűlő keserűséget.
– Senki sem jelentette ezeket?
– Nem ismerte Joe édesapját, ugye?
– Nem.
– Félelmetes tudott lenni. A szóbeszéd szerint kemény
ügyfelekkel üzletelt. Bárhogy is, kárpótolták a szülőket. A család,
hogy is fogalmazzak, kellemetlenebb barátai meglátogatták és
megkérték őket, hogy hallgassanak az esetekről. Emellett Joe is
elég jól értett ehhez. Nem hagyott maga után sok bizonyítékot.
Már beszéltünk a karizmájáról. Mindenki másnál ügyesebben
játszotta el, mennyire megbánta a dolgot. Elnézést kért.
Hízelgett. Gazdag volt és befolyásos, és ha kellett, tényleg el
tudta rejteni a sötétebb arcát, az efféle pillanatokat. Egész

életemben ismertem, mégis, én is csak egészen ritkán láttam
megmutatkozni ezt az oldalát. Viszont amikor megtörtént…
Újra eleredtek a könnyei.
– Valószínűleg azon tűnődik, mit keresek egy ilyen helyen.
Mayának ez eszébe sem jutott. Arra gondolt, hogy Swain
valamilyen függőségben szenvedhet, és itt kezelik. Mi más
lehetett az oka? Azt szerette volna, ha Swain folytatja a
történetet, de ha a férfi szükségét érezte ennek a kitérőnek,
valószínűleg hiba lett volna beléfojtani a szót.
– Joe miatt kerültem ide – közölte Swain. – Tudom, tudom,
felelősséget kellene vállalnom a saját tetteimért. Mindig ezzel
jönnek. És igen, amint leszoktam valamiről, másra kattanok rá.
Jártam már itt pia, tabletták, kokó miatt… amit csak akar. De
nem mindig voltam ilyen. A suliban azért cikiztek, mert egy
sörnél többet nem voltam hajlandó meginni. Nem ízlett.
Végzősként egyszer kipróbáltam a füvet. Hányingerem lett tőle.
– Christopher!
– Tessék?
– Mi történt Theóval?
– Egyszerű tréfának indult. Joe legalábbis ezt mondta
nekünk. Nem tudom, hittem-e neki, vagy sem, de… Annyira
gyenge voltam. Vagyis nem. Még mindig gyenge vagyok. Joe
irányított. Én csak követtem. Andrew is a követők közé tartozott.
És most komolyan, mi baja lehetett volna tőle? Egy kis beavatás?
Folyton megesik az ilyen a Franklin Biddle-höz hasonló
iskolákban. Szóval aznap este letámadtuk Theót. Érti, mire
gondolok? Berontottunk a szobájába, én és Joe, Andrew pedig
eleve odabent volt, és letepertük, majd levonszoltuk a lépcsőn.
A messzeségbe meredt üres tekintettel, és különös mosoly
jelent meg az arcán.
– És tudja, mit?
– Hallgatom.

– Theo belement. Mintha megértette volna. Beavatás. Ez is
része volt a dolognak. Ennyire jó srác volt. Emlékszem, hogy
mosolygott, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna.
Aztán lementünk abba a szobába, és ledobtuk egy székre. Joe
nekiállt lekötözni. Mi segítettünk neki. Mind nevettünk, és Theo
úgy tett, mintha segítségért kiáltana, meg minden. Emlékszem,
hogy az egyik csomót nem szorítottam meg. Joe erre meghúzta.
Aztán, miután lekötöztük Theót, Joe fogott egy tölcsért. Tudja,
milyent, ugye? Amit iváshoz használnak. Bedugta Theo szájába,
és emlékszem, hogy Theo tekintete ekkor megváltozott. Mintha,
nem is tudom… mintha kezdett volna derengeni előtte. Még két
srác jött le velünk. Larry Raia és Neil Kornfeld. Mind nevettünk,
Joe pedig sört öntött a tölcsérbe. A srácok ritmikusan biztatták:
„Nyeld, nyeld!” Aztán a többi már olyan, mint egy álom. Egy
rémálom. Még most sem tudom igazán elhinni, ami történt, de
egy idő után Joe tiszta szeszre cserélte le a sört. Emlékszem,
ahogy Andrew kérlelte: „Joe, hagyd abba…”
A hangja elcsuklott.
– Mi történt? – kérdezte Maya, de már nyilvánvalónak tűnt.
– Theo lába egyszerre rángatózni kezdett, mintha rohama
lenne, vagy ilyesmi.
Christopher Swain elsírta magát. Maya szerette volna a
vállára tenni a kezét. Ugyanakkor legszívesebben be is húzott
volna neki egyet. Ezért inkább csak ült és várt.
– Tegnap mondtam el először ezt a történetet. Előtte senkinek
sem meséltem el. De a maga e-mailje után… az orvosom már
ismer belőle néhány részletet. Ezért gondolta úgy, hogy jót
tenne, ha beszélnék magával. De aznap este, tudja, akkor siklott
ki az életem. Annyira rémült voltam. Még most is az vagyok.
Ebben a pillanatban is. Még mindig érzem…
Maya igyekezett rábírni, hogy folytassa.
– Aztán, bezárták a holttestet az alagsorba?
– Joe tette.

– De maga is vele volt, igaz?
Swain bólintott.
– Kétlem, hogy Joe egyedül cipelte volna le a testet, vagy
tévedek?
Swain megrázta a fejét.
– Ki segített Joe-nak?
– Andrew. – A férfi felnézett. – Joe kényszerítette, hogy
segítsen neki.
– Andrew emiatt roppant össze?
– Nem tudom. Lehet, hogy egyébként is megtörtént volna.
Andrew meg én… ezután már sosem találtunk magunkra.
Javier Mora nem tévedett. Nem gyászról volt szó, hanem a
bűntudatról.
– Aztán mi történt?
– Mit tehettem volna?
Rengeteg mindent tehetett volna, de Maya nem azért jött,
hogy elítélje, vagy feloldozza bűnei alól. Információt akart.
Semmi többet.
– Meg kellett őriznem a titkot, nem igaz? Ezért eltemettem
magamban az egészet. Próbáltam folytatni a megszokott
életemet, de semmi sem volt már ugyanaz. A jegyeim
leromlottak, nem tudtam koncentrálni. Ekkor kezdtem el inni.
Tudom, kényelmes kifogásnak hangzik…
– Christopher!
– Tessék?
– Hat héttel később mindannyian azon a jachton kötöttek ki.
Swain lecsukta a szemét.
– Mi történt?
– Mit gondol, mi történhetett, Maya? Ne csinálja! Most már
tudja. Szóval mondja ki! Biztosan összeállt már a kép.
Maya előrehajolt.
– Tehát mindannyian azon a hajón tartanak Bermuda felé.
Inni kezdenek. Maga valószínűleg a többieknél is többet. Theo

halála óta ez az első alkalom, hogy összejöttek. Andrew is
magukkal tart. Terápiára jár, de az semmit sem használt neki. A
bűntudat lassan felemészti. Ezért döntésre jut. Nem tudom,
pontosan hogyan történt, Christopher, ezért árulja el nekem!
Andrew megfenyegette magukat?
– Nem fenyegetett – felelte Christopher. – Vagyis nem
igazán. Csupán… Kérlelni kezdett minket. Nem tudott aludni.
Nem tudott enni. Istenem, borzalmasan nézett ki. Csak annyit
mondott, hogy el kellene mondanunk a dolgot, mert fogalma
sincs, mennyi ideig tudja még magában tartani. Annyira részeg
voltam, hogy alig értettem, miről beszél.
– És aztán?
– Aztán Andrew kiment a felső fedélzetre. Hogy ne kelljen
velünk lennie. Pár perccel később Joe utánament. – Swain vállat
vont. – Ennyi.
– Ezt eddig senkinek sem mondta el?
– Soha.
– A másik két fickó, Larry Raia és Neil Kornfeld…
– Úgy volt, hogy Neil a Yale-en tanult tovább. Végül
meggondolta magát, és a Stanfordra iratkozott be. Larry a
tengerentúlon diplomázott, azt hiszem. Párizsban, vagy valami
hasonló helyen. Teljes kábulatban végeztük el az utolsó évet, és
többé nem láttuk viszont egymást.
– És ennyi éven át megőrizte ezt a titkot.
Swain bólintott.
– Akkor miért most? – kérdezte Maya. – Miért hajlandó
előállni az igazsággal?
– Tudja, miért.
– Nem hinném.
– Mert Joe halott – felelte a férfi. – Végre biztonságban érzem
magam.
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Christopher Swain szavai visszhangoztak Maya fülében,
miközben visszasétált a vendégparkolóba.
„Mert Joe halott…”
Végül minden ahhoz a bébimonitorhoz vezetett vissza.
Ideje kielemezni a helyzetet. Három lehetséges magyarázat
adódott arra, amit Maya a felvételen látott.
Az első, és legvalószínűbb, hogy valaki valamilyen
Photoshopszerű programmal buherálta meg. A technológia
létezett hozzá. Maya csupán rövid ideig látta a videót.
Könnyedén meg lehetett valósítani.
A második, hogy Maya odaképzelte Joe-t, vagy az elméje
valamilyen más módon tréfálta meg, és idézte elé az eleven Joe
arcmását. Eileen Finn előszeretettel küldözgetett érzéki
csalódásokon alapuló videókat, amikor az ember azt hiszi, hogy
egy bizonyos dolgot lát, aztán a kamera kissé odébb siklik, és
rájövünk, hogy a szemünk előre eldöntötte, mit fogunk látni. Ha
ehhez hozzátesszük Maya poszttraumás stressz-szindrómáját, a
gyógyszeres kezelést, azt, hogy meggyilkolták a nővérét, az
emiatti bűntudatát, azt a Central Park-i estét, meg minden
mást… hogyan vethette volna el ezt mint valós eshetőséget?
A harmadik, és legkevésbé valószínű magyarázatként az
maradt, hogy Joe még él.
Ha a második volt a válasz – ha mindez Maya fejében
játszódott le – nem sokat lehetett tenni. Mégis végig kellett
csinálnia, mert ugyan az igazság nem szabadít fel, valamiképp
mégis segít helyrebillenteni a világot. Viszont ha az első (a
Photoshop) vagy a harmadik (Joe még mindig él) a nyerő, akkor
ez minden kétséget kizáróan csak egyvalamit jelenthetett:

Valaki durván szórakozik vele.
És ha vagy az első vagy a harmadik, ez szinte biztosan maga
után vont még valamit: Isabella hazudott. Látta Joe-t a
bébimonitor felvételén. Az egyedüli ok, amiért Isabella úgy
tehetett, mintha nem látta volna Joe-t, aztán pedig
paprikaspray-vel fújta le Mayát, fogta az SD-kártyát, és
elmenekült, magától értetődőnek tűnt: ő is benne volt.
Maya beszállt a kocsijába, beindította a motort, és
bekapcsolta a saját zenelistáját. Az Imagine Dragons szólalt meg,
figyelmeztetve őt, hogy ne merészkedjen túl közel, ez a sötét
oldal, ahol démonok rejtőznek.
Ha sejtették volna.
Bekapcsolta a Hector autójára csempészett GPS alkalmazását.
Először is, feltéve, hogy Isabella benne volt, Maya nem olyannak
ismerte őt, mint aki egyedül cselekedne. Az édesanyja, Rosa, aki
szintén a jachton tartózkodott aznap esete, ugyanúgy benne lesz.
És a testvére, Hector is. Másodszor – tyűha, ma csupa számozott
listákban gondolkodott – természetesen nem lehetett kizárni,
hogy Isabella egészen messze elutazott, de Maya ezt kétségesnek
tartotta. Biztosan a közelben maradt. Már csak meg kellett
találnia.
Maya kivette a pisztolyt a kesztyűtartóból, rápillantott a
GPS-re, és látta, hogy Hector furgonja pillanatnyilag
Farnwoodban a személyzeti épületeknél parkol. Maya
rákattintott az előzményekre, és megnézte, hogy az elmúlt
néhány nap során merre járt a furgon. Az egyetlen hely, amely
nem illett a kerttervező munkarendjébe, egy patersoni
önkormányzati lakóépület címe volt New Jersey államban.
Hectornak persze élhettek ott barátai vagy egy barátnője. Valami
mégsem stimmelt vele.
Tehát most mi legyen?
Még ha Isabella valóban ott bújt is el, nem mehetett el
egyszerűen a címre, hogy aztán sorra bekopogjon minden ajtón.

Ennél határozottabb lépésre kell elszánnia magát. Lassacskán
már csak ez maradt. A legtöbb kérdésre választ kapott. Ki kellett
derítenie, ami még hátravolt, hogy egyszer és mindenkorra
pontot tehessen az ügyre.
Megszólalt a mobilja. Megnézte a hívóazonosítót. Shane
kereste.
– Halló!
– Mit műveltél?
A férfi hanghordozása hallatán Maya ereiben megfagyott a
vér.
– Miről beszélsz?
– Kierce nyomozó.
– Mi van vele?
– Tudja, Maya.
Maya nem válaszolt.
– Tudja, hogy bevizsgáltattam neked azt a lövedéket.
– Shane…
– Ugyanazzal a fegyverrel ölték meg Claire-t és Joe-t. Hogy az
ördögbe lehetséges ez?
– Shane, figyelj rám! Meg kell bíznod bennem, oké?
– Folyton ezt mondogatod. „Bízz bennem!” Mint valami
mantrát.
– Most sietek. – Értelmetlen – gondolta. Most semmiképp
nem tudja megmagyarázni neki ezt.
– Maya!
Maya kinyomta a telefont, és lehunyta a szemét.
Hagyd! – mondta magának.
Megindult a kihalt úton. Felzaklatta Shane hívása, amit
Christopher Swain mesélt neki, a fejében kavargó temérdek
érzelem és gondolat.
Talán ez adhat magyarázatot arra, ami ezután történt.
Egy furgon indult meg felé az ellenkező irányból. A fákkal
szegélyezett úttest egészen szűk volt, Maya ezért kissé jobbra

húzódott a kocsijával, hogy utat engedjen a közelgő járműnek.
Ám ahogy a furgon közelebb ért, hirtelen balra pördült, és elállta
Maya útját.
Maya beletaposott a fékbe, hogy elkerülje az ütközést.
Előrelóduló testét megfogta a biztonsági öv, de közben
ösztönösen felismerte a helyzetet.
Rátámadtak.
A furgon elvágta az utat, Maya ezért a sebváltóhoz kapott,
hogy hátramenetbe tegye az autót. Ekkor valaki megkocogtatta
az ablakát. Odanézett, és látta, hogy pisztolyt szegeznek rá. A
szeme sarkából valaki mást is észrevett az anyósülés oldali
ablaknál.
– Ne féljen! – A férfi hangját alig lehetett hallani az ablakon
át. – Nem akarjuk bántani.
Hogy termett ez a férfi ennyire gyorsan a kocsiablaknál?
Kizárt, hogy a furgonból szállt volna ki. Erre nem lehetett ideje.
A rajtaütést alaposan megszervezték. Valakinek a tudomására
jutott, hogy Maya a Solemani Szanatóriumban lesz. A félreeső
utat alig használták. Semmi forgalom. A két férfi tehát
valószínűleg a fák között bújt meg.
Maya mozdulatlanul ült, és átgondolta a lehetőségeit.
– Kérem, szálljon ki a kocsiból, és jöjjön velünk!
Első lehetőség: ragadd meg a sebváltót, és tedd rükvercbe a
kocsit.
Második lehetőség: kapd elő a pisztolyt a csípőtáskából.
Ez a megoldás egészen egyszerű okból nem működhetett. A
férfi a fejének szegezte a pisztolyt. Lehetséges, hogy a másik
ablaknál álló barátja is. Maya nem Wyatt Earp volt, a
revolverhős. Ha a férfi le akarná lőni, esélye sem lenne se a
fegyveréért kapni, se hátramenetbe tenni a sebváltót.
Maradt a harmadik lehetőség: hogy engedelmeskedik és
kiszáll a kocsiból…

A pisztolyos férfi ekkor ezt mondta: – Gyerünk, Joe már
várja!
A furgon oldalsó ajtaja lassan félresiklott. Ahogy a kocsijában
ült, mindkét kezét a kormányon tartva, Maya érezte, hogy a szíve
hevesen zakatol. Az oldalajtó már félig kinyílt. Maya hunyorított,
de semmit sem sikerült kivennie odabent. A pisztolyos férfihoz
fordult.
– Joe…? – kérdezte.
– Igen – felelte egyszerre ellágyuló hangon a férfi. – Jöjjön!
Látni szeretné, nem igaz?
Maya most először emelte a tekintetét a férfi arcára. Aztán a
másikra nézett. A férfinak nem volt fegyver a kezében.
A harmadik lehetőség…
Maya sírva fakadt.
– Mrs. Burkett!
Maya a könnyeivel küszködve mondta ki, hogy: – Joe…
– Igen. – A férfi most sürgetőbb hangnemben folytatta. –
Nyissa ki az ajtót, Mrs. Burkett!
Maya még mindig könnyes szemmel, tétován odanyúlt a zár
gombjához. Megnyomta, és megragadta a kilincset. A férfi
hátrébb lépett, hogy Maya kinyithassa az ajtót. Még mindig
Mayára célzott a fegyverével. Maya szinte kiesett a kocsiból. A
fegyveres már nyúlt volna, hogy felsegítse, de Maya még mindig
könnyek közt megrázta a fejét: – Hagyjon.
Felegyenesedett, aztán botladozva megindult a furgon felé. A
fegyveres hagyta. És ez mindent elmondott Mayának.
A furgon ajtaja még jobban oldalra siklott.
Négy férfi, állapította meg magában Maya. A sofőr, a másik,
aki az ajtót húzta el, az anyósülés oldalán lévő fickó, a fegyveres.
Ahogy Maya közelebb ért a furgonhoz, minden, ami a
kiképzéseken, a szimulátorokban és a céllövészeteken töltött
rengeteg órán belérögződött, egyszerre működésbe lépett.
Különös nyugalom ereszkedett rá, valamiféle zen közeli állapot,

olyasféle érzés, mintha a hurrikán szemében állna. Pillanatokon
belül lezajlik az egész, és így vagy úgy, ha élve megússza, ha nem,
kezdeményezően fog fellépni. Nem veszi kezébe a saját sorsát –
az efféle felfogás abszolút sületlenség – de ha az ember
megfelelő kiképzést kapott, és felkészült, egyfajta megnyugtató
magabiztossággal cselekedhet.
Maya még mindig botorkálva kissé félrefordította a fejét, épp
csak egy hajszálnyit, mert amit most lát majd, mindent el fog
dönteni. A fegyveres nem ragadta meg, amikor Maya kiszállt az
autóból. Maya szeméből ezért kezdtek el ömleni a hamis
könnyek, és ez volt az oka a tettetett hisztériának is. Hogy lássa,
hogyan reagál a férfi. A pasas bedőlt neki. Meg sem motozta.
Ez három dolgot jelentett…
Egy pillantást vetett a háta mögé. A férfi leeresztette a
fegyverét. Megnyugodott. Úgy érezte, hogy Maya már nem jelent
veszélyt.
Egy: senki sem figyelmeztette a férfit, hogy Mayánál fegyver
lesz…
Maya attól a pillanattól fogva tervezgette a mozdulatsort,
hogy könnyekre fakadt. A könnyeket fegyvernek szánta – azt
akarta elérni, hogy lankadjon elrablói figyelme; hogy
alábecsüljék; hogy időt nyerjen, mielőtt kiszáll a kocsiból, és
pontosan megtervezhesse, mit fog tenni.
Kettő: Joe tudta volna, hogy fegyvert visel…
A keze már majdnem a csípőjénél járt, amikor lassan
hátrafordult. Sokan nem is gondolnák, pedig így igaz:
marokfegyverrel nehéz pontosan lőni. Mozgó célpontot eltalálni
pedig elképesztően nehéz. A jól képzett rendőrök az esetek
hetvenhat százalékában nem találják el a célpontot egy-három
méterről. Civilek esetében ez az arány kilencven százalék fölötti.
Ezért folyton mozogni kell.
Maya a furgon hátulja fele pillantott. Aztán hirtelen
előrebukfencezett az úttestre, miközben előkapta a tokból a

Glockját, és a fegyvert már a férfira szegezve fordult a hátára. A
férfi észrevette a hirtelen húzást, reagált is volna, de már elkésett
vele.
Maya egyenesen a mellkasára célzott.
A való életben sosem megsebesíteni akarunk valakit a
lövéssel. A mellkas közepére, a legkiterjedtebb célpontra kell
irányítani a fegyvert, mert így a legnagyobb az esélye, hogy
legalább valamit eltalálunk, ha valamennyire mellétrafálnánk is,
és egymás után többször kell tüzelni.
Maya pontosan ezt tette.
A férfi összecsuklott.
Három, azaz a végkövetkeztetés: nem Joe küldte őket.
Egyszerre több minden történt.
Maya tovább bukfencezett, hogy ne kínáljon álló célpontot.
Arrafelé fordult, ahol az anyósülés melletti ablaknál lévő férfi
állt. Tüzelésre készen felkapta a fegyverét, de a férfi lebukott
Maya kocsija mögé.
Maradj mozgásban, Maya…
A furgon ajtaja hangos dörgéssel bezárult. A motor felbőgött.
Maya már a jármű mögé került, pajzsként használta azt, ha a
másik fickó esetleg lőni kezdene rá. Nyilvánvalóan nem
maradhatott ott. A furgon indulni készült, valószínűleg
hátramenetben, hogy elgázolja.
Maya ösztönös döntéseket hozott.
Menekülj!
A fegyveres férfit már leterítette. A furgonban lévők pánikba
estek. Az utolsó Maya kocsija mögé bújt el.
Amikor kételyeid támadnak, az egyszerű megoldást válaszd!
Maya még mindig a furgont használva pajzsként,
megiramodott az erdő irányába. A furgon meglódult hátrafelé,
kis híján elütve őt. Maya a jármű mellett maradt, aztán, az
anyósülés mellett lévő férfi szemszögéből teljes takarásban,
futva tette meg az utolsó néhány métert.

Ne állj meg…
Az erdő túl sűrű volt ahhoz, hogy futás közben
hátrakémleljen, kis idő után mégis elbújt egy fa mögé, és
megkockáztatott egy gyors pillantást. Az anyósülés mellett
rejtőző férfi nem eredt a nyomába. Egyenesen a furgonhoz
szaladt, és beugrott a mozgó járműbe. A kocsi kétszer
visszatolatva megfordult, aztán csikorgó kerekekkel elszáguldott
visszafelé az úton.
A fegyverest, akit Maya lelőtt, az út szélén hagyták.
Az egész közjáték, attól a pillanattól fogva, hogy Maya a földre
bukfencezett, egészen idáig, valószínűleg tíz másodpercig sem
tartott.
És most mi legyen?
Maya szinte azonnal döntött. Valójában nem volt választása.
Ha bejelentené az esetet, és megvárná a hatóságokat, egész
biztosan letartóztatnák. Azok után, hogy ott volt a parkban,
amikor Joe-t lelőtték, ő talált rá Tom Douglass holttestére, a
ballisztikai vizsgálatok egyezést találtak, most pedig még egy
férfit lelőttek Maya fegyverével – mindezt nem lenne könnyű
kimagyarázni.
Maya visszasietett az útra. A fegyveres a hátán hevert
szétvetett lábakkal.
Talán csak tettette, de Maya nem tartotta valószínűnek.
Ennek ellenére tüzelésre készen tartotta a pisztolyt.
Felesleges volt. A férfi nem élt.
Maya megölte.
Nem volt ideje merengeni ezen. Bármelyik pillanatban arra
jöhet egy autó. Maya gyorsan átvizsgálta a férfi zsebeit, és elvette
a tárcáját. Most nem pazarolhatta az idejét azzal, hogy megnézi,
kicsoda. Megfordult a fejében, hogy elveszi tőle a telefonját – a
sajátját amúgy sem használhatta –, de nyilvánvaló okból ez túl
kockázatosnak tűnt. Végül fontolóra vette, hogy elvegye-e tőle a
fegyverét, amit még mindig a kezében tartott, de ha minden

rosszul alakulna, egyedül ez bizonyíthatta, hogy Maya
önvédelemből ölt.
Ráadásul még mindig nála volt a Glock.
Fejben már átgondolt mindent. A fegyveres holtteste az út
szélénél feküdt. Nem kellett különösebb erőfeszítés ahhoz, hogy
fél méterrel odébb tolja, aztán az árokba lökje. Könnyebben
ment, mint Maya gondolta volna, vagy talán az adrenalin adott
pluszerőt neki. A férfi ernyedt teste egy fának csapódott.
A holttestre előbb-utóbb persze rátalálnak. Lehet, hogy egy
óra múlva. Lehet, hogy egy nap múlva. De addig is, Maya időt
nyer.
Visszarohant a kocsijához, és beült a volán mögé. A telefonja
megbolondult. Shane hívogatta. Valószínűleg mostanra Kierce is
tűnődni kezdett, vajon mi az ördög folyhat itt. A távolból egy
autó közelített. Maya megőrizte a nyugalmát. Beindította a
motort, és finoman rálépett a gázra. Egyszerű látogató volt, aki
épp hazaindult a Solemani Szanatóriumból. Ha a közelben
működött biztonsági kamera, a felvétel egy elszáguldó furgont
mutat majd, aztán egy-két perccel később egy átlagos tempóban
haladó BMW-t, amely indokoltan járt a környéken.
Lélegezz mélyeket, Maya! Ki és be. Szorít, ellazít…
Öt perccel később Maya már az országúton vezetett.

Maya egyre messzebb került a holttesttől.
Kikapcsolta a telefonját, aztán, mivel fogalma sem volt róla,
hogy így is bemérhetik-e, a kormányhoz csapta a mobilt.
Csaknem ötven kilométerrel távolabb megállt egy CVS
vegyesbolt parkolójában. Átvizsgálta a fegyveres férfi tárcáját.
Igazolványt nem talált benne, viszont a férfi négyszáz dollárt
tartott magánál készpénzben. Tökéletes. Mayának alig volt
készpénze, és nem szívesen használt volna bankautomatát.

A pénzen vett három eldobható mobilt és egy baseballsapkát.
Megnézte magát az üzlet mosdójának tükrében. Kész
katasztrófa. Amennyire lehetett, lemosta az arcát, és hátul
copfba fogta össze a haját. Felvette a baseballsapkát, és így már
egészen tűrhetően nézett ki.
Az emberrablók vajon hová mehettek?
Valószínűleg nem jelentettek már veszélyt. Nem lehetett
teljességgel kizárni annak lehetőségét, hogy elmennek Mayához,
és a háznál bevárják őt, de ez rendkívül kockázatosnak tűnt. A
furgont szinte biztosan lopták, vagy bérelték, és hamis
rendszámtáblát használtak, vagy valami hasonló, ezért inkább
lefújhatták az akciót.
Mayának ennek ellenére esze ágában sem volt hazamenni.
Felhívta Eddie-t. A sógora a második kicsengés után vette fel
a telefont. Maya elmondta neki, hová tart. Eddie azt válaszolta,
hogy már indul is oda, és hála az égnek nem kérdezősködött. Ez
is kockázatot jelentett, ám egészen minimálisat. Ennek ellenére,
amikor a Growin’ Up bölcsödéhez ért, Maya alaposan felmérte a
terepet. A bölcsőde elhelyezkedése érdekes módon egy katonai
báziséhoz hasonlított. Semmiképp nem lehetett észrevétlenül
megközelíteni. Többszintes biztonsági intézkedések védték.
Fegyverrel persze kétségkívül be lehetett volna jutni, ám mivel a
bejáratot és minden termet külön-külön elektromos zárral láttak
el, időben értesíteni lehetett a hatóságokat – a legközelebbi
rendőrőrs ráadásul egy háztömbnyire volt.
Maya még egyszer megkerülte az épületet. Semmi gyanús.
Amikor meglátta, hogy Eddie kocsija befordul a parkolóba,
odahajtott mögé. A Glock időközben visszakerült az övébe.
Eddie leállította az autóját. Maya leparkolt mellette, és átült
Eddie mellé.
– Mi ez az egész, Maya?
– Fel kell íratnom téged, hogy elhozhasd Lilyt.
– És az a furcsa telefonszám, amiről hívtál?

– Csak essünk túl rajta, rendben?
Eddie Maya szemébe nézett.
– Tudod, ki ölte meg Claire-t és Joe-t?
– Igen.
Eddie kivárt. Aztán csak annyit mondott: – De nem vagy
hajlandó elárulni nekem.
– Most még nem, így van.
– Mert…?
– Mert nincs rá időm. Mert Claire arra kért, hogy védjelek
meg téged.
– Lehet, hogy nem vágyom védelemre.
– Ez nem így működik.
– A francba is, már hogyne így működne. Talán ideje lenne
segítenem neked.
– Pillanatnyilag azzal segítesz a legtöbbet – válaszolta Maya –
ha bejössz velem.
Megragadta az ajtózár gombját, és meghúzta. Eddie ugyanezt
tette. Amikor egy pillanatra hátat fordított Mayának, amikor épp
kilépett volna a kocsiból, Maya egy borítékot csúsztatott sógora
laptoptáskájának aljába. Aztán ő is kiszállt.
Kitty óvó néni beengedte őket, aztán segített kitölteni a
nyomtatványokat. Miközben az azonosításhoz fényképet
készítettek Eddie-ről, Maya benézett a napsárga terembe, és
azonnal felfedezte odabent a kislányát. Lily láttán
megkönnyebbült. Köpenyt viselt, Maya egyik régi blúzát, és a
kezét mindenütt festék borította. A kislány arcán széles mosoly.
Maya csak állt ott, és érezte, hogy összeszorul a szíve.
Kitty lépett mögé.
– Szeretne beköszönni?
– Maya megrázta a fejét.
– Végeztünk?
– Igen. A sógora mostantól bármikor elviheti Lilyt.
– Vagyis nem kell idetelefonálnom, hogy engedélyezzem?

– Ezt kérte tőlünk, nem igaz?
– De igen.
– Akkor nem.
Maya bólintott, továbbra is Lilyt bámulta. Még egy utolsó
pillantást vetett a kislányára, aztán elfordult az ablaktól. Az óvó
néni szemébe nézett.
– Köszönöm.
– Jól érzi magát?
– Igen. – Aztán a nő válla felett Eddie-re pillantott. – Jobb, ha
indulunk.
Amikor már mindketten kiértek a parkolóba, Maya elkérte
Eddie-től a telefonját. A sógora ellenvetés nélkül odanyújtotta
neki. Maya a honlapon keresztül bejelentkezett a GPS
nyomkövető applikációjába.
Hector kocsija még mindig a patersoni épületnél állt.
Remek. Ideje újra kezdeményezőleg fellépni. Megfordult a
fejében, hogy esetleg megkérhetné Eddie-t, hadd tartsa még
magánál a mobilját, de valaki rájöhet a csalásra, és bemérhetné.
Ezért inkább visszaadta neki.
– Köszönöm.
– Hajlandó vagy végre elárulni, mi folyik itt?
Amikor a kocsikhoz értek, Maya megkérte, hogy várjon még
egy másodpercet. Felnyitotta a kocsija hátsó ajtaját, megkereste
a szerszámosládát, és elővett belőle egy csavarhúzót.
– Most meg mit csinálsz? – kérdezte Eddie.
– Kicserélem a rendszámtábláinkat.
Úgy kalkulált, hogy Kierce egyelőre nem ad ki ellene általános
körözést, de az elővigyázatosság nem árthatott. Maya az első
lökhárítóval kezdte. Eddie elővett egy tízcentest, és az érmét
csavarhúzónak használva nekilátott a hátulsó leszerelésének.
Két perccel később már végeztek is.
Maya kinyitotta a kocsija ajtaját, hogy beszálljon. Eddie csak
állt, és figyelte.

Maya egy pillanatra megtorpant. Millió dolgot szeretett volna
elmondani a sógorának – Claire-ről, Joe-ról, mindenről.
Kinyitotta a száját, de mindenki másnál jobban tudta, hogy
ebből semmi jó nem származhat. Ma még nem. Most nem.
– Szeretlek, Eddie.
A férfi a tenyerével takarta el a lenyugvó nap sugarai elől a
szemét.
– Én is szeretlek, Maya.
Maya beült a kocsiba, és elindult Patersonba.

32
Hector Dodge Ramjére egy Fulton Street-i többemeletes
lakóépület parkolójában lelt rá, Patersonban.
Maya leparkolt az utcában, és besétált a kapun. Megnézte,
nincs-e nyitva a Dodge valamelyik ajtaja, hátha az egyiket
sikerül kinyitnia. Nem járt szerencsével. Azt fontolgatta, mit
tegyen. Semmiképp nem lehetett kideríteni, hogy Hector melyik
lakásban lehet a sok közül. Ezenkívül azt sem tudta, hogy a férfi
Isabellával van-e, vagy sem. Azzal már elkésett, hogy ilyesmivel
törődjön. Egészen egyszerű célt tűzött ki maga elé.
Kiszedi Hectorból, hogy hol találja Isabellát.
Ezért aztán visszaült a kocsijába, és várt. Az épület bejáratán
tartotta a szemét, időnként pedig egy-egy pillantást vetett
Hector kisteherautója felé, ha a férfi netán másik irányból
közeledne. Fél óra telt el így. Maya bánta, hogy nincs semmiféle
internetkapcsolata – szerette volna megnézni, hogy Corey –
amint azzal Maya számolt – közzétett-e már néhány részletet az
EAC gyógyszeripari konszernnel kapcsolatban, de a mobilját
összetörte, az eldobható telefonokat pedig csak beszélgetésre és
szöveges üzenetekhez lehetett használni. Fogadni mert volna,
hogy kikerült már valami. Ez megmagyarázná az emberrablási
kísérletet. Corey nyilvánosságra hozta a sztori egy részét, mire
valaki, valószínűleg valamelyik Burkett megpróbálta elvarrni a
szálakat.
Hector jelent meg a kapuban.
Maya már előhúzta a pisztolyt a tokjából. Hector elővette a
kocsi távirányítóját, és megnyomta a gombot. A kisteherautó
lámpái felvillantak, és kinyílt a központi zár. Hector

nyugtalannak tűnt, bár sosem volt jellemző rá, hogy lazának
vagy önfeledtnek mutatkozzon.
Maya egészen egyszerű haditervet dolgozott ki. Követi
Hectort a kocsihoz, lopva beül mögé, a pisztolyt az arcába
nyomja, és kiszedi belőle, hol van Isabella.
Körmönfontnak aligha lehetett volna nevezni, de
bonyolultabb megoldásra nem volt idő.
Ám amint Maya a kisteherautó mögül megindult a férfi felé,
rájött, hogy talán nem is lesz szükség erre.
Isabella lépett ki a ház kapuján.
Bingó.
Maya lebukott a kocsi mögé. Akkor hát mi legyen? Megvárja,
amíg Hector elhajt, és utána lép akcióba? Ha pisztolyt nyom
Isabella arcába, míg Hector még a közelben van, vajon hogyan
reagálna a férfi? Maya úgy sejtette, hogy zokon venné a dolgot.
Volt mobilja. Segítséget hívhat, vagy kiáltozni kezd,
vagy…valahogyan elszúrja az egészet.
Nem, Mayának meg kell várnia, hogy elmenjen.
Hector beült a kisteherautóba. Maya guggolva egy kocsival
közelebb osont hozzá. A pisztolyt takarásban tartotta. Remélte,
hogy senki sem látja lopakodni.
Isabella balra indult.
Várjunk csak!
Maya arra számított, hogy Isabella elbúcsúzni jött ki, vagy
hogy még néhány szót váltson a bátyjával az autó ablakán át. De
tévedett.
Isabella beült Hector mellé a kisteherautóba.
Maya két lehetőség közül választhatott. Egy: visszamegy a
kocsijához, és követi őket. Komolyan fontolóra vette, hogy ezt
tegye, de attól félt, hogy elveszítené őket, és a mobilja nélkül már
nem tudta volna bemérni a helyzetüket.
Kettő…
Elég!

Az autóhoz sietett, felrántotta a hátsó ajtót, gyorsan beült, és
Hector tarkójához szorította a pisztoly csövét.
– Kezeket a kormányra! – Aztán Isabella felé bökött a
fegyverrel, mielőtt újra Hector tarkójába nyomta volna azt. –
Maga is, Isabella. Kezeket a kesztyűtartóra!
Egy pillanatig mindketten döbbenten meredtek rá.
– Mozgás!
Óvatosan lerakták a kezüket, ahogy Maya utasította őket.
Mayának eszébe jutott, legutóbb mennyire alábecsülte Isabellát,
ezért előrenyúlt, és kikapta Isabella kezéből a retiküljét.
Belekukkantott.
Igen, ott lapult benne a paprikaspray és a nő mobilja.
Hector telefonja a pohártartóban pihent. Maya fogta, és
Isabella táskájába dobta. Kíváncsi lett volna, vajon Hectornál
volt-e fegyver. A pisztolyt továbbra is a fejéhez szorítva,
végigtapogatta a férfit a nyilvánvaló helyeken. Semmi. Fogta a
kisteherautó kulcsát, és azt is a táskába rakta. A táskát a padlóra
ejtette maga előtt, és ekkor látott meg valamit, amitől elakadt a
lélegzete.
A szín vonta magára a figyelmét…
– Mit akar tőlünk? – kérdezte Isabella.
A vezetőülés mellett egy ruhahalom hevert a padlón.
– Nem teheti meg, hogy csak úgy fegyvert…
– Pofa be! – ordított rá Maya. – Ha csak lélegezni mer,
szétlövöm Hector fejét.
A halom tetején szürke melegítőfelső hevert. Maya félretolta a
lábával. És alóla, oly tisztán láthatóan, hogy Maya kis híján
meghúzta dühében a ravaszt, az erdőzöld ing bukkant elő.

– Beszéljen! – sziszegte Maya.
Isabella haragos tekintettel meredt rá.
– Utolsó esély.

– Nincs mit mondanom.
Ehelyett Maya kezdett bele.
– Hector nagyjából ugyanolyan termetű, mint Joe. Szóval úgy
sejtem, ő játszotta el Joe szerepét a videón. Maga beengedte a
házba. Ő előadta a jelenetet. Lily ismeri Hectort. Nem kellett
kényszeríteni, hogy odamenjen hozzá. Aztán fogtak egy
videofelvételt Joe arcáról… – Az a mosoly. Amit a videón
villantott rá. – Te jó ég, csak nem az esküvői videóról ollózták
rá?
– Nincs mit mondanunk magának – erősködött Isabella. –
Nem fog megölni minket.
Elég! Maya erősen megmarkolta a pisztolyt, és lesújtott vele
Hector orrára. A porc nagyot reccsent. Hector felüvöltött
fájdalmában. Vér csörgött az ujjai között.
– Talán nem fogom megölni magukat – válaszolta Maya – de
először a vállát lövöm szét. Aztán a könyökét. Aztán a térdét.
Szóval kezdjen beszélni!
Isabella tétovázott.
Maya hátrahúzta a pisztolyt, és még egyszer rácsapott
Hectorra, ezúttal a halántékára. A férfi felnyögött, és oldalra
bukott. Isabella ösztönösen elkapta a kezét a műszerfaltól, és
megpróbálta a testvére után kapni. Maya arcon vágta a nőt a
pisztoly oldalával, épp csak annyira, hogy fájjon, de komoly
sérülést ne okozzon.
Ugyanakkor most már Isabella is vérzett.
Aztán Maya Hector vállához szorította a fegyver csövét.
– Várjon! – kiáltotta Isabella.
Maya nem mozdult.
– Azért csináltuk, mert megölte Joe-t!
Maya nem vette el a fegyver csövét.
– Ki mondta ezt magának?
– Mit számít az?

– Úgy gondolja, hogy megöltem a saját férjemet – válaszolta
Maya, és a kezében lévő pisztoly felé biccentett. – Akkor miért
hiszi azt, hogy nem fogom egyszerűen lelőni a testvérét?
– Édesanyánk biztatott fel minket.
Ezúttal Hector szólalt meg.
– Ő mondta, hogy maga ölte meg Joe-t. Azt mondta, hogy
segítenünk kell, hogy bebizonyítsa.
– Segíteni? Hogyan?
Hector felült.
– Hogyan akartak segíteni, Hector?
– Ahogy mondta, felvettem Joe ruháit. A bébimonitorral
felvettük. Aztán visszavittem az SD-kártyát Farnwoodba. A
család felbérelt egy fickót, aki ügyesen bánik a Photoshoppal.
Egy órával később már vissza is értem az SD-kártyával a házba,
Isabella pedig a helyére rakta.
– Várjunk csak – hökkent meg Maya – honnan tudott a
bébimonitorról?
Isabella gúnyosan fújt egyet.
– A férje temetése után egy nappal egyszerre csak felbukkan
egy digitális képkeret előre feltöltött családi képekkel? Ne
szórakozzon már! Maga az egyedüli anyuka az ismerőseim közül,
aki nem tart képeket otthon a kislányáról. Még festményeket
sem akaszt a falra. Szóval, amint megláttam azt a képkeretet…
mégis mennyire néz hülyének?
Mayának eszébe jutott, mennyire rendesen viselkedett
Isabella azokon a felvételeken, hogy mindig mosolygott és
elfoglalta magát.
– Tehát elmondta az édesanyjának?
Isabella feleslegesnek érezte, hogy válaszoljon.
– És ha jól sejtem, az ő ötlete volt, hogy fújjon le
paprikaspray-vel.

– Fogalmam sem volt, mit csinál majd, miután látta a
felvételt. Nekem csak az SD-kártyát kellett elvennem magától.
Hogy ne mutathassa meg másoknak is.
El akarták szigetelni.
– Ha megmutatja nekem – folytatta Isabella – úgy kellett
tennem, mintha semmi különöset sem látnék.
– Miért?
– Maga szerint miért?
Persze nyilvánvaló volt.
– Arra számítottak, hogy hibát követek el, hogy
megkérdőjelezem a saját épelméjűségemet…
Maya elhallgatott. Egyenesen elbámult mellettük, ki a
kisteherautó szélvédőjén. Isabella és Hector értetlenül nézték,
aztán odafordultak, hogy kiderítsék, mi vonta magára Maya
figyelmét.
Közvetlenül Hector kisteherautója előtt Shane állt.

– Ha megmoccannak – fordult Hectorhoz és Isabellához
Maya –, agyonlövöm magukat.
Kinyitotta a hátsó ajtót, kiszállt, és hátranyúlt, hogy magával
vigye Isabella retiküljét. Shane csak állt ott, és várt. A szeme
vérágasnak tűnt.
– Mit művelsz? – kérdezte Shane.
– Átvágtak – felelte Maya.
– Tessék?
– Hector felvette Joe ruháit. Aztán valaki Photoshoppal
rámásolta a videóra Joe arcát.
– Vagyis Joe…?
– Halott. Igen. Hogyan találtál rám, Shane?
– GPS-szel.
– Nincs nálam a telefonom.

– Mindkettőtök kocsijára nyomkövetőt tettem – válaszolta
Shane.
– Miért?
– Mert egy ideje nem vagy önmagad – felelte a férfi. – Már a
bébimonitorügy előtt sem voltál az.
Maya nem válaszolt.
– Szóval, igen, én hívtam fel dr. Wut. Úgy gondoltam,
rábírhat, hogy folytasd a terápiát. És igen, nyomkövetőket
raktam az autóitokra, ha netán segítségre lenne szükséged.
Aztán Kierce megkeresett a ballisztikai vizsgálatok miatt, te
pedig nem vetted fel a telefont, amikor hívtalak…
Maya hátrapillantott a kisteherautó felé. Semmi mocorgás.
Lélegezz mélyeket…
– El kell valamit mondanom neked, Shane.
– A ballisztikai vizsgálattal kapcsolatban?
Maya megrázta a fejét.
Szorít, ellazít…
– Azzal az Al Qa’im-i nappal kapcsolatban.
Shane összezavarodott.
– Mi van vele?
Maya kinyitott a száját, becsukta.
– Maya!
– Addigra már veszítettünk embereket. Jó embereket. Nem
voltam hajlandó még többet elveszíteni.
A szeme megtelt könnyekkel.
– Tudom – válaszolta Shane. – Ez volt a küldetésünk.
– Aztán észrevettük azt a városi terepjárót. És hallgattam,
ahogy a társaink segítségért könyörögnek. Az SUV egyre
közelebb ért hozzájuk. Célba vettük őket. Bejelentettük. De nem
engedték, hogy kiadjam a tűzparancsot.
– Persze – válaszolta Shane –, hiszen biztosra akartak menni,
hogy nem civilek.
Maya bólintott.

– Ezért vártunk – folytatta Shane.
Shane szájának sarka ekkor megrándult.
– Durva volt hallgatni őket. Tudom. De helyesen
cselekedtünk. Vártunk. Az előírások szerint jártunk el. Nem a mi
hibánk volt, hogy azok a civilek meghaltak. Amikor megkaptuk
az engedélyt…
Maya megrázta a fejét.
– Nem kaptuk meg az engedélyt.
Shane értetlenül nézett rá.
– Kikapcsoltam a rádiót.
– Hogy mi… miről beszélsz…?
– Az ÖMP visszaüzent rádión, hogy várjunk még.
Shane a fejét csóválta.
– Mi van?
– Nem adtak nekünk engedélyt. Úgy vélték, hogy a
terepjáróban legalább egy civil utazik, valószínűleg kiskorú.
Rádión megüzenték, hogy csupán fele-fele annak az esélye, hogy
a kocsiban lévők az ellenség.
Shane légzése egyre szakadozottabbá vált.
– De hallottam…
– Nem hallottad, Shane. Én közvetítettem nektek, emlékszel?
Shane csak állt ott döbbenten.
– Azt hitted, hogy amit a hangfelvételen hallani, árthat
nekünk, mert ujjongva ünnepeltük, hogy elpusztítottuk a
célpontot. De Corey nem ezzel tartott sakkban. A kezében volt a
felvétel, ahogy a rádión közlik velem, hogy civilek utazhatnak a
terepjáróban.
– És te mégis tüzet nyitottál – mondta Shane.
– Igen.
– Miért?
– Mert nem érdekeltek a civilek – felelte Maya. – Engem csak
a bajtársaink érdekeltek.
– Jesszusom, Maya.

– Döntést hoztam. Nem voltam hajlandó még valakit
elveszíteni a mieink közül. Nem, ha rajtam múlott. És ha civilek
is meghaltak, ha járulékos veszteségekkel kellett számolni, hát
legyen. Már nem érdekelt. Ez az igazság. Azt hiszed, azért
gyötörnek ezek a szörnyű emlékek, mert bűntudatot érzek a
halott civilek miatt. Épp ellenkezőleg, Shane. Azért törnek rám,
mert nem érzek bűntudatot. Nem azoknak az áldozatoknak a
halála kísért. Az nem hagy nyugodni, Shane, az a tudat emészt,
hogy ha újra ott fent lennék, pontosan ugyanezt tenném.
Most Shane szeme lábadt könnybe.
– Szóval nem kell agyturkásznak lenni ahhoz, hogy rájöjj.
Minden este kénytelen vagyok átélni, ami történt… de nem
változtathatok a végkimenetelen. Ezért nem fognak soha elmúlni
a kísértő emlékek, Shane. Minden éjjel újra ott találom magam
azon a helikopteren. Minden éjjel megoldást igyekszem találni
arra, hogyan mentsem meg azokat a katonákat.
– És minden éjjel újra megölöd azokat a civileket – állapította
meg Shane. – Uramisten…
Egy lépést tett Maya felé, ölelésre tárta szét a karját, de Maya
lerázta. Gyorsan elfordult, és hátrapillantott. Isabella és Hector
még mindig mozdulatlanul ültek.
Ideje volt indulni.
– Kierce mit mondott neked, Shane?
– Joe-t és Claire-t ugyanazzal a fegyverrel ölték meg – felelte
Shane. – De te már tudtad ezt, igaz? Kierce elmondta neked.
Maya bólintott.
– Nekem viszont nem árultad el, Maya.
Maya feleslegesnek érezte, hogy válaszoljon.
– Mindent elmondtál nekem, csupán annak a ballisztikai
vizsgálatnak az eredményét nem közölted velem.
– Shane…
– Sejtettem, hogy egyedül akarod megtalálni Claire gyilkosát.
A zsaruk semmire sem mentek. Te viszont rájöttél valamire.

Maya a kisteherautóra szegezte a tekintetét. Nem azért, hogy
Hectoron és Isabellán tartsa a szemét, inkább azért, mert nem
akart Shane szemébe nézni.
– Már azelőtt átadtad nekem azt a lövedéket, hogy Joe-t
lelőtték volna – folytatta Shane. – Megkértél, hogy derítsem ki,
ugyanabból a pisztolyból lőtték-e ki, mint amelyik Claire-rel
végzett. A két lövedék megegyezett. Nem voltál hajlandó
elárulni, honnan szerezted. És most már tudom, hogy ugyanez a
fegyver végzett Joe-val is. Hogy lehetséges ez?
– Csak egyféleképp – felelte Maya.
Shane a fejét csóválta, de már tudta. Maya most ránézett, és
egyenesen a szemébe mondta: – Én tettem. Én öltem meg Joe-t.
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Maya a baseballsapkában vezette Hector kisteherautóját. A
hátsó kapun át Farnwoodba tartott, és a főépület felé hajtott
tovább. Mostanra besötétedett. A biztonságiak még őrizték a
birtokot, de meglehetősen hanyagul. Senki sem vette a
fáradságot, hogy ellenőrizze, vagy megállítsa az ismerős Dodge
Ramet.
Shane lefogta Hectort és Isabellát, nehogy bárkinek jelt
adhassanak. Maya az eldobható mobilról felhívta a Bőr és
Csipkét, és Lulut kérte.
– Már nem segíthetek – közölte vele Lulu.
– Szerintem pedig igen.
Miután kinyomta a telefont, Maya leparkolt a főépület
mellett. A parkban sötétség honolt. Maya hátraosont, és
elfordította a konyha ajtajának gombját. Az ajtó nyitva volt. A
ház üresnek és nyugodtnak tűnt. Egyetlen lámpát sem hagytak
égve. Maya megindult a kandalló felé, és ott megállt. Aztán
egymagában leült az elülső szalonban, és várt. Múltak a percek.
Maya szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez.
Hirtelen felvillanó emlékképekben felidézte a múltat, de az
első kép, a fegyvertároló széf kinyitása változtatott meg mindent.
Először jött haza a tengerentúlról Claire halála után. Ellátogatott
a nővére sírjához. Joe vitte el kocsival. Furcsán viselkedett, de ez
nem keltett különösebb gyanút Mayában. Ugyanakkor
eltűnődött a férjén, azon, hogy milyen kevés időt töltöttek
valójában együtt a viharos szerelem, Maya szolgálata, Joe
munkája miatt.

Valóban azon morfondírozott akkor, hogy valójában
mennyire nem ismeri ezt a férfit? Nem. Csak most, a történtek
tudatában gondolta ezt.
A fegyverszekrény kinyitása változtatott meg mindent.
Ha fegyverekről volt szó, Maya mindig kínos alapossággal járt
el. A pisztolyai mindig ragyogtak, ezért abban a pillanatban,
hogy elővette a Smith & Wesson 686-osait, egészen biztosan
megtudott valamit.
Az egyiket – amelyiket a titkos rekeszben tartotta –
használták.
Amikor Maya hazajött, Joe megint előadta, mennyire gyűlöli
a fegyvereket, és hogy semmi kedve kijárni vele a lőtérre, és hogy
komolyan azt szerette volna, ha egyet sem tartana otthon.
Röviden, túl sokat tiltakozott.
Így visszagondolva furcsának hatott, hogy egy férfi, akit
ennyire nem érdekeltek a fegyverek, mégis ragaszkodott hozzá,
hogy az ujjlenyomatát hozzáadják a páncélszekrény
adatbázisához.
– A biztonság kedvéért – magyarázta Joe. – Sosem lehet
tudni.
Akadnak pillanatok az ember életében, amikor minden
megváltozik. Ez is azokhoz az internetes érzéki csalódásokhoz
hasonlított. Látunk valamit, aztán egészen kicsit elmozdítunk
valamit, és minden megváltozik. Maya így érezte magát, ahogy a
kezében tartotta a pisztolyt, amit egy fegyverekhez láthatóan
cseppet sem értő személy megpróbált megtisztítani.
Mintha gyomorszájon vágták volna. A legdurvább módon
elárulták. Egy ágyban aludni az ellenséggel – ostobának érezte
magát. Valahogy mégis rettenetesen, szörnyen logikusnak tűnt.
Maya tudta.
Bármennyire igyekezett tagadni, tudta, hogy ezzel a
pisztollyal, az ő pisztolyával ölték meg a nővérét. Már azelőtt
tudta, hogy kiment a lőtérre, és elvitte a töltényt Shane-nek. Már

azelőtt tudta, hogy rábeszélte Shane-t, hogy titokban hasonlítsa
össze a Claire fejében talált .38-as lövedékkel.
Joe ölte meg Claire-t.
Mégsem zárhatta ki annak lehetőségét, hogy téved. Hogy egy
ügyes bérgyilkos feltörte a széfet, elvitte, aztán visszacsempészte
a fegyverét. Hogy mégsem Joe tette. Ezért cserélte ki egymással
a két Smith & Wesson 686-ost, használta azt az állam területén
kívül, amelyiket Joe korábban kivett a széf titkos rekeszéből, és
rakta a helyére a New Jersey-ben nyilvántartásba vett fegyvert,
amit addig elöl tartott. Ügyelt rá, hogy a többi pisztolya közül
egyik se legyen töltve, és egyhez se legyen lőszer…
Kizárólag a titkos rekeszbe rejtett Smith & Wessonhoz.
Elkezdett kutatni Joe holmija között, és szándékosan
nyomokat hagyott. Maya tudatni akarta Joe-val, hogy sejt
valamit. Hogy kiugrassza a nyulat a bokorból. Hogy
információhoz jusson, amivel ráveheti, hogy árulja el, miért ölte
meg Claire-t.
Igen, Kierce-nek igaza volt. Maya hívta fel aznap este Joe-t, és
nem fordítva történt.
„ Tudom, mit tettél, ” közölte akkor Joe-val.
„Miről beszélsz?”
„Bizonyítani is tudom.”
Megkérte Joe-t, hogy találkozzon vele azon a helyen a Central
Parkban. Maya korábban érkezett, és felmérte a területet.
Észrevette a két suhancot – később megtudta, hogy Emilio
Rodrigónak és Fred Katennek hívták őket –, ahogy a
Bethesda-szökőkút felé tartanak. Rodrigo mozgásából
megállapította, hogy a férfinál fegyver van.
Tökéletes. Rájuk lehet húzni a gyilkosságot, de elítélni nem
fogják őket.
Amikor találkoztak, Joe megkapott minden esélyt.
„Miért ölted meg Claire-t!”

„Mintha azt mondtad volna, bizonyítani is tudod, Maya.
Semmid sincs ellenem.”
„Fogok találni bizonyítékot. Addig nem nyugszom. És
pokollá teszem az életedet!”
Joe ekkor húzta elő a megtöltött Smith & Wesson 686-ost,
amit a széf titkos rekeszében talált. Rámosolygott Mayára. Maya
legalábbis így hitte. Valószínűleg túl sötét volt ehhez, és a
tekintetét egyébként is a pisztoly vonta magára. De most, ahogy
felidézte magában a történteket, megesküdött volna rá, hogy Joe
mosolygott.
Egyenesen Maya mellkasának közepére célzott.
Bármit gondolt is korábban Maya – bármiket mondott is
arról, hogy tudja – egyetlen pillanat alatt kiröppent az ablakon a
férfi láttán, akinek örök hűséget esküdött, és most töltött
fegyvert szegezett rá. Maya tudta, és mégsem hitte el. Valójában
úgy érezte, csak tévedés lehet, és ha színvallásra készteti,
megtudja, mit nem vett észre, vagy hogyan értette félre a
helyzetet.
Joe, a gyermeke apja, nem lehetett gyilkos. Maya nem
oszthatta meg az ágyát és az életét olyasvalakivel, aki
megkínozta és meggyilkolta a nővérét. Még nem lehetett elvetni
annak esélyét, hogy valamiképp kimagyarázza az egészet.
Amíg Joe meg nem húzta a ravaszt.
Most, a sötét szalonban ülve, Maya lehunyta a szemét.
Még mindig tisztán emlékezett Joe arckifejezésére, amikor
nem sült el a pisztoly. Újra meghúzta a ravaszt. Aztán megint.
„Kivettem a gyújtószeget.”
„Micsoda!”
„Kivettem a kakasból a gyújtószeget, hogy ne lehessen
elsütni.”
„Lényegtelen, Maya. Sosem fogod bebizonyítani, hogy én
öltem meg őt.”
„Igazad van.”

Maya ekkor vette elő a másik Smith & Wessont, azt, amelyiket
Joe arra használt, hogy három lövéssel megölje Claire-t. Az első
két golyóval szándékosan nem halálos lövést adott le. Kiváló
céllövő volt. A legtöbb lepukkant utcai rabló nem az. Ezért ha
egyetlen lövéssel végez vele, az túl nyilvánvaló lett volna.
Kierce: „Az első golyó a férje bal vállába fúródott. A második
a kulcscsontja jobb peremében akadt el.”
Maya ballonkabátot és kesztyűt viselt, amiket készpénzért
vásárolt az Üdvhadsereg egyik boltjában. Bármilyen
lőpormaradvány csak ezekre kerülhetett. Gyorsan lekapta őket,
és az Ötödik sugárúton egy kukába hajította őket. Nem
találhatták meg a ruhákat, ám ha mégis, és lőport találnak
rajtuk, nagy ügy – egyiket sem lehetett visszavezetni hozzá.
Ekkor lehajolt, és átölelte a haldokló Joe-t, ügyelt rá, hogy
rengeteg vér kerüljön a blúzára. Mindkét pisztolyt a
kézitáskájába
tette,
aztán
visszabotorkált
a
Bethesda-szökőkúthoz. „Segítség… kérem… segítsen valaki… a
férjemet…”
Senki sem kutatta át a holmiját. Miért tették volna.
Bűncselekmény áldozata volt. Eleinte mindenkit Maya esetleges
sérülései és a gyilkosok kézre kerítése foglalkoztatott. A zűrzavar
kifizetődött. Maya eredetileg meg akart szabadul a táskájától – a
két pisztolyon kívül semmi sem volt benne –, de végül nem
kellett megtennie. Hazavitte, majd a gyilkos fegyvert egy folyóba
hajította. A nyilvántartásban szereplő Smith & Wesson kakasába
visszarakta a gyújtószeget, és visszarakta a pisztolyt a széfbe.
Kierce ezt vitte el és vizsgáltatta meg.
Maya tudta, hogy a ballisztikai vizsgálat igazolja majd az
„ártatlanságát”, és összezavarja a rendőröket. Ugyanaz a fegyver
végzett Joe-val és Claire-rel. Mayának sziklaszilárd alibije volt
Claire halálának idejére – a tengerentúlon szolgált –,
következésképp semmiképp nem lehetett egyikük gyilkosa sem.
Nem tetszett neki az ötlet, hogy két ártatlan embert – Emilio

Rodrigót és Fred Katent – rendőrségi eljárásnak teszi ki, de az
egyiküknél tényleg fegyvert találtak. Maya ezenkívül azt is tudta,
hogy a tanúvallomásának köszönhetően, miszerint mindketten
símaszkot viseltek, a vádak nem fogják megállni a helyüket.
Sosem fogják lecsukni őket ezért.
A korábbi tettéhez viszonyítva a járulékos veszteség ezúttal
elhanyagolhatónak számított.
Az ügy megoldhatatlan kuszaságnak bizonyult, Maya pedig
pontosan ezt akarta elérni. Claire-t meggyilkolták, és a nővére
gyilkosa
elnyerte
büntetését.
Vége.
Egyfajta
igazságszolgáltatásnak lehetett felfogni. Maya nem tudott
mindent, mégis eleget tudott. Ő és a kislánya immár
biztonságban lesznek.
Aztán
a
bébimonitor
felvétele
megint
mindent
megváltoztatott.
Maya hallotta, ahogy egy kocsi áll meg a ház előtt. Kinyílt a
bejárati ajtó. Maya hallotta, hogy Judith arról beszél, mennyire
unalmas volt a rendezvény. Neil is vele volt. És Caroline is.
Hármasban léptek be a szalonba.
Judith felkapcsolta a villanyt, és felsikoltott.
Maya csak ült ott mozdulatlanul.
– Te jó ég – szólalt meg Judith – halálra rémisztettél. Mit
keresel itt, Maya?
– Occam borotvája – felelte Maya.
– Tessék?
– „Egy adott jelenséget egyformán jól leíró magyarázatok
közül a legkevesebb feltevésen alapulót kell választani.” – Maya
elmosolyodott. – Röviden, általában a legegyszerűbb
magyarázat a legvalószínűbb. Joe nem élte túl, hogy lelőtték.
Csak velem akartátok elhitetni ezt.
Judith a két gyermekére nézett, aztán visszafordult Mayához.
– Te találtad ki azt a bébimonitoros attrakciót, Judith. Te
mondtad Rosa családjának, hogy én öltem meg Joe-t, de nem

tudtad bizonyítani. Ezért úgy döntöttél, kiugratod a nyulat a
bokorból.
Judith nem látta értelmét, hogy tagadjon.
– Na és ha ezt tettem? – A hangja fagyosan csikorgott. –
Semmiféle törvény nem tiltja, hogy megpróbáljunk elkapni egy
gyilkost.
– Tudtommal sem – értett egyet Maya. – Természetesen
elejétől fogva volt egy sejtésem. Manipulálod az embereket. Az
egész pályád arról szól, hogy elmetrükköket használj.
– Azok pszichológiai kísérletek.
– Csak a szavakon lovagolsz. Én viszont láttam meghalni
Joe-t. Tudtam, hogy nem lehet életben.
– De hát sötét volt – vágott vissza Judith. – Tévedhettél is
volna. Valamiképp rászedted Joe-t. Rávetted, hogy menjen el
arra a félreeső helyre a parkban. Ő is rászedhetett volna téged.
Vaktöltényekre cserélhette volna a lövedékeidet. Vagy valami
hasonló.
– De nem tette.
Neil megköszörülte a torkát.
– Mit akarsz tőlünk, Maya?
Maya nem törődött vele, a szemét Judithra szegezte.
– Még ha nem is veszem be, hogy életben van, még ha nem is
török meg a nyomás alatt, és vallom be a dolgot, tudtad, hogy
valamiképp reagálni fogok.
– Igen.
– Kitalálom, hogy valaki szórakozik velem. Nyomozni kezdek.
Talán hibázom, és rám tudod bizonyítani a gyilkosságot.
Valahogy elbotlok. Ráadásul csupán annyit kellett kiderítened,
mennyit tudok. És mindannyian kivettétek a részeteket anyuci
kis pszichológiai kísérletéből. Caroline azzal jött nekem, hogy
szerinte a testvérei még élnek, és hogy Kierce-et a család fizette.
Puszta koholmányok. De rengeteg minden történt velem
egyszerre. A bébimonitor, az eltűnt ruhák, a telefonhívások.

Bárkinek kétségei támadtak volna az épelméjűsége felől. Ahogy
nekem magamnak is. Őrültnek kellett volna lennem ahhoz, hogy
meg se forduljon a fejemben, hogy esetleg elment az eszem.
Judith elmosolyodott.
– Miért jöttél ide, Maya?
– Egy kérdésem van hozzád, Judith.
A nő kivárt.
– Honnan tudtad, hogy megöltem Joe-t?
– Vagyis bevallod?
– Hát persze. De te honnan tudtad? – Maya előbb Neilre,
aztán Caroline-ra pillantott. – Elmondta neked, Caroline?
Caroline a homlokát ráncolta, és az édesanyjához fordult.
– Egyszerűen tudtam – felelte Judith. – Egy anya tudja ezt.
– Ugyan már, Judith. Onnan tudtad, hogy megöltem, mert
tisztában voltál vele, hogy van indítékom.
– Most miről beszél? – kérdezte Caroline.
– Joe megölte a nővéremet.
– Ez nem igaz – csattant fel Caroline, akár egy durcás
kisgyerek.
– Joe ölte meg Claire-t – nyomatékosította Maya –, és az
édesanyád tudott róla.
– Anya!
Judith szeme szikrákat vetett.
– Claire lopott tőlünk – vágott vissza.
– Anya! – hökkent meg Caroline.
– Ami még ennél is rosszabb, Claire mindannyiunkat
megpróbált elpusztítani: az egész Burkett családot. Joe csupán
megakadályozni akarta ebben. Megpróbált érvekkel hatni rá.
– Megkínozta – válaszolta Maya.
– Pánikba esett. Ezt elismerem. Claire nem akarta elárulni
neki, mit tett. Nem volt hajlandó információval szolgálni neki.
Nem helyeslem, amit tett, de a nővéred kezdte. Megpróbálta
tönkretenni a családunkat. Neked igazán illene értened ezt,

Maya. Ő volt az ellenség. Az ember teljes erejével lecsap az
ellenségre. Azt vetsz be ellene, amit csak tudsz. Nincs helye
irgalomnak.
Maya érezte a dühöt, de nem engedte, hogy feleméssze.
– Ostoba, gonosz asszony.
– Hé! – kelt anyja védelmére Neil. – Ebből elég!
– Nem érted, ugye, Neil? Azt hiszed, hogy Joe a családi
vagyont védte? Hogy ez az EAC gyógyszeripari konszernről
szólt?
Ahogyan Neil az édesanyjára nézett, igazolta Mayát. Maya kis
híján nevetésben tört ki. Judithhoz fordult.
– Ezzel etetted Joe-t is, ugye? Claire leleplezte az igazságot a
gyógyszerészeti csalásotokról. És most, hogy minden a te fejedre
zúdult, a tiédre, Neil, többé nem bízhattál anyuci tervében.
Pánikba estél, és rám küldted azokat az emberrablókat. Ki
akartad deríteni, hogy mit tudok. És meséltél a fiúknak az
elmeállapotomról. Azt mondtad nekik, hogy ha azzal jönnek,
hogy Joe vár rám, majd összeomlok?
Neil leplezetlen gyűlölettel meredt rá.
– Legalábbis elgyengülsz.
Judith lecsukta a szemét.
– Ostoba – mormolta maga elé.
– „Joe már várja.” Ezt mondta a pasas. És ezzel követted el a
hibát, Neil. Tudod, ha Joe állt volna e mögött, ha Joe küldte
volna rám azokat a fickókat, mindenképp figyelmeztette volna
őket, hogy fegyver lesz nálam. Ezek a fickók nem számítottak rá.
– Maya!
Judith szólalt meg.
– Megölted a fiamat.
– A fiad megölte a nővéremet.
– Joe halott. Nem lehet ítélőszék elé állítani. Viszont három
tanú hallotta most a vallomásodat. Eljárást indíttatunk.

– Nem érted – válaszolta Maya. – Joe nem csak a nővéremet
ölte meg. Ő ölte meg Theo Morát is…
– Az egy félresikerült beavatási szertartás volt.
– Megölte Tom Douglasst.
– Erre nincs bizonyítékod.
– És megölte a másik fiadat.
Ez mindenkit elhallgattatott. Néhány másodpercre síri csend
telepedett a szobára, az a fajta súlyos csend, amikor még a
bútorok is visszatartják a lélegzetüket.
– Anya! – szólalt meg végül Caroline. – Ez ugye nem igaz?
– Persze hogy nem – vágta rá Judith.
– De igaz – mondott ellent Maya. – Joe ölte meg Andrew-t.
Caroline az anyja felé fordult.
– Anya!
– Ne hallgass rá! Hazugság.
De Judith hangja megreszketett.
– Ma Christopher Swainnél jártam, Judith. Elmesélte, hogy
Andrew összeomlott azon a hajón, hogy Andrew közölte Joe-val,
hogy mindannyiukat fel fogja adnia azért, amit Theóval tettek.
Aztán Andrew felment a felső fedélzetre, Joe pedig utána ment.
Csend.
Caroline elsírta magát. Neil úgy nézett az édesanyjára, mintha
segítségért esdekelne.
– Ez nem azt jelenti, hogy Joe ölte meg – ellenkezett Judith. –
Ez pusztán a beteg elméd valamilyen lidérces képzelgése, de épp
te mesélted el, hogyan történt. Te magad mondtad el nekem az
igazat.
Maya bólintott.
– Andrew leugrott. Öngyilkos lett.
– Igen.
– És Joe látta. Ő legalábbis ezt mesélte nekem.
– Igen, nyilván.

– Csak az a gond, hogy nem ez történt. Joe és Andrew együtt
mentek fel arra a fedélzetre hajnali egykor.
– Így van.
– Viszont senki sem jelentette be Andrew eltűnését másnap
reggelig. – Maya félrebillentette a fejét. – Ha Joe látta kiugrani
az öccsét, tényleg nem fújt volna ott azonnal riadót?
Judith szeme elkerekedett, mint akit gyomorszájon ütöttek.
Maya most értette meg. Judith szintén nem akarta elfogadni a
valóságot. Tudta, és mégsem tudta. Bámulatos, milyen vakká
tudjuk tenni magunkat az efféle nyilvánvaló igazságokra.
Judith térdre rogyott.
– Anya! – ugrott oda hozzá Neil.
Judith szűkölve sírt, akár egy megsebzett állat.
– Ez nem lehet igaz.
– De az – válaszolta Maya, most már állva. – Joe ölte meg
Theo Morát. Ő ölte meg Andrew-t. Ő ölte meg Claire-t. Ő ölte
meg Tom Douglasst. Hány emberrel végzett még, Judith?
Nyolcadikos korában baseballütővel vert fejbe egy gyereket. A
gimnáziumban elevenen próbált megégetni egy másikat egy lány
miatt. Az idősebb Joseph tudott ezekről. Ezért bízta a vállalat
vezetését Neilre.
Judith csak csóválta a fejét.
– Egy gyilkost neveltél fel.
– Te pedig feleségül mentél hozzá.
Maya bólintott.
– Így van.
– Valóban azt gondolod, hogy megtéveszthetett téged?
– Nem gondolom. Tudom.
Judith még mindig térdepelve felnézett rá.
– Kivégezted.
Maya nem válaszolt.
– Nem önvédelemből tetted. Be is vitethetted volna.
– Igen.

– Ehelyett úgy döntöttél, hogy megölöd.
– Megint védeni próbáltad volna, Judith. Nem adhattam erre
esélyt. – Maya egy lépést tett az ajtó felé. Neil és Caroline
hátrébb húzódtak. – De most minden ki fog derülni.
– Ha így lesz – felelte Judith –, börtönben fogod tölteni az
életed hátralévő részét.
– Igen, talán. De az EAC gyógyszerészeti konszern ügye is
nyilvánosságra kerül. És vége.
– Várj! – mondta erre Judith, és felállt.
Maya megtorpant.
– Esetleg egyezséget köthetnénk.
– Anya, miről beszélsz? – háborodott fel Neil.
– Csitt! – Judith Mayára emelte a tekintetét. – Igazságot
akartál a nővérednek. Megkaptad. És most mindannyian
összefogunk.
– Anya!
– Csak hallgassatok végig! – Judith Maya vállára tette a kezét.
– Joe-ra kenjük rá az EAC gyógyszeripari vállalat botrányát.
Elhintjük, hogy talán emiatt gyilkolták meg. Értitek? Senkinek
sem kell megtudnia az igazságot. A bűnös megbűnhődött. És
lehet… lehet, hogy igazad volt, Maya. Abban, hogy… hogy egy
Káint neveltem fel, hogy megölje Ábelt. Fel kellett volna
ismernem. Nem tudom, sikerül-e valaha megbékélnem
magamban ezzel, vagy jóvátehetem-e, de ha most nem veszítjük
el a fejünket, talán még megmenthetem a másik két
gyermekemet. És téged is megmenthetlek, Maya.
– Az egyezségekkel már elkéstél, Judith – jelentette ki Maya.
– Igaza van, anya.
Neil szólalt meg. Maya odafordult felé, és látta, hogy pisztolyt
szegez rá.
– Nekem viszont jobb ötletem van – közölte Mayával. –
Elloptad Hector kisteherautóját. Betörtél hozzánk. Egészen
biztosra veszem, hogy fegyver is van nálad. Beismerted, hogy

megölted Joe-t, és most minket is meg akarsz ölni. Én viszont
még időben lelőlek téged, és megmenekülünk. Így is Joe-ra
kenjük majd az EAC-botrányt, de így már nem kell életünk
végéig azon idegeskednünk, hogy egy nap elárulsz bennünket.
Neil az édesanyjára pillantott. Judith elmosolyodott. Caroline
is bólintott. A család egyetértett.
Neil három lövést adott le.
Költői igazságszolgáltatás – gondolta magában Maya. Ő is
ennyiszer lőtt Joe-ra.
Maya összerogyott, szétvetett karokkal és lábakkal elterült a
földön. A hátán hevert. Mozdulni sem tudott. Arra számított,
hogy fázni fog, de nem így történt. A hangfoszlányokat hallott:
– Senki sem fogja megtudni…
– Kutassátok át a zsebeit…
– Nincs nála fegyver.
Maya elmosolyodott, és a kandalló felé pillantott.
– Min mosolyog…?
– Mi az ott a kandallópárkányom? Olyan, mint…
– Jaj, ne…
Maya pislogott egyet, aztán lecsukódott a szeme. A hangokat
várta – a helikoptert, a puskaropogást, a halálsikolyokat – hogy
megindítsák a rohamukat. De nem jöttek. Ezúttal nem. Soha
többé nem fognak.
Sötétség és csend telepedett rá, aztán végre békesség áradt
szét benne.
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A lift ajtaja már majdnem összezárul, amikor meghallom, hogy
egy nő utánam kiált.
– Shane?
A résbe dugom a kezem, tartom a liftet.
– Szia, Eileen.
Eileen mosolyogva belibben, és arcon csókol.
– Rég nem láttalak.
– Igazán rég.
– Jól nézel ki, Shane!
– Te is, Eileen.
– Hallom, térdprotézist kaptál. Jól vagy?
Csak rálegyintek. Mindketten elmosolyodunk.
Kellemes ez a nap.
– Hogy vannak a gyerekek? – kérdezem.
– Nagyszerűen. Említettem már, hogy Missy a Vassaron
tanít?
– Mindig is okos lány volt. Akárcsak az anyja.
Eileen megérinti a karomat, és ott hagyja a kezét. Mindketten
egyedülállók vagyunk, habár valaha régen voltak jobb napjaink.
Ennyi elég is erről. Innentől csendben várjuk, hogy felérjen a lift.
Mostanra nyilván látták már a videót, amit a farnwoodi
kandallópárkányon álló bébimonitor közvetített – akkoriban úgy
mondták: „vírusszerűen terjedt”, ha valami ennyire felkapottá
vált az interneten –, ezért elmesélem, amit még tudok.
Aznap este, miután rábeszélt, hogy tartsam szemmel Hectort
és Isabellát, Maya felhívott valakit, aki Corey-val, a Leleplezővel

dolgozott. Sosem tudtam meg a nevét. Ahogy senki más sem. A
bébimononitor valós időben közvetítette az eseményeket.
Röviden, az egész világ végignézhette, ami aznap este a
Burkett-házban történt. Élőben. Corey, a Leleplező már akkor
jelentős tényezőnek számított – az átláthatóság efféle
megnyilvánulásai abban az időben még gyerekcipőben jártak –,
az aznap esti eseményeket követően viszont az ő oldala lett a
leglátogatottabb az interneten. Magától értetődően nem
szíveltem őket, amiért nyilvánosságra hozták a bevetésünkről
készült felvételt. Corey Rudzinski azonban végül arra használta
az ismertséget, amit Maya az aznap esti akciójával szerzett neki,
hogy rengeteg jót tegyen. Rémült, megsebzett, tehetetlen
emberek, akik egészen addig féltek feltárni az igazságot, hirtelen
felbátorodtak, és a nyilvánosság elé léptek. Korrupt kormányok
és nagyvállalatok buktak meg.
Végső soron tehát ezt ötlötte ki Maya: hogy valós időben tárja
a világ elé az igazságot. Csakhogy senki sem számított ilyen
brutális végkifejletre.
A szemünk láttára elkövetett gyilkosságra.
Kinyílt a liftajtó.
– Csak utánad – engedem előre Eileent.
– Köszönöm, Shane.
Követem őt a folyosón, még mindig sántikálok a frissen
beültetett térdkalács miatt. Érzem, hogy a szívem szinte
szétnyomja a mellkasomat. Elismerem, ahogy öregszem, egyre
érzelgősebb vagyok. Sokkal gyakrabban elsírom magam az élet
kellemes pillanatain.
Amikor befordulok a sarkon, és belépek a kórházi szobába,
elsőként Daniel Walkert pillantom meg. Már harminckilenc éves
és százkilencvenhárom centi magas. Három emelettel feljebb
dolgozik radiológusként. Mellette a húga, Alexa. Ő harminchét,
és digitális dizájnnal foglalkozik, habár fogalmam sincs, ez
pontosan mit is takar.

Mindketten átölelnek és megpuszilnak.
Eddie is itt van a feleségével, Selinával. Eddie közel tíz évig élt
özvegyként, mielőtt újra megházasodott. Selina csodás asszony,
és örülök, hogy Eddie boldogságra lelt Claire elvesztése után.
Eddie-vel kezet fogunk, és pasisan félig átöleljük egymást.
Aztán az ágyra siklik a tekintetem, ahol Lily újszülött
kislányát tartja a karjában.
Bumm. A szívem szinte szétrobban a mellkasomban.
Fogalmam sincs, Maya abban a tudatban ment-e el aznap este
Burkettékhez, hogy meg fog halni. A pisztolyt a kocsijában
hagyta. Egyesek szerint azért tette, hogy Burkették ne
hivatkozhassanak önvédelemre. Meglehet. Maya hagyott nekem
egy levelet, amit a halála előtti napon írt. Eddie-nek is hagyott
egyet. Azt kérte benne, hogy ha bármi történne vele, Eddie
nevelje fel Lilyt. Eddie látványos sikerrel tette ezt. Maya azt írta,
reméli, hogy Daniel és Alexa jó testvérei lesznek a kislányának.
Lily ennél jóval többet kapott tőlük. Maya engem kért fel, hogy
legyek Lily keresztapja, a keresztanya pedig Eileen lett. Maya azt
szerette volna, ha részei maradunk a lánya életének, de Eddie,
Daniel, Alexa, később pedig Selina mellett nem hiszem, hogy
ránk is szüksége lett volna.
Azért maradtam – és maradok – vele, mert azzal a vadsággal
szeretem Lilyt, amit a férfiak általában a saját gyermeküknek
tartogatnak. És talán valami másért is. Lily mindenben az
édesanyjára ütött. Úgy néz ki, mint az édesanyja. Úgy viselkedik,
mint az édesanyja. Ha vele vagyok, ha megteszek neki valamit –
legyenek türelemmel! –, egyedül így őrizhetem meg magamnak
Mayát. Lehet, hogy önző dolog, nem tudom, de hiányzik Maya.
Előfordult, hogy amikor hazavittem Lilyt egy kosármeccs vagy
mozi után, szinte úgy éreztem, hogy Mayához rohanok, hogy
mindent elmesélhessek neki, ami aznap történt, és
megnyugtassam, hogy minden rendben van Lilyvel.
Butaság, igaz?

Lily most felém fordítja a tekintetét, és elmosolyodik. Az
édesanyja mosolya az, habár csak ritkán látom ennyire
ragyogónak, mint most.
– Nézd, Shane!
Lily nem emlékszik az édesanyjára. Ez őrület.
– Ügyes voltál, kicsim – mondom.
Az emberek persze Maya bűneit emlegetik. Valóban megölt
civileket. Valóban kivégzett egy embert, bármivel próbálnánk is
igazolni a tettét. Ha életben marad, börtönbe került volna. Efelől
semmi kétség. Az is lehet, hogy a börtön helyett választotta a
halált. Vagy azért, hogy Burkették biztosan lebukjanak, és örökre
eltűnjenek a gyermeke életéből, neki pedig ne kelljen egy
cellában rohadnia.
Maya egyértelműen kijelentette nekem, hogy sosem érzett
bűntudatot amiatt, amit a tengerentúlon tett. Azok a
szörnyűséges emlékek mégis minden éjjel gyötörték. Azokat,
akik nem éreznek megbánást, nem kísértik a tetteik, nemde?
Maya jó ember volt. Nem érdekel, mások miként vélekednek.
Eddie egyszer azt mondta nekem, hogy néha úgy érezte, a
halál
elválaszthatatlan
Mayától,
követi
őt.
Furcsa
megfogalmazás. De azt hiszem, értem, mire gondolt. Azok után,
ami Irakban történt, Maya nem tudta elcsendesíteni a hangokat.
A halál vele maradt. Maya próbált elszaladni előle, de a halál
folyton megkocogtatta a vállát. Nem hagyta békén. Szerintem
Maya felfogta ezt, és mindenekelőtt azt akarta elérni, hogy a
halál ne járjon Lily nyomában is.
Maya nem hagyott levelet Lilynek, hogy amikor majd ilyen
vagy olyan idős lesz, bontsa fel. Nem mondta meg Eddie-nek,
hogyan nevelje fel, vagy hogy miért őt választotta. Egyszerűen
tudta. Tudta, hogy Eddie lesz a megfelelő apa neki. És igaza lett.
Évekkel ezelőtt Eddie megérdeklődte tőlem, mit gondolok, mit
mondjon Lilynek a biológiai szüleiről, és mikor. Fogalmunk sem
volt. Maya gyakran hangoztatta, hogy a gyerekekhez nem jár

használati utasítás. Ránk bízta a dolgot. Remélte, hogy azt fogjuk
tenni, ami Lilynek a legjobb, és akkor, amikor elérkezik az ideje.
Végül, amikor Lily elég nagy lett ahhoz, hogy megértse,
elmondtuk neki.
A förtelmes igazságot jobbnak véltük egy kicicomázott
hazugságnál.
Dean Vanech, Lily férje szökken be a szobába, és csókolja meg
a feleségét.
– Szia, Shane!
– Gratulálok, Dean!
– Köszönöm.
Dean a seregben szolgál. Fogadok, hogy Mayának imponálna
a dolog. A boldog pár az ágyon ül, és a gyermeküket csodálja,
ahogy az új szülőkhöz illik. Hátrapillantok Eddie-re. A szemében
könnyek ülnek. Odabiccentek.
– Nagyapa – mondom neki.
Eddie képtelen válaszolni. Megérdemli ezt a pillanatot. Neki
köszönhető, hogy Lilynek jó gyerekkora volt, én pedig hálás
vagyok ezért. Mindig számíthat rám. Ahogy Daniel és Alexa is.
Ahogy Lily is.
Maya persze tudta ezt.
– Shane!
– Tessék, Lily?
– Szeretnéd kézbe venni?
– Nem is tudom. Eléggé kétbalkezes vagyok.
Lily hallani sem akar efféle kifogásokról.
– Nyugodtan fogd csak meg.
Utasítgat. Akár az anyja.
Az ágyhoz lépek, Lily pedig odanyújtja nekem a kisbabát,
ügyel rá, hogy a pici fejét a könyökhajlatomra tegye. Áhítathoz
hasonló érzéssel bámulok le rá.
– A Maya nevet adtuk neki – közli Lily.
Bólintok, mivel nem tudok megszólalni.

Maya – az én Mayám, a régi Maya – és én rengeteg embert
láttunk meghalni. Sokszor emlegettük, hogy aki halott az halott.
Ennyi volt, mondta ilyenkor Maya. Meghalunk. Vége. Most
azonban nem vagyok már ennyire biztos ebben. E pillanatban
lenézek, és úgy vélem, tévedtünk.
– Maya itt van velem. Tudom.
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