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Első fejezet
Amikor az első golyó a mellkasomba fúródott, a lányomra
gondoltam. Legalábbis szeretném ezt hinni. Szinte azonnal
elveszítettem az eszméletemet. Ha igazán őszinte akarok lenni,
arra sem emlékszem, hogy lelőttek. Tudom, hogy sok vért
veszítettem. Tudom, hogy a második golyó súrolta a
koponyámat, de addigra valószínűleg már nem voltam
magamnál. Tudom, hogy a szívem megállt egy rövid időre.
Mégis szeretném azt hinni, hogy miközben élet és halál között
lebegve feküdtem, Tarára gondoltam.
Megjegyzem: nem láttam éles fényt vagy alagutat. Vagy
nem emlékszem.
Tara, a lányom még csak fél éves. A bölcsőjében feküdt.
Nem tudom, vajon a lövések megijesztették-e. Biztosan.
Valószínűleg felsírt. Nem tudom azt sem, hogy a gyereksírás
ismerős, de kellemetlen hangja áthatolt-e az agyamra
ereszkedett ködön, és eljutott-e a tudatomig. Ha igen, nincsen
emlékem róla.
Tara születésének pillanatára viszont tisztán emlékszem.
Emlékszem, ahogy Monica – Tara édesanyja – utolsó erejét
összeszedve tol még egyet. Emlékszem, ahogy megjelenik Tara
feje. Én láttam meg elsőként a lányomat. Mindenki hallott már
a keresztutakról az életben. Tudjuk, hogy amikor egy ajtó
becsukódik, kinyílik egy másik, hogy az életben ciklusok
vannak, amelyek váltják egymást, mint az évszakok. De amikor
az embernek megszületik a gyereke... az szinte szürreális
élmény. Mintha besétálnánk egy Star Trek-szerű portálon, és

hirtelen egy új valóságba csöppennénk. Minden megváltozik. Mi
magunk is megváltozunk, mint amikor egy egyszerű elem
szokatlan katalizátorral találkozik, és átalakul valami sokkal
bonyolultabbá. Az egész addigi világunk megszűnik létezni, és
összezsugorodik egy három kiló húsz dekás csomagra.
Nehéz feladat apának lenni. Igen, tudom, hogy mindössze
hat hónapnyi tapasztalattal a hátam mögött még amatőr
vagyok. A legjobb barátomnak, Lennynek négy sráca van. Egy
lány és három fiú. A legnagyobb, Marianne tíz éves, a legkisebb
alig múlt egy. Elég Lenny folyamatosan boldog és hajszolt arcát
és a terepjárója padlóját borító ételmaradékokat megnéznem,
hogy rájöjjek, semmit sem tudok még. És el is fogadom ezt. De
amikor komolyan elbizonytalanodom, vagy megijedek a
kihívástól, amelyet egy gyerek felnevelése jelent, a bölcsőben
heverő magatehetetlen lényre pillantok, találkozik a
tekintetünk, és eltűnődöm, létezik-e bármi, amit ne tennék meg
érte. Gondolkodás nélkül feláldoznám az életemet. És ha
teljesen őszinte akarok lenni, akkor bárki másét is.
Egyszóval szeretném azt hinni, hogy amikor a két golyó a
testembe fúródott, és kezemben egy félig elfogyasztott
müzliszelettel a konyhám linóleumpadlójára zuhantam, amikor
saját vérem egyre növekvő tócsájában feküdtem, sőt, még
amikor megállt a szívverésem, akkor is tenni próbáltam
valamit, hogy megvédjem a lányomat.
♦

Sötétben tértem magamhoz.
Először fogalmam sem volt, hol lehetek, azután meghallottam
jobbról a sípolást. Ismerős hang. Nem mozdultam. Csak a sípoló
hangot figyeltem. Olyan érzés volt, mintha cukorszirupba

mártották volna az agyamat. Először egy primitív inger hatolt
át rajta: szomjúság. Sosem gondoltam volna, hogy ennyire ki
tud száradni a szám. Mondani akartam valamit, de a nyelvem
száraz taplóként tapadt a szájpadlásomra.
Egy alak lépett a szobába. Megpróbáltam felülni, de éles
fájdalom hasított a nyakamba. Visszazuhant a fejem a párnára.
Ismét elnyelt a sötétség.
♦

Amikor újra felébredtem, nappal volt. Éles fénysugarak
fúródtak a szobába a redőny lécei között. Hunyorogtam. Fel
akartam emelni a kezemet, hogy a védjem a szemem, de a
kimerültség nem engedte, hogy a testem végrehajtsa az
utasítást. A torkom még mindig borzalmasan ki volt száradva.
Mozgást hallottam, és hirtelen egy alak magasodott fölém.
Rápillantottam. Egy ápolónő volt. Annyira más volt ez a
nézőpont, mint amit megszoktam, hogy ösztönösen megijedtem.
Semmi sem stimmelt. Nekem kellene ott állnom, és lefelé
néznem, nem pedig fordítva. Háromszög alakú, fehér kalapja
olyan volt, mint valami madár. Életem jelentős részét
különböző kórházakban töltöttem, de nem hiszem, hogy valaha
láttam volna ilyen kalapot máshol, mint a tévében vagy a
moziban. Az ápolónő tagbaszakadt, fekete teremtés volt.
– Dr. Seidman?
Hangja meleg juharszirupként ömlött rám. Nagy nehezen
bólintottam.
Az ápolónő valószínűleg gondolatolvasó volt, mert a
kezében már egy pohár vizet tartott. Az ajkaim közé dugta a
szívószálat, én pedig mohón szívni kezdtem.
– Lassan – szólt rám gyengéden.

Meg akartam kérdezni, hol vagyok, de ez elég
egyértelműnek
tűnt.
Kinyitottam
a
számat,
hogy
megkérdezzem, mi történt, de ezúttal is egy lépéssel előttem
járt.
– Szólok az orvosnak – mondta az ajtó felé indulva. – Most
csak pihenjen.
– A családom... – krákogtam.
– Azonnal visszajövök. Ne izgassa fel magát.
♦

Körülnéztem a kórteremben. Kissé kába voltam a
gyógyszerektől, de a látottakból így is le tudtam vonni bizonyos
következtetéseket. Tipikus kórházi szobába kerültem. Ez
egyértelműnek tűnt. A bal oldalamon egy állványról infúziós
tasak lógott, amelyből vékony cső kígyózott a karomig. A
neoncsövek alig hallhatóan zümmögtek. A szoba jobb felső
sarkában, egy kihajtható állványon tévékészülék pihent.
Nagyjából egy méterre az ágy lábától hatalmas üvegablak
foglalta el a fal jó részét. Hiába hunyorogtam, nem láttam
keresztül rajta. Minden valószínűség szerint állandó megfigyelés
alatt állok, állapítottam meg, ami azt jelentette, hogy az
intenzív osztályon fekszem. Vagyis minden bizonnyal
valamilyen komoly dolog történt velem.
Valami húzta a hajamat, és viszketett a fejem. Arra
tippeltem, hogy bekötözték. Ellenőrizni próbáltam az
állapotomat, de az agyam nem igazán akart együttműködni.
Tompa fájdalom lüktetett bennem, de nem tudtam
meghatározni, honnan ered. A végtagjaim elnehezültek,
mellkasomat mintha satuba fogták volna.
– Dr. Seidman?

Az ajtó felé villant a tekintetem. Alacsony, tetőtől talpig
műtősruhába öltözött nő lépett a szobába. A szájmaszk a
nyakában himbálódzott. Harmincnégy éves vagyok. Nagyjából
velem egykorúnak tűnt.
– Dr. Heller vagyok – mutatkozott be közelebb lépve. –
Ruth Heller.
Megmondta a keresztnevét. A szakmabelinek kijáró
udvariasság. Ruth Heller a szemembe nézett. Próbáltam
összpontosítani. Az agyam még mindig le volt lassulva, de
éreztem, hogy kezdek magamhoz térni.
– A Szent Erzsébet Kórházban van – folytatta dr. Heller
alkalomhoz illő komorsággal.
A háta mögött kinyílt az ajtó, és egy férfi lépett be a
helyiségbe. Az agyamra ereszkedett köd miatt nem láttam
teljesen tisztán, de nem tűnt ismerősnek. A férfi összefonta a
karját, és kiszámított lezserséggel a falnak támaszkodott. Nem
orvos, gondoltam. Egy idő után az ember felismeri a kollégákat.
Dr. Heller futó pillantást vetett a férfira, majd ismét felém
fordult.
– Mi történt? – kérdeztem.
– Meglőtték – felelte. Majd hozzátette: – Kétszer.
Egy pillanatra elhallgatott, és ismét a fal mellett álló férfira
pillantott, de az nem mozdult. Kinyitottam a számat, hogy
mondjak valamit, de Ruth Heller megelőzött.
– Az egyik golyó súrolta a koponyáját. A lövedék szó szerint
megskalpolta. Nyilván tudja, hogy az ilyen sérülések rendkívül
nagy vérveszteséggel járnak.
Igen, tudtam. Aki komoly fejsérülést szenved, általában úgy
vérzik, mintha lefejezték volna. Ez magyarázatot ad a kínzó
viszketésre. Ruth Heller egy pillanatra elhallgatott, ezért

rákérdeztem:
– És a másik golyó?
Heller hosszan kifújta a levegőt.
– Az egy kicsit komplikáltabb ügy.
Csendben vártam, hogy folytassa.
– A lövedék a mellkasán érte, és megsértette a szívburkot.
Ennek következtében nagy mennyiségű vér szivárgott a szív és
a burok közé. A kiérkező mentősök nem tudták kitapintani a
pulzusát, ezért el kellett törniük a szegycsontját...
– Doktor? – szakította félbe a falnál álló férfi, és egy
pillanatra azt hittem, hozzám beszél. Ruth Heller bosszúsan
elhallgatott. A férfi ellökte magát a faltól. – A részletek ráérnek
később is. Ilyenkor minden perc számít.
A doktornő összevonta a szemöldökét, de láttam rajta, hogy
nincs kedve ellenkezni.
– Itt maradok, és figyelem a beteg állapotát, ha nem
probléma mondta a férfinak.
Dr. Heller eltávolodott az ágyamtól, és most a férfi
magasodott fölém. A feje túl nagy volt a vállához képest, úgy
tűnt, mintha a nyaka bármelyik pillanatban összeroppanhatna
a súly alatt. Haját rövidre vágatta, csak a homlokán hagyott
meg néhány hosszabb tincset. Állán ocsmány szakáll
éktelenkedett, amelytől rovarszerű lett az arca. Mindent
egybevetve úgy festett, mint egy fiúbanda tagja, aki túl sokat
szív. Rám mosolygott, de a mosolyában nem volt semmi
melegség.
– Bob Regan nyomozó vagyok a kasseltoni rendőrségtől –
mutatkozott be. – Tudom, hogy jelen pillanatban kissé össze
van zavarodva.
– A családom... – kezdtem.

– Arra is rátérek – szakított félbe. – De mielőtt ismertetném
az ügy részleteit, fel kell tennem néhány kérdést.
A válaszomra várt. Igyekeztem lesöpörni az agyamról a
pókhálókat, és azt feleltem:
– Rendben.
– Mi az utolsó emléke?
Lázasan kutattam a memóriámban. Emlékeztem, hogy
aznap reggel felkeltem, felöltöztem. Benéztem Tarához.
Bekapcsoltam a kiságy fölé erősített fekete-fehér forgójátékot,
amelyet az egyik kollégámtól kaptam, aki váltig állította, hogy
segít stimulálni a csecsemők agyműködését. A forgó nem
mozdult, és a bádoghangú dallamot sem kezdte el játszani.
Lemerült benne az elem. Elhatároztam, hogy délután kicserélem
benne, majd elindultam le a földszintre.
– Müzliszeletet eszem – feleltem végül.
Regan bólintott, mintha számított volna erre a válaszra.
– A konyhában volt?
– Igen. A mosogatónál.
– Aztán?
Erősebben koncentráltam, de semmi más nem jutott
eszembe. Megráztam a fejemet.
– Egyszer már felébredtem. Éjszaka. Akkor is itt voltam,
azt hiszem.
– Ez minden?
Ismét megpróbáltam visszaemlékezni, de hiába.
– Igen, ez minden.
Regan felcsapott egy noteszt.
– Ahogy az orvos mondta, kétszer magára lőttek. Nem
emlékszik a fegyverre vagy a lövés hangjára?
– Nem.

– Azt hiszem, ez érthető. Súlyosan megsérült, Marc. A
mentősök azt hitték, meghalt.
Éreztem, hogy megint kiszárad a szám.
– Hol van Tara és Monica?
– Haladjunk sorjában. – Regan a noteszét bámulta, nem
nézett rám. Szörnyű balsejtelem kezdett eluralkodni rajtam. –
Hallott betörni egy ablakot?
Kábának éreztem magam. Megpróbáltam elolvasni az
infúziós tasak címkéjét, hogy lássam, mivel zsibbasztanak. Nem
sikerült. Nyilván valamilyen fájdalomcsillapító. Valószínűleg
morfin. Próbáltam leküzdeni a hatását.
– Nem – válaszoltam.
– Biztos benne? A ház hátsó ajtajánál betört egy ablak. Az
elkövető feltehetően úgy jutott be.
– Nem emlékszem üvegcsörömpölésre – feleltem. – Tudják,
ki...
Regan ismét a szavamba vágott.
– Nem, egyelőre nem. Azért teszem fel ezeket a kérdéseket.
Hogy kiderítsük, ki tette. – Felnézett a noteszból. – Vannak
ellenségei?
Tényleg ezt kérdezte tőlem? Fel akartam ülni, hogy jobban
szemügyre vehessem, de esélyem se volt. Nem tetszett, hogy
ezúttal én vagyok a beteg, és nekem kell az ágyban feküdnöm.
Azt mondják, az orvosokból lesz a legrosszabb páciens.
Valószínűleg a hirtelen szerepcsere az oka.
– Tudni akarom, hogy van a feleségem és a lányom.
– Megértem – bólintott Regan, és volt valami a hangjában,
amitől jeges borzongás futott végig a gerincemen. – De most
nem engedhetjük meg, hogy ez elvonja a figyelmét, Marc.
Egyelőre még nem. Segíteni akar, igaz? Akkor haladjunk

sorjában. – Ismét a noteszére pillantott. – Szóval, vannak
ellenségei?
Meddőnek és értelmetlennek tűnt minden további vita, ezért
kelletlenül beletörődtem a helyzetbe.
– Olyan, aki rám lőne?
– Igen.
– Nem, nincsen senki.
– És a feleségének? – Tekintetével az arcomat fürkészte.
Monica jelent meg lelki szemeim előtt, az a kedves pillanat,
amikor felragyogott az arca a Raymondskill-vízesés láttán, és
ijedtséget színlelve ölelte át a nyakamat, miközben robajlott
körülöttünk a víz. – Voltak ellenségei?
Reganre pillantottam.
– Monicának?
– Azt hiszem, egyelőre ennyi elég lesz – szólalt meg Ruth
Heller.
– Mi történt Monicával? – kérdeztem.
Dr. Heller közelebb lépett, és megállt Regan nyomozó
mellett. Mindketten engem néztek. Heller ismét tiltakozni akart,
de beléfojtottam a szót.
– Kíméljen meg ettől az „óvjuk a beteget” baromságtól. –
Kiabálni próbáltam, félelem és harag csatázott bennem az
agyamat tompító vegyszerekkel. – Tudni akarom, mi történt a
feleségemmel!
– Meghalt – mondta Regan nyomozó. Csak így, ilyen
egyszerűen. Meghalt. A feleségem. Monica. Mintha meg sem
hallottam volna. A szó nem jutott el a tudatomig. – Amikor a
rendőrség behatolt a házukba, mindketten lőtt sebbel hevertek
a földön. Magát meg tudták menteni. A feleségét azonban már
nem. Részvétem.

Újabb kép ugrott be: Monica a tengerparton Martha’s
Vineyard szigetén, barna fürdőruhában, fekete haja nedvesen
tapad az arcára, ajkát pengeéles mosolyra húzza. Pislogtam,
hogy eltüntessem a képet.
– És Tara?
– A lánya. – Regan gyorsan megköszörülte a torkát. Ismét a
noteszébe pillantott, de nem hiszem, hogy bármit le akart volna
írni. – A lánya otthon volt aznap reggel, igaz? Mármint amikor
az incidens történt?
– Igen, természetesen. Hol van most?
Regan lecsapta a notesz fedelét.
– Nem volt a helyszínen, amikor megérkeztünk.
A tüdőm helyére egy betontömb került.
– Nem értem.
– Eredetileg abban reménykedtünk, hátha egy családtag
vagy barát gondjaira bízták. Esetleg egy bébiszitter vigyáz rá,
de... – Nem fejezte be a mondatot.
– Azt akarja mondani, hogy nem tudják, hol van Tara?
Ezúttal nem habozott a válasszal.
– Igen, így van.
Úgy éreztem, mintha egy óriás ült volna a mellkasomra.
Behunytam a szemem, és visszasüppedtem a párnába.
– Mennyi idő telt el? – kérdeztem.
– Az eltűnése óta?
– Igen.
Dr. Heller túl gyorsan kezdett beszélni.
– Meg kell értenie. Nagyon súlyos sérülésekkel hozták be.
Nem sok remény volt arra, hogy életben marad. Lélegeztető
gépre tettük. Az egyik tüdeje összeomlott. Ráadásul
vérmérgezést kapott. Maga orvos, úgyhogy tudnia kell, milyen

súlyos dologról beszélek. Megpróbáltuk csökkenteni a
gyógyszeradagot, hogy felébredjen...
– Mennyi idő telt el? – kérdeztem újra.
A doktornő és Regan összenéztek, majd Heller mondott
valamit, amitől ismét elakadt a lélegzetem.
– Tizenkét napig volt eszméletlen.

Második fejezet
– Megteszünk minden tőlünk telhetőt – mondta Regan
begyakoroltnak tetsző hangon, mintha az ágyam mellett állva
próbálgatta volna, hogyan adja elő, amíg még eszméletlen
voltam. – Mint említettem, először nem tudtuk, hogy egy eltűnt
csecsemőt keresünk. Értékes időt vesztettünk akkor, de
mostanra utolértük magunkat. Tara fotóját elküldtük minden
rendőrőrsnek, repülőtérnek, autópálya-kapunak, busz- és
vonatpályaudvarnak százötven kilométeres körzeten belül.
Utánanéztünk a hasonló gyermekrablási eseteknek, hátha a
látókörünkbe kerül valaki.
– Tizenkét nap – ismételtem.
– Lehallgatjuk az összes telefonját, az otthoni vonalát, a
munkahelyit, a mobilját...
– Miért?
– Hátha valaki felhívja, hogy váltságdíjat követeljen –
válaszolta Regan.
– Volt ilyen hívás?
– Egyelőre nem.
A fejem visszahanyatlott a párnára. Tizenkét nap. Tizenkét
napja fekszem ebben a kórházi ágyban, miközben az én kis
tündérem... elhessegettem a gondolatot.
Regan megvakarta a szakállát.
– Emlékszik, mit viselt Tara aznap reggel?
Emlékeztem. Új reggeli rutinom alakult ki az elmúlt fél
évben. A korai kelés után lábujjhegyen Tara bölcsőjéhez
mentem, és gyönyörködtem a kislányomban. Egy csecsemő nem

csak móka és kacagás. Vannak agyzsibbasztóan unalmas
pillanatai a gyereknevelésnek. Vannak éjszakák, amikor úgy
ordít, hogy azt érzem, mintha valaki sajtreszelőt húzogatna az
idegvégződéseimen. Semmi kedvem megszépíteni, mit is jelent
valójában az élet egy kisbabával. De szerettem ezt az új reggeli
rutint. Tara apró testének látványa valamiképpen erőt adott.
De nem csak erről volt szó, azt hiszem, egyfajta elragadtatást
éreztem, amikor ránéztem. Vannak, akik templomban
tapasztalják meg azt az élményt. Én – igen, tudom, mennyire
giccsesen hangzik – ott, a bölcső mellett állva találtam rá.
– Rózsaszín rugdalódzót fekete pingvinekkel – mondtam. –
Monica vette a Baby Gapben.
Regan lejegyezte.
– És Monica?
– Mi van vele?
Ismét a noteszébe temette az arcát.
– Ő mit viselt?
– Farmert – feleltem, és eszembe jutott a Monica formás
csípőjén feszülő nadrág – és piros blúzt.
Regan lefirkantott még néhány szót.
– És... találtak már valamit? – kérdeztem.
– Minden lehetséges nyomot megvizsgálunk.
– Nem ezt kérdeztem.
Regan szótlanul meredt rám. Beszédes volt a tekintete.
A lányom. Eltűnt. Egyedül van. Tizenkét napja. A
tekintetére gondoltam, arra az apró meleg fényre, amelyet csak
egy szülő láthat, és kicsúszott a számon valami ostobaság.
– Életben van.
Regan oldalra billentette a fejét, mint egy kiskutya, amikor
új hangot hall.

– Ne adja fel – kértem.
– Nem fogjuk. – Továbbra is kíváncsi tekintettel fürkészett.
– Csak arról beszélek... van gyereke, Regan nyomozó?
– Két lányom – felelte.
– Lehet, hogy ostobaságnak hangzik, de tudnám. –
Ugyanúgy, ahogy Tara születésekor is tudtam, hogy a világ
soha többé nem lesz ugyanolyan. – Tudnám – ismételtem.
Regan nem válaszolt. Rájöttem, hogy nevetséges, amit
mondok, különösen egy olyan ember szájából, aki csak legyint,
ha a természetfölöttivel vagy a hatodik érzékkel kapcsolatos
történeteket hall. Tisztában voltam vele, hogy ez a „tudás”
inkább akarásból fakad. Annyira akarok hinni benne, hogy az
agyam fittyet hány a tényekre. De akkor sem voltam hajlandó
elengedni. Úgy kapaszkodtam belé, mintha az életem függne
tőle.
– További információkra van szükségünk öntől – mondta
Regan. – Magáról, a feleségéről, a barátaikról, az anyagi
helyzetükről...
– Később – szólt közbe újra dr. Heller. Előrelépett, mint aki
meg akar védeni a nyomozótól. A hangja határozott volt. –
Pihenésre van szüksége.
– Nem, most – ellenkeztem egy árnyalatnyival az övénél is
határozottabb hangon. – Meg kell találnunk a lányomat.
♦

Monicát a Portman család kriptájában temették el az apja
birtokán. A temetésen természetesen nem voltam jelen. Nem
tudom, mit éreztem volna, de ha igazán őszinte akarok lenni, a
feleségemmel kapcsolatos érzéseim mindig is zavarosak voltak.
Monica igazi arisztokratikus szépség volt finom arcvonásokkal,

egyenes szálú fekete hajjal és feszesre zárt ajkakkal, ami
egyszerre tűnt izgatónak és idegesítőnek. Házasságunk régimódi
recept szerint történt – nem volt más választásunk a gyerek
miatt. Na jó, ez így túlzás. Én még hezitáltam, amikor Monica
teherbe esett. A közelgő gyermekáldás végül a házasság felé
billentette a mérleg nyelvét.
A temetés részleteiről Monica nagybátyjától, Carson
Portmantől értesültem, feleségem családjának egyetlen tagjától,
aki még tartja velünk a kapcsolatot. Monica nagyon szerette a
bácsikáját. Carson a kórházi ágyam mellett ült, a kezét
összekulcsolta az ölében. Úgy nézett ki, mint egy jóságos
egyetemi tanár – vastag lencséjű szemüveg, kopott tweed öltöny
és hatalmas Albert Einstein-Don King hajkorona. Barna szeme
gyanúsan csillogott, amikor szomorú baritonján elmondta, hogy
Edgar, Monica apja gondoskodott róla, hogy a temetés „ízléses
és visszafogott” legyen.
Efelől nem volt kétségem. Legalábbis ami a
visszafogottságot illeti.
A rákövetkező napokban jó néhányan felkerestek a
kórházban. Anyám – akit mindenki Édesemnek szólít –
reggelente szó szerint beviharzott a szobámba. Hófehér Reebok
edzőcipőt viselt. Kék melegítőjén aranyszínű csíkok ragyogtak,
mintha a St. Louis Rams edzéseit irányítaná. Gondosan
beállított frizuráján a kelleténél egy csipetnyivel több hajfesték
volt, illatán pedig érezni lehetett az utolsó cigaretta füstjét.
Anya sminkje nem tudta leplezni az egyetlen unokája elvesztése
miatt átélt szenvedéseit. Elképesztő energiák tomboltak benne,
és nap nap után képes volt folyamatosan hisztériázni az ágyam
mellett. Ez jót tett. Olyan volt, mintha helyettem is dühöngene,
és érzelemkitörései különös módon segítettek megőrizni a

nyugalmamat.
A szobában uralkodó hőség – és állandó tiltakozásom –
ellenére anyám betakart egy plusz pokróccal, miközben
aludtam. Amikor felébredtem – természetesen az egész testem
verejtékben úszott –, anyám éppen a háromszögkalapot viselő
fekete ápolónőnek mesélt arról, hogy utoljára hétévesen kellett
befeküdnöm a Szent Erzsébetbe.
– Szalmonellás volt – magyarázta Édesem cinkos
suttogással, amely csak egy árnyalattal volt halkabb egy
megafonnál. – El sem tudja képzelni azt a hasmenést. Úgy folyt
belőle, mint a csapból. És az az elviselhetetlen bűz! A végén
szerintem tapétát kellett cserélni a kórteremben.
– Hát, most sem mindig rózsaillatú – jegyezte meg az
ápolónő.
A két nő vidáman nevetgélt.
Gyógyulásom második napján anyám már az ágyam szélén
ült, amikor felébredtem.
– Emlékszel rá? – kérdezte.
Egy Oscar figurát tartott a kezében a Muppet Show-ból,
amelyet még a szalmonellás kórházi tartózkodásom idején
kaptam. A bábu zöld színe teljesen kifakult. Anyám az
ápolónőre pillantott.
– Ő Marc kedvenc Oscarja – mondta.
– Anya – kérleltem.
Visszafordult felém. Túl sok alapozót vitt fel az arcára
aznap reggel, és az alapozóréteg megrepedezett a ráncai mentén.
– Oscar volt akkor a legjobb barátod, emlékszel? Segített
meggyógyulni.
Az égre emeltem a tekintetem, aztán becsuktam a szemem.
Megrohantak az emlékek. Nyers tojás miatt lettem

szalmonellás. Apám tette a turmixomba a fehérje miatt.
Emlékszem a rettegésre, amely hatalmába kerített, amikor
tudatosult bennem, hogy éjszakára a kórházban kell maradnom.
Apám, akinek nem sokkal korábban szakadt el az Achilles-ina
teniszezés közben, állandó fájdalmakkal küzdött. De látta
rajtam a félelmet, és mint mindig, akkor is meghozta az
áldozatot. Azok után, hogy egész nap dolgozott az üzemben, az
éjszakát az ágyam mellett töltötte egy kórházi széken. Tíz napig
feküdtem a Szent Erzsébetben. Apám minden áldott éjszaka ott
aludt mellettem azon a széken.
Anyám hirtelen elfordult, és láttam rajta, hogy neki is
ugyanez jutott eszébe. Az ápolónő gyorsan kimentette magát, és
távozott. Megérintettem anyám hátát. Nem mozdult, de
éreztem, hogy egész testében rázkódik. A kifakult Oscar figurát
bámulta a kezében. Lassan elvettem tőle.
– Köszönöm – mondtam.
Anyám megtörölte a szemét. Tudtam, hogy apa ezúttal nem
fog meglátogatni a kórházban. Anyám biztosan elmondta neki,
mi történt, de az ő tudatához már lehetetlen eljutni. Apám
negyvenegy évesen kapott először agyvérzést – egy évvel a
szalmonellás kórházi tartózkodásom után. Nyolcéves voltam
akkor.
Van egy húgom is, Stacy, aki „függőségben szenved”
(politikailag korrekt megfogalmazásban) vagyis „drogos” (ha
igazán pontosak akarunk lenni). Néha elnézegetem a régi
fényképeket azokból az időkből, mielőtt apám agyvérzést
kapott: fiatal, boldog négytagú család, bozontos kutya,
kosárlabdapalánk, faszénnel és gyújtófolyadékkal felszerelt
barbecue a háttérben. Jeleket keresek húgom foghíjas
mosolyában, amelyek előrevetítik a jövőt, amelyekből talán

megsejthettük volna, mi vár rá. De sosem találok egyet sem. A
házunk még megvan, de már csak olyan, mint egy roskadozó
filmdíszlet. Apa még él, de amikor megrogyott, vele együtt mi is
megrogytunk. Főleg Stacy.
Stacy nem látogatott meg, még csak fel sem hívott, de vele
kapcsolatban már semmi sem lep meg.
Anyám végül odafordult felém. Hirtelen belém hasított egy
gondolat, és önkéntelenül szorosabban markoltam a kifakult
Oscart: megint ketten maradtunk. Apa már csak vegetál. Stacy
kivetkőzött önmagából, eltűnt. Megfogtam anyám kezét,
egyszerre éreztem a melegét és egyre ráncosabb bőrét. Akkor is
így ültünk, amikor újra nyílt az ajtó. Ugyanaz az ápolónő lépett
be a szobába.
Anya felállt, és így szólt:
– Marc babákkal is játszott.
– Szuperhős figurákkal – javítottam ki gyorsan. – Szuperhős
figurák voltak, nem babák.
A legjobb barátom, Lenny és a felesége, Cheryl szintén
beugrottak hozzám minden nap. Lenny Marcus nagymenő
ügyvéd, ennek ellenére az én pitiáner ügyeimet is intézi, mint
például a legutóbb, amikor egy gyorshajtás miatt jelzálogot
terheltek a házunkra. Nem sokkal az után, hogy diplomát
szerzett, majd a megyei ügyészségen kezdett dolgozni, barátai és
ellenfelei a „Buldog” becenevet aggatták rá agresszív
tárgyalótermi stílusa miatt. Egy idő után azonban úgy érezték,
hogy ez a név nem elég találó Lennyre, ezért legújabban
Cujónak becézték. Általános iskolás korom óta ismerem Lennyt.
Én vagyok a fiának, Kevinnek a keresztapja, Lenny pedig
Taráé.
Nem sokat alszom. Éjszakánként csak fekszem, és a

mennyezetet bámulom. Számolom a birkákat, hallgatom a
kórház éjszakai zajait, és minden akaraterőmmel azon vagyok,
hogy ne gondoljak a lányomra meg arra, mi minden
történhetett vele. Nem mindig sikerül. Megtanultam, hogy az
elme egy sötét, kígyókkal teli verem.
Regan nyomozó is felkeresett újra egy lehetséges nyom
miatt.
– Meséljen a húgáról – kezdte.
– Miért? – kérdeztem vissza túl gyorsan. Mielőtt
válaszolhatott volna, felemeltem a kezem, és beléfojtottam a
szót. Igaza volt. A húgom kábítószerfüggő. És ahol a drog
felbukkan, ott mindig akadnak bűnözők is. – Kiraboltak
minket? – kérdeztem.
– Nem hiszem. Úgy tűnik, nem hiányzik semmi, de a lakást
feldúlták.
– Feldúlták?
– Valaki átkutatta az egész házat. Van valami elképzelése,
hogy miért?
– Nincs.
– Meséljen a húgáról.
– Látta Stacy priuszát? – kérdeztem.
– Igen.
– Nem igazán tudom, mit tehetnék hozzá.
– Elhidegültek egymástól a testvérével, igaz?
Elhidegültünk. Valóban ez lenne a helyzet Stacyvel és
velem?
– Szeretem a húgomat – mondtam lassan.
– Mikor találkoztak utoljára?
– Hat hónapja.
– Tara születésekor?

– Igen
– Hol?
– Hol találkoztunk?
– Igen.
– Stacy bejött a kórházba – feleltem.
– Hogy megnézze az unokahúgát?
– Igen.
– Hogyan zajlott az a látogatás?
– Stacy be volt lőve. Meg akarta fogni a picit.
– Maga viszont megtagadta?
– Így történt.
– Stacy dühös lett?
– Alig reagált valamit. A húgom elég tompa, amikor be van
lőve.
– De maga elzavarta?
– Megmondtam neki, hogy addig nem lehet Tara életének a
része, amíg le nem szokik.
– Értem – bólintott Regan. – Azt remélte, ezzel sikerül
rávennie, hogy visszamenjen az elvonóra?
Kis híján elnevettem magam.
– Nem, nem igazán.
– Akkor nem értem.
Egy pillanatig haboztam, hogyan is fogalmazzam meg. A
kislány Stacy foghíjas mosolyára gondoltam azon a családi
fotón.
– Fenyegettük már ennél súlyosabb dolgokkal is Stacyt –
vallottam be. – Az igazság az, hogy a húgom nem fog leszokni.
A drogok az élete részévé váltak.
– Nem is reménykedik a gyógyulásában?
Képtelen lettem volna ezt kimondani.

– Maradjunk annyiban, hogy nem bíztam rá a lányomat –
mondtam.
Regan az ablakhoz lépett, és kinézett rajta.
– Mikor költöztek a jelenlegi lakóhelyükre? – kérdezte.
– Négy hónappal ezelőtt vettük a házat Monicával.
– Nem messze attól, ahol mindketten felnőttek, igaz?
– Igen.
– Régóta ismerték egymást?
Kissé furcsának találtam a kérdéseit.
– Nem.
– Annak ellenére, hogy ugyanabban a városban nőttek fel?
– Más körökben mozogtunk.
– Tehát ha jól értem, négy hónappal ezelőtt vásárolták a
házat, a húgával pedig hat hónapja nem találkozott, igaz?
– Igen.
– Szóval a húga egyszer sem járt maguknál az új
otthonukban?
– Így van.
Regan felém fordult.
– Megtaláltuk Stacy ujjlenyomatait a házban.
Nem válaszoltam.
– Nem tűnik meglepettnek, Marc.
– Stacy drogfüggő. Nem hiszem, hogy képes lenne lelőni
engem és elrabolni a lányomat, de korábban már alábecsültem,
milyen mélyre képes süllyedni. Megnézték a lakásában?
– Senki nem látta a húgát, mióta magukat lelőtték –
válaszolta.
Behunytam a szemem.
– Nem gondoljuk, hogy a húga képes lett volna egyedül
végrehajtani ilyesmit – folytatta Regan. – Feltehetően volt

bűntársa: egy barát vagy egy díler, aki tudta, hogy a maga
felesége jómódú családból származik. Van valami ötlete?
– Nincsen – mondtam. – Szóval maga szerint ez az egész a
gyermekrablásról szólt?
Regan ismét a szakállkáját kezdte vakargatni. Azután
megvonta a vállát.
– Mindkettőnket megpróbáltak megölni – folytattam. –
Halott szülőktől hogyan lehet váltságdíjat kérni?
– Talán annyira be voltak lőve, hogy hiba csúszott a tervbe
mondta a nyomozó. – Esetleg úgy gondolták, hogy Tara
nagyapjától fognak pénzt követelni.
– Akkor miért nem tették még meg?
Regan nem válaszolt. De anélkül is tudtam a választ. A
feszültség, főleg a lövöldözés után, túl nagy lett volna egy
drogosnak. A drogosok nem kezelik jól a konfliktushelyzeteket.
Ez az oka annak, hogy azonnal belövik magukat, amint
lehetőségük nyílik rá – hogy elmeneküljenek, eltűnjenek,
felolvadjanak a nagy fehérségben. A média azonnal rászállna
egy ilyen ügyre. A rendőrség nyomozni kezdene. A drogosok
összeroppannak az efféle nyomás alatt. Inkább elmenekülnek,
hátrahagyva mindent.
És megszabadulnak minden bizonyítéktól.
♦

Két nappal később azonban valaki jelentkezett a váltságdíjért.
Azok után, hogy magamhoz tértem, lőtt sebeim meglepően
gyorsan gyógyultak. Talán mert arra koncentráltam, hogy
jobban legyek, vagy mert az a tizenkét nap, amelyet
gyakorlatilag kómában töltöttem, elősegítette a sérüléseim
gyógyulását. De az is lehetett az oka, hogy a gyötrelem, amelyet

éreztem, sokszorosan felülmúlta a fizikai fájdalmaimat. Ha
Tarára gondoltam, a lélegzetem is elakadt a rettegéstől. Ha
Monica jutott eszembe, amint holtan fekszik a koporsójában,
úgy éreztem, mintha acélkarmokkal szaggatnák a bensőmet.
Ki akartam szabadulni a kórházból.
Voltak még fájdalmaim, de rábeszéltem Ruth Hellert, hogy
engedjen el. Miután megjegyezte, hogy igaz a mondás, és
valóban orvosból lesz a legrosszabb páciens, vonakodva
beleegyezett, hogy hazamenjek. Abban maradtunk, hogy
minden nap felkeres egy gyógytornász, időnként pedig beugrik
egy ápolónő is a biztonság kedvéért.
Aznap délelőtt, amikor elhagytam a Szent Erzsébetet,
anyám a házban – a tett színhelyén – volt, hogy „rendbe hozza”
a hazatérésemre, bármit jelentsen is ez. Furcsamód nem féltem
visszamenni oda. Egy ház csak tégla meg malter. Nem féltem,
hogy a puszta látványától sokkos állapotba kerülök, de az is
lehet, hogy csak hárítottam.
Lenny segített összepakolni és felöltözni. Lenny magas,
vékony, de izmos, arcán az elmaradhatatlan sötét borostával,
amely nagyjából hat perccel borotválkozás után újra
megjelenik. Gyerekkorunkban Lenny szódásüveg vastagságú
szemüveget és vastag bársonynadrágot viselt, még nyáron is.
Göndör haja rendszeresen túl hosszúra nőtt, amitől úgy nézett
ki, mint egy pulikutya. Manapság gondosan rövidre nyíratja a
frizuráját. Két évvel ezelőtt megműttette a szemét, ezért a
szemüveg is eltűnt. Öltönyeit a legdrágább üzletekből szerzi be.
– Biztos, hogy nem akarsz nálunk lakni? – kérdezte Lenny.
– Négy gyereketek van – emlékeztettem.
– Ó, tényleg. – Egy pillanatra elhallgatott. – Nem lakhatnék
nálad?

Próbáltam elmosolyodni.
– Komolyan beszélek – mondta Lenny. – Nem lenne szabad
egyedül maradnod abban a házban.
– Nem lesz semmi gond.
– Cheryl főzött neked néhány adag vacsorát. Berakta őket a
fagyasztóba.
– Ez igazán kedves tőle.
– Még mindig ő a legrosszabb szakács a világon –
figyelmeztetett Lenny.
– Nem mondtam, hogy meg is fogom enni.
Lenny elfordította a tekintetét, és a már összepakolt
táskámmal bíbelődött. Figyeltem egy ideig. Majdnem harminc
éve ismerjük egymást, mindketten Mrs. Roberts osztályában
kezdtük az iskolát, ezért valószínűleg nem lepődött meg, amikor
megszólaltam:
– Elmondod, mi van?
Már várta a kérdést, és gyorsan kihasználta a lehetőséget.
– Tudod, hogy ügyvéd vagyok.
– Igen.
– Szeretnék adni néhány jogi tanácsot.
– Rendben, hallgatlak.
– Szólhattam volna már korábban is, de tudtam, hogy
úgysem figyelnél rám. Mostanra azonban változott a helyzet.
– Lenny?
– Igen?
– Miről beszélsz?
Annak ellenére, hogy külsőleg teljesen megváltozott, még
mindig a gyerek Lennyt láttam magam előtt. Ez némiképp
megnehezítette, hogy komolyan vegyem a tanácsait. Ne
értsenek félre. Tudtam, hogy nagyon okos. Együtt ünnepeltem

vele, amikor felvették a Princetonra, majd a Columbia Egyetem
jogi karára. Együtt írtuk a felvételinket, és egymás mellett
ültünk kémiaórán tizenegyedikes korunkban. Mégis mindig azt
a Lennyt láttam, akivel fülledt péntek és szombat éjszakákon
furikáztunk körbe a városban. Az apja faburkolatú kombijával
– nem egy igazi „csajmágnes” – próbáltunk eljutni a
házibulikba. Mindig beengedtek bennünket, de sosem örültek
nekünk igazán. A középiskolásoknak ahhoz a nagy többségéhez
tartoztunk, akiket Láthatatlan Tömegnek szoktam hívni.
Álltunk egy sarokban, kezünkben sörrel, ráztuk a fejünket a
zene ritmusára, és reménykedtünk, hátha valaki felfigyel ránk.
Soha senki nem vett észre bennünket. Legtöbbször úgy ért véget
az éjszaka, hogy grillezett sajtot ettünk a Heritage vendéglőben,
vagy – jobb esetben – a Benjamin Franklin középiskola mögötti
focipályán hanyatt fekve bámultuk a csillagokat. Könnyebb
úgy beszélgetni, még a legjobb barátunkkal is, ha közben a
csillagokat nézzük.
– Oké – mondta Lenny szokásához híven túlzottan
gesztikulálva.
– A helyzet a következő: nem akarom, hogy még egyszer
úgy beszélj a zsarukkal, hogy én nem vagyok jelen.
– Ezt most komolyan mondod? – kérdeztem a homlokomat
ráncolva.
– Talán semmiség, de láttam már ehhez hasonló eseteket.
Nem pont ilyet, de tudod, mire gondolok. Mindig a családtagok
az első számú gyanúsítottak.
– Mármint a húgom.
– Nem, a szűkebb család. Vagy a legszűkebb, ha érted, mire
gondolok.
– Azt akarod mondani, hogy engem gyanúsítanak?

– Nem tudom, tényleg nem. – Elhallgatott, de csak egy
pillanatra.
– Szerintem igen, valószínűleg.
– De hiszen rám lőttek, nem emlékszel? A gyerekemet pedig
elrabolták.
– Igen, de ez kétélű dolog.
– Mire gondolsz?
– Ahogy telnek a napok, egyre gyanúsabbá válsz a
szemükben.
– Miért? – kérdeztem.
– Nem tudom. De mindig ez van. Azt ugye tudod, hogy a
gyerekrablási ügyek az FBI hatáskörébe tartoznak? Ha egy
gyerek huszonnégy órán belül nem kerül elő, akkor feltételezik,
hogy átlépte az államhatárt, és onnantól a szövetségieké az ügy.
– Vagyis?
– Vagyis az első nagyjából tíz napban idecsődült egy rakás
ügynök. Lehallgatták a telefonjaidat, várták a váltságdíjat
követelő hívást, ilyesmi. De egy idő után szedték a sátorfájukat.
Ez természetes. Nem várhatnak örökké, ezért hátrahagytak egy
vagy két ügynököt. Időközben az ügyről kialakult véleményük
is megváltozott. Most már nem gondolják, hogy Tarát
váltságdíjért cserébe rabolták el. A telefonodat azonban még
mindig lehallgatják szerintem. Nem kérdeztem rá, de rá fogok.
Azt fogják válaszolni, hogy csak azért, hátha valaki jelentkezik
váltságdíjat követelve. De közben abban reménykednek, hogy
mondasz valamit, amivel elárulod magad.
– És akkor mi van?
– Az van, hogy légy óvatos – felelte Lenny. – Ne feledd,
hogy valószínűleg az összes telefonvonaladat, az otthonit, a
munkahelyit és a mobilt is lehallgatják.

– Ismét megkérdezem: és akkor mi van? Nem követtem el
semmit.
– Nem követtél el...? – Lenny legyintett egyet. – Nézd, a
lényeg, hogy légy óvatos, ez minden. Lehet, hogy nehezedre esik
elhinni, de a rendőrség hajlamos megváltoztatni a
bizonyítékokat.
– Teljesen összezavarsz. Azt mondod, hogy engem
gyanúsítanak pusztán azért, mert én vagyok az apa és a férj?
– Igen is, meg nem is – válaszolta Lenny.
– Kösz, így már minden világos.
Megcsörrent a telefon az ágyam mellett. A másik oldalon
álltam.
– Segítenél?
Lenny felvette a kagylót.
– Dr. Seidman szobája. – Arca elfelhősödött, majd kurtán
annyit mondott: – Tartsa. – Úgy nyújtotta felém a telefont,
mintha fertőző lenne a készülék.
Értetlen pillantást vetettem rá, majd beleszóltam a
kagylóba:
– Halló?
– Szervusz, Marc, itt Edgar Portman.
Monica apja. Ez megmagyarázta Lenny reakcióját. Edgar
hangja, mint mindig, ezúttal is túl hivatalos volt. Vannak
emberek, akik alaposan megfontolják a mondandójukat.
Néhányan pedig, mint az apósom, minden egyes szót
patikamérlegre helyeznek, mielőtt az elhagyná a szájukat.
Teljesen váratlanul ért a hívása.
– Szervusz, Edgar – mondtam ostobán. – Hogy vagy?
– Jól vagyok, köszönöm. Sajnálom, hogy nem hívtalak
korábban, de Carsontól úgy értesültem, hogy teljesen lefoglalja

az energiáidat a gyógyulás, ezért úgy gondoltam, az lesz a
legjobb, ha nem zavarlak.
– Igazán figyelmes tőled – jegyeztem meg egy árnyalatnyi
gúnnyal a hangomban.
– Igen, úgy értesültem, hogy ma kiengednek a kórházból.
– Így van.
Edgar megköszörülte a torkát, ami szokatlan volt a részéről.
– Arra gondoltam, hogy hazafelé menet beugorhatnál.
Beugorhatnék. Mármint hozzá.
– Ma?
– Amint lehetséges, igen. És egyedül gyere, kérlek.
Csönd. Lenny kérdőn nézett rám.
– Valami baj van, Edgar? – kérdeztem.
– Küldtem érted egy kocsit, Marc, a kórház előtt vár.
Megbeszéljük, ha ideérsz.
És mielőtt bármit mondhattam volna, lerakta.
♦

A kocsi, egy fekete Lincoln Town Car, valóban a kórház előtt
várt. Lenny kigurított az épület elé, majd visszatolta a kerekes
széket. Természetesen jól ismertem ezt a környéket. Alig néhány
kilométerre a Szent Erzsébettől születtem. Ötéves koromban
apám ide rohant velem az ügyeletre (tizenkét öltés), hétévesen
pedig, nos, igen, már így is túl sok szó esett a
szalmonellafertőzésemről. New Yorkban jártam orvosi
egyetemre, a rezidenséveimet az ottani presbiteriánus
kórházban töltöttem, utána azonban visszatértem a Szent
Erzsébetbe, hogy elmélyedjek a szemészeti rekonstrukciós
műtétek tudományában.
Igen, plasztikai sebész vagyok, de nem az a fajta.

Alkalomadtán elvégzek egy-egy orrműtétet is, de szilikonos
tasakokkal nem bíbelődöm. Nem mintha ítélkezni akarnék.
Egyszerűen nem azzal foglalkozom.
Helyreállító műtéteteket végzek gyermekeken korábbi
évfolyamtársammal, egy Bronxból származó energiabombával,
Zia Leroux-val. Egy SegítsÚjÉletetAdni nevű szervezet tagjai
vagyunk, amit Ziával ketten alapítottunk. Olyan többnyire más
földrészről származó gyerekeken segítünk, akik valamilyen testi
rendellenességtől szenvednek – ezek lehetnek velük született,
szegénység okozta vagy egyéb okból létrejött deformitások.
Sokat utaztunk. Dolgoztam arcsérülésekkel Sierra Leonéban,
műtöttem farkastorokkal született gyermekeket FelsőMongóliában, Crouzon-szindrómásokat Kambodzsában, égési
sérülteket Bronxban. Mint a legtöbb hozzám hasonló orvos, én
is rengeteg képzésen vettem részt. Megtanultam a fül, az orr és a
torok helyreállító műtéteinek menetét, valamint a fent említett
szemészeti beavatkozásokat is. Zia képzettsége hasonló, de neki
inkább a szájsebészet az erőssége.
De téved, aki azt gondolja, hogy valamiféle modern jótevők
vagyunk. Szándékosan választottam ezt a területet.
Eldönthettem, hogy mellnagyobbító műtéteket csinálok, esetleg
azoknak a bőrét varázsolom feszesebbre, akik már amúgy is túl
szépek – vagy segítek sérült, mélyszegénységben élő gyerekeken.
Az utóbbit választottam, nem is annyira azért, hogy segítsek az
elesetteknek, mint inkább azért, mert itt vannak a
legérdekesebb esetek. A legtöbb plasztikai sebész a lelke mélyén
imádja a feladványokat. Fura szerzetek vagyunk. Minket a
cirkuszba kívánkozó veleszületett rendellenességek és gigantikus
tumorok izgatnak fel. Biztosan láttak már olyan orvosi
tankönyvet, amelyben borzalmasan eltorzult arcok fotói

szerepelnek, és az embernek szinte kényszerítenie kell magát,
hogy rájuk tudjon nézni. Zia meg én imádjuk ezeket. Ennél már
csak az okoz nagyobb élvezetet, ha sikerül kijavítanunk ezeket a
deformitásokat – helyretenni azt, ami elromlott.
A friss levegő csiklandozta a tüdőmet. Hét ágra sütött a
nap, mintha gúnyolódni akarna komor hangulatomon. A meleg
felé fordítottam az arcomat, és hagytam, hogy cirógassa a
bőrömet. Monica szerette ezt csinálni. Állította, hogy ez „oldja a
stresszt”. Arcáról olyankor eltűntek a ráncok, mintha a
napsugarak kimasszírozták volna belőle a feszültséget.
Lehunyva tartottam a szememet. Lenny csöndben várakozott,
nem sürgetett.
Világéletemben túlérzékenynek tartottam magamat. Ostoba
filmeken is képes vagyok sírva fakadni. Könnyen
manipulálhatóak az érzéseim. Apám miatt azonban sosem
sírtam. És most, ez a szörnyű csapás is olyan hatással volt rám,
hogy képtelen voltam könnyeket ejteni – mintha túljutottam
volna rajtuk. Klasszikus védekező mechanizmus. Nem volt más
választásom, mint menni előre. Akárcsak a szakmámban:
amikor megjelenik egy repedés, azonnal be kell foltozni, még
mielőtt nagyobb hasadék lesz belőle.
Lenny még mindig a telefonhívás miatt füstölgött.
– Van valami ötleted, mit akarhat a vén rohadék?
– Lövésem sincs.
Egy pillanatra mindketten elhallgattunk. Tudtam, mi jár a
fejében. Lenny Edgart okolta az apja haláláért. Mr. Marcus a
ProNess Foodnak, Edgar egyik vállalatának volt az igazgatója.
Huszonhat évig dolgozott ott, amikor néhány nappal az
ötvenkettedik születésnapja után Edgar egybeolvasztotta egy
másik céggel, Lenny apja pedig elveszítette az állását.

Emlékszem, ahogy görnyedten ült a konyhaasztalnál, és
aprólékos műgonddal gyömöszölte borítékokba az önéletrajzát.
Soha többé nem tudott elhelyezkedni, és két évre rá elvitte egy
szívroham. Lennynek meggyőződése, hogy a két esemény között
szoros összefüggés van.
– Biztos ne menjek veled? – kérdezte.
– Nem kell, nem lesz semmi gond.
– Nálad van a mobilod?
Megmutattam neki.
– Hívj, ha kell valami.
Megköszöntem a segítséget, és Lenny elment. A sofőr
kinyitotta a kocsi ajtaját. Felszisszentem a fájdalomtól,
miközben beültem a hátsó ülésre. Nem mentünk messzire. A
New Jersey-i Kasseltonba. A szülővárosomba. Elgurultunk a
hatvanas években felhúzott kétszintes házak, a hetvenes
években épült kibővített ranchek, a nyolcvanas években divatos
házak és a kilencvenes évek túlméretezett, egyforma
luxusvityillói mellett. Ahogy haladtunk tovább, a fasorok
sűrűbbek lettek. A házak távolabb kerültek az úttól, és buja
zöld bokrok védték őket a plebsztől. Ez már a régi, nagy
vagyonok birodalma volt, ahol a levegőben mindig ősz és
kandallófüst illata száll.
A Portman család közvetlenül a polgárháborút követően
vetette meg a lábát ezen a környéken. Akárcsak Jersey legtöbb
kertvárosa, egykor ez is termőföld volt. Monica ük-ük-ükapja
szép lassan, hektáronként adogatta el, és meggazdagodott rajta.
Tizenhat hektár még mindig megmaradt belőle, ezért továbbra
is az övék az egyik legnagyobb birtok a megyében. A házhoz
vezető magánúton haladva balra vándorolt a tekintetem – a
családi temetkezési hely felé.

Friss földkupacot pillantottam meg.
– Álljon meg – mondtam.
– Sajnálom, dr. Seidman – felelte a sofőr de azt az utasítást
kaptam, hogy vigyem egyenesen a házhoz.
Tiltakozni akartam, de aztán meggondoltam magam.
Megvártam, amíg megáll a kocsi a bejárati ajtó előtt, majd
kiszálltam, és elindultam vissza az úton. Hallottam, hogy a
sofőr kiabál utánam – Dr. Seidman! –, de nem foglalkoztam
vele, csak mentem tovább. Annak ellenére, hogy régóta nem
esett az eső, a fű zöldje az esőerdőket idézte. A rózsakert virágai
teljes pompájukban ragyogtak – valódi színorgia.
Sietni akartam, de a bőröm úgy feszült, mintha szét akarna
repedni. Lelassítottam a lépteimet. Mindössze harmadszor
jártam a Portman-birtokon – kívülről számtalanszor láttam
fiatalkoromban –, de a családi temetkezési helyet még egyszer
sem látogattam meg. Ami azt illeti, igyekeztem minél nagyobb
ívben elkerülni, mint a legtöbb normális ember. Eltemetni a
rokonainkat a hátsó udvarban, mint valami háziállatot... ez is
egyike a gazdagok azon szokásainak, amelyeket mi,
átlagemberek sosem fogunk megérteni. Vagy nem is szeretnénk.
A temetkezési hely körüli léckerítés nagyjából fél méter
magas volt és vakítóan fehér. Eltűnődtem, vajon frissen
lefestették-e az alkalomra. Beléptem a tökéletesen felesleges
kiskapun, elsétáltam a masszív sírkövek mellett, szememet
végig a friss földkupacra szegezve. Amikor odaértem, borzongás
futott végig rajtam. Lenéztem.
Igen, egy nemrégiben ásott sír. Egyelőre sírkő nélkül. Csak
egy kőtábla hevert a fejrésznél, rajta esküvői meghívókat idéző
betűkkel egyetlen szó: MONICÁNK.
Sűrűn pislogtam, hogy visszatartsam a könnyeimet. Monica.

Villogó tekintetű szépségem. Kapcsolatunk elég viharos volt –
klasszikus esete annak, amikor kezdetben túl sok, a vége felé
pedig túl kevés a szenvedély. Nem tudom, miért történt így.
Monica más volt, ez nem vitás. Először éppen ez a másság
vonzott benne. Később azonban belefáradtam kiszámíthatatlan
hangulatváltozásaiba. Nem volt hozzá türelmem, hogy jobban
megismerjem.
Ahogy a földkupacra néztem, fájdalmas emlék villant át az
agyamon. Két nappal a támadás előtt arra léptem be a
hálószobánkba este, hogy Monica sír. Nem ez volt az első eset.
Távolról sem. Az életünknek nevezett színdarabban rám osztott
szerephez hűen megkérdeztem tőle, mi a baj, de igazából nem
érdekelt. Régebben több együttérzéssel kérdeztem. Monica soha
nem válaszolt. Eleinte próbáltam megölelni. Mindig
megfeszítette a testét. Egy idő után fárasztóvá válik ez a
válasznélküliség, és azt a hatást éri el, mint a fiú, aki farkast
kiáltott. Megkeményedett a szívem. Ilyen az élet egy
depresszióssal. Nem lehet mindig törődni vele. Nem marad más
menekvés, mint zokon venni a viselkedését.
Legalábbis ezt mondtam magamnak.
Ezúttal azonban valami más volt: Monica válaszolt. Nem
hosszan. Csak egyetlen mondatot. „Nem szeretsz engem” –
mondta. Mindössze ennyit. Nem volt sajnálat a hangjában.
„Nem szeretsz engem.” Miközben kötelességszerűen tiltakozni
próbáltam, magam is eltűnődtem, vajon igaza van-e.
Behunytam a szememet, és hagytam, hogy átjárjanak az
emlékek. Nem volt jó a házasságunk, de az elmúlt hat hónapban
mindketten menedéket és megnyugvást találtunk a lányunkban.
Az égre emeltem a tekintetem, megint pislogtam néhányat,
majd újra a feleségemet rejtő földkupacra pillantottam.

– Monica – mondtam hangosan. Azután tettem még egy
utolsó fogadalmat a feleségemnek.
Megesküdtem a sírjára, hogy megtalálom Tarát.
♦

Egy cseléd – vagy komornyik, vagy titkár, vagy tudom is én
kicsoda – végigvezetett a folyosón a könyvtárhoz. A berendezés
egyszerű volt, mégis fényűzően gazdag – fekete fából készült
padlódeszkák, dísztelen keleti szőnyegek, antik bútordarabok,
amelyek inkább masszívak, semmint ékesek. Vagyona és
hatalmas birtoka ellenére Edgar nem hivalkodott a
gazdagságával. Az újgazdag szitokszó volt számára.
Edgar kék kasmírblézert viselt, és amint beléptem, felállt
széles íróasztala mögül. Az asztalon egy lúdtollból készült penna
– az ükapjáé volt, ha jól emlékszem – és két bronz mellszobor
hevert, az egyik Washingtont, a másik Jeffersont ábrázolta.
Legnagyobb meglepetésemre Carson is a szobában volt. Amikor
meglátogatott a kórházban, túl gyenge voltam ahhoz, hogy
megöleljem. Carson ezt most bepótolta. Erősen magához
szorított. Szótlanul átöleltem. Ősz és kandallófüst illatát
éreztem rajta is.
Nem voltak fényképek a szobában – se családi nyaralásról,
se iskolai tablóról, se valami jótékonysági rendezvényről, ahol a
ház ura és neje megjelent. Ami azt illeti, soha egyetlen
fényképet sem láttam a házban.
– Hogy érzed magad, Marc? – kérdezte Carson.
Azt feleltem, hogy a körülményekhez képest jól, majd az
apósom felé fordultam. Edgar nem kerülte meg az íróasztalát.
Nem öleltük meg egymást. Még csak kezet sem ráztunk. Az
asztal előtt álló székre mutatott.

Edgart nem ismerem túl jól. Mindössze háromszor
találkoztunk korábban. Nem tudom, mennyi pénze lehet, de az
a fajta, akiről kilométerekről – még egy városi buszmegállóban,
sőt, akár meztelenül is – lerí, hogy van mit a tejbe aprítania.
Ebből a szempontból Monica ugyanolyan volt, mint az apja. A
nemzedékek alatt beleivódott a gazdagság, amelyet nem lehet
tanítani, csak örökölni. Monica részéről az a választás, hogy a
mi viszonylag szerény házunkban éljen, valószínűleg egyfajta
lázadás volt.
Gyűlölte az apját.
Én sem voltam nagy rajongója az öregnek, feltehetően
azért, mert ismerem a fajtáját. Edgar azt gondolja magáról,
hogy mindent a saját erejéből ért el, miközben vagyonát a
hagyományos módon szerezte: örökölte. Nem ismerek túl sok
szupergazdagot, de megfigyeltem, hogy minél többet nyújt át az
élet valakinek ezüsttálcán, annál többet nyavalyog a segélyek és
a szociális juttatások miatt. Bizarr. Edgar a kivételezettek azon
különleges kasztjába tartozik, akik valamiképpen abba az
illúzióba ringatták magukat, hogy kemény munkával
érdemelték ki státuszukat. Természetesen mindnyájunknak
szüksége van önigazolásra, és ha valakinek sosem kellett
eltartania önmagát, születésétől fogva luxusban élt, és semmit
nem tett azért, hogy ezt kiérdemelje, annak értelemszerűen
kompenzálnia kell valamivel. De akkor sem kellene feltétlenül
ilyen beképzelt seggfejnek lennie.
Helyet foglaltam. Edgar is visszaült a székére. Carson állva
maradt. Apósomra néztem. Arca a jól tápláltak puhaságát
tükrözte. Eltűntek róla a markáns vonások. Általában
pirospozsgás bőre most sápadtnak tűnt. Összekulcsolta ujjait, és
a pocakjára helyezte őket. Meglepetten állapítottam meg, hogy

összetörtnek, tanácstalannak tűnik.
Azért lepődtem meg, mert Edgarról mindig is az volt a
benyomásom, hogy az egója mindent elhomályosít, saját
fájdalmával és örömével senki szenvedése vagy boldogsága nem
veheti fel a versenyt, a körülötte élők pedig a legjobb esetben is
csak kirakatban álló próbababák, akiknek egyetlen célja az ő
igényeinek kielégítése. Második gyerekének elvesztése azonban a
jelek szerint őt is megviselte. A fia, IV. Eddie, ittas vezetés
közben szenvedett halálos balesetet tíz évvel ezelőtt. Monica
szerint Eddie áthajtott a kettős záróvonalon, és szándékosan
ütközött egy kamionnal. Valami miatt az apját okolta érte. Sok
mindenért őt okolta.
És persze ott van Monica anyja. Sokat „pihen”. „Hosszú
vakációkra” megy egyedül. Más szóval egyik szanatóriumból
kerül a másikba. Kétszer találkoztam vele életemben valamilyen
társasági eseményen, és Mrs. Portman mindkét alkalommal
szépen felöltözve, bepúderezett arccal, sápadtan meredt a
semmibe, a nyelve összeakadt, amikor megszólalt, és kissé
imbolyogva járt.
Carson bácsikáját leszámítva Monica teljesen elhidegült a
családjától. Őszintén szólva nem bántam.
– Látni akartál? – kérdeztem.
– Igen, Marc. Igen.
Vártam, hogy folytassa.
Edgar az asztal lapjára helyezte a kezét.
– Szeretted a lányomat?
Váratlanul ért a kérdés, de habozás nélkül válaszoltam:
– Igen, nagyon.
Edgar látta rajtam, hogy hazudok, de álltam a tekintetét.
– Mégsem volt boldog, te is tudod.

– Nem vagyok biztos benne, hogy ezért én vagyok a hibás –
feleltem.
Lassan bólintott.
– Meglehet.
De jól bevált védekező mechanizmusom ezúttal csődöt
mondott. Edgar szavai feltépték a friss sebeket. Hullámokban
tört rám a bűntudat.
– Tudtad, hogy pszichiáterhez jár? – kérdezte Edgar.
Először Carsonra pillantottam, majd újra Edgarra.
– Nem.
– Nem akarta, hogy bárki megtudja.
– Hogyan jöttél rá?
Edgar nem válaszolt. A kezét bámulta.
– Mutatni akarok valamit – mondta végül.
Ismét vetettem egy pillantást Carsonra. Összeszorított
állkapoccsal ült, és mintha megremegett volna az arca.
Visszafordultam Edgar felé.
– Rendben.
Kihúzta az íróasztal fiókját, és kivett belőle egy
nejlontasakot. A sarkánál fogta meg mutató- és hüvelykujja
közé csippentve, majd lassan felemelte. Kellett hozzá egy
másodperc, de amikor felfogtam, mit látok, elkerekedett a
szemem.
Edgar figyelmét nem kerülte el a reakcióm.
– Tehát felismered?
Képtelen
voltam
megszólalni.
Carsonra
néztem.
Kipirosodott szemmel meredt rám. Újra Edgarra emeltem a
tekintetem, és kábultan bólintottam. A tasakban egy nagyjából
tízszer tíz centiméteres anyagdarab volt. A mintázatot utoljára
két héttel korábban láttam, közvetlenül azelőtt, hogy lelőttek.

Rózsaszín alapon fekete pingvinek.
– Honnan van ez? – Alig hallható suttogás volt a hangom.
Edgar felém nyújtott egy nagy, barna borítékot, azt a
fajtát, amelyiknek buborékos védőfólia van a belsejében. Ez is
egy nejlontasakban volt. Megfordítottam. Fehér címkén
nyomtatott betűkkel Edgar neve és címe szerepelt az elején.
Feladó nem volt rajta. A postai bélyegző szerint New Yorkban
adták föl.
– A mai postával jött – mondta Edgar. A rózsaszín
anyagdarab felé intett. – Taráé?
Elsuttogtam egy igent.
– Van más is – folytatta Edgar. Ismét a fiókba nyúlt. –
Bátorkodtam mindent műanyagtasakba tenni arra az esetre, ha
a hatóságok meg akarnák vizsgálni.
Felém nyújtott egy harmadik tasakot is. Ez kisebb volt,
mint az előzőek. Hajszálak voltak benne. Apró hajfürtök.
Elborzadva döbbentem rá, mit nézek. Elakadt a lélegzetem.
Csecsemőhajszálak.
Valahonnan a messzeségből Edgar hangját hallottam.
– Az övé?
Behunytam a szemem, és megpróbáltam elképzelni Tarát a
bölcsőben. Rémülten döbbentem rá, hogy a lányom képe máris
kezd elhomályosulni az emlékezetemben. Hogyan lehetséges ez?
Már nem tudtam eldönteni, hogy amit látok, az emlékkép vagy
csak egy megidézett pótlék annak helyettesítésére, amit
elfelejtettem. A pokolba! Könnyek gyűltek a szemembe.
Igyekeztem elfojtani az emléket, ahogy megsimogatom a
lányom puha fejbőrét.
– Marc?
– Lehetséges – feleltem kinyitva a szememet. – De nem

tudom biztosan eldönteni.
– Még valami – mondta Edgar. Elővett még egy
nejlontasakot. Óvatosan leraktam az asztalra a bébihajat
tartalmazó zacskót, és elvettem tőle az újat. Fehér papírlap volt
benne. Nyomtatott szöveg.
Ha kapcsolatba lép a rendőrséggel, eltűnünk. Sosem fogja megtudni, mi történt
vele. Szemmel tartjuk. Úgyis tudomást szerzünk róla. Van egy belső emberünk.
A hívásait ellenőrizzük. Senkivel ne beszéljen róla telefonon. Tudjuk, hogy
Nagypapi gazdag. Kétmillió dollárt akarunk. Apuci fogja leszállítani a
váltságdíjat. Nagypapi szedje össze a pénzt. A borítékban van egy mobiltelefon.
Lenyomozhatatlan. De ha hívást kezdeményeznek róla vagy bármilyen más
módon használják, azt megtudjuk, eltűnünk, és soha többé nem látják viszont a
gyereket. Nagypapi szedje össze a pénzt. Adja oda Apucinak. Apuci tartsa a
pénzt és a telefont maga mellett. Menjen haza és várjon. Jelentkezni fogunk, és
megmondjuk, mit csináljon. Ha eltér attól, amit kérünk, soha többé nem látja a
lányát. Nem kap második lehetőséget. Nincs több esély.

A mondatok enyhén szólva is kissé furák voltak. Háromszor
végigolvastam a levelet, azután Edgarra és Carsonra néztem.
Különös nyugalom áradt szét bennem. Igen, ijesztő ez az egész,
mégis ez a levél... megkönnyebbülést jelentett. Végre történt
valami. Cselekedhetünk. Visszaszerezhetjük Tarát. Van remény.
Edgar felállt, és a szoba sarkába ment. Kinyitott egy
szekrényajtót, és kivett egy NIKE lógóval ellátott sporttáskát.
– Itt van benne – mondta minden bevezetés nélkül.
Az ölembe ejtette a táskát. Bambán meredtem rá.
– Kétmillió dollár?
– A bankjegyek nem egymás után következnek, de van egy
listánk a sorszámokról.

Carsonra pillantottam, majd újra Edgarra.
– Nem gondolod, hogy szólnunk kellene az FBI-nak?
– Nem, nem gondolom. – Edgar az íróasztalnak
támaszkodva összefonta a karját a mellkasa előtt. Megcsapott
arcszeszének az illata, de alatta éreztem valami avas,
kellemetlen, primitív szagot is. Közelről látszottak a
kialvatlanság sötét karikái a szeme alatt. – Neked kell
eldöntened, Marc. Te vagy az apja. Tiszteletben tartjuk a
döntésedet. De, mint tudod, volt már dolgom a szövetségiekkel.
Talán elhomályosítja tisztánlátásomat a hozzá nem értésükről
szerzett tapasztalatom, és azért nem vagyok elfogulatlan velük
kapcsolatban, mert szemtanúja voltam annak, milyen
mértékben befolyásolják munkájukat más érdekek. Ha az én
lányomról lenne szó, inkább bíznék a saját döntésemben, mint
az övékben.
Nem tudtam, mit felelhetnék erre. Edgar megoldotta a
problémát. Összeütötte a két tenyerét, majd az ajtóra mutatott.
– A levélben azt írták, hogy menj haza és várj. Azt hiszem,
az lesz a legjobb, ha szót fogadunk.

Harmadik fejezet
Ugyanaz a sofőr várt odakint. Beültem hátúlra, és magamhoz
szorítottam a sporttáskát. Érzelmeim a páni félelem és valami
különös eufória között hullámoztak. Visszakaphatom a
lányomat. De el is ronthatom ezt az egészet.
És a legfontosabb kérdés: értesítsem a rendőrséget?
Próbáltam lehiggadni, eltávolodni a témától, és hideg fejjel
mérlegelni a lépés mellett és ellene szóló érveket. Ez persze
lehetetlen volt. Orvos vagyok. Nem egyszer hoztam már
emberéleteket befolyásoló döntéseket. Ilyenkor az a legjobb, ha
kivonjuk az egyenletből a felesleges érzelmeket. De ezúttal a
lányom élete volt a tét. Ő jelentett számomra mindent. Az egész
világom forgott kockán.
A ház, amelyet Monicával vásároltunk, szó szerint
egysaroknyira van attól, ahol felnőttem, és ahol a szüleim a mai
napig élnek. Ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban.
Nem szeretek ennyire közel lakni a szüleimhez, ugyanakkor
bűntudatom lenne, ha még jobban magukra hagynám őket. A
kompromisszumom: költözz a közelükbe, azután utazz sokat.
Lenny és Cheryl négy háztömbnyire laknak tőlünk, a
Kasselton Plaza közelében, ugyanabban a házban, ahol Cheryl
felnőtt. Cheryl szülei hat évvel ezelőtt Floridába költöztek.
Fenntartanak egy lakást a szomszédos Roselandben, így meg
tudják látogatni az unokáikat, ha ki akarnak szabadulni a
napfény államának perzselő hőségéből.
Nem különösebben szeretek Kasseltonban lakni. A város
nem sokat változott az elmúlt harminc évben. Fiatalkorunkban

kinevettük szüleink öncélú anyagiasságát, céltalannak tűnő
értékeiket. Mostanra mi lettünk a saját szüleink. Egyszerűen a
helyükre léptünk, míg őket továbbküldtük egy tetszőlegesen
választott, nyugdíjasok lakta városba. A gyerekeink pedig a mi
helyünket foglalták el. Mary falatozója azonban még mindig
működik. A tűzoltóság továbbra is főként önkéntesekből áll. A
gyerekek még mindig a Northland Fielden játsszák a Little
League meccseket. A magasfeszültségű vezetékek még mindig
túl közel vannak a régi iskolámhoz. A kölykök továbbra is a
Brenne-rék háza mögötti erdőbe járnak cigizni. A
középiskolámból ugyanúgy öt-nyolc gyerek kerül be évente az
ország tizenötezer legtehetségesebb diákja közé, bár amíg
gyerekkoromban ezen a listán főként zsidók szerepeltek,
mostanra az ázsiaiak felé billen a mérleg.
Rákanyarodtunk a Monroe Avenue-ra, és elhajtottunk a
kétszintes ház előtt, ahol felnőttem. Fehérre festett falak, fekete
zsalugáterek, konyha, nappali, étkező három lépcsőfokkal
feljebb a bal oldalon, dolgozószoba és garázsajtó két
lépcsőfokkal lejjebb a jobb oldalon. Bár a házunk egy kicsit
kopottabb az átlagnál, nem sokban különbözik a környék többi
épületétől. A kerekes székes rámpa az egyetlen, amely
megkülönbözteti a szomszédoktól. Apám harmadik agyvérzése
után építettük, tizenkét éves koromban. A barátaimmal sokat
gördeszkáztunk rajta. Farostlemezből és betontéglákból ugratót
is eszkábáltunk hozzá.
Az ápolónő autója a kocsifelhajtón állt. Mindennap eljön, de
nincs itt állandóan. Apám több mint két évtizede tolószékben
van. Nem tud beszélni. Szája bal sarka groteszk módon lefelé
görbül. Fél oldalára teljesen le van bénulva, és a másik fele sincs
sokkal jobb állapotban.

Amikor a sofőr befordult a Darby Terrace-re, láttam, hogy a
házam – a házunk – ugyanúgy néz ki, mint két héttel korábban.
Nem tudom, mire számítottam. Talán sárga rendőrségi
szalagokra. Vagy egy nagy vérfoltra. De semmi nem árulkodott
arról, mi történt itt azon a reggelen.
Ingatlanárverésen vettük a házat. Harminchat éven át a
Levinsky család lakott itt, de igazából senki sem ismerte őket.
Mrs. Levinsky kedves asszony volt, csak a szeme rángatódzott
mindig. A férje azonban egy troll, aki állandóan üvöltözött vele.
Féltünk tőle. Egyszer láttuk Mrs. Levinskyt hálóingben
kiszaladni a házból, miközben Mr. Levinsky ásót lóbálva
kergette. A gyerekek mindenkinek a kertjén átjártak, kivéve az
övéket. Amikor befejeztem az egyetemet, az a hír járta, hogy
Mr. Levinsky molesztálta a lányukat, Dinát, egy szomorú
szemű, kócos hajú teremtést, akivel elsős koromtól fogva egy
iskolába jártam. Visszatekintve legalább tucatnyi közös órám
volt Dinával, de nem emlékszem, hogy valaha hallottam volna
suttogásnál hangosabban beszélni, és akkor is csak azért szólalt
meg, mert valami jó szándékú tanár rábírta. Sosem próbáltam
szóba elegyedni vele. Nem tudom, mit tehettem volna érte, de a
mai napig bánom, hogy meg se próbáltam.
Nem sokkal azután, hogy szárnyra kaptak a pletykák
Dináról meg az apjáról, Levinskyék összecsomagoltak, és
elköltöztek. Senki sem tudta, hová. A bank rátette a kezét a
házra, és árulni kezdte. Monicával néhány héttel Tara születése
előtt tettünk rá ajánlatot.
Hónapokkal később, amikor beköltöztünk, az első éjszaka
sokáig ébren voltam, és hallgatóztam. Nem is tudom, mire
számítottam – talán hangokra vagy jelekre, amelyek a ház
múltjára és a benne lezajlott szomorú eseményekre utalnak.

Azon gondolkodtam, melyik volt Dina hálószobája, és
próbáltam elképzelni, milyen lehetett neki akkor, mi lehet vele
most, de nem jutottam semmire. Mint már mondtam, egy ház
csak tégla és malter. Semmi több.
Két idegen autó parkolt a házam előtt. Anyám a bejárati
ajtóban állt. Amikor kiszálltam, úgy rohant oda hozzám,
mintha hadifogságból tértem volna haza. Szorosan átölelt, és
egy pillanatra megcsapott parfümje sűrű illata. Egyik kezemben
a NIKE sporttáskát szorongattam, ezért nem tudtam rendesen
viszonozni az ölelést.
Anyám válla fölött láttam, hogy Bob Regan nyomozó lép ki
a házból. Mellette nagydarab, fekete férfi állt, kopaszra
borotvált fején divatos napszemüveget viselt.
– Rád várnak – súgta anyám.
Bólintottam, és elindultam feléjük. Regan színpadias
mozdulattal a szeme elé tartotta a kezét, de a nap nem sütött
olyan erősen, hogy ez indokolt lett volna. A fekete férfi
mozdulatlanul állt mellette, mint egy kőszobor.
– Hol volt? – szegezte nekem a kérdést Regan. Amikor nem
válaszoltam azonnal, hozzátette: – Több mint egy órája
elhagyta a kórházat.
A zsebemben lapuló mobiltelefonra gondoltam. A zsákban
lévő pénzre. Úgy döntöttem, egyelőre egy féligazságnál
maradok.
– Felkerestem a feleségem sírját – feleltem.
– Beszélnünk kell, Marc.
– Menjünk be – javasoltam.
Mindnyájan visszamentünk a házba. Az előszobában
megtorpantam. Monica holttestét alig három méterre találták
meg attól a helytől, ahol álltam. Még mindig a bejáratnál állva,

tekintetemmel
végigpásztáztam
a
falakat,
erőszakos
cselekedetek nyomai után kutatva. Csak egyetlen egy volt.
Viszonylag gyorsan megtaláltam: a lépcső mellett lógó Behrenslitográfia fölött egy golyó ütötte lyuk nyoma látszott. Ez volt az
egyetlen olyan golyó, amelyik nem talált el senkit. A lyukat
közben leglettelték, de a glett túl fehér volt. Le kell majd
festenem, gondoltam.
Hosszú másodpercekig bámultam. Valaki megköszörülte a
torkát. Ettől magamhoz tértem. Anyám megsimogatta a
hátamat, aztán elindult a konyha felé. Regant és a haverját a
nappaliba invitáltam. A két széket választották. Én a kanapéra
ültem. Még nem volt időnk, hogy kicsinosítsuk a lakást
Monicával. A székeket még a kollégiumi szobámba vettem, és
úgy is néztek ki. A kanapét Monica lakásából szállítattuk át,
túlságosan hivatalos és régimódi darab volt, mintha évekig egy
versailles-i raktárban őrizték volna. A nehéz és merev bútor
fénykorában sem lehetett különösebben kényelmes.
– Hadd mutassam be Lloyd Tickner különleges ügynököt –
mondta Regan, és a fekete férfira mutatott. – Az FBI-tól jött.
Tickner biccentett. Visszabiccentettem.
Regan mosolyt erőltetett az arcára.
– Örülök, hogy jobban érzi magát – udvariaskodott.
– Pedig nem – feleltem.
Zavartan nézett rám.
– Addig nem leszek jobban, amíg vissza nem kapom a
lányomat.
– Igen, persze. Megértem. Feltennénk néhány kérdést, ha
nincs ellene kifogása.
Intettem, hogy csak tessék.
Regan köhintett egyet, hogy időt nyerjen.

– Valamit szeretnék tisztázni – kezdte. – Kötelességünk
feltenni ezeket a kérdéseket. Akkor is, ha nem értek egyet vele.
Biztosra veszem, hogy magának sincs sok kedve hozzá, de akkor
is túl kell esnünk rajta. Világos?
Nem volt teljesen az, de nem akartam tovább húzni az időt
azzal, hogy elmagyarázza.
– Rajta, tegyék fel a kérdéseiket – mondtam.
– Mit tud mondani nekünk a házasságáról?
Villogni kezdett a figyelmeztető jelzés az agyamban.
– Mi köze ehhez a házasságomnak?
Regan vállat vont. Tickner továbbra sem szólalt meg.
– Csak próbáljuk összeilleszteni a kirakós darabkáit, ez
minden.
– A házasságomnak ehhez semmi köze.
– Biztos vagyok benne, hogy igaza van, Marc, de az a
helyzet, hogy kezdenek kihűlni a nyomok. Minden egyes nappal
messzebb kerülünk a megoldástól. Meg kell vizsgálnunk az
összes lehetséges nézőpontot.
– Engem csak az a nézőpont érdekel, amelyik elvezet a
lányomhoz.
– Megértjük. Ez van a nyomozás fókuszában. Kideríteni, mi
történt a lányával. És magával. Ne felejtse el, hogy valaki meg
akarta ölni magát, igaz?
– Nagyon úgy fest.
– De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a többi tényezőt sem.
– Milyen többi tényezőt?
– Például a házasságát.
– Mit akar tudni róla?
– Amikor összeházasodtak, Monica már terhes volt, igaz?
– Mi köze ennek...? – Hirtelen elhallgattam. Kivont karddal

akartam rájuk rontani, de eszembe jutottak Lenny szavai. Ne
beszéljek úgy a zsarukkal, hogy ő nincs jelen. Tudtam, hogy fel
kellene hívnom. De volt valami a hanghordozásukban és a
fellépésükben... ha most megtagadom a választ, és azt mondom,
hogy fel akarom hívni az ügyvédemet, az gyanússá tenne. Nincs
mit rejtegetnem. Minek tápláljam a gyanakvásukat? Az csak
elvonná a figyelmüket a lényegről. Természetesen tudtam, hogy
ez így működik, és a rendőrség szándékosan rájátszik erre, de
orvos vagyok. Sőt, ami még rosszabb, sebész. Gyakran követjük
el azt a hibát, hogy mindenkinél okosabbnak képzeljük
magunkat.
Úgy döntöttem, kitartok az őszinteség mellett.
– Igen, terhes volt. És?
– Maga plasztikai sebész, igaz?
Meghökkentett a témaváltás.
– Így van.
– A munkatársával sokat járnak külföldre, farkastorokkal
született
gyerekeket,
arcsérüléseket,
égési
sérülteket
gyógyítanak, jól mondom?
– Valahogy úgy, igen.
– Tehát sokat utazik?
– Elég sokat – válaszoltam.
– Az esküvőt megelőző két évben lehet azt mondani, hogy
több időt töltött külföldön, mint itthon?
– Elképzelhető – fészkelődtem a kemény kanapén. –
Elárulná, milyen jelentősége van ennek?
Regan elővette leglefegyverzőbb mosolyát.
– Csak próbáljuk összerakni a teljes képet.
– Minek a teljes képét?
– A munkatársa... – Regan a noteszébe pillantott – ...egy

bizonyos Zia Leroux.
– Dr. Leroux – javítottam ki.
– Dr. Leroux, igen, köszönöm. Ő hol van most?
– Kambodzsában.
– Testi rendellenességgel született gyermekeket gyógyít
odaát?
– Igen.
Regan értetlenséget színlelve oldalra billentette a fejét.
– Eredetileg nem úgy volt, hogy maga megy oda?
– De, valamikor régen úgy volt.
– Milyen régen?
– Nem értem, hová akar kilyukadni.
– Mikor döntötte el, hogy mégsem megy Kambodzsába?
– Nem tudom – feleltem. – Talán nyolc-kilenc hónappal
ezelőtt.
– És dr. Leroux ment el maga helyett, igaz?
– Igen, így van. Miért is kérdezi?
Elengedte a füle mellett a kérdésemet.
– Szereti a munkáját, igaz, Marc?
– Igen.
– Szeret utazgatni? Segíteni másokon?
– Persze.
Regan színpadiasan megvakarta a fejét, mint aki el akarja
játszani, hogy meg van hökkenve.
– Ha annyira szeret utazni, akkor miért mondta le az utat,
és miért hagyta, hogy dr. Leroux menjen maga helyett?
Kezdtem érteni, hová akar kilyukadni.
– Visszavettem – válaszoltam.
– Mármint az utazásból.
– Igen.

– Miért?
– Mert voltak más kötelezettségeim.
– A feleségére és a lányára gondol?
Kihúztam magam, és a szemébe néztem.
– Mi értelme van ennek az egésznek? – kérdeztem.
Regan hátradőlt. A hallgatag Tickner követte a példáját.
– Csak próbálunk teljes képet kapni, ez minden.
– Ezt már mondta.
– Oké, várjon, egy pillanat. – Regan lapozgatni kezdett a
noteszében. – Farmer és piros blúz.
– Tessék?
– A feleségén. – A noteszre mutatott. – A kórházban azt
mondta, hogy a felesége farmert és piros blúzt viselt aznap
reggel.
Képek jelentek meg a fejemben Monicáról. Elárasztották a
gondolataimat. Próbáltam a felszínen maradni.
– És?
– Amikor megtaláltuk a holttestét, meztelen volt – mondta
Regan.
Remegés futott végig a testemen. A szívemből indult, majd
átterjedt a karomra és az ujjaimra.
– Nem tudott róla?
Nyeltem egyet.
– Meg is...? – Elcsuklott a hangom.
– Nem – nyugtatott meg Regan. – Egy karcolás sem volt
rajta, leszámítva a golyó ütötte sebeket. – Ismét oldalra
billentette a fejét, mint aki tőlem várja a magyarázatot. –
Ebben a szobában feküdt a holtteste. Gyakran sétálgatott ruha
nélkül?
– Már mondtam. – Túl sok új információt kellett

feldolgoznom, alig tudtam lépést tartani vele. – Farmert és piros
blúzt viselt.
– Szóval addigra már felöltözött?
Emlékeztem a tusolóból kiszűrődő vízcsobogásra.
Emlékeztem, ahogy kijött a fürdőszobából, hátravetette a
haját, és lefeküdt az ágyra, hogy felhúzza a farmerját.
– Igen.
– Biztos benne?
– Teljesen.
– Átkutattuk az egész házat. Nem találtunk piros blúzt.
Farmert igen. Többet is. De piros blúzt egyet sem. Nem
gondolja, hogy ez kissé furcsa?
– Várjunk egy pillanatot – emeltem fel a kezem. – A ruhái
nem voltak a holttest mellett?
– Nem.
Nem értettem.
– Akkor majd megnézem a gardróbban – mondtam.
– Mi már megtettük, de csak tessék. Természetesen, ha
megtalálja őket, arra is kíváncsiak lennénk, hogy a ruhák,
amiket viselt, hogyan kerültek vissza a gardróbba.
Erre nem volt válaszom.
– Van fegyvere, dr. Seidman?
Újabb témaváltás. Igyekeztem tartani a tempót, bár a
fejem már zúgott.
– Igen.
– Milyen típusú?
– Egy .38-as Smith and Wesson. Az apámé volt.
– Hol tartja?
– Van egy fülke a fürdőszobai gardróbban. A legfelső polcon
tartom egy zárható fémdobozban.

Regan a háta mögé nyúlt, és elővette a fémdobozt.
– Ez az?
– Igen.
– Nyissa ki!
Odadobta nekem. Elkaptam. A szürkéskék fém hideg volt.
De ami ennél is lényegesebb: ijesztően könnyű. A számzáron
beállítottam a megfelelő kombinációt, és kinyitottam.
Kotorásztam egy kicsit a benne őrzött dokumentumok – az autó
törzslapja, a ház adásvételi szerződése, az ingatlan alaprajza –
között, de csak azért, hogy összeszedjem a gondolataimat.
Azonnal tudtam, hogy a fegyver eltűnt.
– Magát és a feleségét is egy harmincnyolcassal lőtték le –
magyarázta Regan. – És a magáé a jelek szerint eltűnt.
Kábultan meredtem a dobozra, mintha arra számítanék,
hogy egyszer csak megjelenik benne a pisztoly. Próbáltam
magyarázatot találni az eltűnésére, de semmi sem jutott
eszembe.
– Van valami elképzelése, hol lehet a fegyver?
Megráztam a fejemet.
– Van még egy különös dolog – folytatta Regan.
Felemeltem a tekintetem.
– Magát és Monicát két különböző harmincnyolcassal lőtték
le.
– Tessék?
Bólintott.
– Igen. Én is alig akartam elhinni. Kétszer is ellenőriztettem
a ballisztikusokkal. Magát és a feleségét két különböző
fegyverrel lőtték le, mindkettő harmincnyolcas. És a magáé a
jelek szerint eltűnt. – Látványosan megvonta a vállát. –
Segítsen megérteni, Marc.

Az arcukra pillantottam. Nem tetszett, amit láttam. Lenny
figyelmeztetése
visszhangzott
a
fejemben,
ezúttal
határozottabban.
– Fel akarom hívni az ügyvédemet.
– Biztos benne?
– Igen.
– Csak nyugodtan.
Anyám a konyhaajtóban állt, a kezét tördelve. Mennyit
hallhatott? Az arckifejezéséből ítélve túl sokat. Várakozóan
nézett rám. Bólintottam, mire kiment a konyhába, hogy
felhívja Lennyt. Összefontam a karomat a mellkasom előtt, de
nem esett jól. Dobolni kezdtem a lábammal. Tickner levette a
napszemüveget. A szemembe nézett, és most először szólalt meg.
– Mi van a táskában? – kérdezte.
Szótlanul meredtem rá.
– A sporttáskában, amit úgy szorongat. – Tickner hangja
külsejét meghazudtolóan vékony volt, már-már nyafogásnak
tűnt. – Mi van benne?
Hibát követtem el. Hallgatnom kellett volna Lennyre.
Azonnal értesítenem kellett volna. Nem tudtam, mit feleljek. A
háttérben hallottam, amint anyám Lennyt sürgeti, hogy siessen.
Válaszok sorjáztak a fejemben, amelyek esetleg időhúzó
féligazságként működhetnének – egyik sem volt elég meggyőző
–, amikor váratlan hang vonta magára a figyelmemet.
A mobiltelefon, amit az emberrablók küldtek az apósomnak,
csörögni kezdett.

Negyedik fejezet
Tickner és Regan arra várt, hogy felvegyem.
Elnézést kértem, és felálltam, mielőtt megszólalhattak volna. A
telefonnal babráltam, miközben kisiettem a házból. Elvakított a
nap. Hunyorogva pillantottam a készülék billentyűzetére. A
hívásfogadás gombja máshol volt, mint a saját mobilomon. Az
utca túloldalán két kislány biciklizett rikító színű sisakban. A
neonszínű kerékpárok egyikének kormányáról rózsaszín
szalagok lógtak.
Gyerekkoromban tucatnyi velem egykorú srác élt ezen a
környéken. Iskola után együtt lógtunk. Már nem emlékszem,
pontosan milyen játékokat játszottunk – sosem voltunk elég
szervezettek ahhoz, hogy összejöjjön egy normális
baseballmeccs –, de sokat bújócskáztunk, kergetőztünk, és
nemritkán előfordult valamilyen színlelt erőszak is. A
gyermekkor egy kertvárosban sokak szerint az ártatlanság
korszaka, de vajon hány olyan nap volt, amikor valaki sírva
ment haza a szüleihez? Összevesztünk, új szövetségeseket
találtunk, barátságokat kötöttünk, hadat üzentünk, majd –
mintha rövidtávú memóriazavarban szenvednénk – másnapra
mindezt elfelejtettük. Minden délután tiszta lappal indultunk.
Új koalíciók alakultak. Másvalaki rohant haza zokogva.
Hüvelykujjam végül megtalálta a megfelelő gombot.
Megnyomtam, és ugyanazzal a mozdulattal a fülemhez emeltem
a telefont. A szívem vadul kalapált. Megköszörültem a
torkomat.
– Halló? – szóltam bele. Úgy éreztem magam, mint egy

idióta.
– Igennel vagy nemmel válaszoljon. – Gépies hang volt,
mint a telefonos ügyfélszolgálatokon, ahol bemondják, hogy
hibabejelentés egyes gomb, panaszfelvétel kettes. – Megvan a
pénz?
– Igen.
– Tudja, hol van a Garden State Plaza?
– Paramusban – feleltem.
– Pontosan két óra múlva álljon be az északi parkolóba. A
Nordstrom közelében. Kilences parkoló. Valaki oda fog menni a
kocsijához.
– De...
– Ha nem egyedül érkezik, eltűnünk. Ha követik, eltűnünk.
Ha zsarut szimatolunk, eltűnünk. Nem kap második esélyt.
Megértette?
– Igen, de mikor...
Klikk.
Leengedtem a karomat. Furcsa zsibbadtság kerített
hatalmába. Nem küzdöttem ellene. A két kislány az utca másik
oldalán már vitatkozott. Nem hallottam a részleteket, de az
enyém szó viszonylag sokszor hangzott el. Terepjáró fordult be
nagy sebességgel a sarkon. Mintha felülről néztem volna az
egészet. Csikorgó kerekekkel fékezett le. A vezetőülés felőli ajtó
már az előtt kinyílt, hogy a kocsi teljesen megállt volna.
Lenny volt az. Rám nézett, és meggyorsította a lépteit.
– Marc?
– Igazad volt. – A ház felé intettem a fejemmel. Regan most
már az ajtóban állt. – Azt hiszik, én is benne vagyok.
Lenny arca elsötétült. Szeme elkeskenyedett, pupillája
gombostűfej nagyságúra zsugorodott. Sportban ezt úgy hívják,

hogy „rákészül a meccsre”. Lenny átváltozott Cujóvá. Úgy
méregette Regant, mint aki azon gondolkodik, melyik végtagját
kezdje marcangolni.
– Beszéltél velük?
– Egy kicsit.
Lenny felém fordult.
– Nem mondtad nekik, hogy hívni akarod a jogi
képviselődet?
– Nem azonnal.
– A fenébe, Marc, megmondtam...
– Jelentkeztek a váltságdíjért.
Ezzel sikerült beléfojtanom a szót. Az órámra pillantottam.
Paramus kocsival negyven percre van a házamtól. A forgalmat
is beleszámolva nagyjából egy óra kell, hogy odaérjek. Volt még
időm, de nem sok. Gyorsan elkezdtem összefoglalni a
történteket. Lenny vetett még egy gyilkos pillantást Reganre,
majd megfogta a karomat, és távolabb húzott a háztól. A
járdaszegélynél álltunk meg, és mint két gyerek, leültünk
egymás mellé a szürke kövekre. A térdünk az állunkat érte.
Lenny lábszára kivillant a skótmintás zokni és az elegáns
öltönynadrág hajtókája között. Kényelmetlen volt így
kuporogni. A nap a szemünkbe sütött. Nem néztünk egymásra,
akárcsak fiatalkorunkban, így könnyebb kiönteni a lelkünket.
Gyorsan beszéltem. A sztori felénél járhattam, amikor
Regan elindult felénk. Lenny hátrafordult, és azt kiáltotta:
– A golyóit!
Regan megtorpant.
– Tessék?
– Le akarja tartóztatni az ügyfelemet?
– Nem.

Lenny Regan ágyékára mutatott.
– Ha még egy lépést tesz, lefújatom őket arannyal, és
felakasztom a visszapillantó tükrömre.
Regan kihúzta magát.
– Fel akarunk tenni néhány kérdést az ügyfelének.
– Keressen valakit, akinek puhányabb az ügyvédje, és azt
zaklassa.
Lenny egy kézmozdulattal jelezte, hogy végzett vele, aztán
intett, hogy folytassam. Regan nem tűnt boldognak, de hátrált
két lépést. Ismét az órámra néztem. Öt perc telt el a
telefonhívás óta. Befejeztem a beszámolót, miközben Lenny a
tekintetével sakkban tartotta Regant.
– Kíváncsi vagy a véleményemre? – kérdezte.
– Igen.
– Szerintem el kellene mondanod nekik. – Egy pillanatra
sem vette le a szemét a nyomozóról.
– Biztos vagy benne?
– A pokolba is, dehogy.
– Te megtennéd? – kérdeztem. – Ha a te gyerekedről lenne
szó?
Lenny gondolkodott néhány másodpercig, mielőtt válaszolt.
– Nem vagyok a te helyedben. Neked kell döntened. De
igen, azt hiszem, elmondanám nekik. Jobbak az esélyeid, ha
szólsz a zsaruknak. Ez nem jelenti azt, hogy minden esetben ez a
helyes megoldás, de ők láttak már ilyet. Mi nem. – Lenny a
térdére könyökölt, és a kezére támasztotta az állát.
Gyerekkorunkból ismerős póz. – Ez Lenny, a barát véleménye –
folytatta. – Lenny, a barát, azt javasolja, hogy mondd el nekik.
– És Lenny, az ügyvéd? – kérdeztem.
– Ő még inkább. Lenny, az ügyvéd azt tanácsolja, minél

előbb tájékoztasd őket.
– Miért?
– Ha elindulsz kétmillió dollárral, és az a pénz eltűnik, akár
visszakapod Tarát, akár nem, a gyanakvásuk enyhén szólva is
fokozódni fog.
– Nem érdekel. Csak vissza akarom kapni Tarát.
– Megértem. Vagy fogalmazzunk úgy, hogy Lenny, a barát
megérti.
Most Lenny nézett az órájára. Ürességet éreztem, mintha
kiszedték volna a belső szerveimet. Szinte hallottam az óra
ketyegését: tiktak. Az őrületbe kergetett. Igyekeztem
racionálisan közelíteni a problémához, összegyűjteni az érveket
és az ellenérveket, mérlegelni őket. De a tiktak csak nem akart
abbamaradni.
Lenny esélyekről beszélt. De én nem akartam kockázatot
vállalni. A túloldalon az egyik kislány azt kiáltotta:
„Megmondalak!”, és elviharzott. A másik kinevette, aztán
visszaült a biciklijére. Könnyek tolultak a szemembe. Mindennél
jobban szerettem volna, ha Monica itt van velem. Nem lenne
szabad egyedül meghoznom egy ilyen döntést. Együtt kellene
elhatároznunk, mit tegyünk.
Hátrafordultam. Mostanra Tickner is kijött a házból. Regan
karba tett kézzel billegett a sarkán. Tickner nem mozdult,
arcáról semmit nem lehetett leolvasni. Rájuk merjem bízni a
lányom életét? Vajon az ő számukra is Tara lenne az első, vagy
Edgarnak igaza van, és tényleg számomra láthatatlan érdekek
irányítják a cselekedeteiket?
A tiktak egyre hangosabbá és sürgetőbbé vált.
Megölték a feleségemet. Elrabolták a lányomat. Az elmúlt
két napban számtalanszor feltettem magamnak a kérdést, hogy

miért – miért velünk történik ez? –, miközben igyekeztem
racionális maradni és nem belesüppedni az önsajnálat
mocsarába. De nem kaptam választ. Nem láttam semmilyen
indítékot, és ez ijesztett meg a legjobban. Talán nem is volt
indíték. Pusztán a balszerencse rendelte így.
Lenny egyenesen maga elé meredve várta a döntésemet.
Tiktak, tiktak.
– Mondjuk el nekik – szólaltam meg.
♦

A reakciójuk meglepett. Regan és Tickner pánikba estek.
Próbálták leplezni, természetesen, de a testbeszédük elárulta
őket – az ideges pislogás, a megfeszülő izom a szájuk sarkában,
az indokolatlanul megváltozott hangfekvés. Túl kevés idejük
maradt a cselekvésre. Tickner gyorsan felhívta az FBI
gyermekrablási szakértőjét, hogy a segítségét kérje. Eltakarta a
mikrofont, miközben beszélt. Regan eközben a paramusi
kollégákat értesítette.
Miután Tickner lerakta, így szólt hozzám:
– Körülvesszük a bevásárlóközpontot. Természetesen
nagyon elővigyázatosan. Igyekszünk autós őrszemeket állítani
minden kijárathoz, illetve a 17-es útra is, mindkét irányba. A
bevásárlóközpont összes bejáratát szemmel tartjuk. Kérem,
figyeljen rám, dr. Seidman. A szakértőnk szerint meg kellene
próbálnunk húzni az időt. Hátha sikerül rávennünk a
gyerekrablókat, hogy elhalasszák...
– Nem – szakítottam félbe.
– Nem fognak eltűnni – győzködött Tickner. – A pénzt
akarják.
– A lányom majdnem három hete náluk van – mondtam. –

Nem akarok trükközni.
Ticknernek nem tetszett a válaszom, de bólintott,
igyekezett megőrizni a nyugalmát.
– Akkor egy emberem magával megy.
– Nem.
– Lebukik hátul.
– Nem.
Tickner újabb ötlettel állt elő.
– Esetleg mondjuk azt, csináltunk már ilyet korábban, hogy
maga nem tud vezetni. Alig néhány órája jött ki a kórházból. Az
egyik emberünk vezeti majd az autót. Azt mondjuk, hogy az
unokatestvére.
Összevontam a szemöldökömet, és Reganre néztem.
– Nem azt mondta, hogy a húgomnak is köze lehet ehhez az
egészhez?
– De igen, elképzelhető.
– Nem gondolja, hogy felismerné, az illető az
unokatestvérem-e vagy sem?
Tickner és Regan egy másodpercig habozott, majd egyszerre
bólintottak.
– Igaza van – ismerte el Regan.
Lennyvel összenéztünk. Ezek lennének a szakértők, akikre
rábízom Tara életét. Nem nyugtatott meg a gondolat. Az ajtó
felé indultam.
Tickner a vállamra tette a kezét.
– Hová megy?
– Mégis mit gondol?
– Üljön le, dr. Seidman.
– Nincs rá időm – feleltem. – El kell indulnom. Lehet, hogy
nagy a forgalom.

– Majd mi megtisztítjuk az utat.
– Ó, az biztosan nem lesz feltűnő – jegyeztem meg epésen.
– Erősen kétlem, hogy innen követnék magát.
Közelebb léptem hozzá.
– És hajlandó lenne kockára tenni a gyerekem életét?
Csak egy másodpercig habozott, de nekem ennyi is elég volt.
– Még mindig nem érti – folytattam, egészen közel hajolva
az arcához. – Engem nem érdekel sem a pénz, sem az, hogy
megússzák-e. Csak a lányomat akarom visszakapni.
– Higgye el, megértjük – felelte Tickner. – De van valami,
amiről megfeledkezik.
– Miről?
– Üljön le, kérem.
– Hadd maradjak állva, jó? Orvos vagyok. Pontosan tudom,
hogyan kell rossz hírt közölni. Ne próbáljon manipulálni.
Tickner megadóan felemelte a kezét.
– Rendben. – Nagy lélegzetet vett. Időhúzás. Kezdett
elfogyni a türelmem.
– Miről van szó? – sürgettem.
– A tettesek lelőtték magát – kezdte. – A feleségét megölték.
– Tisztában vagyok vele.
– Nem, azt hiszem, nincsen. Gondolja csak végig. Nem
engedhetjük, hogy egyedül menjen oda. Bárki tette is ezt,
egyszer már megpróbálta megölni. Kétszer magára lőttek, és
otthagyták meghalni.
– Marc – szólalt meg Regan is közelebb lépve. – Való igaz,
hogy az imént megpróbáltunk utánajárni néhány vad
elméletnek. A probléma az, hogy ez minden, amink van.
Elméletek. Nem tudjuk, mit akarnak valójában. Lehet, hogy ez
csak egy szimpla emberrablás, de ha így van, akkor sosem

láttunk még ehhez hasonlót. – Eltűnt szigorú rendőrálarca, és
szemöldökét felvonva próbált őszinte benyomást kelteni. –
Biztosan csak annyit tudunk, hogy megpróbálták megölni
magát. Aki váltságdíjat akar, az nem lövi agyon a szülőket.
– Talán eleve azt tervezték, hogy az apósomból zsarolják ki
a pénzt – mondtam.
– Akkor miért vártak ennyi ideig?
Erre nem tudtam válaszolni.
– Lehet, hogy ez nem is gyerekrablás – folytatta Tickner. –
Vagy nem annak indult. Talán csak később vált azzá. Lehet,
hogy végig maga meg a felesége volt a célpont. És most talán be
akarják fejezni, amit elkezdtek.
– Azt gondolja, hogy tőrbe csalnak?
– Jó esély van rá, igen.
– Akkor mit tanácsol?
– Ne menjen oda egyedül – vágta rá Tickner. – Nyerjen
valahogy egy kis időt, hogy rendesen fel tudjunk készülni. Várja
meg, amíg újra felhívják.
Lennyre néztem. Láttam rajta, hogy ugyanazt gondolja,
amit én.
– Ez nem lehetséges – mondta Lenny.
Tickner dühösen felé fordult.
– Tiszteletben tartom a véleményét, de meggyőződésem,
hogy az ügyfele nagy veszélyben van.
– Akárcsak a lányom – mondtam. Egyszerűen nem volt min
gondolkodnom. Faképnél hagytam őket, és elindultam a kocsim
felé. Vigyázzon az embereire, nehogy kiszúrják őket.

Ötödik fejezet
Nem volt nagy forgalom, ezért jóval a megbeszélt időpont előtt
odaértem a bevásárlóközponthoz. Leállítottam a motort, és
hátradőltem. Körülnéztem. Gyanítottam, hogy a szövetségiek
meg a zsaruk már figyelnek, de egyelőre nem láttam őket. Ezt jó
jelnek vettem.
És most?
Fogalmam sem volt. Tekergettem kicsit a rádió keresőjét, de
semmi nem keltette fel az érdeklődésemet. Bekapcsoltam a
magnót. Amikor Donald Fagan és Steely Dan rákezdett a
„Black Cow” című dalra, összerezzentem. Egyetemista korom
óta nem hallottam ezt a számot. Monica vajon miért tette be?
Hirtelen megsajdult a szívem, ahogy rájöttem, hogy ő ült
utoljára a kocsiban, és valószínűleg ez volt az utolsó dal,
amelyet meghallgatott.
A bevásárlásra készülődőket figyeltem. Elsősorban a
kismamákat. Néztem, ahogy kinyitják a furgon csomagtartóját,
egy bűvész ügyességével még a levegőben szétnyitják a
babakocsit, kiveszik gyermeküket az ülésekből, amelyeket
mintha az Apollo 11 pilótafülkéjéből szereztek volna, majd
felemelt fejjel elindulnak a pláza felé, miközben a furgon
csomagtartója a távirányító gombnyomására becsukódik
mögöttük.
Az összes kismama unottnak tűnt. Pedig ott volt velük a
gyerekük. Természetesnek vették, hogy biztonságban van,
miközben én ott ültem a váltságdíjjal teli táskával, és abban
reménykedtem, hogy visszakapom a lányomat. Legszívesebben

lehúztam volna az ablakot, hogy figyelmeztessem őket.
Közeledett a megbeszélt időpont. A nap sugarai elérték a
kocsim szélvédőjét. A napszemüvegemért nyúltam, de aztán
meggondoltam magam. Nem tudnám megmondani, miért.
Talán napszemüvegben fenyegetőnek találna az emberrabló?
Nem, nem hiszem. Vagy talán mégis. Jobb, ha nem veszem fel.
Ne kockáztassunk feleslegesen.
Egyre feszültebbé váltam. Folyamatosan nézelődtem, de
mindezt igyekeztem feltűnés nélkül tenni. Minden egyes
alkalommal, amikor megállt a közelben egy autó, vagy elsétált
valaki a kocsim mellett, görcsbe rándult a gyomrom, és azonnal
átfutott agyamon a kérdés:
Tara itt van a közelben?
Letelt a két óra. Túl akartam már lenni rajta. Tudtam, hogy
a következő néhány percben minden eldől. Nyugalom.
Nyugodtnak kell maradnom. Tickner szavai visszhangzottak a
fejemben. Elképzelhető, hogy valaki egyszerűen idesétál, és
kiloccsantja az agyamat?
Be kellett látnom, hogy ez igenis egy valós lehetőség.
Összerezzentem, amikor megcsörrent a mobiltelefon. A
fülemhez emeltem, és gyorsan beleszóltam.
– Halló?
– Hajtson ki a nyugati kijáraton – mondta a gépies hang.
– Melyik a nyugati kijárat? – kérdeztem zavartan.
– Kövesse a 4-es út felé mutató táblákat! Menjen át a
felüljárón! Figyeljük. Ha valaki követi, eltűnünk. Tartsa a
telefont a fülénél!
Felesleges volt mondania, anélkül is olyan erővel
szorítottam a telefont a fülemhez, hogy elfehéredtek az ujjaim.
Bal kézzel a kormányt markoltam, mintha ki akarnám tépni a

helyéből.
– A 4-es úton forduljon nyugat felé!
Fél kézzel kormányozva felhajtottam az autópályára a
megadott oldalon. A visszapillantó tükörbe nézve próbáltam
megállapítani, követ-e valaki. Nehéz lett volna eldönteni.
– Látni fog egy üzletsort – mondta a géphang.
– Millió üzletsor van az út mellett.
– Jobbra, egy bölcsőket árusító áruház mellett. A
Paramusba vezető kijárat előtt.
Most már láttam.
– Oké, megvan.
– Hajtson le ott, bal oldalt lesz egy kis út. Kerülje meg az
üzletet, és állítsa le a motort! Készítse elő a pénzt!
Azonnal megértettem, hogy az emberrabló miért ezt a
helyet választotta. Csak egy irányból lehet behajtani. Az összes
bolthelyiség kiadó, kivéve a bölcsőáruházat, amelyik az üzletsor
másik végén áll. Más szóval a kutya sem jár erre. Képtelenség
észrevétlenül eljutni ide vagy akár lassítani.
Bíztam benne, hogy ezzel a szövetségiek is tisztában
vannak.
Ahogy befordultam az épület mögé, egy férfit pillantottam
meg, amint egy furgon mellett áll. Piros-fekete mintás
flanelinget viselt, fekete farmert, sötét napszemüveget és egy
Yankee
feliratú
baseballsapkát.
Próbáltam
valami
ismertetőjegyet felfedezni rajta, de az egyetlen szó, ami eszembe
jutott, az átlagos volt. Átlagos magasság, átlagos testalkat.
Egyedül az orra volt furcsa. Még ilyen távolságból is látszott,
hogy el van ferdülve, mint egy bokszolóé. De hogy ez valódi volt
vagy csak álca, nem tudtam eldönteni.
A furgonra pillantottam. Az oldalán felirat: „B&T

Villanyszerelés, Ridgewood, New Jersey”. Se telefonszám, se
pontos cím. A rendszámtábla is New Jersey-i volt.
Megjegyeztem.
A férfi a szájához emelte a telefonját, mint egy adóvevőt, és
beleszólt. Ugyanabban a pillanatban hallottam a gépies hangot
a kezemben tartott készülékből:
– Odamegyek. Dobja ki a pénzt az ablakon! Ne szálljon ki a
kocsiból! Ne szóljon hozzám! Amikor biztonságban leszünk a
pénzzel, felhívom, és megmondom, hol találja a lányát.
A piros-fekete flanelinges, fekete farmeres férfi leeresztette a
telefont, és elindult felém. Az inge nem volt betűrve a
nadrágjába. Lehetetlen volt megmondani, hogy van-e nála
fegyver. És ha van, mit tudok tenni? Megnyomtam az
ablakemelő gombját. Nem történt semmi. Rá kell adnom a
gyújtást, jutott eszembe. A férfi egyre közelebb ért. A Yankee
sapkát olyan mélyen a szemébe húzta, hogy a sildje hozzáért a
napszemüveghez. Elfordítottam a slusszkulcsot. A műszerfal
fényei életre keltek. Megint megnyomtam a gombot. Az ablak
engedelmesen leereszkedett.
Ismét megpróbáltam találni valami jellegzetes vonást a
férfiban. A járása kissé bizonytalan volt, mintha lenne benne
egy-két pohárral, de nem tűnt idegesnek. Az arca borostás volt,
a keze piszkos. Fekete farmerja kiszakadt a jobb térdén.
Converse tornacipője jobb napokat is látott már.
Amikor már csak két lépésre volt a kocsimtól, kidobtam a
táskát az ablakon, és felkészültem a legrosszabbra. Még a
lélegzetemet is visszatartottam. Anélkül, hogy lépései ritmusa
megváltozott volna, felkapta a pénzt, és visszafordult a furgon
felé. Felgyorsított. A furgon hátsó ajtaja kinyílt, ő beugrott, az
ajtó pedig azonnal bezáródott mögötte. Mintha a furgon

elnyelte volna.
A sofőr beindította a motort. A furgon elindult, és csak most
vettem észre, hogy van egy hátsó kijárat a parkolóból egy
mellékútra. A furgon hamarosan eltűnt a szemem elől.
Egyedül maradtam.
Mozdulatlanul ültem, és vártam, hogy megszólaljon a
telefon. A szívem vadul zakatolt. Az ingemet átitatta az
izzadság. Más autót nem láttam a közelben. A járdán repedések
futottak végig. A szemetes konténerekből kartondobozok
kandikáltak ki. Törött üvegek hevertek a földön. Hunyorogva
próbáltam kivenni a címke feliratát egy megfakult sörösüvegen.
Eltelt tizenöt perc.
Újra meg újra elképzeltem, ahogy viszontlátom a lányomat
– felveszem, magamhoz szorítom, gyengéden elringatom. A
mobiltelefon. A mobiltelefonnak csörögnie kellene. Ez is része
volt annak, amit elképzeltem. Megcsörren a telefon, a gépies
hang elmondja az utasításokat. Ennek kellett volna
következnie. Miért nem csörög az az átkozott telefon?
Egy Buick Le Sabre állt be a parkolóba, tisztes távolságra
tőlem. A sofőrt nem ismertem, de az anyósülésen Tickner ült.
Találkozott a tekintetünk. Próbáltam leolvasni valamit az
arcáról, de szokás szerint teljesen kifejezéstelen volt.
Ismét a mobiltelefonra pillantottam, nem mertem levenni
róla a tekintetemet. Újra ketyegni kezdett az óra a fejemben, de
ezúttal lassan, tompán.
Újabb tíz perc telt el, mire a telefon végre megcsörrent. Alig
hagyta el az első hang a hangszóróját, máris a fülemhez
szorítottam.
– Halló? – szóltam bele.
Semmi.

Tickner feszülten figyelt a másik autóból. Alig
észrevehetően bólintott, de fogalmam sem volt, mit akar ezzel
üzenni. A sofőr mindkét kezével a kormányt fogta tíz óra tíz
percnél.
– Halló? – ismételtem.
Megszólalt a gépies hang.
– Figyelmeztettem, hogy ne merjen szólni a zsaruknak.
Megfagyott a vér az ereimben.
– Nincs több esély.
Megszakadt a vonal.

Hatodik fejezet
Nem volt menekvés.
Kábulatra vágytam. A kórházi kómára. Az infúziós tasak és a
szabadon csordogáló érzéstelenítő után sóvárogtam. Védtelen
voltam. Az idegvégződéseim meztelenné váltak. Minden fájt.
Félelem és tehetetlenség érzése kerített hatalmába. A
félelem bezárt egy szobába, a tehetetlenség pedig – a borzalmas
tudat, hogy elrontottam, és semmit sem tehetek, hogy enyhítsek
a lányom szenvedésén – kényszerzubbonyt húzott rám, és
leoltotta a villanyt. Kezdtem elveszíteni a józan eszemet.
Sűrű köd ereszkedett rám, így teltek a napjaim. Időm
túlnyomó részében ültem a telefon, jobban mondva a telefonok
mellett. A vonalas telefon, a mobiltelefonom és az
emberrablóktól kapott telefon mellett. Vásároltam egy töltőt az
emberrabló telefonjához, hogy állandóan be legyen kapcsolva.
Alig mozdultam el a kanapéról. A telefonok tőlem jobbra
hevertek. Próbáltam elfordítani a tekintetem, még a tévét is
bekapcsoltam, hátha sikerül elterelnem a figyelmemet. Időről
időre azonban így is vetettem egy-egy pillantást azokra az
átkozott készülékekre, mintha attól féltem volna, hogy
megszöknek, és közben szuggeráltam őket, hogy csörögjenek
már.
Ismét megpróbálkoztam azzal a természetfeletti apa-lánya
kapcsolattal, amelyre hivatkozva korábban állítottam, hogy
Tara még életben van. Továbbra is éreztem (vagy érezni véltem)
azt a halvány lüktetést, de a kapcsolatot most már a legjobb
esetben is legfeljebb erőtlennek lehetett nevezni.

„Nincs több esély...”
Bűntudatomat tovább fokozta, hogy éjszaka egy nővel
álmodtam, de nem Monicával, hanem a régi szerelmemmel,
Rachellel. Az a fajta álom volt, amikor az idő és a valóság
teljesen kifordul magából, egy másik világba kerülünk, ahol
egymásnak ellentmondó események történnek, mégsem találunk
bennük semmi furcsát. Együtt voltunk Rachellel. Évek óta nem
láttam, álmomban mégsem szakítottunk. Én harmincnégy éves
voltam, mint a valóságban, ő azonban egy napot sem öregedett
azóta, hogy elhagyott. Tara az álmomban is a lányom volt – ott
nem rabolták el nemcsak az enyém, hanem valamiképpen
Rachelé is, bár nem ő volt az anyja. Valószínűleg mindenkinek
vannak ilyen álmai. Semminek sincs értelme, de az embernek
eszébe sem jut megkérdőjelezni, amit lát. Amikor felébredtem,
az álom szertefoszlott, ahogyan az lenni szokott. Csak egy érzés
és a szokatlanul erős vágyakozás maradt utána.
Anyám túl sokat sürgölődött körülöttem. Többnyire étellel
teli tálcákat tett elém. Nem foglalkoztam velük, mire ő
ezredszer is elismételte a mantráját:
– Erősnek kell maradnod. Tara miatt.
– Persze, anya, az erőn múlik minden. Talán ha elég
fekvenyomást csinálok, akkor visszakapom.
Anyám nem volt hajlandó felvenni a kesztyűt. A fejét rázta.
Kegyetlen dolog volt részemről, hogy ezt mondtam. Ő is
szenvedett. Az unokája eltűnt, a fia pedig borzalmas állapotban
volt. Hallottam a sóhaját, mielőtt visszament a konyhába.
Mégsem kértem tőle bocsánatot.
Tickner és Regan gyakran felkerestek. Mindig azt a
Shakespeare-idézetet juttatták eszembe a bolond beszédről,
amelynek nincsen értelme. Beszámoltak az összes technológiai

csodáról, amelyet bevetnek Tara felkutatása érdekében – DNSnyomok, ujjlenyomatok, biztonsági kamerák felvételei,
repülőtéri ellenőrzések, autópálya-kapuk, pályaudvarok,
nyomkeresők, helyszínelők, laborosok. Elsütötték az összes
kipróbált zsaruközhelyet, mint a „minden bokor alá benézünk”
vagy a „minden nyomnak utánajárunk”. Bólogatva hallgattam
őket. Rendőrségi fényképeket mutattak, de a flanelinges
gyerekrabló egyik nyilvántartásban sem szerepelt.
– Utánanéztünk a B&T Villanyszerelés nevű vállalkozásnak
újságolta Regan az első este. – A cég létezik, mágneses
hirdetőtáblákat használnak, amelyet könnyedén le lehet szedni
a kocsi oldaláról. Valaki ellopott egyet két hónappal ezelőtt.
Úgy voltak vele, hogy nem éri meg a fáradságot, ezért nem
jelentették a rendőrségnek.
– Mi van a rendszámmal? – kérdeztem.
– A megadott rendszám nem létezik.
– Az meg hogy lehet?
– Két régi rendszámtáblát használtak – magyarázta Regan.
– Félbevágták őket, majd az egyik bal felét összeforrasztották a
másik jobb felével.
Hitetlenkedve meredtem rá.
– De van ennek a dolognak egy pozitív oldala is – tette
hozzá Regan.
– Valóban?
– Azt jelenti, hogy profikkal van dolgunk. Tudták, hogy ha
maga kapcsolatba lép velünk, akkor a plázát körül fogjuk venni.
Kerestek egy másik helyet, ahová nem tudunk eljutni feltűnés
nélkül. Tévútra vezettek bennünket egy hamis cégnévvel meg
egy forrasztott rendszámtáblával. Egyszóval profik.
– És ez miért is jó nekünk?

– A profik általában nem vérszomjasak.
– Akkor mit fognak csinálni?
– Szerintünk meg akarják puhítani magát, hogy még több
pénzt kérhessenek – mondta Regan.
Megpuhítani engem. Az sikerült.
Apósom felhívott a fiaskó után. Hallottam a hangjában a
csalódottságot. Nem akarok hálátlannak tűnni – elvégre Edgar
biztosította a pénzt, és egyértelművé tette, hogy legközelebb is
hajlandó rá –, de csalódottsága inkább annak szólt, hogy nem
fogadtam meg a tanácsát, és kapcsolatba léptem a rendőrséggel,
semmint a végeredménynek.
Természetesen igaza volt. Ezt nagyon elszúrtam.
Próbáltam részt venni a nyomozásban, de a rendőrség nem
nézte jó szemmel. A filmekben a nyomozók mindig megosztják
az információkat az áldozattal. Értelemszerűen én is jó néhány
kérdést feltettem Ticknernek és Regannek az ügyről. Nem
válaszoltak. Soha nem vitatták meg velem a részleteket. Alig
leplezett megvetéssel fogadták faggatózásomat. Többek között
meg akartam tudni tőlük, pontosan hogyan találtak rá a
feleségemre, miért volt levetkőztetve. De mindig falakba
ütköztem.
Lenny sokszor megfordult nálam. Nehezére esett a
szemembe néznie, mert ő is önmagát okolta, amiért azt
javasolta, szóljak a rendőrségnek. Regan és Tickner hol
bűntudatosnak tűntek, hogy rosszul sültek el a dolgok, hol úgy
viselkedtek, mintha kezdettől fogva én, a gyászoló férj és apa
állnék a háttérben. Ingatag házasságunkról kérdezősködtek.
Tudni akarták, hová tűnhetett a fegyver. Minden pontosan úgy
történt, ahogyan azt Lenny megjósolta. Minél több idő telt el, a
hatóságok annál nagyobb erőkkel koncentráltak az egyetlen

szóba jöhető gyanúsítottra.
Szerény személyemre.
A kritikus egy hét letelte után az FBI-ügynökök és a
rendőrök jelenléte ritkulni kezdett. Tickner és Regan látogatásai
megfogyatkoztak. Egyre gyakrabban pillantottak az órájukra.
Más ügyekre hivatkozva mentették ki magukat. Megértettem,
természetesen. Nem voltak új fejlemények. Elcsendesedtek a
dolgok. A lelkem mélyén örültem a nyugalomnak.
Aztán a kilencedik napon minden megváltozott.
Este tízkor lefekvéshez készülődtem. Egyedül voltam.
Szeretem a családomat és a barátaimat, de ők is kezdték belátni,
hogy szükségem van némi egyedüllétre. Mindnyájan elmentek
még vacsora előtt. Rendeltem magamnak ennivalót a Hunan
Gardenből, és – anya kívánságának megfelelően – ettem, hogy
erős legyek.
Az éjjeliszekrényen álló órára pillantottam. Ezért tudom,
hogy pontosan 22:18 volt. Szórakozottan kipillantottam az
ablakon. A sötétben majdnem átsiklott fölötte a tekintetem, de
aztán visszafordítottam a fejemet, és újra megnéztem. Ezúttal
már alaposabban.
Odakint a járdán egy nő állt, és a házamat bámulta. Vagy
legalábbis azt hiszem, hogy a házat bámulta. Nem tudhattam
biztosan. Az arca árnyékban volt. Csak annyit láttam, hogy
hosszú a haja, és hosszú kabátot visel. Kezét a zsebébe rejtette.
Csak állt mozdulatlanul.
Nem tudtam mire vélni. Sokszor szerepeltem a hírekben.
Számtalan újságíró megkeresett az elmúlt hetekben.
Végigpillantottam az utcán mindkét irányba. Se autók, se
közvetítő kocsik, semmi. A nő gyalog jött. De ebben sem volt
semmi szokatlan. Kertvárosban lakom. Az emberek errefelé

gyalog járnak, rendszerint kutyával vagy a párjukkal, esetleg
mindkettővel, és az sem kirívó eset, ha egy nő egyedül sétál.
De miért állt meg?
Morbid kíváncsiság, gondoltam.
Azonkívül, hogy az illető viszonylag magas, semmi mást
nem tudtam megállapítani róla. Tanakodtam, mit csináljak.
Baljós érzés kerített hatalmába. Fogtam egy pulóvert, és
felhúztam a pizsamámra, alulra pedig egy melegítőnadrágot.
Ismét kinéztem az ablakon. A nő megdermedt.
Észrevett.
Sarkon fordult, és sietős léptekkel elindult. Pánik hasított
belém. Megpróbáltam kinyitni az ablakot. Be volt ragadva.
Rávágtam a szélére, hogy meglazítsam, és újra
nekiveselkedtem. Vonakodva engedett egy arasznyit. A keskeny
réshez hajoltam.
– Várjon!
Meggyorsította a lépteit.
– Kérem, várjon egy pillanatot!
Futásnak eredt. A fenébe! Megfordultam, és lerohantam a
földszintre. Fogalmam sem volt, hol lehet a papucsom, cipőt
húzni pedig már nem volt időm. Kirohantam a házból. A fű
csiklandozta a talpamat. Sprintelni kezdtem abba az irányba,
amerre eltűnt. Követni akartam, de elveszítettem szem elől.
Visszatérve a házba felhívtam Regant, és elmondtam, mi
történt. Ostobaságnak tűnt, még a magam számára is. Egy nő
megállt a házam előtt. Nagy dolog. Hallottam Regan hangján,
hogy nem igazán hozza lázba az eset. Meggyőztem magamat,
hogy semmi jelentősége, csak egy kíváncsi szomszéd.
Visszabújtam az ágyba, kikapcsoltam a tévét, és behunytam a
szememet.

Az éjszaka azonban még nem ért véget.
Hajnali négykor megcsörrent a telefonom. Abban az
állapotban voltam, amelyet az utóbbi időben alvásnak nevezek.
Mély álomba már képtelen vagyok merülni. Csukott szemmel
szenvedek. Az éjszakák ugyanolyan gyötrelmesek, mint a
nappalok. Alig van különbség a kettő között. Éjszaka a testem
pihen, de az elmém akkor sem tud megnyugodni.
Lehunyt szemhéjam mögött újra és újra visszajátszottam a
támadás reggelének eseményeit, hátha sikerül előbányásznom
valamilyen új emléket. Ugyanott kezdődött minden, ahol most
is vagyok: a hálószobában. Emlékeztem az ébresztőóra
hangjára. Úgy volt, hogy Lenyvel fallabdázni megyünk aznap
reggel. Nagyjából egy éve kezdtünk el járni szerdánként, és
ennyi idő alatt sikerült eljutnunk odáig, hogy a játékunk
szánalmasból majdnem elfogadható szintre felfejlődött. Monica
már ébren volt, zuhanyozott. Tizenegyre kellett mennem a
kórházba. Felkeltem, és benéztem Tarához. Azután
visszamentem a hálószobába. Monica addigra befejezte a
tusolást, és éppen a farmerját húzta föl. Még mindig pizsamában
lementem a konyhába, kinyitottam a Westinghouse márkájú
hűtőszekrény melletti szekrényt, és kivettem egy müzliszeletet.
A málnásat választottam az áfonyás helyett (még ezt a részletet
is elmondtam Regannek, mintha bármi jelentősége lenne), majd
a mosogató fölé hajolva beleharaptam...
És aztán a nagy semmi. A következő emlékem az volt, hogy
felébredek a kórházban.
Másodszor is megcsörrent a telefon. Kinyitottam a szemem.
Kitapogattam a telefont az éjjeliszekrényen, felvettem, és
beleszóltam:
– Halló?

– Itt Regan nyomozó. Tickner ügynökkel két perc múlva
magánál vagyunk.
Nyeltem egyet.
– Mi történt?
– Két perc.
Lerakta.
Felkeltem az ágyból. Kipillantottam az ablakon, féligmeddig arra számítva, hogy ismét meglátom azt a nőt. Nem
volt ott senki. A farmerom, amelyet este levetettem összegyűrve
hevert a padlón. Belebújtam. Felhúztam egy pulóvert, és
lementem, a lépcsőn. Kinyitottam a bejárati ajtót, és kinéztem.
Rendőrautó fordult be a sarkon. Regan vezetett. Tickner az
anyósülésen ült. Nem rémlett, hogy valaha láttam volna őket
ebben a kocsiban.
Tudtam, hogy ez nem sok jót jelent.
Kiszálltak a kocsiból. Émelygés tört rám. A balul sikerült
váltságdíjátadás óta készültem erre a látogatásra. Gondolatban
már eljátszottam, hogyan fog történni – hogyan viszik be a
gyilkos ütést, amelyre én csak bólintok, megköszönöm, majd
kimentem magam. Begyakoroltam a reakciómat. Pontosan
tudtam, hogyan fog lezajlani.
De ahogy Regan és Tickner megindult felém, ezek a védelmi
mechanizmusok mit sem értek. Pánik kerített hatalmába. Egész
testemben remegni kezdtem. Alig bírtam állva maradni.
Megbicsaklott a térdem, ezért az ajtófélfának dőltem. A két férfi
összehangolta lépteit. Egy régi háborús film jelenete jutott
eszembe, amikor a tisztek ünnepélyes arccal közelednek az
édesanya házához. Megráztam a fejemet, hogy kitöröljem a
képet.
Az ajtóhoz érve szó nélkül beléptek a házba.

– Mutatni akarunk valamit – mondta Regan.
Megfordultam, és követtem őket a nappaliba. Regan
felkapcsolt egy lámpát, de nem lett tőle sokkal világosabb.
Tickner a kanapéhoz ment. Kinyitotta a laptopját. A képernyő
életre kelt, kék LCD-fénybe burkolva tulajdonosát.
– Találtunk egy nyomot – magyarázta Regan.
Közelebb léptem hozzájuk.
– Az apósától kaptunk egy listát a váltságdíjként átadott
bankjegyek sorszámáról, emlékszik?
– Igen.
– Az egyik bankjegy tegnap délután felbukkant egy
bankban. Tickner ügynök mindjárt megmutatja a biztonsági
kamera felvételét.
– A bankból? – kérdeztem.
– Igen. Letöltöttük a videót a laptopjára. Tizenkét órával
ezelőtt valaki bevitt egy százdollárost ebbe a bankba, hogy
felváltassa kisebb címletekre. Szeretnénk, ha megnézné a
felvételt.
Leültem Tickner mellé. Megnyomta az egyik billentyűt. A
videó azonnal elkezdődött. Szemcsés, fekete-fehér felvételre
számítottam. Szó sem volt ilyesmiről. A kamera felülről
rögzítette az eseményeket színesben és tökéletes minőségben.
Egy kopasz férfi beszélgetett a pénztárossal. Hang nem
hallatszott.
– Nem ismerem – mondtam.
– Várjon.
A kopasz férfi mondott valamit a pénztárosnak. Jólnevelten
kuncogtak. A férfi elvett egy papírcetlit, és búcsút intett. A
pénztáros visszaintett neki. A következő ügyfél lépett a
kasszához. Hangosan felnyögtem.

A húgom volt az, Stacy.
A zsibbadtság, amelyre oly régóta vágytam, hirtelen elnyelt.
Nem tudom, miért. Talán mert két ellentétes érzelem tört rám
egyszerre.
Az egyik a rémület. A saját húgom tette ezt velem. A saját
húgom, akit szeretek, elárult. De a másik a remény. Mert ezzel
újra feléledt a remény. Találtunk egy nyomot. És ha valóban
Stacy tette, ő biztosan nem bántaná Tarát.
– Ez a húga? – kérdezte Regan ujjával Stacyre mutatva.
– Igen. – Ránéztem. – Hol készült ez a felvétel?
– A Catskills-hegységben – felelte. – A város neve...
– Montague – fejeztem be helyette.
Tickner és Regan egymásra néztek.
– Honnan tudja?
De addigra már elindultam az ajtó felé.
– Tudom, hol van.

Hetedik fejezet
A nagyapám imádott vadászni. Ezt mindig különösnek
találtam, mert halk szavú, finom ember volt. Sosem beszélt a
szenvedélyéről. Nem aggatott levágott szarvasfejeket vagy -agancsokat a kandalló fölé. Nem pózolt fotósoknak az elejtett
zsákmánnyal. Nem a barátaival vagy a családtagokkal járt
vadászni. A vadászat számára magányos tevékenység volt; nem
magyarázta meg, nem szabadkozott miatta, de nem is osztotta
meg másokkal.
1956-ban nagyapa vásárolt egy kis faházat a New York
állam erdős hegyvidékén található Montague-ban. Az ára, ha jól
emlékszem, kevesebb mint háromezer dollár volt. Kétlem, hogy
manapság többet érne. Mindössze egyetlen hálószoba van
benne. A rusztikus épület nélkülöz minden romantikát. Szinte
lehetetlen eljutni oda – a göröngyös földút kétszáz méterrel a
faház alatt véget ér. Onnan gyalog kell felkapaszkodni egy
gyökerek szabdalta ösvényen.
Amikor nagyapám négy évvel ezelőtt meghalt, a
nagyanyám örökölte a faházat. Legalábbis ezt feltételeztem.
Senki nem foglalkozott vele különösebben. A nagyszüleim akkor
már majdnem egy évtizede Floridában éltek. Nagyanyám
Alzheimer-kórban szenvedett. Azt gondoltam, hogy a régi faház
az ő nevére került. Valószínűleg jócskán el volt maradva a helyi
adókkal.
Gyerekkorunkban a húgom meg én minden nyáron
eltöltöttünk egy hétvégét a nagyszüleimmel a faházban. Nem
szerettem ott lenni. A természet számomra tömény unalmat

jelentett, amelyet csak néha zavart meg a szúnyogok gyilkos
támadása. Nem volt tévé. Túl korán feküdtünk le, és túl sötét
volt. Napközben a csöndet túl gyakran zúzta szét a
vadászpuskák fülrepesztő dörrenése. Időnk nagy részét
sétálással töltöttük, amit a mai napig végtelenül unalmasnak
találok. Az egyik évben anyám csak terepszínű ruhákat
csomagolt nekem. Rettegésben töltöttem a két napot, attól
féltem, hogy valami vadász összetéveszt egy szarvassal.
Stacy azonban szeretett ott lenni. Már kislányként is
élvezte, hogy kiszabadulhat az iskola, a délutáni különórák, a
sportfoglalkozások és a népszerűség hajhászása okozta
stresszből. Órákig sétálgatott az erdőben. Faleveleket szedett a
földről, gilisztákat gyűjtött befőttesüvegbe. Vidáman téblábolt
a tűlevelekkel borított talajon.
Meséltem a faházról Regannek és Ticknernek, miközben a
87-es úton száguldottunk. Tickner riasztotta a rendőrséget
Montague-ban. Emlékeztem rá, hogyan kell eljutni a faházhoz,
de elmagyarázni már nehezebb volt. Megtettem minden tőlem
telhetőt. Regan tövig nyomta a gázpedált. Hajnali fél öt volt.
Az út üresen terült el előttünk, a szirénát sem kellett
bekapcsolni. Elértük a 16-os utat, és elhaladtunk a Woodbury
bevásárlóközpont mellett.
A fák elmosódtak mellettünk. Már nem jártunk messze.
Szóltam, hogy hol forduljon le. A kocsi rázkódott az egyenetlen
földutakon, amelyek szemernyit sem változtak az elmúlt három
évtizedben.
Tizenöt perccel később megérkeztünk.
♦

Stacy.

A húgom sosem volt különösebben vonzó. Részben ez okozhatta
a problémáját. Igen, tudom, hogy butaságnak tűnik, amit
mondok. És nyilván az is. De akkor is kifejtem. Senki nem kérte
meg, hogy táncoljon vele a szalagavatón. Egyetlen fiú sem
udvarolt neki. Barátnői is alig voltak. Természetesen mindenki
számára nehéz a kamaszkor. A kamaszkor igazi háború – senki
sem ússza meg sértetlenül. És igen, apám betegsége súlyos
teherként nehezedett ránk. De ez akkor sem ad magyarázatot a
történtekre.
Végül, túl az összes elméleten, pszichoanalízisen és
gyerekkori traumán, azt hiszem, a húgommal valami sokkal
alapvetőbb probléma volt. Az agyában nem stimmeltek a
dolgok. Megbomlott az egyensúly az elméjében. Nem ismertük
fel időben a figyelmeztető jeleket. Stacy depressziós volt egy
olyan időszakban, amikor ezt a viselkedést könnyen
összetévesztették a sértődöttséggel. De az is lehet, hogy megint
csak igazolni próbálom a saját közönyösségemet iránta. Stacyre
úgy tekintettem, mint a különc húgomra, és nem mint orvosi
esetre. Nekem is megvoltak a saját problémáim, köszönöm
szépen. Tipikus önző kamasz voltam, méghozzá a rosszabbik
fajtából.
De akár fiziológiai, akár pszichológiai eredete volt a húgom
boldogtalanságának, Stacy önpusztító utazása véget ért.
A húgom meghalt.
A faház padlóján találtunk rá, magzatpózba gömbölyödve.
Így aludt kislánykorában is, térdét a mellkasához húzva. Annak
ellenére, hogy nem láttam rajta semmilyen sérülést, azonnal
tudtam, hogy nem alszik. Lehajoltam hozzá. Nyitva volt a
szeme. Egyenesen rám nézett, kérdő, rezzenéstelen tekintettel.
Még halálában is olyan elveszettnek tűnt. Ennek nem így

kellene lennie, gondoltam. A halálnak megnyugvást kellene
hoznia. A békét, amelyet hiába keresett az életben. Miért
látszott még most is olyan átkozottul elveszettnek?
Egy fecskendő hevert mellette, hűséges útitársa.
Túladagolás végzett vele, természetesen. Szándékos vagy
véletlen, azt egyelőre nem tudtam megállapítani. De nem is volt
időm elmélkedni rajta. A rendőrök szétszóródtak, hogy
átkutassák a faházat. Elszakítottam a tekintetemet húgom
holttestétől.
Tara.
A ház tragikus állapotban volt. Mosómedvék költöztek be,
és alakítottak ki fészket maguknak. A kanapé, amelyen annak
idején a nagyapám szunyókált ebéd után, darabokban hevert.
Tömése a padlóra szórva. Rugók meredeztek belőle, mint
megannyi gyilkos tőr. Az egész ház vizeletszagtól és rothadó
állattetemektől bűzlött.
Mozdulatlanná merevedtem, és füleltem, hátha meghallom
valahonnan a gyereksírást. Nem hallottam semmit. Az egyik
rendőr sarkában lihegve berontottam a ház egyetlen szobájába.
Sötétség
uralkodott
odabent.
Ököllel
rávágtam
a
villanykapcsolóra. Nem történt semmi. Az elemlámpák fénye
lézerkardként hasított a feketeségbe. Szemem vadul pásztázta a
helyiséget. Amikor megláttam, majdnem felordítottam.
Egy járóka.
Az a fajta modern, összecsukható, hálós oldalú darab,
amelyet könnyű szállítani. Nekünk is volt ilyenünk Monicával.
Mint ahogy minden más kisgyerekes családnak, akit csak
ismerek. Az árcímke az oldalán leffegett. Nemrég vásárolhatták.
Könnyek szöktek a szemembe. Az elemlámpák fénysugarai
stroboszkópként cikáztak a szobában. A járóka üresnek látszott.

Tompa fájdalom hasított a szívembe. Azért odarohantam,
hátha csak optikai csalódás áldozata vagyok, és Tara édesdeden
alszik az egyik sarkában.
De csak egy takarót találtam.
Halk hang – a legborzalmasabb rémálmokból ismert
suttogás úszott keresztül a szobán:
– Uramisten!
A hang irányába kaptam a fejemet. Ismét megszólalt,
ezúttal még halkabban.
– Itt – mondta az egyik rendőr. – A gardróbban.
Tickner és Regan azonnal ott termett. Mindketten benéztek.
A félhomály ellenére is láttam, hogy elsápadnak.
Botladozva indultam feléjük. Majdnem elestem, ahogy
keresztülvágtam a szobán, az utolsó pillanatban kaptam el a
gardrób kilincsgombját, hogy visszanyerjem az egyensúlyomat.
Benéztem az ajtón, és megláttam. A kopott anyagdarabra
pillantva úgy éreztem, felrobbanok, majd hamuvá porladok.
A padlón egy szakadt, pingvinmintás, rózsaszín rugdalódzó
hevert.

TIZENNYOLC HÓNAPPAL KÉSŐBB

Nyolcadik fejezet
Lydia látta a Starbucksban egyedül üldögélő özvegyet.
A nő egy bárszéken foglalt helyet, és szórakozottan bámulta az
odakint hömpölygő járókelőket. Kávéja az ablak mellett
gőzölgött, bepárásítva az üveget. Lydia néhány másodpercig
tanulmányozta. Egyértelműen érezhető volt még rajta a sokk
utóhatása – a viharvert, távolba révedő tekintet, a
megereszkedett váll, a fénytelen haj, a remegő kéz.
Lydia rendelt egy grande skim lattét extra adag
eszpresszóval. A vézna, kecskeszakállas barista az eszpresszót
nem számolta fel – „a ház ajándéka”. A férfiak, még az ennyire
fiatalok is, rendre ilyen és ehhez hasonló szívességeket tettek
Lydiának. Lejjebb eresztette a napszemüvegét, és megköszönte.
A srác kis híján bepisilt az örömtől.
Lydia az ízesítőpulthoz sétált, és tudta, hogy a fiú közben a
fenekét stíröli. Ezt is megszokta már. Elvett egy csomag
édesítőt. A Starbucks viszonylag üres volt – rengeteg szabad
helyet látott –, Lydia mégis az özvegy melletti bárszéket
választotta. A nő megérezte a jelenlétét, ami kizökkentette
merengéséből.
– Wendy? – szólította meg Lydia.
Wendy Burnet, az özvegy, a kedves hang felé fordult.
– Őszinte részvétem – mondta Lydia.

Lydia rámosolygott. Tudta, hogy kedves és lefegyverző a
mosolya. Méret után készült, szürke kosztümöt viselt, amely
kiemelte karcsú alakját. A szoknya egy árnyalatnyival rövidebb
volt a kelleténél. Szexi üzletasszony. A szeme csillogott, pisze
orra kissé felfelé hajlott. Vörösesbarna fürtjeit könnyedén át
tudta festeni, és gyakran meg is tette.
Wendy Burnet éppen elég hosszú ideig meredt rá ahhoz,
hogy Lydia eltűnődjön, vajon a nő felismerte-e. Rengetegszer
látta már ezt a „tudom, hogy ismerlek valahonnan”
arckifejezést, noha tizenhárom éves kora óta nem szerepelt a
tévében, és akkoriban még Larissa Dane néven futott.
Előfordult néha, hogy rákérdeztek – „Tudja, kire hasonlít?” –,
de Lydia olyankor csak megrántotta a vállát.
Ez a tétovázás azonban más volt. Wendy Burnet még
mindig sokkos állapotban volt szeretett férje elvesztése után.
Egyszerűen időre volt szüksége, hogy feldolgozza az új
információt. Valószínűleg azon töprengett, hogyan reagáljon.
Úgy tegyen, mintha felismerte volna Lydiát vagy sem?
Néhány másodperc elteltével Wendy Burnet a semleges
válasz mellett döntött.
– Köszönöm.
– Szegény Jimmy – folytatta Lydia. – Borzalmas így
elmenni.
Wendy a papírpohárért nyúlt, és nagyot kortyolt a
kávéjából. Lydia a nő tálcájára pillantott, és látta, hogy Özvegy
Wendy szintén egy grande lattét rendelt, de ő félig koffein
mentesen és szójatejjel kérte. Lydia egy kicsit közelebb csúszott
hozzá.
– Nem tudja, ki vagyok, igaz?
Wendy erőtlenül elmosolyodott, mint akit rajtakaptak.

– Ne haragudjon, de nem.
– Nincs miért haragudnom. Szerintem még nem
találkoztunk.
Wendy azt várta, hogy Lydia bemutatkozik, ám nem tette,
így megkérdezte:
– Ismerte a férjemet?
– Igen – bólintott Lydia.
– Maga is a biztosítási szakmában dolgozik?
– Nem, nem a biztosítási szakmában dolgozom.
Wendy a homlokát ráncolta. Lydia belekortyolt a kávéjába.
A helyzet egyre kínosabbá vált, legalábbis Wendy számára.
Lydiát nem zavarta a csönd. Amikor Wendy már nem bírta
tovább, felállt, hogy távozzon.
– Hát, örülök, hogy találkoztunk.
Lydia megvárta, amíg Wendy teljesen ráfigyel, majd így
szólt:
– Én láttam utoljára élve Jimmyt.
Wendy megdermedt. Lydia kortyolt még egyet a kávéjából,
és behunyta a szemét.
– Finom és erős – mondta a papírpohárra mutatva. –
Imádom az itteni kávét, maga nem?
– Azt mondta...?
– Kérem – intette le Lydia. – Üljön vissza, hadd
magyarázzam el rendesen.
Wendy a baristák felé pillantott. Éppen gesztikulálva
siránkoztak egymásnak arról, hogy a világ egy nagy
összeesküvés, és ezért nem élhetnek sokkal nagyszerűbb életet.
Wendy visszaült a székre. Lydia néhány másodpercig némán
bámulta. Wendy megpróbálta állni a tekintetét.
– Tudja – szólalt meg Lydia kedvesen mosolyogva, fejét

enyhén oldalra billentve.- Tudja, én öltem meg a férjét.
Wendy elsápadt.
– Ez nem vicces.
– Valóban
nem,
ezt
elismerem,
Wendy.
Nem
tegeződhetnénk inkább? Tudod, nem is az volt a célom, hogy
megnevettesselek. Vagy szeretnél inkább egy viccet hallani?
Rajta vagyok egy levelezőlistán, mindennap kapom őket emailben. A többsége favicc, de néha akad köztük egy-egy óriási
poén, amitől a térdét csapkodja az ember.
Wendy döbbenten meredt rá.
– Ki a franc maga?
– Nyugalom, Wendy, ne izgasd fel magad.
– Tudni akarom...
– Ssss. – Lydia végtelen gyengédséggel Wendy ajkára tette
az ujját. – Hadd magyarázzam el, rendben?
Wendy ajka megremegett. Lydia várt még néhány
másodpercig, mielőtt elvette az ujját.
– Össze vagy zavarodva. Tökéletesen megértem. Először is
tisztázzunk pár dolgot. Igen, én eresztettem golyót Jimmy
fejébe. De Heshy volt az... – Lydia az ablakon keresztül egy
hatalmas termetű, torz fejű férfira mutatott – ...aki előtte
megdolgozta. Személy szerint úgy gondolom, hogy amikor
lelőttem Jimmyt, már szívességet tettem neki.
Wendy kábultan bámult maga elé.
– Tudni akarod, miért, igaz? Persze, hogy tudni akarod. De
a lelked mélyén szerintem tudod, igaz, Wendy? Mindketten nők
vagyunk. Ismerjük az emberünket.
Wendy még mindig nem szólalt meg.
– Wendy, tudod, miről beszélek?
– Nem.

– Már hogyne tudnád, de azért elmondom. Jimmy, a te
imádott férjed sok pénzzel tartozott néhány nagyon kellemetlen
embernek. A mai napon ez az összeg megközelíti a kétszázezer
dollárt. – Lydia elmosolyodott. – Wendy, ugye nem akarsz úgy
tenni, mintha semmit sem tudnál néhai férjed szerencsejátékfüggőségéről?
Wendy alig bírt megszólalni.
– N-n-nem értem... – dadogta.
– Remélem, a zavarodottságodnak nincsen köze a
nememhez.
– Tessék?
– Az rendkívül szűk látókörű és szexista hozzáállás lenne a
részedről, nem gondolod? Ez a huszonegyedik század. Egy nő
manapság már bármi lehet.
– Maga... – Wendy elhallgatott, majd újra nekifutott –
...maga ölte meg a férjemet?
– Sokat tévézel, Wendy?
– Tessék?
– Sokat tévézel? Mi történik a tévében, amikor valaki olyan,
mint a férjed, sok pénzzel tartozik valaki olyannak, mint én?
Lydia várakozóan nézett rá, mintha tényleg arra számítana,
hogy választ kap a kérdésére.
– Nem tudom – nyögte ki végül Wendy.
– De még mennyire, hogy tudod, de azért elmondom. A
tévében az a valaki, aki olyan, mint én – bár ezt a szerepet
kétségkívül inkább férfiak szokták alakítani – megfenyegeti az
adóst. Azután hű társam, Heshy összeveri, eltöri a lábát, vagy
valami ilyesmi. De véletlenül sem öli meg. A tévében a rosszfiúk
mindig ezt az alapszabályt követik. „Halott embertől nem lehet
behajtani az adósságot.” Ugye te is hallottad már ezt, Wendy?

Lydia várt.
– Azt hiszem – suttogta Wendy.
– De ez téves logika. Vegyük például Jimmyt. A férjed
súlyos betegségben szenvedett. Szerencsejáték-függő volt. Jól
mondom, igaz? Mindenetek ráment. A biztosítási cég. Amit még
apád indított, aztán Jimmy átvette tőle. Mostanra semmi sem
maradt belőle. A bank jelzálogot terhelt a házatokra az
adósságok miatt. Neked meg a gyerekeknek ennivalóra is alig
jutott pénz. Jimmy mégsem volt képes leállni. – Lydia
rosszallóan csóválta a fejét. – Férfiak. Igazam van?
Könnyek csillogtak Wendy szemében. A hangját szinte alig
lehetett hallani, amikor megszólalt.
– Szóval meggyilkolta?
Lydia finoman ingatni kezdte a fejét.
– Nem magyarázok elég világosan, ugye? – Lesütötte a
szemét, majd újra nekifutott. – Hallottad már valaha azt a
kifejezést, hogy kőből nem lehet vért fakasztani?
Lydia a válaszra várva ismét elhallgatott. Wendy nagy
nehezen bólintott. Ez láthatóan elégedettséggel töltötte el
Lydiát.
– Itt is ez volt a helyzet. Mármint Jimmyvel. Ráküldhettem
volna Heshyt, hogy verje össze, és Heshy érti a dolgát, de ugyan
mire mentem volna vele? Jimmynek nem volt pénze. Soha nem
lett volna képes előteremteni az összeget. – Lydia kissé kihúzta
magát, és az asztalra rakta mindkét kezét. – Figyelj rám,
Wendy, azt szeretném, ha úgy gondolkodnál, mint egy
üzletember, akarom mondani üzletasszony. Nem vagyok egy
harcos feminista, de ennyi azért jár nekünk, nem igaz?
Lydia ismét elmosolyodott. Borzongás futott végig Wendy
testén.

– Oké, szóval üzletasszonyként mit tettél volna a
helyemben? Az adósságot nem lehet elengedni, ezt remélem,
megérted. Ebben az üzletágban ez felér egy szakmai
öngyilkossággal. Ha valaki tartozik a főnökömnek, annak
fizetnie kell. Nincs más megoldás. A probléma az, hogy
Jimmynek már nem volt egy árva centje sem. – Lydia
elhallgatott, és szélesebbre húzódott a mosoly az ajkán. – Van
viszont egy felesége és három gyereke. Régebben pedig a
biztosítási szakmában dolgozott. Látod már, hová akarok
kilyukadni, Wendy?
Wendy levegőt sem mert venni.
– Tudom, hogy tudod, de azért elmondom. Biztosítás.
Egészen pontosan: életbiztosítás. Jimmynek volt életbiztosítása.
Nem vallotta be azonnal, de Heshy, hmm, elég meggyőző tud
lenni. – Wendy tekintete önkéntelenül az ablak felé rebbent.
Lydia látta, ahogy megborzong, de elrejtette a mosolyát. –
Jimmy elárulta nekünk, hogy két életbiztosítást is kötött, a
kettő együttes összege pedig közel egymillió dollár.
– Szóval... – kezdte felfogni Wendy – ...maguk megölték
Jimmyt az életbiztosításáért?
Lydia vidáman csettintett az ujjával.
– Ráhibáztál, csajszikám!
Wendy kinyitotta a száját, de egyetlen hang sem jött ki
rajta.
– Wendy? Egyvalamit szeretnék tisztázni. Jimmy adósságai
nem haltak meg vele együtt. Ezt mindketten tudjuk. A bank
továbbra is kéri a törlesztő részleteket, igaz? A hitelkártyacégek
továbbra is felszámolják a késedelmi kamatot. – Lydia
megvonta keskeny vállát, és felfelé fordította a tenyerét. – Az én
főnököm ugyan miért tenne másként?

– Ezt nem mondhatja komolyan.
– Az első csekket a biztosítótól nagyjából egy hét múlva
fogod megkapni. Addigra a férjed adóssága kétszáznyolcvanezer
dollárra nő. Ezt az összeget várom tőled aznap.
– De a számlák, amiket hátrahagyott...
– Cssss. – Lydia ismét Wendy ajkára tette az ujját, hogy
elhallgattassa. – Az már nem az én gondom, Wendy – súgta
kedvesen. – Értékeld a gesztust. Nem mindenki kapja meg a
lehetőséget, hogy kiegyenlítse a számlát. Ha kell, jelents csődöt!
Elég puccos környéken laksz. Költözzetek el! Jacknek pedig...
Így hívják a fiadat, igaz?
Wendy összerezzent a fia nevének hallatán, mintha
áramütés érte volna.
– Jacknek magyarázd el, hogy idén nincs pénzetek nyári
táborra, és inkább szerezz neki valami munkát. Vagy amit
akarsz. Engem nem érdekel. Kifizeted a tartozásodat, és azzal
vége. Soha többé nem hallasz felőlem. Ha viszont nem fizetsz,
akkor... nézd meg alaposan Heshyt.
Lydia elhallgatott, és megvárta, amíg Wendy szót fogad. A
kívánt hatás nem maradt el.
– Először a kis Jacket fogjuk megölni. Aztán, két nappal
később, a lányodat, Lilát. Ha erről a kis beszélgetésről említést
teszel a rendőrségnek, akkor megöljük Jacket, Lilát és Darlene-t
is. Mind a hármat, életkor szerinti sorrendben. És aztán, miután
eltemetted a gyerekeidet, jól figyelj, kérlek, mert most jön a
lényeg, végül úgyis fizetni fogsz.
Wendy képtelen volt megszólalni.
Lydia kortyolt még egy utolsót a kávéjából, majd
elégedetten felsóhajtott.
– Tökéletes – mondta, azzal leszállt a székről. – Igazán

élveztem ezt a kis csevegést, Wendy. Hamarosan újra
találkozunk. Mit szólnál mondjuk tizenhatodika péntekhez a
házatokban?
Wendy a padlót bámulta.
– Érted, amit mondok? – kérdezte Lydia.
– Igen.
– Mit fogsz csinálni akkor?
– Kifizetem az adósságot – mondta Wendy.
Lydia elmosolyodott.
– Fogadd még egyszer őszinte részvétem.
Lydia kilépett az utcára, és mélyen beszívta a friss levegőt.
Visszanézett a Starbucksba. Wendy Burnet mozdulatlanul ült a
helyén. Lydia búcsút intett neki, és Heshyhez sétált. A férfi
majdnem két méter magas volt. Lydia százötvenöt centiméter.
A férfi százharminc kilót nyomott. Lydia negyvenötöt. Heshy
feje behorpadt tökre emlékeztetett. A vonásait mintha egy
gyerek rajzolta volna.
– Probléma? – kérdezte Heshy.
– Ugyan már – intette le Lydia, mint aki a feltételezést is
sértőnek találja. – Foglalkozzunk valami jövedelmezőbbel.
Megtaláltad az emberünket?
– Igen.
– A csomagot már elküldted?
– Hát persze, Lydia.
– Helyes – bólintott a nő elfelhősödött tekintettel.
– Mi a baj? – kérdezte Heshy.
– Fura érzésem van, ez minden.
– Meggondoltad magad?
Lydia elmosolyodott.
– Szó sincs róla, Macikám.

– Akkor mit akarsz csinálni?
Lydia elgondolkodott.
– Várjuk meg, hogyan reagál dr. Seidman.

Kilencedik fejezet
– Ne igyál több almalevet! – szólt Cheryl a kétéves Connerre.
Az oldalvonal mellett álltam karba tett kézzel. Yankee
baseballsapkát és Ray-Ban napszemüveget viseltem. A hűvös,
késő őszi levegő csípte az arcomat, ezért a fejemre húztam a
kapucnimat. Napszemüveg és kapucni. Úgy néztem ki, mint az
Unabomber nevű anarchista robbantó a rendőrségi
fantomképeken.
Focimeccsen voltunk, nyolcévesek kergették a labdát a
pályán. Lenny edzette a csapatot. Szüksége volt segédedzőre, és
engem kért fel, feltehetően azért, mert én vagyok az egyetlen,
aki még nála is kevesebbet tud a labdarúgásról. Ennek ellenére a
csapatunk nyerésre állt. Nyolcvanhárom-kettőre vezettünk, azt
hiszem, de nem vagyok benne biztos.
– Miért nem ihatok több almalevet? – tudakolta Conner.
– Mert az almalétől hasmenésed lesz – felelte Cheryl egy
édesanya türelmével.
– Hasmenésem?
– Igen.
Jobbra tőlem Lenny folyamatosan biztatta a srácokat. „Te
vagy a legjobb, Ricky!” „Ez az, Petey, szép volt!” „Gyönyörű
szerelés, Davey!” Mindig hozzátette azt az y-t a nevek végére.
Tényleg idegesítő szokás. Egyszer izgalmában engem is
Markynak szólított. Egyszer.
– Marc bácsi?
Valaki a nadrágszáramat rángatta. Lenéztem Connerre, aki
egészen pontosan huszonhat hónapos.

– Mi a helyzet, kisöreg?
– Az almalétől hasmenésem lesz.
– Jó tudni.
– Marc bácsi?
– Igen?
Conner arcára gyászos kifejezés ült ki.
– A hasmenés nem a barátom.
Cherylre pillantottam. Elfojtott egy mosolyt, de láttam
mögötte az aggódást is. Újra Connerre néztem.
– Nagy igazság, kisöreg.
Conner bólintott, láthatóan elégedett volt a válaszommal.
Imádom. Ha ránézek, egyszerre érzem úgy, hogy megszakad a
szívem és elolvadok örömömben. Huszonhat hónapos.
Mindössze két hónappal idősebb Taránál. Lenyűgözve és
sóvárogva figyelem a fejlődését.
Visszafordult az anyjához. Cheryl felpakolva érkezett, mint
egy málhás szamár. Volt nála Minute Maid márkájú üdítőital és
NutriGrain müzliszelet. Pampers pelenka és Huggies aloe verás
popsitörlő a legérzékenyebb részekre. Döntött tetejű Evenflo
cumisüveg. Maci alakú fahéjas Teddy Graham piskóta,
hámozott bébirépa, pucolt narancsgerezdek, hosszában
kettévágott szőlőszemek, apróra kockázott sajt – és mindez
hermetikusan lezárt nejlontasakokban.
Lenny, a vezetőedző, az oldalvonal mellett állva kiabálja be
a nyerő stratégiát. Amikor támadunk, azt mondja: „Lődd be!”.
Amikor védekezünk, azt tanácsolja a játékosainak, hogy
„Szereld le!”. Néha pedig, mint ebben a pillanatban is,
tanúbizonyságot tesz arról, hogy a játék finomabb rétegeivel is
tisztában van:
– Passzolj!

Miután zsinórban négyszer elüvöltötte a fenti tanácsot,
Lenny rám nézett. Felemeltem a hüvelykujjam, és bólintottam,
hogy csak így tovább. Láttam rajta, hogy szívesen megmutatná
a középső ujját, de túl sok kiskorú szemtanú rohangált
körülöttünk. Ismét összefontam a karomat, és úgy néztem
tovább a mérkőzést. A kölykök olyan szerelést viseltek, mint a
profik. Stoplis cipőt. Lábszárvédőt és sportszárat. Többségük
fekete festéket is kent a szeme alá, noha a nap egyáltalán nem
látszott. Két srác még légzést segítő tapaszt is ragasztott az
orrára. A keresztfiamat, Kevint figyeltem, aki apja
instrukcióinak megfelelően passzolni próbált. És akkor lesújtott
rám, mint derült égből a villámcsapás.
Megtántorodtam.
Mindig így történik. Meccset nézek, vacsorázom a
barátaimmal, egy beteget vizsgálok, vagy éppen rádiót
hallgatok. Egyszóval valami teljesen normális, átlagos dolgot
csinálok, és egészen jól érzem magam, amikor hirtelen beüt a
mennykő, és elhomályosul a látásom.
Könnyek szöktek a szemembe. A gyilkosság és az
emberrablás előtt ilyesmi soha nem fordult elő velem. Orvos
vagyok.
Tudom,
hogyan
uralkodjam
magamon
a
munkahelyemen és a magánéletben is. De azóta állandóan
napszemüveget viselek, mint egy saját fontosságától
megrészegült B-kategóriás filmsztár. Cheryl rám nézett, és ismét
láttam rajta az aggodalmat. Kihúztam magam, és mosolyt
erőltettem az arcomra. Cheryl gyönyörű lett. Előfordul az ilyen.
Vannak nők, akikből az anyaság a legjobbat hozza ki.
Kiteljesednek fizikailag, és egészen angyali teremtményekké
válnak.
Nem akarom, hogy téves benyomásuk alakuljon ki rólam.

Nem töltöm minden napomat sírással. Élem az életemet.
Gyászolok, természetesen, de nem állandóan. Nem bénultam
meg. Dolgozom, bár ahhoz még nem tudtam összeszedni a
bátorságomat, hogy külföldre utazzam. Továbbra sem tudok
szabadulni a gondolattól, hogy itt kell maradnom a közelben,
hátha történik valami új fejlemény. Tudom, hogy ez nem
racionális gondolkodás, sőt, talán egyenesen önámítás, mégsem
tudok szabadulni tőle.
A legmeglepőbb az egészben, hogy a gyász mennyire szeret
váratlanul lecsapni rám. Ha az ember számít rá, a gyászt lehet
kezelni, némiképp manipulálni, kijátszani, leplezni. De a gyász
imád bújócskázni. Élvezi, ahogy egyszer csak váratlanul
előugrik a semmiből, megijeszt, kigúnyol, és közben megfoszt a
normalitás álcájától. Álomba ringat, hogy aztán gyomorszájon
vágjon.
– Marc bácsi?
Megint Conner volt az. Korához képest nagyon jól beszélt.
Átvillant az agyamon, Tarának vajon milyen hangja lehet, és a
napszemüveg mögött egy pillanatra lehunytam a szememet.
Cheryl megérzett valamit, és közelebb lépett, hogy elhúzza
Connert. Leintettem.
– Mi van, kisöreg?
– És a kaki?
– Mi van vele?
Felnézett,
és
közben
egyik
szemét
behunyva
összpontosított.
– A kaki a barátom?
Ez aztán a fogós kérdés.
– Nem tudom, kisöreg. Te mit gondolsz?
Conner olyan erősen kezdett gondolkodni a saját kérdésen,

hogy attól féltem, mindjárt felrobban. Végül ezt felelte:
– A kaki inkább a barátom, mint a hasmenés.
Bölcsen bólintottam. A csapatunk újabb gólt rúgott. Lenny
a levegőbe bokszolt az öklével, és azt kiáltotta: „Igen!”.
Majdnem cigánykereket hányt örömében, miközben gratulált
Craignek, a gólszerzőnek. A játékosok követték a példáját.
Mindenki pacsizott mindenkivel. Én nem szálltam be. Úgy
ítéltem meg, hogy az én feladatom ellensúlyozni Lenny
komédiázását.
Végigpillantottam az oldalvonal mellett álló szülőkön. Az
anyukák kisebb csoportokba tömörülve beszélgettek. Saját
gyerekeik iskolai teljesítményéről és különóráiról meséltek, de
senki nem figyelt a többiekre, mert a mások gyerekei
unalmasak. Az apák ennél változatosabbak voltak. Voltak, akik
videóztak. Mások hangosan biztatták csemetéjüket, és olyan is
akadt, aki túlzásba vitte a szurkolást. Egyesek pedig megállás
nélkül telefonáltak és babráltak valami elektronikai kütyüt
azok után, hogy egész héten a munkájukkal voltak elfoglalva.
Miért szóltam a rendőrségnek?
Számtalanszor elmondták már nekem azóta a borzalmas
nap óta: nem az én hibám, hogy így alakult. Az eszemmel
tudom, hogy a cselekedeteim feltehetően semmit nem
befolyásoltak. Minden valószínűség szerint soha nem állt
szándékukban visszaadni Tarát. Talán már az előtt halott volt,
hogy először felhívtak a váltságdíj miatt. Lehet, hogy véletlenül
halt meg. Talán csak pánikba estek, és be voltak lőve. Ki tudja?
Én biztosan nem.
Mégsem tudok megnyugodni.
A lelkem mélyén magamat hibáztatom. Általános iskolás
fizika: minden hatás ellenhatást vált ki.

Nem álmodom Taráról – vagy ha igen, az istenek kegyesek
hozzám, és nem emlékszem ezekre az álmokra. Bár valószínűleg
túl sokat feltételezek róluk. De ez így nem teljesen igaz. Lehet,
hogy konkrétan Taráról nem álmodom, de az összehegesztett
rendszámtáblával és lopott mágneses felirattal ellátott, fehér
furgonról igen. Álmomban fojtott hangokat hallok,
gyereksírást. Biztos vagyok benne, hogy Tara a furgonban van,
álmomban mégsem indulok felé. Lábam beleragad a
rémálmaimból ismerős mocsárba. Meg sem tudok mozdulni.
Amikor végül felébredek, önkéntelenül is felteszem magamnak a
nyilvánvaló kérdést: Tara ilyen közel volt hozzám? És ami még
fontosabb: ha egy kicsit bátrabb vagyok, megmenthettem volna
ott és akkor?
A játékvezető, egy langaléta középiskolás fiú mosolyogva a
sípjába fújt, és a feje fölé emelte a kezét. Vége a mérkőzésnek.
Lenny felüvöltött: „Ez az!”. A nyolcévesek zavartan pislogtak
egymásra. Egyikük megkérdezte a csapattársától, hogy ki
nyert, de az csak a vállát vonogatta. Felsorakoztak, mint a
hokiban, hogy kezet fogjanak egymással.
Cheryl felállt, és megveregette a vállamat.
– Szép győzelem volt, mester.
– Igen, kétségkívül az én érdemem – feleltem.
Elmosolyodott. A srácok elindultak felénk. Hűvös
biccentéssel gratuláltam nekik. Craig anyja hozott ötven
minifánkot a Dunkin Donutsból egy töklámpa mintás
dobozban. Dave anyjánál volt egy karton krétapor ízű,
csokoládés tejnek csúfolt Yoo-hoo. Bekaptam egy minifánkot,
az innivalót pedig udvariasan visszautasítottam.
– Milyen ízűt eszel? – kérdezte Cheryl.
Megvontam a vállam.

– Többféle ízben is van?
Figyeltem a gyerekükkel foglalkozó szülőket, és hirtelen úgy
éreztem, semmi keresnivalóm itt. Lenny lépett oda hozzám.
– Magabiztos győzelmet arattunk, nem igaz?
– De – válaszoltam. – Királyok vagyunk.
Mutatta, hogy menjünk odébb egy kicsit. Szót fogadtam.
Amikor hallótávolságon kívülre értünk, azt mondta:
– Monica hagyatéka nemsokára a nevedre kerül. Már nem
tarthat sokáig.
– Aha – hümmögtem. Nem igazán érdekelt a dolog.
– A végrendeletedet is elkészítettem. Már csak alá kell írnod.
Sem én, sem Monica nem írtunk végrendeletet. Lenny
évekig rágta a fülemet miatta. Az embernek írásba kell adnia, ki
örökli a pénzét, ki fogja felnevelni a gyerekét, ki gondoskodik a
szüleiről, satöbbi, satöbbi. De mi nem hallgattunk rá. Azt
gondoltuk, örökké fogunk élni. Végrendelete pedig, hmm, a
holtaknak van.
Lenny azonnal témát váltott.
– Átjössz egy kis csocsóra?
Azok kedvéért, akik nem tudnák, a csocsó egy kocsmákban
népszerű asztali játék, ahol az ember botokra felnyársalt
focistafigurákkal próbálja az ellenfél kapujába juttatni a golyót.
– Én vagyok az univerzum bajnoka – emlékeztettem.
– Az tegnap volt.
– Nem viselhetem ezt a címet még egy kis ideig? Egyelőre
még nem állok készen rá, hogy megváljak tőle.
– Rendben.
Lenny visszament a családjához. Láttam, ahogy a lánya,
Marianne, odapenderül elé. Vadul gesztikulálva magyarázott
neki valamit. Lenny megadóan felsóhajtott, előhúzta a tárcáját,

és kivett belőle egy bankjegyet. Marianne elvette, megpuszilta
az apját, és már ott sem volt. Lenny a fejét csóválva követte a
tekintetével. Arcán halvány mosoly játszott. Elfordultam.
A legrosszabb – vagy inkább azt kellene mondanom: a
legjobb – az egészben, hogy van remény.
Íme, mit találtunk aznap éjszaka nagyapa faházában: a
húgom holttestét, Tara hajszálait a járókában (a DNS-vizsgálat
megerősítette) és egy pingvinmintás, rózsaszín rugdalódzót.
És mi az, amit nem találtunk ott, illetve azóta sem derült ki
a holléte: a váltságdíjként kifizetett pénz, Stacy bűntársainak
személyazonossága és Tara.
Így van. A lányom nem került elő.
Az erdő nagy és sűrű. Tudom. Könnyedén el lehet rejteni
egy ilyen apró sírt. Fák közé, kövek alá. Lehet, hogy valami
állat kikaparta, és még mélyebbre hurcolta magával a sűrűbe. A
lányom maradványai kilométerekre lehetnek a nagyapám
faházától. Olyan helyen, ahol sosem találják meg.
Vagy – bár ezt az elméletet igyekeztem megtartani
magamnak egyáltalán nincsen sír.
Szóval a remény még mindig él. Akárcsak a gyász, a remény
is bujkál, rejtőzködik, hogy aztán egyszer csak lecsapjon. És
soha nem szabadulok tőle. Nem tudom, melyikük a
kegyetlenebb.
A rendőrség és az FBI szerint a húgom nagyon rossz
emberekkel szűrte össze a levet. Nem tudják, mi lehetett az
eredeti szándék, emberrablás vagy rablás, de abban mindenki
egyetért, hogy valaki pánikba esett. Talán azt hitték, nem
leszünk otthon. Talán arra számítottak, hogy csak egy
bébiszittert kell ártalmatlanná tenniük. Akárhogy is, amikor
megláttak bennünket – drog vagy valami más hatása alatt állva

–, valaki meghúzta a ravaszt. Aztán egy másik támadó is, ezért
mutathatta a ballisztikai vizsgálat azt, hogy Monicát és engem
nem ugyanazzal a fegyverrel lőttek le. Miután végeztek velünk,
elrabolták a gyereket. Végül Stacyt is átverték, és túladagolták
heroinnal.
Azért használok többes számot, mert a hatóságok szerint
Stacynek legalább két bűntársa volt. Egyikük a hidegfejű profi,
aki tudta, hogyan szervezze meg a pénzátadást, hogyan
készítsen nem létező rendszámtáblát, és hogyan tűnjön el
nyomtalanul. A másik bűntárs pedig a „pánikoló”, ha úgy
tetszik, aki elsőként ránk lőtt, és aki feltehetően Tara haláláért
is felelős.
Egyesek azonban, természetesen, nem veszik be ezt az
elméletet. Szerintük csak egy bűntárs volt – a hidegfejű profi –,
és Stacy az, aki pánikba esett. Ő lőtte ki az első golyót,
valószínűleg rám, mert nem emlékszem, hogy lövés hangját
hallottam volna, aztán a profi megölte Monicát, hogy jóvátegye
a hibát. Ez utóbbi teóriát támasztja alá a kevés nyom egyike,
amelyet a szóban forgó éjszaka után találtunk: egy drogdíler
valami bizarr vádalku keretében bevallotta, hogy Stacy
vásárolt tőle egy .38-as lőfegyvert egy héttel a gyerekrabláslövöldözés előtt. Ezt az elméletet az is megerősítette, hogy a
gyilkosság helyszínén talált megmagyarázhatatlan hajszálak és
ujjlenyomatok Stacytől származtak. A hidegfejű profi nyilván
kesztyűt viselt, míg drogos bűntársa feltehetően nem.
Akadnak azonban mind a rendőrség, mind az FBI kötelékén
belül, akik egyik változattal sincsenek kibékülve, és egy
harmadik forgatókönyvet tartanak a legvalószínűbbnek:
Én terveltem ki az egészet.
Ezt az elméletet az alábbi tények támasztják alá: először is,

mindig a férj az első számú gyanúsított. Másodszor, a .38-as
Smith & Wessonom a mai napig nem került elő. Időnként újra
faggatnak róla. Bárcsak tudnék válaszolni a kérdéseikre.
Harmadszor, nem akartam gyereket. Tara születése
kényszerített bele egy szerelem nélküli házasságba. Szerintük a
válást fontolgattam (valóban megfordult a fejemben), ezért
terveltem ki ezt az egészet. Meghívtam magunkhoz a húgomat
azzal a hátsó szándékkal, hogy ő legyen majd a bűnbak.
Elrejtettem a kétmillió dolláros váltságdíjat, majd megöltem és
elástam a saját lányomat.
Felháborító, igen, de már túl vagyok a haragon. Túl vagyok
a kimerültségen is. Magam sem tudom, hol vagyok már.
A legfőbb probléma az elméletükkel természetesen az, hogy
nehéz megmagyarázni, miért hagytak ott meghalni a konyha
padlóján. Én öltem meg Stacyt? Ő lőtt le engem? Vagy –
dobpergés – létezik egy harmadik változat is, a két különböző
elmélet ötvözete? Egyesek szerint, igen, én terveltem ki az
egészet, de volt egy másik bűntársam is Stacyn kívül. Ez a
másik bűntárs gyilkolta meg Stacyt, talán az én akaratom
ellenére, vagy talán ez is része volt a tervnek, és így akartam
megbosszulni, amiért rám lőtt. Vagy valami ilyesmi.
És így tovább, és így tovább.
Röviden összefoglalva: nem tudnak – és velük együtt én sem
tudok – semmit. A váltságdíj nem került elő. Senki nem tudja,
ki tette és miért. És ami a legfontosabb: a mai napig nem
találták meg a csecsemő holttestét.
Itt tartunk most, másfél évvel a lányom elrablása után. Az
aktát hivatalosan még nem zárták le, Regan és Tickner azonban
már új ügyön dolgozik. Majdnem hat hónapja nem hallottam
felőlük. A média néhány hétig csámcsogott rajtunk, de mivel

nem érkeztek új hírek, továbbléptek más, szaftosabb esetekre.
A Dunkin’ Donuts minifánkjai eltűntek. Mindenki a családi
furgonokkal telezsúfolt parkoló felé vette az irányt. A mérkőzés
után az a szokás, hogy mi, edzők elvisszük a csapatot Schrafft
fagylaltozójába.
Mivel
ez
nemcsak
nálunk
számít
hagyománynak, hanem a város összes többi kölyökcsapatánál
is, a fagylaltozó tömve volt. Semmi sem képes úgy
megfagyasztani a velőt az ember csontjában, mint egy tölcsér
fagylalt egy hűvös őszi napon.
Kezemben a tölcsérrel megálltam a fagylaltozó közepén, és
körülnéztem. Gyerekek az apjukkal. Kezdtem besokallni. Az
órámra pillantottam. Egyébként is ideje indulnom, gondoltam.
Elkaptam Lenny tekintetét, és jeleztem neki, hogy megyek. A
végrendeleted, tátogta. A biztonság kedvéért imitálta a
mozdulatot, mintha aláírna valamit. Intettem neki, hogy
felfogtam. Beültem a kocsiba, és bekapcsoltam a rádiót.
Jó ideig csak ültem, és bámultam a fagylaltozó körül rajzó
családokat. Főleg az apákat figyeltem. A reakcióikat, a
gesztusaikat tanulmányoztam, hátha elcsípek valamit a
tekintetükben, ami arról árulkodik, mégsem olyan jó dolog ez.
De nem találtam semmit, amivel megnyugtathattam volna
magamat.
Nem tudnám megmondani, mennyi ideig ültem ott. Azt
hiszem, nem lehetett több tíz percnél. James Taylor egyik régi,
kedves száma csendült fel a rádióban. Ez kizökkentett
merengésemből. Elmosolyodtam, beindítottam a motort, és
elindultam a kórházba.
Egy óra múlva bemosakodtam egy műtéthez. Egy nyolcéves
fiút hoztak be súlyos arcsérülésekkel. Zia Leroux, a
munkatársam is ott volt.

Nem tudom, hogy miért pont a plasztikai sebészetet
választottam. Az biztos, hogy nem a könnyű pénz szirénéneke
csábított, és nem is az embertársain segítő hős glóriája.
Gyakorlatilag kezdettől fogva sebész akartam lenni, de eleinte
inkább a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítása
vonzott. Az élet azonban tele van meglepetésekkel. Másodéves
rezidens koromban, a szívsebész szakvezetőm egy – mi is a
legmegfelelőbb kifejezés? – oltári nagy pöcs volt. Ellenben a
kozmetikai sebészünkben, Liam Reese-ben, fantasztikus embert
és szakembert ismertem meg. Dr. Reese egyszerre volt irigylésre
méltóan jóképű, higgadt és magabiztos, az emberek pedig
ösztönösen megbíztak benne. Minden rezidens a kedvére akart
tenni. Mindenki olyan akart lenni, mint ő.
Dr. Reese lett a mentorom. Ő mutatta meg, hogy a
rekonstrukciós sebészet kreatív folyamat, amelynek során az
orvos rá van kényszerítve, hogy helyreállítsa azt, ami
tönkrement. Az arc és a koponya az emberi test csonttérképének
legösszetettebb részei. Mi, akik megjavítjuk ezeket a területeket,
művészek vagyunk. Az orvostudomány jazz-zenészei. Egy
szívsebész vagy egy térdspecialista többé-kevésbé minden
beavatkozás során ugyanazt csinálja. A mi munkánkban a
rekonstrukciós sebészetben – nincs két egyforma eset.
Improvizálunk. Ezt dr. Reese tanította meg nekem. Nagy
hatást tett a bennem lakozó technokratára az, amit a
mikrosebészetről, a csontátültetésekről és a szintetikus bőrről
mondott. Egyszer meglátogattam Scarsdale-ben. Találkoztam
hosszú lábú, gyönyörű feleségével. A lányával, aki évfolyamelső
volt a középiskolában, és jóképű, kedves fiával, a középiskolai
kosárlabdacsapat kapitányával. Dr. Reese negyvenkilenc évesen
autóbalesetben halt meg a 684-es úton Connecticut felé tartva.

Egyesek talán a sors fintoraként értékelnék ezt, én azonban nem
tartozom közéjük.
Rezidenséveim végeztével egyéves külföldi ösztöndíjat
kaptam, hogy elmélyedjek a szájsebészet rejtelmeiben. Nem
akartam jótevő lenni; azért jelentkeztem, mert érdekesnek tűnt.
Azt reméltem, hogy ezzel majd bepótolhatom a hátizsákos
Európa-túrát, amely korábban kimaradt az életemből.
Tévedtem. A dolgok szinte azonnal rosszra fordultak. Sierra
Leonéban egy polgárháború kellős közepébe csöppentünk.
Olyan rettenetes, elképzelhetetlen sebekkel találkoztam, hogy
nehezemre esett elhinni, létezik olyan mérvű emberi
kegyetlenség, ami ezeknek az okozásához szükséges. De még a
legnagyobb borzalmak közepette is éreztem valami különös
izgalmat. Nem tudnám megmondani, hogy miért. Mint
említettem, szeretem ezt a munkát. Részben talán azért, mert
olyanokon segítek, akik igazán rá vannak szorulva. Vagy azért
vonz ez a hivatás, mint amiért egyeseket az extrém sportok:
csak a halál közelében érzik teljesnek magukat.
Amikor
hazatértem,
Ziával
megalapítottuk
a
SegítsÚjÉletetAdni-t, és onnantól fogva ment minden a maga
útján. Szeretem, amit csinálok. Lehet, hogy a munkánk
bizonyos szempontból olyan, mint egy extrém sport, de emellett
van egy nagyon – elnézést a viccért – emberi arca is. Ez tetszik
benne. Szeretem a pácienseimet, ugyanakkor élvezem azt a
szükségszerű távolságtartást, amely ahhoz kell, hogy hideg fejjel
gondolkodva meg tudjam találni a legjobb megoldást. Fontosak
számomra a betegeim, de idővel elválunk egymástól – szeretet és
múlandóság egyvelege kavarog bennem velük kapcsolatban.
A mai betegünk komoly kihívás elé állított bennünket.
Védőszentem – akárcsak sok kollégámé – a francia tudós, René

LeFort. LeFort holttesteket hajított le egy fogadó tetejéről
arccal előre, hogy tanulmányozni tudja a természetes
törésvonalak mintázatát a koponyán. Fogadni mernék, hogy
buktak rá a nők. Manapság több törésfajta is az ő nevét viseli –
LeFort I-es típus, LeFort II-es típus, LeFort III-as típus. Ziával
ismét megnéztük a felvételeket. A Waters adta a legjobb képet,
de a Caldwell és az oldalsó is alátámasztotta az azon látottakat.
Röviden: a nyolcéves kisfiúnak egy LeFort III-as típusú
törése volt, amelynek következtében az arccsontok teljesen
elváltak a koponyától. Ha akarom, letéphettem volna az arcát,
mint egy maszkot.
– Autóbaleset? – kérdeztem.
Zia bólintott.
– Az apa részeg volt.
– Ne is mondd. Az apa persze jól van, mi?
– Még arra is emlékezett, hogy bekötötte magát.
– De a fiát már nem.
– Túl sok vesződség lett volna. Elfáradt szegény a pohár
emelgetésében.
Zia története egészen máshonnan indult, mint az enyém.
Ahogy az 1970-es évek Story nevű zenekara énekelte a „Brother
Louie” című slágerükben: Zia fekete, mint az éjszaka, míg én
fehérnél is fehérebb (Zia szavaival a bőröm „olyan sápadt, mint
egy mélytengeri hal hasa”). Newarkban születtem a Beth Israel
Kórházban, és a New Jersey-i Kasselton kertvárosi utcáin
nőttem fel. Zia egy sárkunyhóban látta meg a napvilágot a haiti
Port-au-Prince mellett egy faluban. Papa Doc diktatúrájában a
szülei politikai okokból börtönbe kerültek. A részletek nem
ismeretesek, csak annyit tudni, hogy az apját kivégezték.
Anyját ugyan szabadon engedték, de nem sok jóra számíthatott

az országban, ezért lányával együtt tutajra ült, és elindultak
Amerika felé. Az út során hárman meghaltak, de Zia és az anyja
életben maradt. Bronxban kötöttek ki, ahol egy szépségszalon
alagsorában laktak. Egész álló nap hajat söpörtek. Zia úgy
érezte, hogy képtelen megszabadulni a hajszálaktól, rátapadtak
a ruhájára, a bőrére, belementek a torkába, a tüdejébe.
Állandóan az a kényszerképzete volt, hogy egy hajszál van a
szájában, amit nem tud kivenni. A mai napig, ha ideges lesz,
ujjaival a nyelvét kezdi babrálni, mintha egy múltbéli emléktől
akarna megszabadulni.
Amikor a műtét véget ért, Ziával lerogytunk egy fotelba.
Zia kioldozta a sebészmaszk madzagját, és hagyta, hogy a
mellére hulljon.
– Gyerekjáték volt – mondta.
– Ámen – helyeseltem. – Hogy sikerült a tegnap esti randid?
– Szopás volt – felelte. – De nem szó szerint.
– Sajnálom.
– A férfiak patkányok.
– Nekem mondod?
– Kezdek teljesen kétségbe esni – mondta. – Még az is
megfordult a fejemben, hogy újra lefekszem veled.
– Ej, hát nincs semmi önbecsülésed?
Vakító, hófehér mosolya éles kontrasztot alkotott fekete
bőrével. Közel száznyolcvan centi magas volt, vékony, izmos
testalkatú, arccsontjai pedig olyan élesek, hogy az ember attól
félt, átlyukasztják a bőrét.
– Te mikor kezdesz el randizni?
– Randizom.
– Úgy értem, olyan hosszan, hogy eljussatok a szexig.
– Nem minden nőt olyan egyszerű lefektetni, mint téged.

– Kár – mondta, és játékosan a karomba bokszolt.
Ziával egyszer feküdtem le – és mindketten tudtuk, hogy
soha többé nem fog megtörténni. Így ismerkedtünk meg.
Elsőéves orvostanhallgatók voltunk. Igen, klasszikus
egyéjszakás kaland. Volt jó néhány egyéjszakás kalandom, de
mindössze kettő maradt emlékezetes. Az első katasztrófához
vezetett. A másodikból – ebből – barátság lett, amiért örökké
hálás leszek.
Este nyolc volt már, mire átöltöztünk. Zia kocsijával, egy
kis BMW Minivel elhajtottunk egy Stop&Shop boltba a
Northwood Avenue-n. Zia megállás nélkül csacsogott, miközben
toltuk a bevásárlókocsit. Szeretem Ziát hallgatni. Feltöltődöm
tőle. A húspultnál Zia húzott egy sorszámot. Végignézte a
kínálatot, és összevonta a szemöldökét.
– Mi az? – kérdeztem.
– A Boar’s Head sonka akciós.
– Mi van vele?
– Boar’s Head, vaddisznófej – ismételte. – Micsoda
marketingzseni lehetett, aki kitalálta ezt a nevet? „Figyeljetek
csak, van egy ötletem. A prémium felvágottunkat nevezzük el a
létező legundorítóbb állatról. Sőt, nem is. Nevezzük el a fejéről!”
– Mégis mindig ezt veszed – jegyeztem meg.
Ezen elgondolkodott.
– Igen, valóban – ismerte el.
Beálltunk a pénztár előtti sorba. Zia kipakolta a termékeket
a futószalagra. Kiraktam az elválasztót, és én is kiürítettem a
bevásárlókocsimat. A testes pénztáros elkezdte lehúzni az
árucikkeket.
– Éhes vagy? – kérdezte Zia.
Vállat vontam.

– Felőlem bedobhatunk valamit a Garbo’s-ban.
– Megbeszéltük. – Zia tekintete elkalandozott a vállam
fölött, majd hirtelen megdermedt. Összehúzta a szemét, és
árnyék suhant át az arcán. – Marc?
– Igen?
– A, az úgysem lehet – legyintett.
– Micsoda?
Még mindig a hátam mögé meredve Zia előrebökött az
állával. Lassan megfordultam, és amikor megláttam, enyhe
szúrást éreztem a mellkasomban.
– Csak képeken láttam – mondta Zia. – Lehetséges, hogy ő
az...?
Nagy nehezen bólintottam.
Rachel volt az.
Forogni kezdett velem a világ. Tudtam, hogy nem lenne
szabad így éreznem. Évekkel ezelőtt szakítottunk. Ennyi idő
után már csak mosolyognom kellene, amikor meglátom.
Melankolikusan, múló nosztalgiával kellene nyugtáznom, hogy
én is voltam fiatal és naiv. De nem ez történt. Rachel tíz
méterre állt tőlem, és hirtelen megrohantak az érzelmek. Kínzó
vágyakozás tört rám, mintha csak most váltunk volna el, és még
friss lenne a seb.
– Jól vagy? – kérdezte Zia.
Ismét bólintottam.
Hisznek abban, hogy mindenkinek van egy lelki társa – egy
eleve elrendelt szerelme? Az enyém ott állt a Stop&Shop egyik
pénztáránál, feje fölött egy tábla: GYORSPÉNZTÁR
LEGFELJEBB 15 ÁRUCIKK.

– Azt hittem, férjhez ment – mondta Zia.
– Így történt – feleltem.

– Nincs rajta gyűrű. – Zia a karomba bokszolt. – Hú, ez izgi,
nem?
– De. Mindjárt sikítozni kezdek.
Zia csettintett egyet az ujjával.
– Tudod, milyen ez? Mint az a csöpögős régi album, amit
annyit játszottak. Van rajta egy szám a találkozásról a régi
nagy szerelemmel a boltban. Mi is a címe?
Rachellel tizenkilenc évesen ismerkedtem meg, de nem tett
rám különösebb hatást. Nem volt nagy durranás. Most már
abban sem vagyok biztos, hogy elsőre vonzónak találtam-e
egyáltalán. De hamarosan rájöttem, hogy vannak nők, akiknek
a szépsége fokozatosan jut el az ember tudatáig. Eleinte azt
gondoljuk, hogy oké, csinos, jól néz ki, aztán néhány nappal
később mond valamit, vagy csak oldalra billenti a fejét, mi meg
hirtelen úgy érezzük, mintha villám csapott volna belénk.
Ugyanezt éltem át most is. Rachel megváltozott, de nem
nagyon. Az évek megkeményítették, valahogy törékenyebbé,
szögletesebbé vált. Lefogyott. Fekete haját hátul összefogva
hordta. A legtöbb férfi azt szereti, ha egy nőnek ki van bontva a
haja. Nekem az tetszik, ha hátul összefogják, tetszik a gesztus
nyíltsága, az ő esetében főleg azért, mert kihangsúlyozta Rachel
arcát és nyakát. Farmert és szürke blúzt viselt. Barna szemét a
földre szegezte, fejét lehajtotta, mint aki koncentrál. Nagyon is
jól ismertem ezt a testtartását. Ő nem vett észre engem.
– Same Old Lang Syne – mondta Zia.
– Tessék?
– A szám, amiről beszéltem. Dan Valaki énekli. Ez a címe:
Same Old Lang Syne. – Egy pillanatra elhallgatott, majd
hozzátette: – Legalábbis azt hiszem.
Rachel a tárcájába nyúlt, és előhúzott egy húszdollárost. A

pénztáros felé nyújtotta. Felemelte a tekintetét. Ekkor látott
meg.
Nem tudnám pontosan megmondani, mi suhant át az arcán.
Nem tűnt meglepettnek. Találkozott a pillantásunk, de nem
láttam örömöt a tekintetében. Inkább félelmet. Esetleg
belenyugvást. Nem tudom. Azt sem tudom, mennyi ideig
álltunk így.
– Talán jobb lenne, ha egy kicsit arrébb mennék – súgta Zia.
– Tessék?
– Ha meglátja melletted ezt a bombázót, nem mer közelebb
jönni, mert azt gondolja, úgysincs esélye.
Azt hiszem, elmosolyodtam.
– Marc?
– Igen.
– Ne állj így tátott szájjal, mint valami idióta. Ijesztő vagy.
– Kösz.
Gyengéden meglökött.
– Menj oda hozzá, és üdvözöld!
Megmozdult a lábam, bár nem emlékszem, hogy az agyam
parancsot adott volna rá. Rachel hagyta, hogy a pénztáros
szatyorba pakolja a vásárolt árut. Tett egy lépést felém,
miközben mosolyogni próbált. Mindig is ragyogó mosolya volt,
az embernek költemények és tavaszi záporok jutnak eszébe róla.
Ez a mosoly azonban nem hasonlított arra a régire. Keményebb
volt. Fájdalmat tükrözött. Önkéntelenül is eltűnődtem, vajon
csak visszafogja magát, vagy már egyáltalán nem képes úgy
mosolyogni, mint régen. Talán valami örökre alacsonyabb
fokozatra állította a ragyogást.
Nagyjából egy méterre megálltunk egymástól, egyikünk
sem tudta eldönteni, hogyan üdvözöljük egymást: öleléssel,

puszival, kézfogással? Végül aztán csak álltunk esetlenül
egymással szemben.
– Szia – mondtam.
– Jó látni, hogy még mindig ugyanolyan nagydumás vagy –
felelte Rachel.
Csábos vigyort imitáltam.
– Hé, bébi, mi a csillagjegyed?
– Ez már jobb – bólintott.
– Gyakran jársz ide?
– Remek. Most jön az, hogy „Nem találkoztunk már
valamikor?”.
– Neeem. – Felvontam a szemöldökömet. – Egy ilyen dögös
macára biztosan emlékeznék.
Elnevettük magunkat. Mindketten túlspiláztuk. És
tisztában is voltunk vele.
– Jól nézel ki – mondtam.
– Te is.
Rövid hallgatás.
– Oké, kifogytam az idétlen közhelyekből és az erőltetett
poénokból.
– Még szerencse – mosolygott Rachel.
– Mit csinálsz erre?
– Ennivalót veszek.
– Nem úgy értettem...
– Tudom, hogy értetted – szakított félbe. – Anyám West
Orangeban vett lakást magának.
Néhány hajtincs kiszabadult a frizurájából, és a szemébe
hullott. Minden önuralmamra szükségem volt, nehogy
odanyúljak, és kifésüljem őket az arcából.
Rachel egy pillanatra elkapta a tekintetét, majd ismét rám

nézett.
– Hallottam, mi történt a feleségeddel és a lányoddal –
mondta. – Részvétem.
– Köszönöm.
– Fel akartalak hívni, de...
– Hallottam, hogy férjhez mentél.
Felemelte a bal kezét, és megmozgatta a gyűrűsujját.
– Már nem vagyok férjnél.
– Azt is hallottam, hogy az FBI-nál dolgozol.
Rachel leeresztette a kezét.
– Már az sem igaz.
Újra elhallgattunk. Nem tudnám megmondani, mennyi
ideig álltunk így. A pénztáros már a következő vásárlóval
foglalkozott. Zia lépett mellénk. Megköszörülte a torkát, majd
kezet nyújtott Rachelnek.
– Helló, Zia Leroux vagyok – mutatkozott be.
– Rachel Mills.
– Örvendek a szerencsének, Rachel. Együtt dolgozom
Marckal. Némi habozás után hozzátette: – Csak barátok
vagyunk.
– Zia – mondtam.
– Ó, igazad van, bocs. Hát, Rachel, szívesen maradnék még
csevegni, de rohannom kell. – Hüvelykujjával a kijárat felé
bökött a nagyobb nyomaték kedvéért. – Beszélgessetek csak.
Marc, később találkozunk. Örülök, hogy megismerhettem,
Rachel.
– Én is.
Zia elviharzott. Megvontam a vállamat.
– Nagyszerű orvos.
– Biztos vagyok benne. – Rachel megfogta a

bevásárlókocsiját. Várnak rám odakint, Marc. Örülök, hogy
találkoztunk.
– Én is. – De annyi veszteség után valamit azért
megtanultam. Nem engedhetem el csak úgy. Megköszörültem a
torkomat, és azt mondtam: – Találkozhatnánk valamikor.
– Még mindig Washingtonban élek. Holnap megyek vissza.
Csönd. Úgy éreztem, mintha kocsonyává váltak volna a
csontjaim.
Alig kaptam levegőt.
– Viszlát, Marc – mondta Rachel. De gyönyörű barna szeme
nedvesen csillogott.
– Ne menj még.
Nem akartam, hogy hallja a könyörgést a hangomon, de azt
hiszem, nem tudtam elrejteni. Rám nézett, és mindent látott
rajtam.
– Mit akarsz, Marc, mit mondjak?
– Hogy te is szeretnél velem találkozni.
– Ez minden?
Megráztam a fejem.
– Tudod, hogy nem.
– Már nem vagyok huszonhárom.
– Én sem.
– A lány, akit szerettél, örökre eltűnt.
– Nem – feleltem. – Itt áll előttem.
– Már nem ismerjük egymást.
– Akkor ismerkedjünk meg újra. Szép lassan.
– Csak így?
Mosolyogni próbáltam.
– Igen.
– Én Washingtonban élek, te New Jersey-ben.

– Akkor költöznöm kell – mondtam.
De mielőtt ezek az elhamarkodott szavak elhagyták az
ajkamat, mielőtt Rachel arcán megjelent az a gúnyos kifejezés,
rájöttem, milyen vakmerő és ostoba vagyok. Tudtam, hogy nem
hagyhatom itt a szüleimet, a munkámat, Ziát – mint ahogy a
kísérteteimet sem. Szavaim valahol az ajkam és Rachel füle
között félúton szétporladtak a levegőben.
Rachel sarkon fordult, és elment. Nem köszönt el tőlem
újra. Szótlanul bámultam, ahogy a kijárat felé tolja
bevásárlókocsiját. A fotocellás ajtó surrogva kinyílt előtte.
Végignéztem, ahogy Rachel, életem szerelme ismét eltűnik
előlem anélkül, hogy hátrapillantana. Mozdulatlanul álltam.
Nem mentem utána. Éreztem, hogy a szívem megreped és
darabokra törik, de nem tettem semmit, hogy megállítsam.
Talán mégsem tanultam semmit.

Tizedik fejezet
Leittam magam.
Nem vagyok nagy ivó – fiatalabb koromban inkább füvet
szívtam, ha bódulatra vágytam de most találtam egy üveg gint
a mosogató fölötti konyhaszekrényben. A hűtőben volt egy
tonik. A fagyasztómban van automata jégkockakészítő funkció.
A többit kitalálhatják.
Még mindig a régi Levinsky-házban laktam. Túl nagy
nekem, de nem tudom rávenni magam, hogy elhagyjam. Úgy
tekintek rá, mint egy portálra. Bármilyen törékeny kapocs is, ez
az egyetlen, amelyik összeköt a lányommal. Igen, tudom,
hogyan hangzik, de ha eladnám a házat, azzal gyakorlatilag
bezárnám az utolsó ajtót is. Erre pedig képtelen vagyok.
Zia velem akart maradni, de kértem, hogy inkább ne. Nem
erőltette. A csöpögős Dan Fogelberg (nem Dan Valaki) dalra
gondoltam, amelyben a régi szerelmesek addig beszélgetnek,
amíg belefárad a nyelvük. Bogart is eszembe jutott, aki az
isteneket vonja kérdőre, amiért Ingrid Bergman éppen az ő
kocsmájába tért be. Bogart leitta magát, miután a nő elment. A
filmben úgy tűnt, segít neki. Talán akkor nekem sem fog ártani.
A puszta tény, hogy Rachel még mindig képes ennyire
felzaklatni, végtelenül bosszantott. Ostoba, gyerekes reakciónak
tűnt. Rachellel másodéves egyetemistaként a nyári szünetben
ismerkedtem meg. Avermonti Middleburyből érkezett, és Lenny
feleségének, Cherylnek volt távoli rokona, bár a pontos
kapcsolatot senki sem tudta elmagyarázni. Azt a nyarat –
életem legjobb nyarát – Rachel Cheryl családjánál töltötte, az ő

szülei ugyanis éppen egy csúnya váláson mentek keresztül.
Bemutattak bennünket egymásnak, és mint már mondtam,
kellett hozzá néhány nap, hogy belém csapjon a villám. Talán
ezért volt még hatásosabb, amikor megtörtént.
Randevúzni kezdtünk. Sokszor mentünk négyesben
Lennyvel és Cheryllel. A hétvégéket Lennyék víkendházában
töltöttük az óceánparton. Csodálatos nyár volt, amilyet
mindenkinek meg kellene tapasztalnia legalább egyszer az
életben.
Ha ez egy film lenne, megszólalna a zene, és életünk
jeleneteinek felvillanó képei követnék egymást. Én a Tufts
Egyetemre jártam, Rachel akkor iratkozott be a Boston Collegera. A montázs első jelenete valószínűleg az lenne, amikor a
Charles-folyón csónakázunk, Rachel kezében napernyő, ajkán
előbb tétova, majd incselkedő mosoly. Lefröcsköl,
visszafröcskölöm, a csónak pedig felborul. Sosem történt meg,
de értik, mire gondolok. A következő jelenetben a campus
gyepén piknikezünk, majd egy kép, amint a könyvtárban
tanulunk, később egymásba gabalyodva fekszünk egy kanapén,
megbabonázva bámulom Rachelt, miközben ő a tankönyvet
olvassa, szemüvegben, haját szórakozottan a füle mögé tűrve. A
montázs pedig valószínűleg azzal zárulna, ahogy két test
ölelkezik a fehér szatén ágynemű alatt. Egyetlen
egyetemistának sincs szatén ágyneműje, de egy mozifilmben
biztosan így lenne.
Beleszerettem.
A téli szünetben meglátogattuk Rachel nagymamáját, egy
kommunista párttagkönyvvel rendelkező, zsidó öregasszonyt,
aki egy otthonban élt. A nénike megfogta mindkettőnk kezét, és
közölte, hogy beshert, ami jiddisül azt jelenti, hogy egymásnak

rendelt bennünket a sors.
Akkor hát mi történt?
Kapcsolatunk vége szokványosnak nevezhető. Fiatalok
voltunk még, azt hiszem. Amikor utolsó éves voltam, Rachel
úgy döntött, Firenzében tölt egy félévet. Huszonkét éves
voltam. Berágtam, és amíg Európában volt, lefeküdtem egy
másik nővel – egyéjszakás kaland egy teljesen átlagos csajjal a
Babsonról. Semmit sem jelentett. Tisztában vagyok vele, hogy
ez nem mentség. Vagy talán mégis. Nem tudom.
A lényeg az, hogy valaki a bulin elmesélte még valakinek, és
végül visszajutott Rachelhez. Felhívott Olaszországból, és
szakított velem. Csak így, ilyen egyszerűen. Ezt akkor úgy
értékeltem, hogy túlreagálja a dolgot. Először túl büszke (más
szóval: túl ostoba) voltam ahhoz, hogy könyörögjek, később
pedig már hiába hívtam, hiába írtam bocsánatkérő leveleket,
hiába küldtem neki virágot. Nem állt szóba velem. Ennyi volt.
A kapcsolatunk véget ért.
Felálltam,
és
az
íróasztalomhoz
botorkáltam.
Előbányásztam a kredenc aljára ragasztott kulcsot, és
kinyitottam az alsó fiókot. Felemeltem a mappákat, és
megtaláltam alattuk a titkos csomagot. Nem, nem drog. A múlt.
Rachel. Megláttam egy ismerős fotót, és kivettem, hogy jobban
szemügyre vehessem. Lenny és Cheryl a mai napig a
nappalijukban őrzik ezt a fényképet, amely – érthető módon –
mindig dühítette Monicát. Négyen vagyunk rajta – Lenny,
Cheryl, Rachel és én – valamilyen hivatalos eseményen
negyedéves koromban. Rachel spagettipántos fekete ruhát
viselt, és úgy állt rajta, hogy attól még mindig elakadt a
lélegzetem.
Régen volt.

Túltettem magam rajta, természetesen. Beiratkoztam az
orvosi egyetemre, ahogy elterveztem. Mindig is tudtam, hogy
orvos akarok lenni. A legtöbb orvos, akit ismerek, ugyanezt
mondja. Ritka, hogy valaki később jut erre a felismerésre.
És randiztam is. Voltak egyéjszakás kalandjaim, de –
tudom, hogy szánalmasan hangzik – hiába telt el annyi év, még
mindig nem múlik el nap úgy, hogy ne jutna eszembe Rachel,
legalább néhány másodperc erejéig. Igen, tudom, hogy
idealizálom a szerelmünket, ha úgy tetszik, teljesen
aránytalanul. Ha nincs az az ostoba félrelépés, valószínűleg
akkor sem élnénk együtt valami csodálatos, alternatív
univerzumban, a mai napig egymásba gabalyodva a kanapén.
Ahogy Lenny egyszer kíméletlen őszinteséggel rámutatott, ha
kapcsolatom Rachellel valóban olyan nagyszerű lett volna,
túléli ezt az apró döccenőt.
Azt akarom ezzel mondani, hogy sosem szerettem a
feleségemet? Nem. Legalábbis azt gondolom, hogy nem erről
van szó. Monica gyönyörű volt – ezt abban a pillanatban így
gondoltam,
amint
megláttam
–,
szenvedélyes
és
kiszámíthatatlan. Valamint jómódú és elegáns. Igyekeztem nem
hasonlítgatni – borzalmas úgy élni –, de Monicát ennek ellenére
kisebb intenzitással szerettem, mint Rachelt. Idővel
valószínűleg ugyanez történt volna, ha Rachellel együtt
maradunk, de ezt a logika mondja, és a szív dolgaiba a logika
nem szólhat bele.
Az évek során Cheryl kelletlenül ugyan, de informált Rachel
életének fontosabb eseményeiről. Megtudtam tőle, hogy Rachel
jogi egyetemre ment, majd szövetségi ügynök lett belőle
Washingtonban. Nem mondhatnám, hogy különösebben
meglepett a dolog. Három évvel ezelőtt Cheryl elmondta, hogy

Rachel hozzáment egy idősebb pasashoz, egy másik FBIügynökhöz. Hiába telt el annyi idő – akkor már tizenegy éve
volt annak, hogy szakítottunk megviselt a hír. Fájdalmasan
hasított belém a felismerés, mennyire elcsesztem. Úgy
képzeltem, hogy Rachel meg én egyfajta tetszhalott állapotban
vagyunk, és csak a megfelelő pillanatra várunk, hogy észhez
térjünk, és újra összekössük az életünket. Erre hozzáment egy
másik férfihoz.
Cheryl látta az arcomat, és soha többé nem beszélt nekem
Rachelről.
Még akkor is a fényképet bámultam, amikor hallottam az
ismerős terepjárót megállni a ház előtt. Nem lepődtem meg.
Azzal sem vesződtem, hogy ajtót nyissak. Lennynek volt kulcsa.
Egyébként sem szokott kopogni. Úgyis tudja, hol vagyok.
Eltettem a fényképet, a következő pillanatban pedig Lenny
belépett a szobába kezében két hatalmas, csiricsáré
papírpohárral.
Felemelte a 7-Elevenben vásárolt Slurpee üdítőitalokat.
– Cseresznyés vagy kólás?
– Cseresznyés.
Átnyújtotta. Vártam.
– Zia
felhívta
Cherylt
–
mondta
mintegy
magyarázatképpen.
Erre magamtól is rájöttem.
– Nem akarok beszélni róla – feleltem.
Lenny lehuppant a kanapéra.
– Én sem. – A zsebébe nyúlt, és elővett egy vastag
papírköteget. – A végrendeleted és a végzés Monica
hagyatékával kapcsolatban. Olvasd el valamikor. – Felkapta a
távirányítót, és kapcsolgatni kezdte a tévét. – Nincsen

pornócsatornád?
– Nincsen, bocs.
Lenny vállat vont, és végül egy egyetemi kosárlabdameccset
választott az ESPN-en. Néhány percig szótlanul néztük. Végül
én törtem meg a csendet.
– Miért nem mondtad, hogy Rachel elvált?
Lenny arca fájdalmasan eltorzult, és felemelte a tenyerét,
mint aki a forgalmat akarja megállítani.
– Mi az?
– Lefagyott az agyam – nyögte ki nagy nehezen. – Mindig
túl gyorsan iszom ezt a löttyöt.
– Miért nem mondtad?
– Azt hittem, nem beszélünk róla.
Rezzenéstelen arccal bámultam rá.
– Ez nem olyan egyszerű, Marc.
– Mi nem egyszerű?
– Rachel nehéz időszakon ment keresztül.
– Akárcsak én – vágtam rá.
Lenny úgy tett, mintha belefeledkezne a mérkőzésbe.
– Mi történt vele, Lenny?
– Nem rám tartozik. – Megrázta a fejét. – Mióta nem
találkoztál vele, tizenöt éve?
Egészen pontosan tizennégy.
– Valahogy úgy.
Körülnézett a szobában, majd tekintete megállapodott
Monica és Tara fotóján. Elkapta a pillantását, és kortyolt egyet
a Slurpee-ből.
– A múltban élsz, Marc. Hagyd abba.
Mindketten elhallgattunk, és úgy tettünk, mintha a meccset
néznénk. Azt mondta, hogy a múltban élek, hagyjam abba.

Tara fényképére pillantottam, és eltűnődtem, vajon Lenny
csupán Rachelre gondolt-e.
♦

Edgar Portman felemelte a bőrből készült kutyapórázt.
Megrázta a végét. Bruno, díjnyertes mastiffja, fejvesztve rohant
a hang irányába. Bruno hat évvel korábban első díjat nyert a
westminsteri kutyakiállításon. Sokan azt hitték, hogy Edgar
ezért vette meg az állatot, ő azonban soha többé nem indította
semmilyen versenyen. A kutyakiállítás nem jó a kutyának.
Edgar azt akarta, hogy Bruno mellette legyen.
Az emberekben sokszor kellett csalódnia. Kutyában még
sosem.
Bruno a nyelvét kidugva csóvált. Edgar a nyakörvére
akasztotta a pórázt. Sétálnak egy órát. Edgar az íróasztalára
pillantott. Csillogó lapján egy ugyanolyan csomag hevert, mint
amilyet tizennyolc hónappal korábban kapott. Bruno
nyüszített. Edgar eltűnődött, vajon azért nyüszít, mert
türelmetlen, vagy mert érzi gazdája ijedtségét. Talán
mindkettő.
Akárhogy is, Edgarnak levegőre volt szüksége.
A tizennyolc hónappal azelőtt érkezett csomagot minden
létező vizsgálatnak alávetették. A rendőrség semmit sem tudott
kideríteni róla. Edgar, múltbéli tapasztalataira alapozva, szinte
biztosra vette, hogy az inkompetens rendőrségi szakértők
ezúttal sem találnának semmit. Tizennyolc hónappal korábban
Marc nem hallgatott rá. Edgar remélte, hogy ez a hiba nem fog
megismétlődni.
Az ajtó felé indult. Bruno ment előre. Jólesett a friss a
levegő. Kilépett a házból, és mélyen beszívta. A probléma nem

illant el, de jobban érezte magát tőle. Edgar és Bruno a jól
megszokott útvonalon indultak sétálni, de Edgar váratlanul
jobbra fordult. A családi sírhely felé. Minden nap látta, olyan
gyakran, hogy szinte már észre sem vette. Sosem kereste fel a
sírokat. Ma azonban valami mégis arrafelé húzta. Brunot
meglepte a szokatlan irány, de vonakodva követte gazdáját.
Edgar átlépte az alacsony kerítést. Lüktetni kezdett a lába.
Az öregkor. Ezek a séták is egyre inkább nehezére estek. Sokszor
csak sétapálcával indult el otthonról – a pálcát egykor állítólag
Dashiell Hammet használta, amikor tüdőbajban szenvedett –,
de valami miatt sosem vitte magával, ha Brunot sétáltatta.
Valahogy nem tűnt helyénvalónak.
Bruno egy kicsit tétovázott, majd átugrotta a kerítést.
Megálltak a két legfrissebb sírkő előtt. Edgarnak nem volt
szokása életről és halálról, gazdagságról és boldogságról
elmélkedni. Ezt meghagyta másoknak. Most azonban ráeszmélt,
hogy nem volt túl jó apa. Mentségére legyen mondva, azt tette,
amit az apjától tanult, aki szintén a saját apja példáját követte.
Végeredményben pedig ez a távolságtartás mentette meg az
életét. Ha teljes szívéből szereti a gyerekeit, és mindent elkövet,
hogy részt vegyen az életükben, akkor aligha élte volna túl az
elvesztésüket.
A kutya ismét nyüszíteni kezdett. Edgar hűséges társa
szemébe nézett.
– Ideje indulnunk, cimbora – mondta halkan.
Ebben a pillanatban nyílt a ház ajtaja. Edgar megfordult, és
a fivérét, Carsont pillantotta meg, aki feléjük sietett. Edgar
figyelmét nem kerülte el a testvére arcára kiülő kifejezés.
– Uramisten – szuszogta Carson, amikor odaért hozzá.
– Gondolom, láttad a csomagot.

– Igen. Felhívtad Marcot?
– Nem.
– Helyes – felelte Carson. – Átverés. Biztosan az.
Edgar nem válaszolt.
– Szerinted nem? – kérdezte Carson.
– Nem tudom.
– Nem gondolhatod komolyan, hogy még mindig életben
van.
Edgar finoman rántott egyet a pórázon.
– Az lesz a legjobb, ha megvárjuk a vizsgálatok eredményét
mondta. – Akkor majd biztosat fogunk tudni.
♦

Szeretek éjszaka dolgozni. Mindig is szerettem. Szerencsés
vagyok, hogy ezt a hivatást választottam. Imádom a
munkámat. Sosem érzem tehernek, taposómalomnak vagy
szimpla pénzkeresetnek. Képes beszippantani. Olyan vagyok,
mint a problémás sportoló, minden bajomról megfeledkezem,
amikor felmegyek a pályára. Más tudatállapotba kerülök.
Aznap éjjel azonban – három nappal az után, hogy
találkoztam Rachellel – nem voltam ügyeletes. Egyedül ültem a
nappaliban, és váltogattam a csatornákat. Mint az emberi faj
hímnemű egyedeinek többsége, én is hajlamos vagyok túl
gyakran nyomogatni a távirányítót. Képes vagyok órákig nézni
a semmit. Tavaly Lennytől és Cheryltől kaptam egy DVDlejátszót, elmagyarázták, hogy a videóm már inkább múzeumi
darab, mint használati tárgy. Az órára pillantottam. Néhány
perccel múlt kilenc. Berakhatok egy DVD-t, gondoltam, aztán
tizenegykor lefekszem.
Kivettem a kikölcsönzött DVD-lemezt a tokjából, és éppen

be akartam csúsztatni a lejátszó nyílásába – egyelőre még nem
találták fel, hogyan lehetne ezt távirányítással intézni –, amikor
ugatni kezdett egy kutya. Felegyenesedtem. Új család költözött
az utcába, két házzal odébb. Négy vagy öt gyerekük van. Nehéz
megmondani, amikor ekkora egy család. Összefolynak az ember
szeme előtt. Még nem mutatkoztam be nekik, de láttam az
udvarukon egy ír farkaskutyát – nagyjából akkora, mint egy
Ford Explorer. Azt gyanítottam, hogy az ugatás tőle származik.
Félrehúztam a függönyt. Kipillantottam az ablakon, és
valami miatt – nem tudnám megmondani, pontosan miért –
nem lepett meg az elém táruló látvány.
A nő ugyanazon a helyen állt, ahol tizennyolc hónappal
korábban. Hosszú kabát, hosszú haj, zsebre dugott kéz –
minden megegyezett.
Nem mertem szem elől téveszteni, ugyanakkor azt sem
akartam, hogy meglásson. Fél térdre ereszkedtem, és az ablak
széléhez lapultam, mint egy titkos ügynök. Arcomat és hátamat
a falnak szorítva számba vettem a lehetőségeket.
Először is, így nem látom, állapítottam meg. Tehát akár el is
mehet anélkül, hogy észrevenném. Hmm, ez nem jó. Meg kell
kockáztatnom egy pillantást. Ez az első lépés.
Oldalra fordítottam a fejemet, és kikukkantottam. Még
mindig ott volt. Továbbra is a ház előtt állt, de néhány lépéssel
közelebb a bejárati ajtóhoz. Fogalmam sem volt, mit jelenthet
ez. És most mitévő legyek? Mi lenne, ha az ajtóhoz osonnék,
kinyitnám, és kérdőre vonnám? Ez tűnt a legjobb megoldásnak.
Ha futásnak ered, üldözőbe veszem.
Megkockáztattam még egy pillantást, mindössze egy gyors
fejmozdulat volt az egész, de amikor megtettem, rá kellett
jönnöm, hogy a nő egyenesen engem néz. Hátrahőköltem. A

francba! Meglátott. Nincs idő óvatoskodni. Megragadtam az
ablak szélét, hogy kinyissam, de addigra már sietős léptekkel
elindult.
Még egyszer nem lógsz meg!
Műtős felszerelést viseltem – az összes orvos, akit ismerek,
ilyenben van otthon –, és mezítláb voltam. Az ajtóhoz
sprinteltem, és felrántottam. A nő már majdnem a sarkon járt.
Amikor meglátott az ajtóban, felhagyott a sietős léptekkel, és
futásnak eredt.
Üldözőbe vettem. Nem érdekelt, hogy nincsen rajtam cipő.
Csak egy kicsit éreztem magam nevetségesnek. Nem vagyok
valami gyors futó, mégis egy vadidegen nő után rohanok, mert
meg merészelt állni a házam előtt. Nem tudom, miben
reménykedtem, mit fogok kideríteni. A nő valószínűleg csak
sétált egyet, én pedig ráijesztettem. Feltehetően ki fogja hívni a
rendőrséget. Szinte láttam a reakciójukat. Nem elég, hogy
megúsztam a családom kiirtását, most egy idegen nőt üldözök a
kertváros utcáin.
Nem álltam meg.
A nő jobbra fordult a Phelps Roadra. Jókora előnye volt.
Minden erőmet beleadva futottam. A járda kavicsai a talpamba
mélyedtek. Próbáltam a füvön szaladni. A sarkon befordulva
eltűnt a szemem elől. Egyáltalán nem voltam hozzászokva a
testmozgáshoz. Alig száz métert tehettem meg, és máris sípolva
vettem a levegőt. Folyni kezdett az orrom.
Elértem a sarokra, és én is befordultam jobbra.
De nem láttam sehol.
Hosszú és egyenes utca volt, elég jól kivilágítva. Más szóval
látnom kellett volna. Ostoba módon a hátam mögé
pillantottam. Ott sem volt. Végigfutottam az utcán, ahová

bekanyarodott. Benéztem a következő sarkon a Morningside
Drive-ra. Semmi.
A nő eltűnt.
De hogyan?
Ennyire nem lehet gyors. Carl Lewis sem tudott volna ilyen
rövid idő alatt felszívódni. Megálltam, a térdemre támasztottam
a kezemet, és mélyeket lélegeztem, hogy a szervezetem
oxigénhez jusson. Gondolkodj! Lehetséges, hogy ebben az
utcában lakik? Talán. És ha igen, akkor mi van? Azt jelenti,
hogy sétált egyet a környéken. Meglátott valamit, ami
felkeltette a kíváncsiságát. Megállt, hogy jobban szemügyre
vegye.
Ugyanúgy, mint tizennyolc hónappal ezelőtt?
Oké, először is nem tudhatom biztosan, hogy ugyanaz a nő.
Szóval két különböző nő állt ugyanazon a helyen szoborrá
dermedve a házam előtt?
Lehetséges. De az is lehet, hogy ugyanaz a nő volt. Talán ez
a hobbija: házakat néz. Lehet, hogy építész vagy valami
ilyesmi.
Persze, biztosan a hetvenes évek egyforma kertvárosi
házainak a megszállottja. Ha viszont teljesen ártatlan volt a
látogatása, akkor miért menekült el?
Nem tudom, Marc, de nem lehet, hogy – és most csak
vaktában tippelek – azért, mert egy őrült üldözőbe vette?
Elhessegettem a hangot, és futva indultam visszafelé, de
már magam sem tudtam, mit keresek. Zuckerék házához érve
azonban hirtelen megtorpantam.
Lehetséges volna?
A nő egyszerűen eltűnt. Ellenőriztem minden lehetséges
útvonalat. Sehol nem találtam. Ez csak két dolgot jelenthetett:

vagy itt lakik valamelyik házban, vagy elbújt.
Vagy befordult a Zuckerék háza melletti ösvényre, amely az
erdőbe vezet.
Kölyökkoromban néha átvágtunk Zuckerék hátsó udvarán.
Vezetett arra egy ösvény a középiskolai sportpályára. Nem volt
könnyű megtalálni, és az öreg Mrs. Zucker nem igazán szerette,
ha összetapossuk a füvet a kertjében. Soha nem szólt egy szót
sem, csak állt az ablakban, méhkasra emlékeztető frizurája
lakktól csillogott, és gyilkos tekintettel bámult ránk. Egy idő
után leszoktunk róla, és a hosszabb úton mentünk.
Elnéztem jobbra, majd balra.
Elképzelhető, hogy a nő tud az ösvényről?
Berohantam a Zucker-ház hátsó udvarára. Félig-meddig
arra számítottam, hogy az öreg Mrs. Zucker most is a
konyhaablakban áll, és engem bámul, de évekkel ezelőtt
Scottsdale-be költözött. Nem tudtam, ki lakik itt azóta. Azt sem
tudtam, megvan-e még az ösvény.
Az udvar koromsötétbe burkolózott. Nem égtek a lámpák a
házban. Próbáltam felidézni, pontosan hol van az ösvény.
Azonnal megtaláltam. Az ilyesmit nem felejti el az ember.
Szaladtam abba az irányba, amikor hirtelen erős ütés érte a
homlokomat. Hanyatt vágódtam.
Zúgott a fejem. Felnéztem. A halovány holdfényben egy
hintát pillantottam meg. Masszív fahinta volt. Gyerekkorom
óta nem jártam itt, és a sötétben nem vettem észre. Szédültem,
de tudtam, hogy nincs vesztegetni való időm. Vakmerően talpra
ugrottam, és mentem tovább.
Az ösvény még mindig ott volt.
Olyan gyorsan haladtam, ahogy csak tudtam. Faágak
csapódtak az arcomba. Nem érdekelt. Megbotlottam egy

gyökérben. Nem érdekelt. Zuckerék ösvénye nem volt hosszú,
talán tizenöt-húsz méter. Jókora tisztásba torkollott, ahol
futball- és baseballpályák terpeszkedtek. Úgy éreztem, még
időben vagyok. Ha erre jött, valahol kint kell lennie a nyílt
terepen.
Láttam a parkoló lámpáinak fénykorét. Kirontottam az
ösvényről, és körülnéztem. Több focikaput is láttam, az egyik
mögött pedig egy fém védőhálót.
A nőt azonban sehol.
A fenébe!
Meglógott előlem. Már megint. Elkeseredtem, bár magam
sem tudtam volna megmondani, pontosan miért. Mi értelme
volt ennek az egésznek? Ostoba ötlet volt üldözőbe venni.
Lenéztem a lábamra. Pokolian fájt. A jobb talpamon ragacsos
nedvesség, valószínűleg vér. Idiótának éreztem magamat.
Idiótának, aki ráadásul vereséget szenvedett. Lassan
megfordultam...
Várjunk csak egy pillanatot!
A távolban, a parkoló lámpáinak fényében egy autó állt.
Egyetlen, magányos autó. Lassan bólintottam, és folytattam a
gondolatmenetet. Tételezzük fel, hogy a kocsi a nőé. Miért is ne?
Logikusnak tűnt. Leparkol, átvág az erdőn, megáll a házam
előtt. Hogy miért tenne ilyet, arról halvány fogalmam sem volt.
De úgy döntöttem, teszek egy próbát, és kiderítem, jól
gondolom-e.
Tehát ha övé az autó, akkor logikusnak tűnt a
következtetés, hogy még nem ment el. Nem hagytam neki időt
rá. De akkor mi történhetett? Észrevett, futásnak eredt, elindult
az ösvényen...
...és számított rá, hogy esetleg követni fogom.

Majdnem csettintettem egyet az ujjammal. A titokzatos nő
tudta, hogy itt nőttem fel a környéken, ezért ismerem ezt az
ösvényt. És ha így van, akkor arra is felkészült, hogy követem
ezen az útvonalon, ezért nem lépett ki a nyílt térre, nehogy
észrevegyem. De akkor mit csinált?
Alighogy feltettem magamban a kérdést, szinte azonnal meg
is találtam a választ.
Elbújt valahol a fák között az ösvény mellett.
A titokzatos nő valószínűleg ebben a pillanatban is figyel,
tudatosult bennem.
Igen, tudom, hogy ez az érvelés jórészt feltételezésekre
épült. De akkor is helytállónak tűnt. Nagyon is helytállónak.
Mitévő legyek? Nagyot sóhajtottam, és hangosan így szóltam:
– A fenébe!
Csalódottan leeresztettem a vállamat, de igyekeztem nem
túljátszani a szerepet, majd elindultam vissza az ösvényen a
Zucker-ház felé. Lehajtottam a fejemet, tekintetem közben
jobbra-balra cikázott. Halkan lépkedtem, fülemet hegyezve,
hátha neszt hallok valahonnan.
Az éjszaka azonban néma maradt.
Az ösvény végére érve haladtam tovább, mintha hazafelé
tartanék. Amikor a ház árnyékában körülölelt a sötétség, hasra
vetettem magamat, és a hinta alatt visszakúsztam az ösvény
elejéig. Ott megálltam, és vártam.
Nem tudom, meddig feküdtem mozdulatlanul. Nagyjából
két vagy három percig. Már éppen fel akartam adni, amikor zajt
hallottam. Csak a fejemet emeltem fel, hogy jobban lássak. Egy
alak emelkedett ki a bokrok közül, és elindult az ösvényen.
Óvatosan felálltam, vigyáztam nehogy zajt csapjak, de nem
sikerült. A nő a hang felé fordult, és észrevett.

– Várjon! – kiáltottam. – Csak beszélni akarok magával.
De addigra már futásnak eredt. Letért az ösvényről, és
berohant a sűrű, sötét erdőbe. Nem akartam elveszíteni. Újra.
Látni talán nem fogom a vaksötétben, de hallani igen.
Utána vetettem magamat, és szinte azonnal egy fának
ütköztem. Csillagokat láttam a fájdalomtól. Hogy lehetek
ennyire ostoba? Inkább megálltam, és hallgatóztam.
Csönd.
Ő is megállt. Megint bujkál.
És most mi legyen?
Valahol a közelben kell lennie, gondoltam. Mérlegeltem a
lehetőségeimet, aztán arra jutottam, hogy pokolba a
finomkodással. Széttártam a karomat, hogy minél nagyobb
területet lefedjek a testemmel, és arra a helyre ugrottam,
ahonnan utoljára hallottam zajt. Egy bokron landoltam.
De a bal kezem hozzáért valamihez.
Megpróbált odébb kúszni, de ujjaim a bokájára
kulcsolódtak. Másik lábával felém rúgott. Úgy kapaszkodtam
belé, mint egy kutya az állkapcsával.
– Engedj el! – kiabálta.
Nem ismertem fel a hangját. Nem engedtem el a bokáját.
– Mi a... engedj már el!
Nem. Letámasztottam a másik kezemet, és húzni kezdtem
magam felé. Még mindig túl sötét volt, de a szemem kezdett
hozzászokni. Rántottam rajta még egyet. A hátára gördült.
Végre elég közel volt ahhoz, hogy lássam az arcát.
Beletelt néhány másodpercbe, mire felismertem. Régi emlék
volt, és az arca megváltozott. Másmilyen lett. De segített, hogy
dulakodásunk közben a haja ugyanúgy az arcába hullott, mint
annak idején. Ez valahogy jobban megmaradt bennem, mint

maguk az arcvonások – a sebezhetősége, illetve ahogy kerülte a
tekintetemet, nagyon is ismerős volt. Valamint a tény, hogy
abban a házban lakom, amelyhez gondolatban mindig őt
társítottam, az emlékezetem előterében tartotta a nevét.
A nő félresimította a haját, és rám nézett. Ismét
kisiskolásnak éreztem magamat, és az is átvillant az agyamon,
hogy alig kétszáz méterre vagyunk a téglaépülettől, ahová
annak idején jártunk. Így most már kezdett értelmet nyerni ez
az egész. A titokzatos nő azért álldogált a ház előtt, mert egykor
ott lakott.
Dina Levinsky volt az.

Tizenegyedik fejezet
A konyhaasztalnál ültünk. Teát készítettem Tazo kínai zöldtea
keverékből, amelyet a Starbucksban vásároltam. Állítólag
megnyugtatja az embert. Majd kiderül, gondoltam.
Átnyújtottam Dinának egy csészével.
– Köszönöm, Marc.
Bólintással nyugtáztam, és leültem vele szemben. Egész
életemben ismertem Dinát. Úgy, ahogyan csak gyerekek és
általános iskolai osztálytársak ismerhetik egymást – annak
ellenére, hogy nem emlékszem, valaha beszélgettünk volna.
Mindenkinek van egy Dina Levinsky az életében. Ő volt az
ügyeletes áldozat az osztályunkban, a kitaszított, akit annyit
piszkáltak és bántottak, hogy csoda, ha épelméjű tudott
maradni. Én sosem csúfoltam, de számtalanszor végignéztem,
ahogyan a többiek kínozzák. Ha nem az ő házukba költözöm,
Dina Levinsky akkor is tovább élt volna bennem. Mint ahogy
másokban is. Minden ember fel tudja idézni, kit piszkáltak a
legtöbbször az általános iskolai osztályában. Emlékszik a nevére
és az arcára. Emlékszik, ahogy mindig egyedül ment haza,
ahogy magányosan ült az ebédlőben. A Dina Levinskyk örökre
bennünk maradnak.
– Hallom, hogy orvos lett belőled – mondta Dina.
– Igen. Te mivel foglalkozol?
– Számítógépes grafikus vagyok és festőművész. Jövő
hónapban nyílik kiállításom a Village-ben.
– Festmények?
– Igen.

– Mindig jól rajzoltál – jegyeztem meg.
Meglepetten nézett rám.
– Észrevetted?
Egy másodpercre kínos csönd telepedett közénk.
– Tennem kellett volna valamit – bukott ki belőlem.
Dina elmosolyodott.
– Nem, nekem kellett volna.
Jól nézett ki. Nem lett belőle káprázatos szépség, mint
azokban a „rút kiskacsából hattyú” filmekben. De Dina sosem
volt csúnya. Csak átlagos. Talán az is maradt. Az arca továbbra
is túl keskeny volt, de felnőttként ez jobban állt neki, és vékony
szálú, fátyolszerű haja is megerősödött.
– Emlékszel Cindy McGovernre? – kérdezte.
– Persze.
– Ő volt a legnagyobb ellenségem, állandóan gyötört.
– Emlékszem.
– Néhány éve kiállításom volt egy belvárosi galériában, és
Cindy eljött a megnyitóra. Odajött hozzám, megölelt,
megpuszilt. Beszélgetni akart a régi időkről. Felemlegette a
tanárainkat, olyanokat kérdezett, hogy „emlékszel, milyen
szemét volt Mr. Lewis?” Mindezt mosolyogva. Esküszöm, Marc,
teljesen elfelejtette, milyen volt. Nem játszotta meg magát.
Egyszerűen kitörölte az emlékezetéből, hogyan bánt velem.
Gyakori élményem ez.
– Micsoda?
Dina két kezébe fogta a csészét.
– Senki nem emlékszik arra, hogy a társait gyötörte
gyerekkorában.
Előrehajolt, szemével a helyiséget pásztázta. A saját
emlékeimen tűnődtem. Valóban csak néztem, ahogy mások

kínozzák – vagy én is meghamisítottam a saját történetemet?
– Felkavaró ez – mondta Dina.
– Újra ebben a házban lenni?
– Igen. – Lerakta a csészét az asztalra. – Gondolom,
magyarázatot szeretnél.
Vártam, hogy folytassa.
Tekintete ismét cikázni kezdett.
– Akarsz valami egészen bizarr dolgot hallani?
– Persze.
– Ezen a helyen ültem. Gyerekkoromban. Nekünk is
négyszögletes asztalunk volt. Mindig ugyanitt ültem. Amikor
most beléptem, ösztönösen ezt a helyet választottam. Azt
hiszem, részben ez az oka annak, hogy eljöttem ide ma este.
– Nem teljesen értem.
– Ez a ház – felelte. – Még mindig nem enged el. – Ismét
előrehajolt. Most először nézett a szemembe. – Hallottad a
pletykákat, ugye? Az apámról meg arról, mi történt itt.
– Igen.
– A pletykák igazak – mondta.
Uralkodnom kellett magamon, nehogy felszisszenjek.
Fogalmam sem volt, mit mondhatnék. A pokolra gondoltam,
amely Dina számára az iskolát jelentette. Megpróbáltam
hozzáadni ennek a háznak a poklát. Felfoghatatlan volt.
– Halott. Mármint az apám. Hat éve halt meg.
Zavartan pislogtam, és lesütöttem a szemem.
– Jól vagyok, Marc. Tényleg. Jártam terápiára, illetve még
mindig járok. Ismered dr. Radiot?
– Nem.
– Ez az igazi neve. Stanley Radio. Ő találta fel a híres
Radio-technikát. Évek óta járok hozzá. Sokkal jobban vagyok.

Túljutottam az önpusztító hajlamokon. Már nem érzem magam
értéktelennek. Különös, de tényleg meggyógyultam. A legtöbb
molesztált gyereknek felnőtt korában problémái vannak a
párkapcsolatok és a szex terén. Nekem sosem voltak. Képes
vagyok az intimitásra, nem okoz gondot. Házas vagyok. A
férjem nagyszerű pasas. Nem nagy, lángoló szenvedély, de nem
panaszkodhatom.
– Örömmel hallom – mondtam, mert fogalmam sem volt, mi
mást mondhatnék.
Megint elmosolyodott.
– Babonás vagy, Marc?
– Nem.
– Én sem. Mégis, amikor olvastam, mi történt a feleségeddel
és a lányoddal, eltűnődtem. Erről a házról. Meg a rossz
karmáról. A feleséged nagyon kedves teremtés volt.
– Ismerted Monicát?
– Találkoztunk, igen.
– Mikor?
Dina nem válaszolt azonnal.
– Ismered a „trigger” kifejezést?
– Pszichológiai értelemben?
Rémlett az egyetemi tanulmányaimból. Olyan eseményekre
mondják, amelyek kezdőlökést adnak, beindítanak valamilyen
mechanizmust.
– Igen. Amikor olvastam az itt történtekről, az egyfajta
triggerként működött nálam. Mint egy alkoholistánál vagy
anorexiásnál. Sosem lehet teljesen kigyógyulni. Történik valami
– egy trigger –, és újra visszakerülünk egy rossz kerékvágásba,
felvesszük a régi, rossz szokásainkat. Újra elkezdtem rágni a
körmömet. Szándékosan kárt tettem önmagamban. Úgy

éreztem... úgy éreztem, meg kell küzdenem ezzel a házzal.
Szembe kell néznem a múltammal ahhoz, hogy le tudjam
győzni.
– Ezért voltál itt ma este?
– Igen.
– És amikor észrevettelek másfél évvel ezelőtt?
– Akkor is.
Hátradőltem.
– Milyen gyakran jössz el ide?
– Nagyjából kéthavonta. Lerakom a kocsit az iskola
parkolójában, aztán átvágok a Zucker-ösvényen. De nem csak
erről van szó.
– Hanem?
– Ez a ház még mindig őrzi a titkaimat. Nem csak
képletesen.
– Nem értem, mire gondolsz.
– Próbáltam összeszedni a bátorságomat, hogy újra
bekopogjak az ajtón, de nem tudtam megtenni. Most idebent
vagyok, ebben a konyhában, és minden rendben. – Mosolyogni
próbált, mintha ezzel akarná alátámasztani a szavait. – De még
mindig nem tudom, képes vagyok-e rá.
– Mire? – kérdeztem.
– Mellébeszélek. – Dina vakarni kezdte a kézfejét. Gyorsan,
erősen, körmei kis híján felszakították a bőrt. Átvillant az
agyamon, hogy megérintem, de erőltetettnek tűnt volna a
mozdulat. – Mindent leírtam. Egy naplóba. Hogy mi történt
velem. Még mindig itt van.
– A házban?
Bólintott.
– Elrejtettem.

– A rendőrség átkutatta a gyilkosság után. Elég alaposan.
– Nem találták meg – jelentette ki. – Biztos vagyok benne.
De még ha meg is találták, akkor is csak egy régi napló. Semmi
okuk nem lett volna rá, hogy magukkal vigyék. A lelkem
mélyén talán azt szeretném, hogy soha ne is kerüljön elő. Vége,
lezártam magamban. Minek bolygatni a múltat? Másfelől
viszont elő akarom rángatni a fényre. Mint egy vámpírt, hogy a
napfény végezzen vele.
– Hol van? – kérdeztem.
– Az alagsorban. Egy cső mögé rejtettem. Fel kell állni a
szárítógépre, úgy lehet levenni. – Az órára pillantott, aztán rám
nézett, és két kézzel átkarolta magát. – Késő van.
– Jól érzed magad?
Tekintete ismét cikázni kezdett. Légzése hirtelen
egyenetlenné vált.
– Nem tudom, mennyi ideig vagyok képes itt maradni.
– Meg akarod keresni a naplódat?
– Nem tudom.
– Akarod, hogy megkeressem neked?
Vadul megrázta a fejét.
– Nem. – Felállt, mélyeket lélegzett. – Az lesz a legjobb, ha
most elmegyek.
– Bármikor visszajöhetsz, Dina. Amikor csak akarsz.
De nem figyelt rám. Pánikba esett, és az ajtó felé indult.
– Dina?
Váratlanul felém fordult.
– Szeretted?
– Tessék?
– Monicát. Szeretted? Vagy volt valaki más?
– Miről beszélsz?

Elsápadt. Rám meredt, és lassan hátrálni kezdett.
– Ugye tudod, ki lőtt le, Marc?
Kinyitottam a számat, de képtelen voltam megszólalni.
Mire megtaláltam a hangomat, Dina hátat fordított nekem.
– Sajnálom. Mennem kell.
– Várj!
Feltépte az ajtót, és kiszaladt az éjszakába. Az ablakból
néztem, ahogy elsiet a Phelps Road felé. Ezúttal nem követtem.
Inkább megfordultam, miközben szavai még mindig a
fülemben csengtek – „Ugye tudod, ki lőtt le, Marc”–, és
lerohantam az alagsorba.
♦

Szeretnék tisztázni valamit. Nem azért mentem le a rendetlen és
félkész állapotban lévő alagsori lakrészbe, hogy Dina múltjában
vájkáljak. Nem akartam úgy tenni, mint aki tudja, mi a legjobb
Dinának, mi szabadíthatná meg ettől a borzalmas kíntól.
Pszichiáter kollégáim biztosan tiltakoznának, néha azonban
eltűnődöm, érdemes-e megbolygatni a múltat. A választ nem
tudom, és pszichiáter kollégáim minden bizonnyal felhívnák rá a
figyelmemet, hogy én sem tőlük kérek tanácsot, mit tegyek egy
farkastorokkal. Ezért csak annyit tudok, hogj nem az én dolgom
döntéseket hozni Dina helyett.
És nem is a múltja iránti kíváncsiság űzött le az alagsorba.
Nem akartam Dina szenvedéseiről olvasni. Ami azt illeti, tudni
se nagyon akartam róluk. Önzésnek tűnhet, de éppen elég
hátborzongatónak tartottam, hogy ilyen szörnyűségek történtek
abban a házban, amelyet az otthonomnak hívok. Ez is bőven
elég volt a borzalmakból, nem akartam többet megtudni róluk.
Akkor mit is kerestem pontosan?

Lenyomtam a villanykapcsolót. Kigyulladt egy csupasz
izzó. A lépcsőn lefelé menet raktam össze magamban a kirakós
darabkáit. Dina sok fura dolgot mondott. Egyelőre félretettem a
legdöbbenetesebbet, és szép sorban végiggondoltam az
elhangzottakat. Ez az éjszaka eddig arról szólt, hogy hallgatok a
megérzéseimre. Nem akartam változtatni a stratégiámon.
Először is, emlékeztem, ahogy Dina – aki akkor még csak
egy titokzatos nő volt számomra – tett egy lépést az ajtó felé.
Dina maga mondta, hogy „próbáltam összeszedni a
bátorságomat, hogy újra bekopogjak az ajtón”.
Újra.
Újra bekopogni az ajtón.
A kézenfekvő következtetés az volt, hogy Dina legalább
egyszer már összeszedte a bátorságát ahhoz, hogy bekopogjon.
Másodszor, Dina azt mondta, hogy „találkoztak”
Monicával. Elképzelni sem tudtam, hogyan. Igen, Monica is
ebben a városban nőtt fel, de annyira más körülmények között,
hogy ennyi erővel akár egy más bolygón is lakhatott volna. A
Portman-birtok a kertváros másik végén terült el. Monica
kislánykorától bentlakásos iskolában tanult. Senki sem ismerte
a városban. Emlékszem, ahogy végzős gimnazistaként egyszer
megpillantottam a moziban. Leplezetlenül bámultam, de ügyet
sem vetett rám. Monica már akkor is a zárkózott szépség
szerepét játszotta. Amikor évekkel később szóba állt velem –
konkrétan ő udvarolt nekem –, az nagyon hízelgett a
hiúságomnak. Ilyen gyönyörű nő, és engem akar!
Mégis hogyan találkozott az én jómódú, zárkózott,
gyönyörű feleségem a szegény, szürke Dina Levinskyval? A
legvalószínűbb válasz – kiindulva az „újra” megjegyzésből –,
hogy Dina korábban egyszer bekopogott, és Monica nyitott

ajtót neki. Akkor találkoztak. Valószínűleg beszélgettek. Dina
feltehetően mesélt Monicának az elrejtett naplóról.
„Ugye tudod, ki lőtt le, Marc?”
Nem, Dina. De az a tervem, hogy kiderítem.
Leértem a lebetonozott pincébe. Dobozok hevertek
mindenütt, amelyeket sem kinyitni, sem kidobni nem fogok.
Most először tűnt fel, hogy festékpöttyök vannak a padlón.
Többféle árnyalatban. Valószínűleg még abban az időben
kerültek ide, amikor Dina itt lakott. Emlékeztetők a
menekülésére.
A mosógép és a szárítógép balra állt, az egyik sarokban.
Lassan elindultam a félhomályban abba az irányba.
Lábujjhegyen lépkedtem, mintha attól félnék, hogy
felébresztem a múlt árnyait. Ostobaság. Mint mondtam, nem
vagyok babonás, és ha az lennék, ha hinnék a gonosz
szellemekben meg ilyesmikben, akkor sem lenne okom félni
tőlük. A feleségem meghalt, a lányom eltűnt – ugyan mi mást
tehetnének velem? Igazából fel kellene bosszantanom őket,
hátha csinálnak valamit, és talán megtudhatom, mi történt
valójában a családommal, Tarával.
Újra itt vagyok, gondoltam. Tara. Minden hozzá ért vissza.
Nem tudom, hogyan illett ebbe az egészbe. Mi köze volt az
elrablásának Dina Levinskyhoz? Valószínűleg semmi. De most
már nem akartam visszafordulni.
Monica például sosem említette, hogy találkozott Dina
Levinskyval.
Ezt különösnek találtam. Tisztában voltam vele, hogy az
egész nevetséges elméletem feltételezésekre épül. De ha Dina
valóban bekopogott az ajtón, ha Monica valóban kinyitotta,
akkor logikus lett volna, hogy a feleségem említést tesz róla.

Tudta, hogy egy osztályba jártam Dinával. Ugyan miért
tartotta a látogatását – vagy a találkozásuk tényét – titokban?
Felmásztam a szárítógép tetejére. Vigyáznom kellett,
nehogy beüssem a fejemet. Por és pókhálók mindenütt.
Megláttam a csöveket, és kinyújtottam a karom.
Körbetapogattam, de nem volt könnyű. Majdnem tucatnyi cső
futott egymás mellett, és alig fért be a kezem közéjük. Egy fiatal
lánynak egyszerűbb dolga lehetett.
Elmozdítottam az álmennyezetet, és a résen sikerült
bedugnom a kezem. Jobbra fordítottam, és kinyújtottam az
ujjaimat. Semmi. Néhány centiméterrel odébb araszoltam, és
ismét megpróbáltam. Kitapintottam valamit.
Feltűrtem a ruhám ujját, és beljebb préseltem a karomat. A
csövek lehorzsolták a bőrömet, de sikerült előbbre jutnom. Most
már meg tudtam fogni, és kivettem.
A napló.
Klasszikus iskolai jegyzetfüzet volt fekete borítóval.
Kinyitottam, és átpörgettem a lapjait. Apró betűkkel volt
telekörmölve. A pasas jutott eszembe a bevásárlóközpontból,
aki neveket ír egy rizsszemre. Dina gyönyörű kézírása –
meghazudtolva a napló tartalmát – a lap legtetején kezdődött,
és egészen az aljáig tartott. Egyik oldalon sem hagyott margót,
és a lapok mindkét oldalát teleírta.
Nem olvastam el. Nem ezért jöttem le ide. Visszatettem a
naplót a helyére. Nem tudtam, hogyan fogják ezt értékelni az
istenek – lehet, hogy a napló puszta érintésével is átkokat
szabadítok magamra, mint az egyiptomi királysírok fosztogatói
–, de nem is nagyon érdekelt.
Ismét körbetapogattam. Tudtam. Fogalmam sincs, honnan,
de egyszerűen tudtam. Végül az ujjaim beleütköztek valamibe.

Nagyot dobbant a szívem. Sima volt. Bőrből készült. Kivettem
rejtekhelyéről. Por ment a szemembe, ezért néhány másodpercig
vakon pislogtam, amíg kitisztult a látásom.
Monica határidőnaplóját tartottam a kezemben.
Emlékeztem rá, amikor megvette egy elegáns New York-i
butikban. Azt mondta, szüksége van valamire, hogy meg tudja
szervezni az életét. Volt benne naptár és címjegyzék is. Mikor
vásárolta pontosan? Nem voltam biztos benne. Talán nyolckilenc hónappal a halála előtt. Próbáltam felidézni, mikor
láttam nála utoljára. Semmi sem jutott eszembe.
Térdem közé szorítottam a határidőnaplót, és visszatettem
a mennyezetlapot a helyére. Azután megfogtam a bőrkötéses
füzetet, és lemásztam a szárítóról. Átvillant az agyamon, hogy
felmegyek előbb a lakásba, ahol több a fény, de nem volt
türelmem várni. A naplót cipzár védte. A por ellenére simán le
tudtam húzni.
Egy CD zuhant ki belőle, és a padlóra esett.
Úgy csillogott a gyenge fényben, mint valami drágakő. A
szélénél fogva felemeltem. Nem volt rajta címke. A Memorex
gyártotta, mindössze ennyi állt rajta: „CD-R 80 Minutes”.
Ez meg mi a fene?
Csak egyféleképpen deríthettem ki. Felsiettem a lépcsőn, és
bekapcsoltam a számítógépemet.

Tizenkettedik fejezet
Amikor beraktam a lemezt a CD-meghajtóba, a következő ablak
ugrott fel a képernyőn:
Jelszó: _ _ _ _ _ _
HNY
Newark, NJ
Hatbetűs jelszó. Beütöttem Monica születési dátumát. Nem
az volt. Megpróbáltam Tara születési dátumát. Az sem.
Bepötyögtem
a
házassági
évfordulónkat
majd
a
születésnapomat. A közös bankkártyánk PIN-kódját. Egyik
sem működött.
Hátradőltem. És most mi legyen?
Eljátszottam a gondolattal, hogy felhívom Regan
nyomozót, de végül elvetettem az ötletet. Már majdnem éjfélre
járt az idő, és ha utol is tudnám érni, ugyan mit mondanék
neki? „Helló, találtam egy CD-t a pincében, átjönne azonnal?”
Nem. A hisztérikus reakció itt nem segít. Jobb lesz, ha
nyugodtan végiggondolom, legalább a racionalitás látszatát meg
kellene őriznem. Türelem rózsát terem, ugyebár. Regant reggel
is felhívhatom. Amúgy sem tudna tenni semmit az éjszaka
közepén. Aludjunk rá egyet.
Rendben, de nem akartam ilyen könnyen feladni.
Bejelentkeztem az internetre, és megnyitottam egy
keresőprogramot. Beütöttem, hogy HNY Newark. Az első
találat ez volt:

„HNY – Hatékony Nyomozás.”
Nyomozás?
Rákattintottam a linkre, és eljutottam a HNY honlapjára.
Gyorsan átfutottam. A HNY egy „profi magánnyomozókból”
álló vállalkozás volt, amely „bizalmas szolgáltatásokat nyújt”.
Online háttérvizsgálatot is lehetett rendelni náluk alig száz
dollárért. Efféle mondatokkal hirdették magukat: „Derítse ki,
hogy a lánya új udvarlójának van-e priusza”, vagy „Hol van a
régi szívszerelme? Talán még mindig ön után epekedik.” És
ehhez hasonlók. „Diszkrét nyomozást” is ajánlottak azoknak,
akiknek erre van igényük. A honlap tetején látható felirat
szerint „teljes körű nyomozást” végeztek.
Monica vajon mit akart kinyomoztatni?
Felemeltem a telefont, és tárcsáztam a HNY honlapján
szereplő telefonszámot. Nem meglepő módon, tekintve a késői
időpontot, az üzenetrögzítő kapcsolt be, és egy hang elmondta,
nagyon örülnek a hívásomnak, az irodájuk reggel kilenckor nyit.
Rendben, majd akkor visszahívom őket.
Leraktam a kagylót, és kivettem a lemezt a meghajtóból. A
szélénél fogva felemeltem a CD-t, és megvizsgáltam. Magam
sem tudom, mit kerestem rajta, talán valami nyomot, amelyen
elindulhatok. De nem találtam semmi újat. Ideje gondolkodni.
Logikus következtetésnek tűnt, hogy Monica megbízta a HNYt, hogy nyomozzanak ki valamit, az eredmény pedig ezen a CDn volt. Nem kellett zseninek lenni hozzá, hogy erre rájöjjek, de
kezdetnek nem volt rossz.
Oké, csak szépen sorjában. Először is, fogalmam sem volt,
Monica mit és miért akart kinyomoztatni. De ha igazam van, és
a CD valóban Monicáé, ha valóban magánnyomozót fogadott,
akkor valamikor valamilyen módon fizetnie kellett a HNY

szolgálataiért.
Elégedetten bólintottam. Ez már jobb.
De – bizonytalanodtam el azonnal – a rendőrség tüzetesen
átvizsgálta az összes bankszámlánkat és pénzügyi
tranzakciónkat. Utánanéztek minden bankkártyás vásárlásnak,
kézzel írott csekknek és pénzfelvételnek. Találkoztak közben a
HNY nevével? Ha igen, akkor nekem nem szóltak róla.
Természetesen nem ültem ölbe tette kézzel. A lányom eltűnt. Én
is átnéztem azokat a pénzügyi papírokat. Nem szerepelt rajtuk
egyetlen nyomozóiroda, nem volt egyetlen szokatlan
pénzfelvétel sem.
Akkor mit jelent ez az egész?
Talán a CD korábban készült.
Elképzelhető. A rendőrségi átvilágítás valószínűleg nem
nyúlt vissza hat hónapnál régebbre a támadás előtt. Talán
Monica kapcsolata a HNY-nyel ennél korábban kezdődött.
Ellenőrizhetném a régi bankszámlakivonatokon.
De valami azt súgta, nem erről van szó.
A CD nem volt régi. Ebben szinte teljesen biztos voltam. És
egyébként sem számított. Jobban belegondolva az időpont
teljesen irrelevánssá vált. Bármikor készült is, a kulcskérdések
ugyanazok maradtak: miért fogadott Monica magánnyomozót?
Milyen jelszó védi azt az átkozott CD-t? Miért rejtette el abba a
hátborzongató lyukba a pincében? Mi köze van Dina
Levinskynak ehhez az egészhez? És ami a legfontosabb: van-e
bármi köze a támadáshoz, vagy megint csak hagyom, hogy
magával ragadjon az irracionális reménykedés.
Kinéztem az ablakon. Csend honolt az utcán. A kertváros
alszik. Ma éjjel már aligha találok választ a kérdéseimre,
gondoltam. Reggel elviszem apámat a szokásos heti sétánkra,

azután felhívom a HNY-t és talán Regant is.
Lefeküdtem az ágyba, és vártam, hogy végre álomba
merüljek.
♦

A telefon Edgar Portman ágya mellett hajnali fél ötkor csörrent
meg. Edgar felriadt álmából, és azonnal a készülékért nyúlt.
– Mi az? – vakkantotta a kagylóba.
– Azt mondta, azonnal hívjuk, amint kiderül.
Edgar megdörgölte az arcát.
– Szóval megvan az eredmény.
– Igen.
– És?
– Egyezik.
Edgar behunyta a szemét.
– Mennyire biztos benne?
– Előzetes eredmény. Ha bíróság előtt kellene tanúskodnom,
még szükségem lenne néhány hétre, hogy minden kétséget
kizárjak, de ez már csak formalitás.
Edgar keze remegni kezdett. Megköszönte a férfinak,
visszarakta a telefonkagylót a helyére, és nekiállt felkészíteni
magát a rá váró feladatra.

Tizenharmadik fejezet
Másnap reggel hatkor kiléptem a házból, és átsétáltam a
szomszéd utcába. A kulccsal, amely egyetemista korom óta
megvan, kinyitottam az ajtót, és beléptem a házba, ahol
felnőttem.
Az évek nem bántak kegyesen az épülettel, de soha nem is
nézett ki úgy, mint ahogyan a House and Garden lakberendezési
és kertészeti magazin házai szoktak (legfeljebb az „előtte”
fotókon). A kopott szőnyeget négy évvel ezelőtt kicseréltük – a
kék-fehér mintázat annyira kifakult, hogy a szőnyeg
gyakorlatilag „kicserélte” magát –, egy „rövid szőrű”
irodaszürke szőnyeggé változott, amelyen apám könnyebben
tudott közlekedni a kerekes székkel. Ezt leszámítva semmi sem
változott. A túlpolírozott asztalkák még mindig Lladróporcelánokkal voltak tele, egy régi spanyol út emlékét őrizve. A
fehérre festett lambérián Holiday Inneket idéző, hegedűket és
gyümölcsöket ábrázoló olajfestmények díszelegtek – nem
mintha bármelyikünk is túlságosan odalett volna a muzsikáért
vagy a... hmm... banánokért.
A kandallópárkányon családi fényképek sorakoztak. Mindig
megálltam, hogy megnézzem azokat, amelyek a húgomról,
Stacyről készültek. Nem tudom, mit kerestem rajtuk. Vagy
keresek még mindig. Jeleket, amelyek előrevetítik a történteket.
Bármit, ami arra utal, hogy ez a fiatal, törékeny lány egy nap
pisztolyt vásárol, lelő engem, és elrabolja a gyerekemet.
– Marc? – Anyám állt mögöttem. Pontosan tudta, mit
csinálok. Segítenél?

Bólintottam, és a hátsó szoba felé indultam. Apának a
földszinten volt a hálószobája, a kerekes széket nehéz lett volna
felcipelni az emeletre. Ruhát adtam rá, ami nagyjából olyan
volt, mintha egy zsák nedves homokot próbáltam volna
felöltöztetni. Apám teste váratlanul hol jobbra, hol balra dőlt.
Anyámmal már megszoktuk, de ettől a feladat még ugyanolyan
fárasztó maradt.
Amikor anyám búcsúzóul megpuszilt, megcsapott a
mentolos cukorka és a cigaretta ismerős illata. Számtalanszor
kértem, hogy szokjon le a dohányzásról. Mindig megígérte, de
tudtam, hogy sosem fogja abbahagyni. Észrevettem, mennyire
ráncosodik a bőre a nyakán, aranylánca szinte teljesen eltűnt a
redőkben. Lehajolt, és megpuszilta apám arcát, a kelleténél
néhány másodperccel hosszabb ideig tartva ott ajkát.
– Legyetek óvatosak – mondta. Mindig ezzel köszönt el
tőlünk.
Elindultunk. Eltoltam apámat a vasútállomás mellett. Sok
ingázó él a városban. Többnyire férfiak, de jó néhány nő is
sorakozott hosszú kabátban, aktatáskával az egyik,
kávéspohárral a másik kézben. Lehet, hogy furcsán hangzik, de
már szeptember 11-e előtt is hősnek tartottam ezeket az
embereket. Hetente ötször felülnek arra az átkozott vonatra.
Elzötyögnek vele Hobokenig, ott átszállnak egy másikra,
amelyik beviszi őket New York Citybe. Vannak, akik a
Harmincharmadik utcába igyekeznek, mások az újra
megnyitott pénzügyi negyedbe. Minden áldott nap áldozatot
hoznak, háttérbe szorítják saját vágyaikat és álmaikat, hogy
gondoskodni tudjanak a szeretteikről.
Plasztikai
sebészként
végezhetnék
szépészeti
beavatkozásokat is, és egy vagyont keresnék vele. A szüleim

megengedhetnék maguknak, hogy elköltözzenek egy jobb
környékre, felfogadjanak egy ápolónőt, aki állandóan apám
mellett van. Találhatnának egy helyet, amely jobban megfelel
az igényeiknek. De nem hozom meg ezt az áldozatot. Nem
segítem őket azzal, hogy a biztosabb keresetet jelentő utat
választom, mert a kozmetikai sebészet untatna. Inkább
olyasvalamit csinálok, ami érdekel, és amit szeretek. Egyesek
engem tartanak hősnek, szerintük én hozok áldozatot. Pedig az
igazság éppen az ellenkezője. Akik a szegényeken segítenek,
általában önzőbbek, hiszen nem vagyunk hajlandóak lemondani
arról, amit szeretünk. Pusztán azért csinálni valamit, hogy
abból el tudjuk tartani a családunkat, nem elég nekünk. A
szeretteink támogatása csak másodlagos. Sikerélményekre van
szükségünk, akár a saját családunk jóléte árán is. Azok az
öltönyösök, akik zsibbadtan szállnak fel a vonatra? Gyakran
gyűlölik, amit csinálnak, mégis folytatják, hogy eltartsák a
családjukat, jobb életet biztosítsanak a házastársuknak, a
gyerekeiknek és talán idősödő, beteg szüleiknek.
Akkor most őszintén: melyikünkre kell felnézni?
Apával ugyanazt az útvonalat járjuk végig minden
csütörtökön. Végigsétálunk a könyvtár mögötti park kanyargós
ösvényén. A park – mint minden kertvárosban – zsúfolásig tele
van focipályákkal. Mennyi értékes ingatlanterület marad
kihasználatlanul egy ilyen unalmas, külföldi sport miatt?
Apámat láthatóan megnyugtatta a játszótér, a gyerekek
zajongása és látványa. Megálltunk, és mélyen beszívtuk a friss
levegőt. Balra pillantottam. Egészségmániás nők kocogtak a
legjobb, testre simuló szabadidő-szerelésükben. Apám
mozdulatlanul ült. Elmosolyodtam. Talán mégsem a gyerekek
miatt szereti ezt a helyet.

Már nem emlékszem, milyen volt apám azelőtt. Amikor
próbálom felidézni, csak egy-egy pillanatkép villan be – egy férfi
öblös nevetése, a bicepszébe csimpaszkodó, himbálódzó kisfiú.
Nagyjából ez minden. Emlékszem, mennyire szerettem, és ennyi
talán elég is.
A második agyvérzése után – tizenhat évvel ezelőtt – apám
beszéde rendkívül nehézkessé vált. Mondat közben elakadt.
Kihagyott szavakat. Hosszú órákra – nem ritkán napokra –
elnémult. Az ember néha már arról is megfeledkezett, hogy ott
van. Senki sem tudta biztosan, érti-e, ami körülötte zajlik,
vajon a klasszikus „motoros afáziában” szenved-e – vagyis érti a
szavakat, csak nem tud kommunikálni –, vagy valami ennél is
súlyosabb baja van.
De egy forró júniusi napon, amikor végzős gimnazista
voltam, apám váratlanul kinyújtotta a kezét, és megragadta a
pólóm ujját, mint valami ragadozó madár a karmával. Éppen
bulizni indultam. Lenny már az ajtóban várt. Apám meglepően
erős szorítása azonban megállított. Lenéztem rá. Az arca
falfehér volt, nyakán megfeszültek az erek, és páni félelem
tükröződött a szemében. Ez az arckifejezés évekig kísértett
utána álmomban. Leültem mellé a székre, miközben továbbra
sem engedte el a karomat.
– Apa?
– Értek – nyögte. Szorítása még erősebbé vált. – Kérlek. –
Minden egyes szó óriási erőfeszítés volt számára. – Még értek.
Mindössze ennyit mondott. De ez is elég volt. Így
értelmeztem: „Annak ellenére, hogy nem tudok beszélni és
válaszolni, mindent értek. Kérlek, ne zárjatok ki!” Egy ideig az
orvosok egyetértettek. Motoros afáziában szenvedett. Azután
kapott még egy agyvérzést, és az orvosok egyre

bizonytalanabbá váltak abban, hogy mit ért és mit nem. Nem
tudom, helytálló-e Pascal istenérvéhez hasonlítanom a
helyzetemet – ha érti, amit mondok, beszélnem kell hozzá, ha
nem, akkor ugyan kinek ártok vele? –, de úgy gondolom,
ennyivel tartozom neki. Így hát beszélek hozzá. Elmondok neki
mindent. Ezúttal éppen Dina Levinsky látogatásáról meséltem
– „Emlékszel rá, apa?” – és az elrejtett CD-ről.
Apa arca mozdulatlanságba dermedt, szája bal sarka
dühösen lefelé görbült. Gyakran eszembe jutott, bárcsak ne lett
volna az a beszélgetésünk. Nem tudom eldönteni, melyik
rosszabb: nem érteni semmit vagy tisztában lenni azzal, hogy
csapdába estem. Vagy talán mégis tudom.
A második körnél tartottunk, az új gördeszkapálya mellett
haladtunk el, amikor megpillantottam egykori apósomat. Edgar
Portman egy padon ült makulátlan öltözékben, lábát keresztbe
rakva, nadrágja élén paradicsomot lehetett volna szeletelni. A
lövöldözés után Edgarral megpróbáltunk fenntartani egy
kapcsolatot, amely már akkor sem létezett, amikor még élt a
lánya. Megbíztunk egy nyomozóirodát – Edgar természetesen
tudta, melyik a legjobb –, de nem találtak semmit. Egy idő után
mindketten belefáradtunk a színlelésbe. Az egyetlen dolog,
amely összekötött bennünket, életem legrosszabb pillanatát
idézte fel.
Tudtam, hogy Edgar felbukkanása nem puszta véletlen.
Ugyanabban a városban lakunk. Logikusnak tűnhetne, hogy
időnként összefutunk. De nem erről volt szó. Tudtam, hogy
Edgar nem a jó levegőért jött a parkba, hanem miattam.
Találkozott a tekintetünk, és nem tetszett, amit láttam. A
padhoz gurítottam a kerekes széket. Edgar végig engem nézett,
egyetlen pillantásra sem méltatta apámat. Ennyi erővel

bevásárlókocsit is tolhattam volna.
– Anyád mondta, hogy itt megtalállak – üdvözölt.
Megálltam egy méterre tőle.
– Mi történt?
– Ülj le.
Rögzítettem apám tolószékét. Mereven bámult maga elé.
Feje a jobb vállára billent, mint mindig, amikor elfáradt. Edgar
felé fordultam, aki most már nem keresztbe vetett lábbal ült.
– Nem is tudom, hol kezdjem – szólalt meg.
Hagytam neki egy kis időt, nem akartam sürgetni.
Lesütötte a szemét.
– Edgar?
– Hmm.
– Csak mondd el, miről van szó.
Bólintott, értékelte az egyenességemet. Ilyen ember volt.
– Kaptam egy újabb váltságdíj-üzenetet – mondta
mindenféle bevezetés nélkül.
Hátrahőköltem. Nem tudom, mire számítottam – talán
arra, hogy megtalálták Tara holttestét –, de amit mondott...
képtelen voltam felfogni. Már nyitottam volna a számat, hogy
további kérdéseket tegyek fel, amikor megláttam a táskát az
ölében. Kinyitotta, és előhúzott valamit belőle. Egy átlátszó
nejlontasak volt – akárcsak legutóbb, amikor hasonló
szituációban találkoztunk. Hunyorogva néztem rá. Felém
nyújtotta. Fura nyomást éreztem a mellkasomban. Pislogtam
egyet, és a tasakra pillantottam.
Hajszálak. Hajszálak voltak benne.
– Ez a bizonyítékuk – mondta Edgar.
Képtelen voltam megszólalni. Némán meredtem a
hajszálakra. Óvatosan az ölembe helyeztem a tasakot.

– Tudták, hogy szkeptikusak leszünk – folytatta Edgar.
– Kik?
– Az emberrablók. Azt mondták, adnak egy pár napot.
Azonnal elvittem a hajszálakat egy DNS-laborba.
Az apósomra néztem, majd ismét a hajszálakra.
– Az előzetes vizsgálati eredmény két órával ezelőtt készült
el – magyarázta. – A bíróság ezt nem fogadná el, de így is elég
meggyőző. A hajszálak DNS-e megegyezik azokéval, amelyeket
másfél évvel ezelőtt kaptunk. – Egy pillanatra elhallgatott, és
nyelt egyet. – Ezek Tara hajszálai.
Hallottam a szavait, de nem fogtam fel őket. Ingatni
kezdtem a fejemet.
– Talán csak elrakták őket...
– Nem. Életkori vizsgálatot is kértem. Ezek a hajszálak egy
két év körüli gyerektől származnak.
Azt hiszem, erre magamtól is rájöttem. A tasakban nem egy
csecsemő bébihaja lapult. Tara mostanra biztosan elhullajtotta
őket. A haja besötétedett, megvastagodott...
Edgar egy papírlapot nyújtott át. Még mindig kábultan
elvettem tőle. Ugyanazt a betűtípust használták, mint
tizennyolc hónappal ezelőtt. Az összehajtott lap tetején egy
kérdést láttam:
AKAR EGY UTOLSÓ ESÉLYT?

Mintha kést döftek volna belém. Edgar hangja egyszerre
nagyon távolinak tűnt.
– Valószínűleg azonnal értesítenem kellett volna téged, de
elsőre nyilvánvaló átverésnek tűnt. Carsonnal nem akartunk hiú
reményeket ébreszteni benned. Vannak kapcsolataim. Gyorsan

elintéztem a DNS-vizsgálatot. Még megvannak a hajszálak,
amelyeket legutóbb küldtek. – A vállamra tette a kezét. Nem
mozdultam.
– Életben van, Marc. Nem tudom, hol és hogyan, de Tara
életben van.
Nem vettem le a szememet a hajszálakról. Tara. Tara
hajszálai. Fényes, aranybarna hajszálak. Megsimogattam őket a
nejlonon keresztül. Legszívesebben kivettem volna őket a
tasakból, hogy megérintsem a lányomat, de attól féltem, hogy
megszakadna a szívem.
– Újabb kétmillió dollárt akarnak. Figyelmeztettek, hogy ne
hívjuk a rendőrséget. Azt állítják, van egy belső informátoruk.
Megint küldtek neked egy mobiltelefont. Elhoztam a pénzt, itt
van a kocsiban. Van még nagyjából huszonnégy óránk. Ennyi
időt adtak a DNS-vizsgálatra. Fel kell készülnöd.
Elolvastam a levelet. Azután apámra pillantottam, aki
ugyanolyan üres tekintettel meredt maga elé.
– Tudom, hogy azt gondolod rólam, gazdag vagyok. Azt
hiszem, így is van. De nem annyira, mint képzeled. A vagyonom
nagy része...
Felé fordultam. A szeme kikerekedett. A keze remegett.
– Csak azt akarom mondani, hogy már nem sok likvid tőke
áll rendelkezésemre. Nem végtelen a vagyonom. Még egyszer
nem tudok összeszedni ennyi pénzt.
– Az is meglep, hogy másodszor is megtetted – mondtam.
Azonnal láttam, hogy megbántottam a szavaimmal.
Szerettem volna visszaszívni őket, de valamiért mégsem tettem.
Ismét apámra vándorolt a tekintetem. Továbbra is
kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé, de ahogy jobban
megnéztem, egy könnycseppet láttam legurulni az arcán. Ez

persze nem jelentett semmit. Apa máskor is szokott sírni,
rendszerint minden látható ok nélkül. Nem próbáltam
belemagyarázni dolgokat.
Aztán, magam sem tudom, miért, követtem a tekintetét.
Túl a futballpályán, túl a kapufákon és a mögöttük kocogó két
nőn, egészen a tőlünk majdnem száz méterre lévő utcáig.
Hirtelen görcsbe rándult a gyomrom. A járdán, zsebre dugott
kézzel, egy flanelinges férfi állt farmerben, fején egy Yankee
feliratú baseballsapkával.
Nem mertem volna megesküdni rá, hogy ez ugyanaz a férfi,
akinek másfél évvel korábban átadtam a váltságdíjat. A pirosfekete flaneling aligha nevezhető szokatlan viseletnek. És talán
csak a képzeletem játszott velem – elég messze volt tőlem –, de
mintha elmosolyodott volna. Görcsbe rándult a testem.
– Marc? – nézett rám Eric.
Szinte meg sem hallottam. Felálltam a pádról. A flanelinges
férfi először nem mozdult. Futni kezdtem felé.
– Marc?
De tudtam, hogy nem tévedek. Az ilyesmit nem felejti el az
ember. Csukott szemmel is látja magam előtt. Sosem tudja
kiverni a fejéből. Erről a pillanatról álmodtam. Hogy egyszer
meglátom valahol. Természetesen tisztában voltam vele, hogy
ilyenkor az ember hajlamos olyasmit is látni, ami valójában
nincsen. Mégsem álltam meg. Tiszta erőből rohantam felé, mert
tudtam, hogy ő az.
Még jókora távolságra voltam tőle, amikor a férfi felemelte
a kezét, és intett nekem. Nem lassítottam, de láttam, hogy
hiábavaló minden erőfeszítésem. A futballpálya közepén jártam,
amikor egy fehér furgon kanyarodott mellé. A férfi a sapkájához
emelte a kezét mintegy búcsúzásképpen, majd beugrott a

kocsiba.
Mire az úttesthez értem, a furgon már eltűnt a szemem elől.

Tizennegyedik fejezet
Gonosz játékot űzött velem az idő. Előbb felgyorsult, azután
megállt. Minden élessé vált, majd hirtelen elmosódott. De ez
nem tartott sokáig. Hagytam, hogy a sebész énem átvegye az
irányítást. Marc, az orvos, tudta, hogyan kell különválasztani a
dolgokat. A munkám során mindig könnyebben ment, mint a
magánéletemben. Ezt a képességet – a particionálást, a
különválasztást, az eltávolodást – nem tudtam átmenteni.
Munka közben képes vagyok az érzelmi felesleget
összpontosítássá alakítani. Otthon ez sosem sikerült.
De ez a krízishelyzet változásra kényszerített. Az érzelmi
eltávolodás ezúttal nem kívánság volt, hanem a túlélés egyetlen
módja. Ha megengedem magamnak azt a luxust, hogy kétségek
közé merüljek, és fontolóra vegyem, mit is jelent, ha egy gyerek
tizennyolc hónapja eltűnt... az megbénított volna. Az
emberrablóknak valószínűleg éppen ez volt a célja. Azt akarták,
hogy elbizonytalanodjam. De én képes vagyok elviselni a
nyomást. Akkor teljesítek a legjobban. Ezt már megtanultam
magamról. Most is ezt kellett tennem. Felhúztam a falakat, és
igyekeztem racionálisan szemlélni a helyzetet.
Először is: nem, ezúttal nem értesítem a rendőrséget.
De ez nem jelentette azt, hogy tétlenül fogok várni.
Mire Edgar a kezembe nyomta a pénzzel teli sporttáskát,
már volt egy ötletem.
♦

Felhívtam Lenny és Cheryl otthoni telefonszámát. Nem vették
föl. Az órámra néztem. Negyed kilenc. Nem tudtam Cheryl

mobilszámát, de egyébként is úgy ítéltem meg, hogy jobb lesz
személyesen beszélnem vele.
Elhajtottam a Willard általános iskolához, 8:25-kor értem
oda. Leparkoltam a terepjárók és kisbuszok mögé, majd
kiszálltam a kocsiból. Ez az iskola, sok másikhoz hasonlóan,
egykor téglából épült, betonlépcsőkkel, de a számtalan bővítés
miatt az eredeti építészeti stílus már felismerhetetlenné vált.
Jellemzően 1968 és 1975 között húzták fel a kék üveglapokkal és
bizarr burkolólapokkal fémjelzett épületszárnyakat. Úgy
festettek, mint valami posztapokaliptikus melegház.
Gyerekek vágtak át a játszótéren, mint mindig. A különbség
az volt, hogy a szülők ezúttal csak nézték őket. Egymással
beszélgettek, és amikor a csengő megszólalt, megbizonyosodtak
róla, hogy csemetéjük biztonságosan eltűnik a téglából, illetve
kék üvegből készült épületben. Rosszulesett látni a félelmet a
szülők szemében. De megértettem. Azon a napon, amikor
szülővé válik az ember, a félelem állandó társául szegődik. Soha
többé nem engedi el. Magam vagyok az élő példa a miértre.
Cheryl kék Chevy Suburban terepjárója beállt az iskola elé.
Elindultam felé. Éppen kicsatolta Justint az üléséből, amikor
megpillantott. Justin kötelességtudóan megpuszilta, mint aki
természetesnek veszi, hogy az anyja mindig ott van – és azt
hiszem, ez így helyes –, majd futva indult az iskolába. Cheryl
úgy nézett utána, mint aki attól tart, hogy a fia eltűnik a rövid
betonjárdán. A gyerekek nem értik ezt a félelmet, de ez így van
rendjén. Anélkül is éppen elég nehéz gyereknek lenni, hogy ez a
súly nyomná az ember vállát.
– Szia – üdvözölt Cheryl.
– Szia – feleltem. – Kérni akarok valamit.
– Mit?

– Rachel telefonszámát.
Cheryl már a vezetőülés felőli ajtónál állt.
– Szállj be!
– Ott parkol a kocsim.
– Majd visszahozlak. Elhúzódott az úszás. Oda kell érnem
Marianne-nel az iskolába.
Mire végigmondta, már be is indította a motort. Beültem az
anyósülésre. Hátrafordultam, és rámosolyogtam Marianne-re.
Fülhallgatót viselt, miközben a Game Boy gombjait
nyomkodta. Szórakozottan intett nekem, szinte fel sem nézett a
játékból. A haja még nem száradt meg teljesen. Conner mellette
ült a gyerekülésben. A kocsiban klórszag terjengett, amit
furcsamód megnyugtatónak találtam. Tudom, hogy Lenny
megszállottan takarítja a kocsit, de négy gyerekkel lehetetlenség
lépést tartani. Az ülések közti résben sült krumpli sárgállott.
Ismeretlen eredetű ételmaradékok tapadtak az üléshuzatra. A
padlón iskolai jegyzetek és gyerekrajzok ítéltettek arra, hogy
összetapossák őket. Ráültem egy kis műanyagfigurára, amilyet
a McDonald’sban osztogatnak a Happy Meal mellé. A magnó
mellett egy CD-tok ezzel a felirattal: EZT NEVEZEM ÉN
ZENÉNEK. Rajta Britney Spears, Christina Aguilera és egy
népszerű fiúbanda számai. A hátsó ablakokat maszatos
ujjlenyomatok homályosították el.
A gyerekek csak a kocsiban játszhattak a Game Boyjal, a
házban soha. Soha, semmilyen körülmények között nem
nézhettek meg korhatáros filmeket. Amikor megkérdeztem
Lennyt, mi alapján döntöttek ezekben a kérdésekben, azt
felelte: „Nem azért, mert ezek annyira fontos dolgok, inkább
hogy megtanulják, vannak szabályok.” Azt hiszem, értem, mire
gondol.

Cheryl az utat figyelte.
– Nem szokásom faggatózni – szólalt meg némi hallgatás
után.
– De tudni akarod, mik a szándékaim.
– Igen.
– És ha nem akarom elmondani?
– Talán jobb, ha nem is mondod.
– Bízz bennem, Cheryl. Szükségem van a telefonszámra.
Bal kézzel bekapcsolta az indexet.
– Rachel a legjobb barátnőm.
– Tudom.
– Sokáig tartott neki, mire túljutott rajtad.
Láttam rajta, hogy elbizonytalanodik.
– Ez rám is igaz – felelte.
– Pontosan. Nézd, azt hiszem, nem jól fejeztem ki magam.
Egyszerűen csak... vannak dolgok, amelyekről tudnod kell.
– Úgymint?
Továbbra sem vette le a szemét az útról. Mindkét kezével a
kormányt markolta.
– Azt kérdezted Lennytől, miért nem árultuk el neked, hogy
Rachel elvált.
– Igen.
Cheryl a visszapillantóba nézett, de nem az útra volt
kíváncsi, hanem a lányára, hogy hall-e minket. Úgy tűnt,
Marianne-t teljesen lefoglalja a játék.
– Nem vált el. A férje meghalt.
Cheryl bekanyarodott a középiskola elé. Marianne levette a
fülhallgatót, és kiszállt. Nem vesződött azzal, hogy
kötelességtudóan megpuszilja az anyját, de legalább elköszönt
tőlünk. Cheryl továbbhajtott.

– Sajnálattal hallom – mondtam, mert ilyenkor ezt szokás
mondani. Az elme útjai kifürkészhetetlenek, magam sem tudom,
miért, de majdnem hozzátettem az első dolgot, ami eszembe
jutott: van még egy közös dolog bennem és Rachelben.
Cheryl, mintha csak olvasna a gondolataimban, így szólt:
– Lelőtték.
A hátborzongató párhuzam egy pillanatig ott lebegett
köztünk a levegőben. Csöndben maradtam.
– Nem ismerem a részleteket – tette hozzá Cheryl sietve. – Ő
is az FBI-nál dolgozott. Akkor Rachel volt az egyik
legmagasabb beosztásban dolgozó nő az irodában. A férje halála
után leszerelt. Nem vette fel a telefont. Nehéz időszakon ment
keresztül. – A kocsim mellé kanyarodott, és megállt. – Azért
mondom ezt el neked, mert azt akarom, hogy megértsd. Sok év
telt el az egyetem óta. Rachel már nem ugyanaz a lány, akibe
annyi évvel ezelőtt beleszerettél.
– Csak annyit kértem, hogy add meg a telefonszámát –
mondtam semleges hangon.
Cheryl minden további nélkül levett egy tollat a
szemellenzőről, foga közé szorította a kupakját, és lefirkantotta
a számot egy Dunkin’ Donuts szalvétára.
– Köszönöm.
Bólintásra is alig méltatott, amikor kiszálltam.
♦

Nem haboztam. Beültem az autómba, és bepötyögtem a számot
a mobilomba.
– Halló? – szólt bele Rachel bizonytalanul.
Azonnal a lényegre tértem.
– A segítségedre van szükségem.

Tizenötödik fejezet
Öt órával később Rachel vonata befutott a newarki
pályaudvarra. Önkéntelenül is azok a régi filmek jutottak
eszembe, amelyekben vonatok választják el egymástól a
szerelmeseket, gőz gomolyog a kerekek közül, felharsan a kalauz
utolsó figyelmeztetése, a kerekek lassan mozgásba lendülnek, az
egyik szerelmes az ablakon kihajolva integet, amíg a másik a
szerelvény mellett fut a peronon. Nem tudom, miért jutott
eszembe. A newarki pályaudvar körülbelül annyira romantikus,
mint egy kupac orrszarvúürülék, amelyben férgek hemzsegnek.
A vonat szinte hangtalanul gördült be az állomásra, és
kellemetlen illatot árasztott.
De amikor Rachel leszállt, ismét megdobbant a szívem.
Koptatott kék farmert és piros garbót viselt. Egyik válláról
táska lógott, és ahogy lelépett a peronra, rántott egyet rajta.
Egy pillanatig szótlanul bámultam. Nemrég töltöttem be a
harminchatot. Rachel harmincöt volt. A húszas éveink elején
találkoztunk utoljára. Az egész felnőtt életünket egymástól
külön töltöttük. Furcsa volt belegondolni. A szakításunkról már
meséltem. Próbáltam megfejteni az okokat, de talán tényleg
ennyire egyszerű. Kölykök voltunk. A kölykök néha követnek el
ostobaságokat. Nem számolnak a következményekkel, nem
gondolkodnak hosszú távon. Nem értik, hogy az a nyilallás a
mellkasukban sosem fog teljesen megszűnni.
Most azonban, amikor rájöttem, hogy segítségre van
szükségem, Rachel volt az első gondolatom. Ő pedig eljött.
Tétovázás nélkül megindult felém.

– Jól vagy?
– Igen.
– Telefonáltak?
– Még nem.
Bólintott, majd célba vette a kijáratot. A hangja komoly és
hivatalos volt. Felöltötte a profi szerepét.
– Mesélj még a DNS-tesztről!
– Csak annyit tudok, amennyit elmondtam.
– Szóval az eredmény nincs hitelesítve?
– Bírósági értelemben még nem hiteles, de egyértelműen azt
mondták, hogy egyezik a két minta.
Rachel átvette a táskát a jobb válláról a balra. Próbáltam
lépést tartani vele.
– Meg kell hoznunk néhány nehéz döntést, Marc. Készen
állsz rá?
– Igen.
– Először is, biztos vagy benne, hogy nem akarod értesíteni
a rendőrséget vagy az FBI-t?
– Azt írták, hogy van egy belső informátoruk.
– Ez valószínűleg nem igaz – mondta.
Megtettünk még néhány lépést, mire megszólaltam.
– Legutóbb szóltam a rendőrségnek.
– Ez még nem jelenti azt, hogy rosszul döntöttél.
– Annyi azért kiderült, hogy jól sem.
Rachel ingatni kezdte a fejét.
– Nem tudni, mi történt legutóbb. Talán észrevették, hogy
követnek. Talán figyelték a házadat. Ami viszont egyértelmű:
sosem akarták visszaadni a lányodat. Ezzel tisztában vagy,
ugye?
– Igen.

– Mégsem szeretnéd beavatni a rendőrséget.
– Ezért hívtalak téged.
Bólintott, és végre megállt, várta, hogy jelezzem, merre
tovább. Jobbra mutattam. Ismét elindult.
– Még valami – szólalt meg.
– Igen?
– Ezúttal nem hagyhatjuk, hogy ők diktálják a tempót.
Ragaszkodnunk kell valamilyen bizonyítékhoz, hogy Tara
életben van.
– Azt fogják mondani, hogy a haj elegendő bizonyíték.
– Majd arra hivatkozunk, hogy a vizsgálat eredménye nem
volt egyértelmű.
– Szerinted beveszik?
– Nem tudom. Valószínűleg nem. – Láttam, hogy megfeszül
az állkapcsa. – De erre gondoltam, amikor nehéz döntésekről
beszéltem. A flanelinges pasas a parkban? Ő a lélektani
hadviselés része. Fenyegetésnek szánták, hogy ne legyen erőd
ellenkezni. Azt akarják, hogy ismét vakon tedd, amit
mondanak. Tara a te lányod. Ha megint szó nélkül át akarod
adni nekik a pénzt, az a te dolgod. De én nem javaslom.
Legutóbb felszívódtak. Nincs okunk azt feltételezni, hogy
ezúttal másként tesznek.
Beléptünk a parkolóházba. Átnyújtottam a kezelőnek a
parkolójegyemet.
– Akkor mit tanácsolsz? – kérdeztem.
– Van néhány ötletem. Először is, ragaszkodnunk kell a
cseréhez. Nem úgy, mint a múltkor, hogy „Tessék, itt a pénz,
majd hívjanak később.” Amikor átadják a lányodat, akkor
kapják meg a pénzt.
– És ha nem egyeznek bele?

A szemembe nézett.
– Nehéz döntések. Érted már?
Bólintottam.
– Szükségem van modern eszközökre a megfigyeléshez, hogy
végig veled tudjak maradni. Száloptikás kamerát akarok rád
erősíteni, hogy lássam, hogyan néz ki ez a fickó. Nincsenek
embereink, de azért van, amit megtehetünk.
– És ha észreveszik?
– És ha megint lelépnek? – vágott vissza. – Bármelyiket
választjuk, az kockázatos. Igyekszem tanulni abból, ami a
legutóbb történt. Semmire nincsen garancia. Egyszerűen csak
javítani akarok az esélyeinken.
Megérkezett a kocsi. Beültünk, és felhajtottam a McCarter
autópályára. Rachel egyszerre nagyon elcsendesedett. Hirtelen
úgy éreztem, mintha még mindig huszonévesek lennénk, és nem
teltek volna el hosszú évek, mióta utoljára találkoztunk.
Ismertem ezt a testtartását. Láttam már korábban is.
– Mit akarsz még mondani? – kérdeztem.
– Semmit.
– Rachel.
Volt valami a hangomban, ami arra késztette, hogy oldalra
kapja a tekintetét.
– Van néhány dolog, amit tudnod kell – mondta végül.
Vártam, hogy folytassa.
– Felhívtam Cherylt. Tudom, hogy a nagy részét elmesélte.
Tisztában vagy vele, hogy már nem tartozom az FBI
kötelékébe.
– Igen.
– Behatárolt a mozgásterem.
– Tudom – feleltem.

Rachel hátradőlt, de láttam rajta, hogy még nem fejezte be.
– És még? – faggattam.
– Tartanod kellene egy valóságellenőrzést, Marc.
Piros lámpához értünk, és megálltam. Felé fordultam, és
ránéztem – mélyen a szemébe néztem – most először, mióta
megérkezett. Gyönyörű barna szemét még mindig aranyszínű
pöttyök díszítették. Tudom, hogy az évek megviselték, de a
szemén ez egyáltalán nem látszott.
– Annak az esélye, hogy Tara még életben van, elenyésző –
mondta.
– De a DNS-vizsgálat... – ellenkeztem.
– Arra majd később kitérek.
– Hogyhogy kitérsz rá?
– Később – ismételte.
– Mi a fenét akarsz ezzel mondani? Egyezik a két minta.
Edgar azt mondta, a hivatalos megerősítés már csak formalitás.
– Később – mondta harmadszor is egy árnyalattal élesebb
hangon. – Egyelőre induljunk ki abból, hogy életben van. Úgy
kell megszerveznünk a váltságdíj átadását, mintha valóban
náluk lenne egy egészséges gyerek. De közben azzal is tisztában
kell lenned, hogy ez az egész nagy valószínűséggel egy gondosan
megszervezett átverés.
– Mire gondolsz?
– Nem fontos.
– Már hogy a pokolba ne lenne az! Azt akarod mondani,
hogy meghamisították a DNS-vizsgálat eredményét?
– Kétlem – felelte, majd némi töprengés után hozzátette: –
De nem kizárható.
– Hogyan? A két hajminta egyezik.
– A két hajminta valóban egyezik – ismerte el.

– De?
– De honnan tudod, hogy az első minta, amelyet másfél
évvel ezelőtt kaptatok, valóban Taráé?
Szükségem volt néhány másodpercre, hogy felfogjam a
szavak jelentését.
– Összehasonlítottátok az első mintát a te hajszálaiddal,
hogy egyezik-e a DNS-ük? – kérdezte.
– Ugyan miért tettük volna?
– Vagyis elképzelhető, hogy az emberrablók kezdettől fogva
egy másik gyerek hajszálait küldözgetik nektek.
Megráztam a fejem.
– De küldtek egy darabot a ruhájából is – érveltem. –
Rózsaszín anyag fekete pingvinekkel. Ezt mivel magyarázod?
– Gondolod, hogy a Gap azt az egyetlen darabot adta el
belőle? Nézd, egyelőre nem ismerem a történet minden részletét,
ezért ne ragadjunk le különböző hipotéziseknél. Koncentráljunk
arra, amit itt és most meg tudunk tenni.
Hátradőltem. Csönd ereszkedett közénk. Eltűnődtem, vajon
tényleg jó ötlet volt-e felhívnom Rachelt. Túl sok emlék
kavarodott fel bennünk. De összességében megbíztam benne.
Tudtam, hogy profiként kell viselkednem és le kell választanom
az érzelmeimet.
– Vissza akarom kapni a lányomat – mondtam.
Rachel bólintott, kinyitotta a száját, mint aki mondani akar
valamit, de végül nem szólalt meg.
Ekkor telefonáltak az emberrablók.

Tizenhatodik fejezet
Lydia szeretett régi fényképeket nézegetni.
Nem tudta volna megmondani, miért. Nem nyújtottak vigaszt
neki. A nosztalgiafaktor a legjobb esetben is korlátozott volt.
Heshy sosem nézett hátra. Lydia azonban, önmaga számára is
megmagyarázhatatlan módon, igen.
A kép, amelyet a kezében tartott, nyolcéves korában
készült. Fekete-fehér fotó a Családi örömök című népszerű
televíziós vígjátéksorozat egyik epizódjáról. A sorozat hét évig
futott – Lydia hattól tizenhárom éves koráig szerepelt benne. A
Családi örömök főszereplője a korábbi mozisztár, Clive Wilkins
volt, aki három elragadó gyermek megözvegyült apját
alakította. A két ikerfiú, Tod és Rod mellett, akik a sorozat
kezdetekor tizenegy évesek voltak, egy elbűvölő kislány, Trixie
volt a harmadik gyermek, őt alakította az imádnivaló Larissa
Dane. Mindenki imádta a sorozatot. A Családi örömök régi
epizódjainak ismétlései a mai napig futnak bizonyos
csatornákon.
Időnként egy-egy műsor felkapja a témát, és utánajárnak,
mi történt a Családi örömök egykori sztárjaival. Clive Wilkins
hasnyálmirigyrákban halt meg két évvel az után, hogy véget ért
a sorozat. A narrátor mindig megjegyzi, hogy Clive olyan volt a
többiek számára, „mintha az apjuk lenne”, Lydia azonban
tudta, hogy ez baromság. A pasas állandóan részeg volt és
cigitől bűzlött. Amikor Lydia megölelte a kamerák előtt,
minden színjátszó képességére szüksége volt, nehogy öklendezni
kezdjen.

Jarad és Stan Frank, az egypetéjű ikerpár, akik Todot és
Rodot alakították, a sorozat befejezése óta igyekeztek
beindítani zenei karrierjüket. A Családi örömökben volt egy
garázszenekaruk, amelynek mások írták a dalait, mások
játszottak a hangszereken, az énekhangjukat pedig annyira
eltorzították és feljavították a stúdióban, hogy még a teljesen
botfülű Jarad és Stan is elhitte, hogy van tehetségük a
zenéléshez. Mostanra már mindketten negyvenhez közeledtek, le
sem tudták volna tagadni, hogy hajbeültetésen estek át, és azzal
áltatták magukat, hogy – noha „belefáradtak a hírnévbe” –
csak egy hajszál választja el őket attól, hogy újra sztárok
legyenek.
De az igazi vonzerőt, a Családi örömök történetének nagy
rejtélyét az elragadó kis tündér, Trixie, vagyis Larissa Dane
sorsa jelentette. Amit tudni lehet róla: az utolsó évad során
Larissa szülei elváltak, és elkeseredett harcot vívtak a kislány
által megkeresett vagyonért. Az apja végül főbe lőtte magát.
Anyja újra férjhez ment egy szélhámoshoz, aki lelépett a
pénzzel. A legtöbb gyereksztárhoz hasonlóan Larissa Dane is
szinte azonnal eltűnt a süllyesztőben. Pletykák kaptak lábra
kicsapongó szerelmi életéről és drogfüggőségéről, de – ez még a
nosztalgia feléledése előtt volt – igazából senkit sem érdekelt, mi
történik vele. Éppen csak betöltötte a tizenötöt, amikor
túladagolta magát, és majdnem meghalt. Elvonóra küldték,
majd gyakorlatilag eltűnt. Senki sem tudja, mi lett belőle.
Sokan úgy hiszik, végül mégis túladagolta magát.
De természetesen nem így történt.
– Készen állsz a telefonhívásra, Lydia? – kérdezte Heshy.
Lydia nem válaszolt azonnal. Kezébe vette a következő
fényképet. Újabb fotó a Családi örömökből, ezúttal az 5.

évadból, a 112. epizód egyik jelenetéről. A kis Trixie karja be
volt gipszelve. Tod rajzolni akart rá egy gitárt, de apa nem örült
neki. Tod így védekezett: „De, apa, ígérem, hogy csak
megrajzolom, nem játszom rajta!”. Felharsant az előre rögzített
nevetés. A kis Larissa nem értette a poént. A felnőtt Lydia sem.
Arra azonban emlékezett, hogyan tört el a karja azon a napon.
Tipikus gyerekbaleset. Szaladgált, megbotlott, és leesett a
lépcsőn. Borzalmasan fájt a karja, de fel kellett venni a
következő részt. Ennek tudatában a stúdió orvosa beadott neki
egy „isten tudja, milyen” injekciót, két forgatókönyvíró pedig
gyorsan beleírta a sérülést az epizódba. Félig öntudatlan
állapotban csinálta végig a forgatást.
De azért nem kell könnyekre fakadni.
Lydia is olvasta Danny Partridge, az egykori sorozatsztár
önéletrajzi könyvét. Ő is hallotta a ’80-as évek egyik
gyerekszínészének, Willisnek a nyavalygását. Tudott a
gyereksztárok minden megpróbáltatásáról, a molesztálásokról,
az ellopott pénzekről, a sok túlóráról. Látta az összes talkshowt, hallotta az összes panaszt, látta kollégái krokodilkönnyeit – és
felfordult a gyomra őszintétlenségüktől.
Az egykori gyereksztárok legnagyobb problémája nem a
molesztálás, bár amikor Lydia még fiatal és elég naiv volt
ahhoz, hogy pszichiáterhez forduljon segítségért, szinte maga is
elhitte, hogy biztosan csak „elfojtja” azokat az élményeket, és
minden valószínűség szerint a sorozat valamelyik készítője
molesztálta a színfalak mögött. De nem is a szülők
nemtörődömsége az oka annak, hogy a gyerekszínészek
elkallódnak. Mint ahogy az sem, ha a szülők túlságosan
rátelepszenek a gyerekükre, Nem a barátok hiánya, a sok
munka vagy a ki nem fejlődött szociális képességek miatt kerül

vakvágányra az életük, miután véget ér a sorozatuk. Nem, a
válasz sokkal egyszerűbb.
Nem tudják feldolgozni a reflektorfény hiányát.
Ennyi. A többi csak kifogás, mert senki nem akarja
bevallani, hogy ennyire felszínes. Lydia hatévesen szerepelt
először a sorozatban. Nem sok emléke maradt az azt megelőző
életéről. Gyakorlatilag mióta az eszét tudta, sztár volt. A
sztárok pedig különlegesek. Mint a királyok. Szinte már isteni
státuszban vannak. Lydia soha nem ismert mást. Azt tanítjuk a
gyerekeinknek, hogy különlegesek, Lydia azonban ezzel a
tudattal nőtt fel. Mindenki elbűvölőnek találta. Mindenki úgy
gondolta, hogy ő a tökéletes kislány, imádni való, kedves és
kellőképp szemtelen. Az emberek bizarr vágyakozással
tekintettek rá. A közelében akartak lenni, meg akarták ismerni
az életét, meg akarták érinteni a ruhája szegélyét.
Aztán egyik napról a másikra, puff – mindennek vége
szakadt.
A hírnév komolyabb függőséget okoz, mint bármelyik
kábítószer. Azok a felnőttek, akik kikerülnek a reflektorfényből
– például az egyslágeres sztárok –, általában depresszióba
zuhannak, bár igyekeznek úgy tenni, mintha nem így lenne.
Nem akarják beismerni az igazságot. Egész életük hazugság,
kétségbeesetten kapálódznak egy újabb dózisért a létező
legerősebb drogból. A hírnévből.
Ezek a felnőttek csak néhány kortyot kaptak a nektárból,
mielőtt elvették volna tőlük. Egy gyereksztárnak azonban ez a
nektár az anyatej. Semmi mást nem ismer. Képtelen felfogni,
hogy ez csak átmeneti állapot, és nem tart örökké. Ezt nem
lehet elmagyarázni egy gyereknek. Nem lehet felkészíteni az
elkerülhetetlenre. Lydia semmi mással nem találkozott, csak

tömjénezéssel. Aztán – szinte egyik pillanatról a másikra – a
reflektorfény kialudt. Életében először egyedül maradt a
sötétben.
Ez teszi tönkre őket.
Lydia most már tisztában volt ezzel. Heshy segített rajta.
Egyszer és mindenkorra meggyógyította. Lydia korábban
vagdosta magát, kurválkodott, és több kábítószert szippantott
fel, illetve fecskendezett be magának, mint azt bárki el tudná
képzelni. De ezeket nem azért csinálta, hogy elmeneküljön,
hanem azért, hogy fájdalmat okozzon és bántson valakit. Csak
az elvonón döbbent rá egy borzalmas incidens után, hogy hibát
követett el, mert saját magán kívül senki mást nem bántott. A
hírnév az egekbe emeli az embert. Mindenki más
értéktelenebbnek látszik mellette. Akkor miért éppen azt
bántja, akinek uralkodnia kellene másokon? Miért nem inkább a
szánalmas tömegeken áll bosszút, akik bálványozták őt, akik
felruházták ezzel a hatalommal, majd hátat fordítottak neki?
Miért a felsőbbrendű lényt bántja, akihez dicshimnuszokat
intéztek?
– Lydia?
– Hmm.
– Azt hiszem, ideje lenne telefonálnunk.
Heshy felé fordult. Egy elmegyógyintézetben ismerkedtek
meg, és talán közös nyomorúságuk volt az oka, de szinte
azonnal egymásra találtak. Heshy mentette meg Lydiát, amikor
két ápoló lefogta és meg akarta erőszakolni. Nem csinált mást,
csak félrelökdöste őket. Az ápolók megfenyegették, mire
mindketten megígérték, hogy nem szólnak senkinek az esetről.
Heshy azonban nem felejtett. Csak a megfelelő alkalomra várt.
Két héttel később egyiküket elütötte egy lopott autóval. Utána

visszatolatott, az első kereket gondosan a földön fekvő ápoló
nyakcsigolyájához igazította, majd rálépett a gázra. Egy
hónappal később a másikat – a magasabb beosztású ápolót
holtan találták otthonában. Négy ujját leszakították. Nem
levágták, hanem letépték. A halottkém megállapította, hogy az
ujjakat addig csavarták körbe-körbe, míg az inak és a csontok
végül elváltak a kézfejtől. Lydia megőrizte az egyik ujjat
valahol az alagsorban.
Tíz
évvel
ezelőtt
együtt
szöktek
meg
az
elmegyógyintézetből, és nevet változtattak. Külsejüket éppen
csak annyira változtatták meg, amennyire feltétlenül szükséges
volt. Mindketten új életet kezdtek, bosszúálló angyalokká
váltak, akik sérülten is a csőcselék fölé emelkednek. Lydia már
nem akarta saját magát bántani. Amikor mégis, akkor talált
valakit, akin levezethette a haragját.
Három ingatlanuk volt. Heshy Bronxban lakott. Lydia
fenntartott egy lakást Queensben. Mindketten rendelkeztek
munkahelyi címmel és telefonnal. De csak a látszat miatt. Nem
akarták, hogy bárki megsejtse, közük van egymáshoz, sőt,
szeretők. Lydia négy évvel ezelőtt álnéven vásárolta ezt az
élénksárga házat. Két háló- és egy fürdőszoba volt benne.
Heshy a tágas és világos konyhában ült. A ház egy tó partján
állt a New Jersey-i Morris megye északi csücskében. A békák
állandó kuruttyolását leszámítva teljes nyugalom honolt a
környéken. Imádták a naplementéket.
Lydia még mindig a Trixie-ről készült fotókat bámulta.
Próbálta felidézni, mit érzett akkoriban. Az emlékei
gyakorlatilag eltűntek. Heshy most már a háta mögött állt, és a
rá jellemző türelemmel várakozott. Akadtak olyanok, akik
Lydiát és Heshyt hidegvérű gyilkosoknak nevezték volna. Lydia

azonban régen rájött, hogy nem ez a helyes kifejezés rájuk. A
„hidegvérű gyilkos” ugyanúgy Hollywood találmánya volt,
mint az elbűvölő kis Trixie. Senkiből nem lesz gyilkos pusztán
azért, mert az jövedelmező. Egyszerűbben is elő lehet teremteni
a mindennapi betevőt. Az ember viselkedhet profiként.
Megpróbálhatja kordában tartani az érzelmeit. Még akár saját
magát is átverheti azzal, hogy azt gondolja, ez is csak egy újabb
munkanap, de ha igazán őszinte akar lenni, akkor beismeri,
hogy azért jár a törvény sötét oldalán, mert élvezi. Lydia
tisztában volt ezzel. Bántani, megölni valakit, kioltani a fényt
egy másik ember szemében... nem, vágyni nem vágyott rá. Nem
sóvárgott utána úgy, mint a reflektorfény után. De kétségkívül
volt benne valami utolérhetetlen élvezet, valami kellemes
borzongás, ami enyhítette a saját fájdalmát.
– Lydia?
– Rajta vagyok, Macikám.
Felemelte a lopott számmal és a hangtorzítóval ellátott
mobiltelefont, majd Heshy felé fordult. A férfi rútsága már
régóta nem zavarta. Heshy bólintott. Lydia bekapcsolta a
hangelváltoztató készüléket, és feltárcsázta a számot.
Amikor meghallotta Marc Seidman hangját, így szólt:
– Megpróbáljuk még egyszer?

Tizenhetedik fejezet
Mielőtt felvehettem volna a telefont, Rachel megfogta a
kezemet.
– Ez egy alku – mondta. – A félelem és a fenyegetés a legfőbb
eszközük. Erősnek kell maradnod. Ha tényleg az a szándékuk,
hogy elengedjék, rugalmasak lesznek.
Nyeltem egyet, és fogadtam a hívást.
– Halló?
– Megpróbáljuk még egyszer?
Ugyanaz a gépies hang volt, mint legutóbb. Éreztem, hogy
felgyorsul a pulzusom. Behunytam a szemem, és azt mondtam:
– Nem.
– Tessék?
– Bizonyítékot akarok, hogy Tara életben van.
– Megkapta a hajmintát, nem?
– De igen.
– És?
Rachelre pillantottam. Bólintott.
– Az eredmény nem egyértelmű.
– Rendben – felelte a hang. – Akár le is rakhatom.
– Várjon – mondtam.
– Igen?
– Legutóbb elhajtottak anélkül, hogy visszaadták volna a
lányomat.
– Valóban így történt.
– Honnan tudjam, hogy nem fogják újra ezt tenni?
– Most is szólt a rendőrségnek?

– Nem.
– Akkor nincs mitől tartania. Megmondom, mit kell tennie.
– Ez most nem fog menni – mondtam.
– Tessék?
Remegni kezdtem.
– Kicseréljük őket. Addig nem adom át a pénzt, amíg meg
nem kapom a lányomat.
– Nincs abban a helyzetben, hogy feltételeket szabjon.
– Ha megkapom a lányomat, megkapják a pénzt –
ismételtem lassan, tagoltan.
– Ez nem így megy.
– De igen – mondtam magabiztosságot színlelve. – Ennek itt
és most véget kell érnie. Nem akarom, hogy megint lelépjenek a
pénzzel, aztán visszajöjjenek még többért. Úgyhogy kicseréljük
őket, és kész.
– Dr. Seidman?
– Itt vagyok.
– Jól figyeljen arra, amit most mondok.
Túl hosszúra nyúlt a csönd, az idegeim pattanásig feszültek.
– Ha most lerakom, legközelebb csak újabb tizennyolc
hónap múlva fogok telefonálni.
Behunytam a szemem.
– Gondolkodjon el egy pillanatra a következményeken –
folytatta. – Nem kíváncsi rá, hol van a lánya? Nem kíváncsi rá,
mi lesz belőle? Ha most lerakom, másfél évig semmit nem fog
megtudni róla.
Úgy éreztem, mintha acélpántot szorítanának a
mellkasomra. Nem kaptam levegőt. Rachelre néztem.
Határozottan bólintott, mutatta, hogy erősnek kell maradnom.
– Dr. Seidman, hány éves lesz addigra Tara? Úgy értem, ha

életben marad.
– Kérem.
– Hajlandó meghallgatni, mit kell tennie?
Újra becsuktam a szemem.
– Csak biztosítékot akarok.
– Elküldtük a hajszálakat.
– Én viszem a pénzt. Maguk hozzák a lányomat. Amikor
látom, hogy ő az, megkapják a pénzt.
– Feltételeket akar szabni, dr. Seidman?
A gépies hang mintha szórakoztatónak találta volna a
helyzetet.
– Nem érdekel, kicsoda maga – mondtam. – Nem érdekel,
miért csinálta ezt az egészet. Csak vissza akarom kapni a
lányomat.
– Akkor tegye, amit mondok.
– Nem. Amíg nem kapok biztosítékot.
– Dr. Seidman?
– Igen?
– Viszlát.
A vonal megszakadt.

Tizennyolcadik fejezet
Az épelméjűség vékony húrja könnyen elpattanthat. Ez történt
most velem is.
Nem, nem kezdtem üvölteni. Éppen ellenkezőleg. Hihetetlen
nyugalom szállt meg. Elvettem a telefont a fülemtől, és úgy
meredtem rá, mintha fogalmam sem lenne, hogyan került oda és
mire való.
– Marc?
Rachelre néztem.
– Lerakták – mondtam.
– Vissza fognak hívni.
Megráztam a fejemet.
– Azt mondta, tizennyolc hónap múlva hív legközelebb.
Rachel az arcomat tanulmányozta.
– Marc?
– Igen?
– Figyelj arra, amit most mondok.
Szótlanul vártam, hogy folytassa.
– Helyesen cselekedtél.
– Kösz. Máris jobban érzem magam.
– Van tapasztalatom ilyen ügyekben. Ha Tara életben van,
és vissza akarják adni, akkor engedni fognak. Az egyetlen oka
annak, hogy nem hajlandóak belemenni a cserébe, hogy nem
akarják, vagy nem tudják megtenni.
Nem tudják. Elmémnek utolsó, racionális gondolkodásra
képes kis szeglete felfogta, mit jelent ez. Emlékeztettem
magamat arra, amit korábban elhatároztam. Külön kell

választani az érzelmeket a feladattól.
– És most?
– Felkészülünk, ahogyan elterveztük. Minden szükséges
eszköz itt van nálam. Felszerellek velük. Mire visszahívnak,
mindent elrendezünk.
Zsibbadtan bólintottam.
– Oké.
– Addig is van még valami, aminek utánanézhetünk?
Egyáltalán nem ismerted fel a hangját? Nem jutott eszedbe
valami új a flanelinges férfiról vagy a furgonról?
– Nem – feleltem.
– Telefonon említetted, hogy találtál egy CD-t a pincében.
– Igen. – Gyorsan elmondtam neki mindent a lemezről és a
rajta talált HNY címkéről. Rachel elővett egy noteszt, és
jegyzetelt.
– Nálad van a CD?
– Nincs.
– Nem számít – mondta. – Newarkban vagyunk. Akár
személyesen is felkereshetjük ezeket a hatékony nyomozókat.

Tizenkilencedik fejezet
Lydia a levegőbe emelte a Sig-Sauer P226 típusú lőfegyvert.
– Nem tetszik, ahogyan ez a beszélgetés alakult – mondta.
– Azt tetted, amit tenned kellett – nyugtatta meg Heshy. –
Nincs tovább. Kiszállunk.
Lydia a fegyvert nézte. Nagyon szerette volna meghúzni a
ravaszt.
– Lydia?
– Hallottalak.
– Azért csináltuk ezt, mert egyszerű.
– Egyszerű?
– Igen. Könnyű pénznek gondoltuk.
– Sok pénzről van szó.
– Igaz – ismerte el a férfi.
– Nem hagyhatjuk ott csak úgy.
Heshy látta a könnyeket a nő szemében. Tudta, hogy
Lydiának ez az ügy nem a pénzről szól.
– Így is, úgy is gyötrelem lesz az élete – mondta.
– Tudom.
– Gondold csak végig – folytatta Heshy. – Ha soha többé
nem hall felőlünk, egész hátralévő életében magát fogja okolni.
Lydia elmosolyodott.
– Fel akarsz izgatni?
Heshy ölébe ült, és összegömbölyödött, mint egy kiscica. A
férfi átölelte hatalmas karjával, és egy pillanatra sikerült
megnyugtatnia. Lydia biztonságban érezte magát. Behunyta a
szemét. Szerette ezt az érzést. De tudta – akárcsak Heshy –,

hogy nem fog sokáig tartani. Sosem tart elég sokáig.
– Heshy?
– Igen?
– Akarom azt a pénzt.
– Tudom, hogy akarod.
– És aztán az lenne a legjobb, ha meghalna.
Heshy magához húzta.
– Akkor ez fog történni.

Huszadik fejezet
Nem tudom, mire számítottam a Hatékony Nyomozás
irodájával kapcsolatban. Talán egy katedrálüveges ajtóra,
amilyenről a Sam Spadeés a Philip Marlow-könyvekben lehet
olvasni. Lerobbant, lift nélküli bérházra. Teltkarcsú titkárnőre
divatjamúlt frizurával.
A Hatékony Nyomozás irodája azonban egyáltalán nem
hasonlított erre. A vadonatúj, csillogó-villogó épületet Newark
„városi megújulás” programja során húzták fel. Állandóan
Newark reneszánszáról hallani, de eddig még nem tapasztaltam,
hogy a város valóban újjászületett volna. Igaz, akad néhány
szebb irodaépület – mint ez is –, a gyönyörű Művészeti
Központot pedig praktikusan olyan helyre építették, hogy akik
megengedhetik maguknak a belépőjegyet (értsd: akik nem
Newarkban laknak), azoknak ne kelljen keresztülhajtaniuk az
egész városon. De ezek az elegáns épületek csak elszigetelt
virágok egy gazzal borított, burjánzó mezőn, magányos
csillagok az amúgy koromfekete égbolton. Az alapszínt nem
tudják megváltoztatni. Nem olvadnak bele a környezetbe.
Kivételek maradnak. Steril szépségük nem sugárzik szét a
városra.
Kiszálltunk a liftből. A kétmillió dollárt tartalmazó táskát
szorongattam a kezemben. Furcsa érzés volt ekkora összeggel
járkálni a városban. Három recepciós ült egy üvegfal mögött,
fejükön headset. Magas pult mögött foglaltak helyet.
Bemondtuk a nevünket a mikrofonba. Rachel megmutatta az
igazolványát, amelyen az szerepelt, hogy nyugalmazott FBI-

ügynök. Az ajtó berregve kinyílt.
Rachel ment előre, én szorosan a nyomában. Üresnek
éreztem magamat, de működőképes voltam. Ami történt –
megszakadt a kapcsolat az emberrablókkal –, annyira
borzalmas volt, hogy túllendített a bénultságon, és valami
furcsa nyugalmi állapotba kerültem. Megint csak ahhoz tudnám
hasonlítani, amit műtét közben szoktam érezni. Belépek a
műtőbe, áthaladok azon a kapun, és kizárom a külvilágot. Volt
egyszer egy páciensem, egy hatéves kisfiú farkastorokkal,
amelynek korrekciója rutinműtétnek számít. A műtőasztalon
feküdt, amikor hirtelen leállt a szíve. Nem estem pánikba.
Megőriztem a higgadtságomat – most is valami hasonlót
éreztem. Akkor az a kisfiú életben maradt.
Rachel ismét felvillantotta az igazolványát, és közölte, hogy
valamelyik vezetővel szeretnénk beszélni. A recepciós
elmosolyodott, és szórakozottan bólogatott, mint amikor valaki
nem figyel oda. Közben egy pillanatra sem vette le a headsetet a
fejéről. Gombokat nyomogatott. Megjelent egy másik nő,
végigvezetett minket egy folyosón, és betessékelt egy irodába.
Egy másodpercig nem tudtam eldönteni, hogy az íróasztal
mögött ülő alak férfi vagy nő. Az asztalon álló bronz névtábla
szerint Conrad Dorfmannek hívták. Vagyis férfi volt.
Színpadiasan felállt. Kék zakója a Macsók és macák című ’50-es
évekbeli filmet idézte, karcsúsított fazonját akár szoknyának is
lehetett volna nézni. Sovány volt, ujjai vékonyak, mint egy
zongoristának, haja lenyalva, mint Julie Andrewsnak a Viktor,
Viktóriában, gyanúsan sima arcbőre pedig valamilyen szépészeti
beavatkozást sejtetett.
– Üdvözlöm önöket – szólalt meg affektálva. – A nevem
Conrad Dorfman. A Hatékony Nyomozás igazgatóhelyettese

vagyok.
Kezet ráztunk vele. Túl hosszan tartotta a kezünket a
sajátjában, és a bal kezét is rátette a miénkre, miközben
fürkészőn a szemünkbe nézett. Hellyel kínált bennünket.
Leültünk. Megkérdezte, kérünk-e teát. Rachel azt felelte,
kérünk.
Néhány percig semmiségekről fecsegtünk. Conrad az FBInál eltöltött évekről kérdezte Rachelt. Rachel nem mondott
konkrétumokat, de azt sugallta, hogy mivel maga is hasonló
területen dolgozott, kollégának tekinthető, és számít az
együttműködésére. Szótlanul ültem, hagytam, hogy ő beszéljen.
Kopogtak. A nő volt az, aki idekísért bennünket. Ezüst
zsúrkocsit tolt be az ajtón. Conrad felállt, hogy töltsön nekünk.
Rachel a lényegre tért.
– Azt reméljük, hogy tud nekünk segíteni – mondta Rachel.
– Dr. Seidman felesége az önök ügyfele volt.
Conrad Dorfman a teájára összpontosított. Manapság
divatos, dróthálós teagolyót használt. Összerázta benne a
tealeveleket, és lassan ráöntötte a forró vizet.
– Kapott önöktől egy CD-t, amelyet jelszó véd. Meg kell
tudnunk, mi van rajta.
Conrad először Rachel csészéjét nyújtotta át, majd az
enyémet. Azután hátradőlt a székében, és élvezettel kortyolt
egyet a sajátjából.
– Sajnálom – mondta. – Nem segíthetek. A jelszót az ügyfél
állította be.
– Az ügyfél halott.
Conrad Dorfmannek a szeme sem rebbent.
– Ez nem változtat a lényegen.
– A férje a legközelebbi hozzátartozója. Vagyis a CD most

már az övé.
– Nem tudom – vonta meg a vállát Conrad. – Hagyatéki
ügyekben nem vagyok járatos. De akkor sincs befolyásunk a
dologra. Mint mondtam, a jelszót mindig az ügyfél állítja be.
Lehet, hogy a CD-t valóban tőlünk kapta – egyelőre ezt sem
cáfolni, sem megerősíteni nem tudom –, de fogalmunk sincs,
milyen szám- vagy betűkombinációt adott meg jelszóként.
Rachel várt egy ütemet. Conrad Dorfman szemébe nézett. A
férfi egy ideig állta a tekintetét, de végül ő nézett félre elsőként.
Felemelte a teáscsészéjét, és ivott még egy kortyot.
– Megtudhatnánk, mivel bízta meg önöket? – kérdezte
Rachel.
– Bírósági végzés nélkül? Nem, nem hinném.
– A CD-n van egy biztonsági rés.
– Tessék?
– Minden cégnél így csinálják – magyarázta Rachel. – Az
infók nem vesznek el örökre. Az önök programozói beleírták a
saját jelszavukat, hogy bármikor hozzá tudjanak férni a CD
tartalmához.
– Fogalmam sincs, miről beszél.
– FBI-ügynök voltam, Mr. Dorfman.
– Na és?
– Tudom, hogyan mennek ezek a dolgok. Ne sértsen meg
azzal, hogy kétségbe vonja az intellektuális képességeimet.
– Egyetlen pillanatig sem állt szándékomban ilyesmit tenni.
De tényleg nem tudok segíteni.
Rachelre néztem. Láthatóan a lehetőségeket mérlegelte.
– Még mindig vannak barátaim, Mr. Dorfman. Az FBI-nál.
Elkezdhetünk kérdezősködni. Vizsgálódni. A szövetségiek nem
nagyon kedvelik a magánnyomozókat. Maga is tudja. Nem

akarok balhét. Csak tudni akarom, mi van a CD-n.
Dorfman lerakta a csészéjét. Összefonta az ujjait.
Kopogtak. Ugyanaz a nő dugta be a fejét az ajtón. Intett
Conrad Dorfmannek. Dorfman felállt, ezúttal is túl
színpadiasán, és az ajtóhoz libbent.
– Bocsássanak meg egy pillanatra.
Amikor magunkra maradtunk, Rachelre néztem. Nem
fordult felém.
– Rachel?
– Várjuk meg, hogyan alakul, Marc.
De nem volt mire várni. Conrad nemsokára visszatért az
irodába. Megállt Rachel előtt, és várta, hogy felnézzen. Rachel
nem adta meg neki ezt az elégtételt.
– A vezérigazgatónk, Malcolm Deward, korábban maga is
szövetségi ügynök volt. Tudta ezt?
Rachel nem válaszolt.
– Amíg mi csevegtünk, lebonyolított néhány telefonhívást.
– Conrad várt. – Asszonyom? – Rachel végre felemelte a
tekintetét. – A fenyegetéseivel nem tud célt érni. Mr. Dewarddal
ellentétben, önnek nincsenek barátai az FBI-nál. És most
tűnjenek el az irodámból!

Huszonegyedik fejezet
– Ez meg mi a fene volt? – kérdeztem.
– Mondtam, hogy már nem dolgozom az FBI-nál.
– Mi történt, Rachel?
Nem nézett rám.
– Régóta nem vagy már része az életemnek.
Erre nem tudtam mit mondani. Ezúttal Rachel vezetett. Én
a mobiltelefont fogtam, és szuggeráltam, hogy csörrenjen meg
újra. Mire visszaértünk a házamhoz, már szürkült. Bementünk.
Eljátszottam a gondolattal, hogy felhívom Ticknert vagy
Regant, de ugyan mire mentem volna vele?
– Meg kell csináltatnunk a DNS-vizsgálatot – mondta
Rachel. Lehet, hogy az elméletem légből kapottnak tűnik, de
annak sincs nagyobb valószínűsége, hogy a lányodat ennyi ideje
fogva tartják.
Végül felhívtam Edgart. Közöltem vele, hogy szeretném
még egyszer megvizsgáltatni a hajmintát. Azt felelte, rendben
van. Leraktam anélkül, hogy elárultam volna neki, máris
veszélybe sodortam a pénzátadást azzal, hogy egy volt FBIügynök segítségét kértem. Minél kevesebben tudnak róla, annál
jobb. Rachel felhívott valakit, hogy hozza el a hajszálakat
Edgartól,
tőlem
pedig
vegyen
vért.
Van
egy
magánlaboratóriuma, magyarázta Rachel. Huszonnégynegyvennyolc órán belül megtudunk valamit, bár a váltságdíj
szempontjából az már valószínűleg késő lesz.
Leültem egy székre a nappaliban. Rachel a padlón foglalt
helyet. Kinyitotta a táskáját, és különféle műszereket pakolt ki

belőle. Sebészként viszonylag jó a kézügyességem, de a
csúcstechnológiás kütyükhöz egyáltalán nem értek. Rachel
gondosan kirakta a táska tartalmát a szőnyegre. Teljesen
belemerült a feladatba. Megint az jutott eszembe, ahogy
egyetemista korunkban ugyanezt tette a tankönyvekkel.
Elővett a táskából egy pengét.
– Hol van a pénz? – kérdezte.
Átadtam neki.
– Mire készülsz?
Kinyitotta az Edgartól kapott sporttáskát. Százdolláros
bankjegyek lapultak benne. Megfogta az egyik köteget, és
óvatosan kihúzta a bankókat anélkül, hogy elszakította volna a
körülöttük lévő szalagot. Azután két kupacra osztotta a
százdollárosokat, mint egy pakli kártyát.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
– Lyukat vágok.
– A törvényes fizetőeszközbe?
– Pontosan.
A pengével pénzérme nagyságú lyukat vágott az egyik
kupac közepébe, nagyjából fél centiméter mélyen. Körülnézett a
padlón, felemelt egy nagyjából ugyanakkora méretű fekete
eszközt, és belerakta a lyukba. Azután rátette a másik kupacot,
és visszacsúsztatta őket a szalagba. Az eszköz tökéletesen rejtve
maradt a pénzköteg közepében.
– Az a neve, hogy Q-Logger – magyarázta. – GPS eszköz.
– Ha te mondod.
– A GPS jelzi nekünk, merre jár a pénz. Teszek egyet a
táska bélésébe is, de a legtöbb bűnöző arra számít, ezért
általában átrakják a pénzt egy saját táskába. Ekkora összegnél
azonban nem lesz idejük arra, hogy az összes bankjegyet

átvizsgálják.
– Vannak ennél kisebbek is?
– Q-Loggerek?
– Igen.
– Gyártanak már vékonyabbakat is, de a problémát az
áramellátás jelenti. Muszáj valamilyen elemet tenni bele.
Azoknak a teljesítménytől függ a méretük. Olyat akartam, ami
nem merül le azonnal, kibír annyit, amíg megtesznek vele tíztizenöt kilométert.
– És hová megy a jel?
– Úgy érted, hogyan tudjuk nyomon követni a pozícióját?
– Igen.
– A jeleket többnyire egy laptop fogadja, de a legújabb
technológia így néz ki – felelte Rachel, majd felemelt egy
tenyérnyi méretű eszközt. Sűrűn láttam ehhez hasonló
műszereket orvoskollégáimnál. Nagy valószínűséggel én vagyok
az egyetlen sebész a bolygón, akinek még nincsen ilyen.
– Egy Palm Pilot?
– Speciális nyomkövetővel felszerelve. Ha kocsiba kell
ülnöm, ez nálam lesz.
Folytatta a munkát.
– És a többi kütyü? – kérdeztem.
– Lehallgató- és nyomkövető eszközök. Nem tudom, hányat
tudunk majd használni közülük, de szeretnék tenni egy QLoggert a cipődbe és egy kamerát a kocsidba. Ki akarom
próbálni, hogy rád tudok-e erősíteni egy száloptikás kamerát, de
lehet, hogy az túl kockázatos. – Tovább rendezgette az
eszközöket, majd fel sem nézve így folytatta: – Szeretnék még
valamit elmesélni.
Közelebb hajoltam.

– Emlékszel, amikor a szüleim elváltak? – kérdezte.
– Igen, hogyne. – Akkoriban ismerkedtünk meg.
– Bármilyen közel kerültünk is egymáshoz, sosem esett szó
erről.
– Mindig úgy éreztem, hogy nem akarsz beszélni a dologról.
– Nem is akartam – vágta rá.
Mint ahogy én sem, gondoltam. Önző voltam. Két évig
voltunk szerelmesek egymásba, mégsem kérdeztem rá soha a
szülei válására. Nem csak valami bizonytalan „megérzés”
késztetett arra, hogy kerüljem a témát, azt gyanítottam, hogy
valami sötét, boldogtalan titok lappang ott. Nem akartam
piszkálni, felzaklatni, mert attól féltem, hogy Rachel rajtam
vezeti le a történtekkel kapcsolatos frusztrációját.
– Apám hibája volt.
Majdnem rávágtam valami ostoba közhelyet, mondjuk,
hogy „az ilyesmi soha nem egy ember hibája” vagy „az éremnek
mindig két oldala van”, de szerencsére maradt még annyi józan
eszem, hogy ne beszéljek. Rachel még mindig nem nézett föl.
– Apám tönkretette az anyámat. Darabokra törte a szívét.
Tudod, hogyan?
– Nem.
– Folyamatosan megcsalta.
Felemelte a fejét, és a szemembe nézett. Álltam a tekintetét.
– Ez egy ördögi kör volt – folytatta. – Félrelépett,
rajtakapták, esküdözött, hogy soha többé nem tesz ilyet. De
mindig megtette. Anyám belebetegedett. – Rachel nyelt egyet,
és ismét a kütyük felé fordult. – Ezért amikor Olaszországban
voltam, és meghallottam, hogy lefeküdtél valaki mással...
Számtalan válasz megfordult a fejemben, de mindegyik
ostobaságnak tűnt. Mint ahogy ostobaság volt az is, hogy ezt

csak most meséli el. Amit mondott, sok mindent
megmagyarázott, de igazából túl későn szánta rá magát.
Szótlanul ültem a székben, nem mozdultam.
– Túlreagáltam a dolgot – folytatta.
– Fiatalok voltunk.
– Csak azt akartam... el kellett volna mondanom. Még
akkor.
Képtelen voltam megszólalni, pedig szerettem volna
mondani valamit. Túl sok volt ez az egész. Egyszerűen túl sok.
Alig hat óra telt el azóta, hogy az emberrablók felhívtak.
Peregtek a másodpercek, megannyi fájdalmas dobbanás a
mellkasomban.
Ijedtemben ugrottam egyet, amikor megszólalt a telefon, de
csak a vonalas készülék volt az, nem a mobil. Felvettem a
kagylót. Lenny hívott.
– Mi a baj? – kérdezte minden felvezetés nélkül.
Rachelre pillantottam. Megrázta a fejét. Bólintottam, hogy
megértettem.
– Semmi – feleltem.
– Anyád mondta, hogy találkoztál Edgarral a parkban.
– Nincs semmi gond.
– Ne bízz a vén rohadékban, mert át fog verni.
Tudtam, hogy Lennyvel nincs értelme Edgar Portmanről
vitatkozni. Ráadásul még az is lehet, hogy igaza volt.
– Tudom.
Rövid hallgatás.
– Felhívtad Rachelt? – kérdezte.
– Igen.
– Miért?
– Nem fontos.

Újabb csönd.
– Te most hazudsz nekem, ugye? – kérdezte végül.
– Mint a vízfolyás.
– Oké, te tudod. Holnap reggel megyünk fallabdázni?
– Inkább kihagyom.
– Jól van, semmi gond. Marc?
– Igen.
– Ha szükséged van rám...
– Kösz, Lenny.
Leraktam. Rachel még mindig a kütyüivel babrált. Szavai
eltűntek, szétfoszlottak, mint a füst. Rám nézett, és meglátott
valamit az arcomon.
– Marc?
Nem válaszoltam.
– Ha a lányod életben van, hazahozzuk. Ígérem.
Most először életemben, nem tudtam, merjek-e hinni neki.

Huszonkettedik fejezet
Tickner különleges ügynök a jelentést bámulta.
A Seidman gyilkosság-emberrablás régóta elfekvőben volt. Az
FBI prioritási listája az elmúlt években alaposan átalakult. A
terrorizmus jelentette a legkomolyabb fenyegetést. A második és
a harmadik helyen szintén a terrorizmus állt. Tickner csak
akkor kapcsolódott be a Seidman-ügybe, amikor kiderült, hogy
emberrablás történt. A tévében látottakkal ellentétben a helyi
rendőrök általában alig várják, hogy az FBI megjelenjen. A
szövetségiek ugyanis sokkal komolyabb erőforrásokkal és
felszerelésekkel rendelkeznek. Életek múlhatnak azon, ha nem
értesítik őket időben. Regannek volt annyi esze, hogy ne várjon.
De miután az emberrablás rész „megoldódott” – utálta ezt a
kifejezést használni a történtekre –, Tickner feladata az volt –
természetesen nem hivatalosan –, hogy a háttérbe húzódjon, és
rábízza az ügyet a helyiekre. Sokszor eszébe jutott az eset – nem
volt könnyű elfelejteni a rózsaszín rugdalódzó látványát abban
a faházban –, de ténylegesen már nem foglalkozott vele.
Egészen öt perccel ezelőttig.
Harmadszor olvasta el a rövid jelentést. Nem próbálta
összerakni a mozaikokat. Még nem. Ahhoz túl bizarr volt ez az
egész. Egyelőre csak abban reménykedett, hogy sikerül valami
támpontot, valami kapaszkodót találnia. Semmi sem jutott
eszébe.
Rachel Mills. Hogy a pokolba jön a képbe?
Egy fiatal beosztottja – Tickner nem emlékezett a nevére,
valami ír, Kelly vagy Fitzgerald – állt az íróasztala előtt, nem

nagyon tudva, mit csináljon a kezével. Tickner hátradőlt a
széken, és keresztbe rakta a lábait. Tollával megütögette az alsó
ajkát.
– Kell lennie valamilyen kapcsolatnak közöttük – mondta
Seannak vagy Patricknek.
– A nő azt állította, hogy ő is magánnyomozó.
– Regisztrálva van?
– Nem, uram.
Tickner a fejét ingatta.
– Többről van itt szó. Ellenőrizzék a híváslistáját, kutassák
fel a barátait, vagy bármit. Nyomozzák le.
– Igen, uram.
– Hívja fel azt a magánnyomozó irodát, a HNY-t. Mondja
meg nekik, hogy úton vagyok.
– Igen, uram.
Az ír kölyök kiment a szobából. Tickner bambán meredt
maga elé. Rachellel együtt jártak kiképzésre Quanticóban.
Ugyanaz volt a mentoruk. Eltűnődött, mitévő legyen. Annak
ellenére, hogy nem mindig bízott meg a helyi rendőrökben,
Regant megkedvelte. Jó zsaru volt. Fogta a telefont, és a nő
mobilját hívta.
– Bob Regan nyomozó.
– Ezer éve nem hallottam a hangját.
– Tickner különleges ügynök! Még mindig napszemüveget
hord?
– Még mindig simogatja a szakállkáját és... hmm... egyéb
testrészeit?
– Igen. És talán.
Tickner szitármuzsika hangját hallotta beszűrődni a
háttérből.

– Zavarom? – kérdezte.
– Egyáltalán nem. Csak meditáltam.
– Mint Phil Jackson?
– Pontosan. Azzal a különbséggel, hogy nekem nincsenek
olyan giccses bajnoki gyűrűim. Velem tarthatna valamikor.
– Oké, felírom a listára.
– Ellazulna, Tickner ügynök? Feszültnek tűnik a hangja. –
Rövid szünet után Regan így folytatta: – Feltételezem, nem ok
nélkül hívott fel.
– Emlékszik a kedvenc ügyünkre?
Csönd.
– Igen – felelte végül Regan.
– Mióta nem volt semmilyen új fejlemény?
– Szerintem soha nem volt.
– Talán most lesz.
– Hallgatom.
– Az imént hívott fel egy korábbi FBI-ügynök. Deward a
neve. Jelenleg magánnyomozó Newarkban.
– És?
– A jelek szerint a barátunk, dr. Seidman felkereste az
irodájában ma délután. És nem volt egyedül.
♦

Lydia feketére festette a haját, hogy jobban beleolvadjon az
éjszakába. A terv pofonegyszerű volt.
– Miután meggyőződünk róla, hogy nála van a pénz,
megölöm mondta Heshynek.
– Eldöntötted?
– El. És az a legszebb az egészben, hogy a gyilkosságot az
első lövöldözéssel hozzák majd összefüggésbe. – Lydia

elmosolyodott. – Hacsak nem csúszik valami hiba a számításba,
semmi nem utal majd ránk.
– Lydia?
– Valami baj van?
Heshy megvonta hatalmas vállát.
– Nem lenne jobb, ha inkább én ölném meg?
– Jobban célzok nálad, Macikám.
– De... – Heshy habozott, majd ismét vállat vont. –
...nekem nem kell hozzá fegyver.
– Meg akarsz óvni – mondta Lydia.
Heshy erre nem válaszolt.
– Édes vagy. – És valóban annak is találta. De az egyik oka
annak, hogy saját kezűleg akart végezni az orvossal, éppen az
volt, hogy megvédje Heshyt. Kettőjük közül ő volt a
sebezhetőbb. Lydia sosem aggódott amiatt, hogy elkapják.
Ennek részben túlzott magabiztossága volt az oka. Csak az
ostobákat kapják el, aki elővigyázatos, azt nem. De ami ennél is
fontosabb, tudta, ha elkapják, akkor sem fogják elítélni. És nem
azért, mert úgy néz ki, mint egy ártatlan kislány, bár
valószínűleg ez sem jelentene hátrányt. Nincs az az ügyész, aki
képes lenne meggyőzni az esküdteket arról, hogy bűnös. Lydia
emlékeztetné őket „tragikus” gyermekkorára. A molesztálás
számtalan formájára, amelyet el kellett szenvednie. Zokogna a
talkshow-kban.
Beszámolna
a
gyereksztárként
átélt
megpróbáltatásokról, hogyan kényszerítették bele Trixie
szerepébe. A közvélemény az ártatlan áldozatot látná benne, az
esküdtszékről nem is beszélve.
– Azt hiszem, így lesz a legjobb – mondta Heshynek. – Ha
téged meglát, lehet, hogy menekülőre fogja. De ha megpillant
engem... Lydia nem fejezte be a mondatot, csak kacéran

megvonta a vállát.
Heshy bólintott. Lydiának igaza volt. Így fogják csinálni. A
nő megsimogatta Heshy arcát, és a kezébe nyomta a
slusszkulcsot.
– Pavel tudja, mi a dolga? – kérdezte Lydia.
– Igen. Ott vár bennünket. Most is a flaneling lesz rajta.
– Akkor indulhatunk is – mondta Lydia. – Felhívom dr.
Seidmant.
Heshy a távirányítóval kinyitotta az autót.
– Ó, még ellenőriznem kell valamit, mielőtt elmegyünk –
jutott Lydia eszébe.
Kinyitotta a hátsó ajtót. A gyerek az autósülésben aludt.
Lydia megnézte, hogy be van-e kötve a biztonsági öv.
– Jobb lesz, ha inkább hátraülök, Macikám – mondta. –
Hátha felébred a kicsi.
Heshy megkerülte az autót, és beült a kormány mögé. Lydia
elővette a telefont és a hangtorzítót, majd tárcsázta a számot.

Huszonharmadik fejezet
Pizzát rendeltünk, ami, azt hiszem, hiba volt. Az éjszakai
pizzázás az egyetemisták szokása. Egy újabb emlékeztető a
múltra. Egyfolytában a mobiltelefont bámultam, hátha sikerül
rávennem, hogy megszólaljon. Rachel csendben volt, de ez nem
zavart. Mindig jól tudtunk hallgatni. Ez is fura volt. Sok
szempontból ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk. Sok
szempontból viszont idegenek voltunk egymás számára, akiket
csak egy hajszálvékony – és eléggé különös – kötelék kapcsolt
össze.
A legfurcsább azonban az volt, hogy az emlékeim hirtelen
elhomályosultak. Azt hittem, ha egyszer újra találkozunk,
minden azonnal visszatér. De csak néhány dolog jutott eszembe.
Azok is inkább érzések, benyomások voltak, mint például az,
milyen kellemetlen hideg fogadott bennünket New Englandben.
Nem tudom, miért nem tudtam mást felidézni. És azt sem
tudtam eldönteni, ez vajon mit jelenthet.
Rachel a homlokát ráncolta, miközben az elektronikai
eszközökkel babrált. Harapott egyet a pizzából, majd így szólt:
– Nem olyan jó, mint a Tony’sban.
– Borzalmas volt az a hely.
– Tényleg zsíros volt egy kicsit a pizzájuk – ismerte el.
– Egy kicsit? Az óriáspizzához koszorúérműtét-kupont
adtak.
– Igazad van, nem volt az a kimondott reformkaja.
Összenéztünk.
– Rachel?

– Igen.
– Mi lesz, ha nem hívnak?
– Akkor nincs náluk a lányod, Marc.
Hagytam ezt leülepedni. Lenny fiára, Connerre gondoltam,
hogy miket tud már mondani és csinálni, majd megpróbáltam
felruházni ezekkel a képességekkel azt a csecsemőt, akit utoljára
a bölcsőben láttam. Nem ment, de ez nem jelentett semmit. Volt
remény. Ebbe kapaszkodtam. Tudtam, ha a lányom halott, ha
az a telefon soha többé nem szólal meg, akkor ez a remény fog
végezni velem. De nem érdekelt. Inkább így haljak meg,
semmint lemondjak róla.
Volt tehát remény. És cinikus módon megengedtem
magamnak, hogy higgyek benne.
Amikor a telefon végül megcsörrent, már majdnem tíz óra
volt. Nem is pillantottam Rachelre, nem vártam meg, hogy
bólintson. Lenyomtam a hívásfogadás gombját, még mielőtt az
első csörgőhang elhalt volna.
– Halló?
– Rendben – szólt bele a gépies hang. – Látni fogja.
Elakadt a lélegzetem. Rachel közelebb húzódott a
telefonhoz, hogy ő is hallja.
– Jó – mondtam végül.
– Megvan a pénz?
– Igen.
– Az egész?
– Igen.
– Akkor figyeljen rám. Ha eltér az utasításoktól, eltűnünk.
Megértette?
– Igen.
– Ellenőriztük a rendőrségi forrásainkat. Eddig minden

rendben van. Úgy tűnik, nem lépett kapcsolatba a
hatóságokkal. De biztosra kell mennünk. Hajtson el egyedül a
George Washington hídhoz. Amikor odaér, a közelben leszünk.
Kapcsolja be a telefonon az adóvevő funkciót. Akkor majd
elmondom, hová menjen és mit tegyen. Meg fogjuk motozni. Ha
bármilyen fegyvert vagy lehallgatókészüléket találunk,
eltűnünk. Megértette?
Éreztem, hogy Rachel légzése felgyorsul.
– Mikor láthatom a lányomat?
– Amikor találkozunk.
– Honnan tudjam, hogy nem csak elveszik a pénzt?
– Honnan tudja, hogy nem rakom le most rögtön?
– Indulok – mondtam. Majd sietve hozzátettem: – De addig
nem adom át a pénzt, amíg nem látom Tarát.
– Akkor megegyeztünk. Egy órája van. Kapcsolja be az
adóvevőt, ha odaért.

Huszonnegyedik fejezet
Conrad Dorfman nem tűnt boldognak, amiért ilyen későn
visszarángatták a Hatékony Nyomozás irodájába. Tickner nem
foglalkozott vele. Ha Seidman egyedül jött volna ide, az is
fontos nyom lenne, kétség sem férhetett hozzá. De a tény, hogy
Rachel Mills is vele tartott, eléggé felcsigázta Tickner
kíváncsiságát.
– Rachel Mills mutatott valamilyen igazolványt? –
kérdezte.
– Igen – felelte Dorfman. – De rá volt pecsételve, hogy
„Nyugalmazott”.
– És dr. Seidmannel volt?
– Igen.
– Tehát együtt érkeztek.
– Azt hiszem. Ide már biztosan együtt léptek be.
Tickner bólintott.
– Mit akartak?
– Egy jelszót. Egy CD-ROM jelszavát.
– Nem értem.
– Azt állították, hogy van náluk egy CD-ROM, amelyet
tőlünk kapott az egyik ügyfelünk. A CD-inket jelszóval védjük.
Ok ezt a jelszót akarták.
– És megadta nekik?
Dorfman őszinte döbbenettel meredt rá.
– Természetesen nem. Azonnal értesítettük magukat.
Elmagyarázták, hogy... igazából nem magyaráztak el semmit.
Csak hangsúlyozták, hogy semmilyen módon ne működjünk

együtt Mills ügynökkel.
– Exügynökkel – helyesbített Tickner.
Tickner nem tudott rájönni, hogyan keveredhetett Rachel
Mills ebbe az ügybe. Nem akarta rögtön a legrosszabbat
feltételezni róla. Sok kollégájával ellentétben Tickner
személyesen ismerte Rachelt, látta bevetés közben. Rachel jó
ügynök volt, talán több is annál. De valami akkor is bűzlött
ebben az egészben. Mit keresett itt éppen most? Miért próbált
nyomást gyakorolni az igazolványával?
– Elmondták, hogyan került hozzájuk az a CD?
– Azt állították, hogy dr. Seidman feleségéé volt.
– Valóban?
– Azt hiszem, igen.
– Azzal is tisztában van, Mr. Dorfman, hogy Seidman
felesége másfél évvel ezelőtt meghalt?
– Most már igen.
– De akkor nem tudott róla, amikor itt voltak.
– Így van.
– Miért várt Seidman tizennyolc hónapot, mielőtt bejött a
jelszóért?
– Nem mondta.
– Megkérdezte tőle?
Dorfman kényelmetlenül fészkelődni kezdett a széken.
– Nem – mondta végül.
Tickner elmosolyodott, régi cimborák egymás közt.
– Semmi oka nem lett volna rá – nyugtatta meg Dorfmant.
– Elárult nekik bármilyen információt?
– Nem.
– Azt sem mondta el, hogy Mrs. Seidman miért fordult
önökhöz?

– Nem.
– Jól van, nagyon helyes. – Tickner előrehajolt, könyökét a
térdére támasztotta. Éppen fel akarta tenni a következő
kérdést, amikor megszólalt a mobiltelefonja. – Elnézést –
mondta a zsebébe nyúlva.
– Sokáig tart még? – tudakolta Dorfman. – Más terveim
voltak ma estére.
Tickner nem vesződött a válasszal. Felállt, és a füléhez
emelte a telefont.
– Tickner.
– O’Malley ügynök – szólt bele a fiatal ír az irodából.
– Talált valamit?
– Igen.
– Hallgatom.
– Ellenőriztük a híváslistáját három évre visszamenően.
Seidman egyszer sem hívta őt, legalábbis nem a házából vagy az
irodájából, egészen a mai napig.
– Jól hallom, hogy egy „de” következik?
– Jól. De Rachel Mills hívta Seidmant. Egyszer.
– Mikor?
– Két éve júniusban.
Tickner gyorsan kiszámolta, hogy ez nagyjából három
hónappal a gyilkosság és az emberrablás előtt történt.
– Még valami?
– Igen, méghozzá egy elég komoly dolog. Megbíztam az
egyik ügynökünket, hogy nézzen körül Rachel lakásában Falls
Churchben. Még mindig keresgél, de találja ki, mit talált az
éjjeliszekrény fiókjában.
– Maga szerint egy kvízshow-ban vagyunk, O’Ryan?
– O’Malley.

Tickner megmasszírozta az orrnyergét.
– Mit talált az ügynök?
– Egy fotót.
– Milyen fotót?
– Szalagavatón vagy diákbálon készülhetett. Régi kép.
Legalább tizenöt-húsz éves. A nő frizuráján látszik. A csuklóján
pedig virágcsokrot visel.
– Elárulná, mi köze ennek a...
– A fickó a képen.
– Mi van vele?
– Az ügynökünk biztos benne, hogy a fickó, aki vele van, a
fiúja, a mi emberünk: dr. Seidman.
Tickner pulzusa felgyorsult.
– Keressenek tovább – mondta. – Hívjanak fel, ha találnak
valamit.
– Vettem.
Lerakta a telefont. Rachel és Seidman együtt mentek egy
diákbálra? Hogy a pokolba lehetséges ez? Ha jól emlékezett,
Rachel Vermontban született. Seidman New Jersey-ben. Nem
járhattak ugyanabba a középiskolába. Esetleg egyetemre?
Ennek utána kell néznie, döntötte el.
– Valami baj van?
Tickner megfordult, és Dorfmanre nézett.
– Tisztázzunk valamit, Mr. Dorfman. A CD-ROM Monica
Seidmané volt?
– Ezt mondták, igen.
– Igen vagy nem, Mr. Dorfman?
A férfi megköszörülte a torkát.
– Amennyire tudom, igen.
– Szóval Monica Seidman az ügyfelük volt?

– Igen, ezt megerősíthetem.
– Egyszóval egy gyilkosság áldozata az önök irodájának
ügyfele volt.
Csönd.
– Minden újságban szerepelt a neve – folytatta Tickner egy
pillanatra sem engedve el Dorfman tekintetét. – Miért nem
szóltak nekünk?
– Nem tudtunk róla.
Tickner még szigorúbban nézett rá.
– A pasas, aki az ügyet vitte, már nem dolgozik nálunk –
tette hozzá gyorsan Dorfman. – Felmondott, még mielőtt Mrs.
Seidmant megölték. Senki sem maradt, aki összefüggésbe
hozhatta volna a két ügyet.
Mentegetőzik, gondolta Tickner. Ezt szerette. Hitt
Dorfmannek, de nem mutatta ki. Hadd vergődjön még egy
kicsit.
– Mi volt azon a CD-n?
– Azt gondoljuk, hogy fényképek.
– Gondolják?
– Általában arra használjuk őket. Nem mindig. De a CDken legtöbbször fotókat vagy beszkennelt dokumentumokat
szoktunk tárolni. De hogy ezen mi volt, azt tényleg nem tudom.
– Hogy a pokolba lehet az?
Dorfman védekezőén felemelte a kezeit.
– Ne aggódjon. Mindenről van másolatunk. De az egy évnél
régebbi dokumentumokat a pincében tartjuk. Az iroda már
zárva volt, amikor maga telefonált. Berendeltem az egyik
alkalmazottunkat. Már odalent keresi a másolatot.
– Hol?
– A legalsó szinten. – Dorfman az órájára pillantott. –

Bármelyik percben megtalálhatja. Lemenjünk megnézni, hogy
áll vele?
Tickner felállt.
– Gyerünk.

Huszonötödik fejezet
Így is van pár dolog, amit megtehetünk – mondta Rachel. – Ez
a legmodernebb technológia. Még ha megmotoznak, akkor sem
feltétlenül veszik észre. Van például egy golyóálló mellényem,
amelynek kamerát rejtettek a belsejébe.
– Szerinted azt nem szúrják ki motozáskor?
– Oké, igazad van. Tudom, hogy aggódsz, de gondolkodjunk
reálisan. Jó esély van rá, hogy ez az egész csak egy átverés. Ne
add át nekik a pénzt, amíg nem látod Tarát. Nem akarom, hogy
teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülj. A Q-Logger miatt ne
aggódj. Ha betartják az ígéretüket, akkor Tara nálunk lesz,
mielőtt átvizsgálhatnák a bankjegyeket. Tudom, hogy nem
könnyű meghozni ezt a döntést, Marc.
– Nem, igazad van. Legutóbbi biztonsági játékot
játszottam. Azt hiszem, most vállalnunk kell némi kockázatot.
De a mellényt nem veszem fel.
– Rendben, elmondom, mit fogunk csinálni. A
csomagtartóban leszek. A hátsó ülést talán ellenőrizni fogják,
nem fekszik-e a padlón valaki. A csomagtartót aligha. Elvágom
a vezetékeket, hogy amikor a csomagtartó kinyílik, ne
gyulladjon fel a lámpa. Ha kiszállsz, megpróbállak követni, de
biztonságos követési távolságot kell tartanom. Nem
hibázhatunk. Nem vagyok szuperhős. Lehet, hogy elvesztelek
szem elől, de semmiképpen ne keress a tekinteteddel. Még lopva
se. Valószínűleg profikkal van dolgunk. Azonnal észrevennék.
– Értem.
Rachel teljesen feketébe öltözve állt előttem.

– Úgy festesz, mint aki felolvasásra készül a Village-ben.
– Indulhatunk?
Ebben a pillanatban egy autó fékezett a ház előtt.
Kipillantottam az ablakon, és éreztem, hogy eluralkodik rajtam
a pánik.
– A francba! – mondtam.
– Mi az?
– Regan az, a zsaru, aki az ügyben nyomozott. Legalább
egy hónapja nem láttam. – Rachelre néztem. Arca fehéren
világított a fekete ruhában. – Véletlen egybeesés?
– Kizárt – mondta határozottan.
– Honnan a fenéből szerzett tudomást a váltságdíjról?
Rachel ellépett az ablaktól.
– Valószínűleg nem azért van itt.
– Hanem?
– Szerintem a HNY adta le nekik a drótot arról, hogy ott
jártunk.
Elkomorodtam.
– És most mi legyen?
– Nincs időnk magyarázkodni. Kimegyek a garázsba, és
elrejtőzöm. Kérdezősködni fog rólam. Mondd azt, hogy
visszamentem Washingtonba. Ha nagyon erősködik, tedd
hozzá, hogy régi barátok vagyunk, és hagyd ennyiben. Ki akar
majd hallgatni téged.
– Miért?
De Rachel már elindult a garázs felé.
– Légy határozott, és zavard el minél előbb. A kocsinál
várlak.
Nem tetszett az ötlet, de nem volt időm ellenkezni.
– Oké.

Rachel átvágott a nappalin a garázs felé. Megvártam, amíg
eltűnik a szemem elől. Regan néhány lépésnyire volt a bejárati
ajtótól, amikor kinyitottam.
Elmosolyodott.
– Számított rám? – kérdezte.
– Meghallottam a kocsiját.
Olyan arckifejezéssel bólintott, mintha a kijelentésem
komoly elemzést igényelne.
– Van egy pár perce, dr. Seidman?
– Az igazat megvallva, elég rosszkor jött.
– Ó. – Regan nem állt meg az ajtóban. Ellépett mellettem,
és körülnézett az előszobában. – Készül valahova?
– Mit akar, nyomozó?
– Új információk kerültek a birtokunkba.
Vártam, hogy folytassa.
– Érdekli a dolog?
– Természetesen.
Regan arcára különös, már-már derűs kifejezés ült. A
mennyezetre emelte a tekintetét, mint aki a falfesték színét
tanulmányozza.
– Merre járt ma?
– Távozzon, kérem!
Továbbra is a plafont fürkészte.
– Meglep az ellenségessége – mondta, de egyáltalán nem
tűnt meglepettnek.
– Azt mondta, új információi vannak. Ha igaz, akkor
mondja el őket. Ha nem, akkor távozzon. Nem vagyok
beszélgetős hangulatban.
A tekintete mintha ezt mondta volna: „Nocsak-nocsak”.
– Úgy
hallottam,
ma
délután
felkeresett
egy

magánnyomozó irodát Newarkban.
– Na és?
– Mit keresett ott?
– Nézze, nyomozó, azért szeretném, ha távozna, mert
tisztában vagyok vele, hogy hiába válaszolok a kérdéseire,
semmivel sem jutok közelebb a lányomhoz.
Rám nézett.
– Biztos benne?
– Szépen kérem, hogy menjen el innen. Most azonnal!
– Ahogy akarja. – Regan az ajtó felé indult. Amikor odaért,
megtorpant. – Hol van Rachel Mills?
– Nem tudom.
– Nincs itt?
– Nincs.
– Van valami ötlete, hol lehet?
– Szerintem éppen visszafelé tart Washingtonba.
– Hmm. Honnan ismerik egymást?
– Jó éjszakát, nyomozó.
– Oké, rendben. De még egy utolsó kérdés.
Elnyomtam egy sóhajt.
– Túl sok Columbo-epizódot nézett, nyomozó.
– Való igaz. – Elmosolyodott. – De azért hadd tegyem fel.
Széttárt karral jeleztem, hogy kérdezzen csak.
– Tudja, hogyan halt meg Rachel férje?
– Lelőtték – vágtam rá, és azonnal meg is bántam. Kissé
közelebb hajolt, és a szemembe nézett.
– És azt is tudja, ki lőtte le?
Mozdulatlanul álltam, nem léptem hátrébb.
– Tudja, Marc?
– Jó éjszakát, nyomozó.

– Rachel ölte meg. Közvetlen közelről golyót eresztett a
fejébe.
– Baromság.
– Valóban? Egészen biztos benne?
– Ha ő ölte meg, miért nincs börtönben?
– Jó kérdés – mondta Regan, azzal kilépett az ajtón.
Amikor elért a járda végére, hozzátette: – Esetleg kérdezze majd
meg tőle.

Huszonhatodik fejezet
Rachel a garázsban volt. Felnézett rám, amikor beléptem.
Hirtelen kicsinek tűnt. Félelmet láttam az arcán. A kocsi
csomagtartója nyitva volt. A vezetőülés felőli ajtóhoz mentem.
– Mit akart? – kérdezte.
– Jól sejtetted.
– Tudott a CD-ről.
– Tudott arról, hogy a HNY-nél jártunk. A CD-ről nem
mondott semmit.
Beültem az autóba. Rachel nem erőltette a témát. Nem ez
volt a legmegfelelőbb pillanat, hogy megvitassuk. Mindketten
tisztában voltunk vele. De újfent elgondolkodtam azon, vajon jó
döntést hoztam-e. A feleségemet meggyilkolták. A húgomat
szintén. Valaki engem is megpróbált megölni. Most pedig
megbíztam egy nőben, akit igazából nem is ismerek. Nemcsak a
saját életemet bíztam rá, hanem a lányomét is. Micsoda
ostobaság a részemről! Igaza volt Lennynek. Nem olyan
egyszerű ez. Ami azt illeti, fogalmam sem volt, mi lett
Rachelből. Illúziókba ringattam magamat vele kapcsolatban, és
könnyen lehet, hogy ezért most súlyos árat kell fizetnem.
Rachel hangja riasztott fel tűnődésemből.
– Marc?
– Tessék?
– Szerintem mégis fel kellene venned a golyóálló mellényt.
– Nem.
Határozottabb volt a hangom, mint amilyennek szántam.
Rachel bemászott a csomagtartóba, és magára zárta. A pénzzel

teli táskát az anyósülésre helyeztem. Megnyomtam a
napellenzőre erősített garázsnyitót, és beindítottam a motort.
Elindultunk.
♦

Amikor Tickner kilencéves volt, kapott az anyjától egy könyvet
az optikai illúziókról. Az ember lát egy rajzot, amelyen például
egy nagyorrú öregasszony van. De ahogy tovább nézi, egyszer
csak, puff, már egy fiatal lány van rajta, aki éppen elfordítja a
fejét. Tickner imádta azt a könyvet. Amikor nagyobb lett,
áttért azokra a képekre, ahol valamilyen alakot kell meglátni a
színkavalkádban. Néha hosszú ideig kellett bámulni hozzá.
Sokszor már kételkedni kezdett benne, van-e ott egyáltalán
valami, amikor hirtelen megjelent a kép.
Itt is ez történt.
Tickner tisztában volt vele, hogy egy ügyben vannak olyan
momentumok, amelyek mindent megváltoztatnak – mint
azokon az optikai illúzióra épülő, régi képeken. Az ember lát
egyfajta valóságot, de elég egy apró fejmozdulat, és a valóság
rögtön megváltozik. Semmi sem olyan, mint amilyennek az
imént látszott.
Sosem hitte el a Seidman gyilkosságot-emberrablást
megmagyarázó teóriákat. Mindig olyan érzése volt, mintha egy
könyvet olvasna, amelyből lapok hiányoznak.
Ticknernek nem sok gyilkossági ügye volt az évek során.
Azok többségét a helyi rendőrök oldották meg. De ismert jó
néhány nyomozót a gyilkosságiaktól. A legjobbak mind fura,
különc figurák voltak, élénk fantáziával megáldva. Tickner
tőlük hallotta, hogy minden ügyben van egy pont, ahol az
áldozat „kinyúl” a sírból. Valamilyen módon „beszél” hozzájuk,

és megmutatja nekik a gyilkost. Tickner udvariasan bólogatva
hallgatta ezeket a sületlenségeket. Kacifántos metaforáknak
tartotta őket, amelyeket a zsaruk csak azért mondanak, mert a
közvélemény ezt várja tőlük.
A nyomtató még mindig dolgozott. Tickner az első tizenkét
fotót már látta.
– Mennyi van még? – kérdezte.
Dorfman a számítógép képernyőjére pillantott.
– Még hat.
– Ugyanolyanok, mint ezek?
– Nagyjából igen. Ugyanarról a személyről.
Tickner a fotókat bámulta. Mindegyiken ugyanaz a személy
volt. Fekete-fehér képek voltak, láthatóan az alany tudta nélkül
készítették őket, valószínűleg nagyobb távolságból közelítettek
rá az objektívvel.
A „kinyúl a sírból” duma már nem is tűnt akkora
ostobaságnak. Monica Seidman tizennyolc hónapja halt meg. A
gyilkosa azóta is szabadlábon volt. És most, amikor már minden
remény veszni látszott, az áldozat váratlanul kiemelkedett a
sírból, és rámutatott valakire. Tickner ismét megnézte a
képeket, és próbálta értelmezni, amit látott.
A fotókon szereplő személy, akire Monica Seidman
mutatott, Rachel Mills volt.
♦

A New Jersey autópálya keleti szakaszán észak felé haladva
feltűnik Manhattan látképe a horizonton. Régebben – azokhoz
az emberekhez hasonlóan, akiknek nap mint nap szemük elé
tárult ez a látvány – én is természetesnek vettem. Ma már ez
nincs így. Szeptember 11-e után egy darabig még látni véltem az

ikertornyokat. Úgy jártam velük, mint amikor az ember sokáig
bámul a fénybe: hiába hunytam be a szemem, akkor is láttam
őket. De mint minden, idővel ez a kép is elhalványult.
Megváltozott. Amikor ezen az útvonalon haladok, még mindig
keresem a két tornyot a tekintetemmel. Most sem volt ez
másként. De egyre gyakrabban fordul elő, hogy elfelejtem, hol
álltak pontosan. És ez kimondhatatlanul dühít.
Pusztán megszokásból a George Washington híd alsó
szintjét választottam. Későre járt már, nem volt különösebb
forgalom. Áthajtottam az autópálya-kapun. Próbáltam elterelni
a gondolataimat. Folyamatosan váltogattam a rádiócsatornákat
két talkshow között. Az egyik egy sportadó volt, ahová
betelefonált több Vinny nevű pasas is Bayside-ból, és a hozzá
nem értő edzőkről panaszkodtak, akiknek a munkáját ők sokkal
jobban el tudnák végezni. A másik adón két idióta Howard
Stern-utánzat úgy gondolta, vicces, ha egy egyetemista srác
felhívja az anyját, és közli vele, hogy hererákja van. A két
műsorvezető inkább szánalmas volt, mint szórakoztató, de
legalább sikerült elterelniük egy időre a figyelmemet.
Rachel a csomagtartóban lapult, ami egészen bizarrnak
tűnt, ha jobban belegondoltam. Fogtam a mobiltelefont, és
bekapcsoltam a rádió adóvevő funkciót. Megnyomtam a hívás
gombot, és szinte azonnal megszólalt a jól ismert géphang:
– Menjen a Henry Hudsonon észak felé.
A számhoz emeltem a készüléket, mint egy adóvevőt, és ezt
feleltem:
– Oké.
– Szóljon, amint ráhajtott a Hudsonra.
– Rendben.
Átsoroltam a belső sávba. Tudtam, merre kell menni,

ismertem a környéket. A rezidenséveimet a New York-i
Presbiteriánus Kórházban töltöttem, amely alig tíz saroknyira
volt innen. Ziával és egy Lester nevű kardiológus rezidenssel
laktunk egy albérletben Manhattan felső részén egy art deco
stílusú épületben. Akkoriban ezt a városrészt Washington
Heights északi csücskének hívták, manapság azonban már
inkább a Hudson Heights néven emlegetik, mintha így akarnák
megkülönböztetni – mind lényegében, mind áraiban –
alacsonyabb társadalmi rangba tartozó elődjétől.
– Oké, a Hudsonon vagyok – mondtam.
– Hajtson ki a következő kijáratnál.
– Fort Tryon Park?
– Igen.
Errefelé is ismerős voltam. Fort Tryon felhőként magasodik
a Hudson folyó fölé. Nyugodt oázis, amelynek nyugati oldalán
New Jersey terül el, keletre tőle pedig Riverdale-Bronx. A park
domborzata igen változatos – kőből kifaragott lépcsők, egy
letűnt kor növényvilága, sziklateraszok, hasadékok és
repedések, sűrű bokrok, sziklás lejtők, tágas mezők. Nyaranta
sokszor heverésztem itt rövidnadrágban meg pólóban a zöld
pázsiton Zia és néhány orvosi tankönyv társaságában. A
legjobban a késő délutánokat szerettem, közvetlenül sötétedés
előtt. A lenyugvó nap narancsvörös sugarai szinte földöntúli
fénybe borították a parkot.
Indexeltem, és lehajtottam az autópályáról. Nem voltak
autók a közelemben, és csak néhány lámpa világított. A parkot
éjszakára bezárták, de az út nyitva állt az áthaladó forgalom
számára. Felkapaszkodtam a meredek emelkedőn, és
behajtottam egy középkori erődre emlékeztető épületbe. A
klastrom, amely egykor francia kolostor volt, most a

Metropolitan múzeumhoz tartozott. Termeiben mesés középkori
műtárgyakat állítottak ki. Vagy legalábbis így hallottam.
Legalább százszor jártam a parkban, de a klastrom belsejében
egyszer sem voltam.
Ideális hely a váltságdíj átadására, állapítottam meg – sötét
és csendes, tele van szerpentinekkel, sziklákkal, sűrű erdőkkel,
kikövezett járdákkal és keskeny ösvényekkel. Itt könnyen el
lehet tévedni. És hosszú időre el lehet rejtőzni anélkül, hogy
megtalálnák az embert.
– Ott van már? – kérdezte a géphang.
– Fort Tryonban vagyok, igen.
– Parkoljon le a kávéháznál. Szálljon ki, és sétáljon fel a
körhöz.
♦

A csomagtartóban utazni fülsiketítő volt és kényelmetlen.
Rachel hozott magával egy pokrócot, de a zaj ellen tehetetlen
volt. Táskájában egy elemlámpa is lapult, de nem tervezte,
hogy bekapcsolja. A sötétség sosem zavarta.
A látvány elvonhatja az ember figyelmét. Sötétben jobban
lehet gondolkodni.
Próbálta ellazítani a testét, hogy ne érezze annyira a
bukkanókat, és közben eltűnődött, miért változott meg Marc
viselkedése az indulás előtt. Minden bizonnyal a zsaru mondott
neki valamit, ami felzaklatta. Róla? Feltehetően. Próbálta
kitalálni, mit mondhatott pontosan, és hogyan reagáljon rá.
De ez most nem számított. Úton voltak a találkára az
emberrablókkal. Erre a feladatra kellett összpontosítania.
Rachel újra felvette az ismerős szerepet. Szeretett az FBInál dolgozni. Hiányzott a régi munkája. Talán túlságosan is.

Nem egyszerű menekülésként tekintett rá. Ez volt az egyetlen
dolog, amit igazán szeretett csinálni. Vannak, akik alig várják,
hogy leteljen a munkaidejük, és rohanhassanak haza a
családjukhoz. Rachel ennek pont az ellenkezőjét tette.
Annyi külön töltött év után még mindig volt valami
hasonlóság az ő és Marc élete között: mindketten találtak egy
olyan hivatást, amelyet imádtak. Lehet, hogy a karrier
mindkettőjük számára valamiféle pótszerként működött? Az
igaz szerelem pótszereként? Vagy ez csak belemagyarázás?
Marcnak még mindig megvolt a munkája. Rachelnek már
nem. Ő járt volna rosszabbul?
Nem. Marc gyereke eltűnt. Ezt nem lehetett überelni.
A csomagtartó sötétjében fekete szemfestékkel kente be az
arcát, hogy teljesen észrevétlen tudjon maradni. Az autó
megindult felfelé. Rachel készen állt.
Hugh Reillyra gondolt, arra a rohadékra.
Szakítása Marckal – és minden, ami utána következett –
Hugh hibájából történt. Hugh volt a legjobb barátja az
egyetemen. Azt mondta neki, hogy ő csak ennyit akar. A
barátja lenni. Semmi kényszer. Tiszteletben tartotta, hogy
Rachel már jár valakivel. Valóban ennyire naiv volt vagy
szándékosan tett úgy, mintha az lenne? Azok a férfiak, akik
„csak barátok” akarnak lenni, mindig abban reménykednek,
hogy ők lesznek a következők a sorban, mintha a barátság
lehetőséget nyújtana nekik, hogy a tűz közelében maradjanak,
és gyakorlatozzanak egy kicsit, mielőtt komolyra fordulnának a
dolgok. Hugh hívta fel aznap éjjel Olaszországban puszta
jóindulatból. „A barátod vagyok, és úgy gondolom, erről tudnod
kell.” Persze. Azután elmondta neki, milyen ostobaságot csinált
Marc azon a bulin.

Elég ebből. Elég önmaga ostorozásából. Nem hibáztathatja
örökké Marcot vagy Hugh Reillyt. Hol tartana most, ha az a
rohadék nem üti bele az orrát a dolgába? Lehetetlen lett volna
megmondani. És így hol tart? Erre már egyszerűbb volt a
válasz. Túl sokat ivott. Könnyen felkapta a vizet. A gyomra
egyfolytában rendetlenkedett. Túl sok időt töltött a tévéműsor
lapozgatásával. És ne feledkezzünk meg a csúcspontról sem:
önpusztító kapcsolatba bonyolódott, amelyből a létező
legrosszabb módon lépett ki.
A kocsi elkanyarodott, és elindult fölfelé egy még
meredekebb úton. Rachel a hátára gördült. Nem sokkal később
az autó megállt. Rachel felemelte a fejét. Elillantak önkínzó
gondolatai.
Kezdetét vette az előadás.
♦

A régi klastrom tornyából, mintegy hetvenöt méterrel a Hudson
folyó fölött Heshynek káprázatos látvány tárult a szeme elé: a
Jersey Palisades meredélye a Tappan Zee híd és a George
Washington híd közötti terület. Néhány percig gyönyörködött,
mielőtt a lényegre tért volna.
Seidman az utasításoknak megfelelően lehajtott a Henry
Hudson autópályáról. Senki sem követte. Heshy árgus szemmel
fürkészte az utat. Egyetlen autó sem lassított. Egyetlen autó
sem gyorsított. Senki nem próbált úgy tenni, mintha nem
követné.
Megfordult, egy pillanatra szem elől tévesztette a kocsit,
azután újra megtalálta. Látta Seidmant a kormány mögött.
Senki nem ült mellette. Ez még nem jelentett semmit – valaki
lapulhatott a hátsó ülésen –, de kezdetnek megtette.

Seidman leparkolta az autót. Leállította a motort, és
kinyitotta az ajtót. Heshy a szájához emelte a mikrofont.
– Pavel, készen állsz?
– Igen.
– Egyedül van – mondta Lydia kedvéért. – Kezdhetjük.
♦

– Parkoljon le a kávéháznál. Szálljon ki, és sétáljon fel a körhöz.
Tudtam, hogy a kör alatt a Margaret Corbinról elnevezett
körforgalmat érti. Amikor odaértem, először a közeli játszóteret
pillantottam meg. A színes játékok szinte éltre keltek az
éjszakában. Mindig szerettem ezt a játszóteret, de ma este
mintha a sárgák és a kékek gúnyolódtak volna velem. Városi
fiúnak tartottam magamat. Amikor a közelben laktam, sokszor
elképzeltem, hogy ezen a környéken fogok élni – túl
kifinomultnak tartottam magamat a kertvárosi élethez –,
amihez természetesen az is hozzátartozott, hogy ebbe a parkba
járok a gyerekeimmel. Ezt előjelnek véltem, csak azt nem
tudtam, jó vagy rossz eseményre figyelmeztet.
A telefon recsegni kezdett.
– Balra van egy metrómegálló.
– Oké.
– Menjen le a lépcsőn a lift felé.
Sejthettem volna. Leküld a lifttel, aztán felszállít egy
metróra. Rachel így aligha tud majd követni.
– A lépcsőnél van?
– Igen.
– Ha leér az aljára, jobbra látni fog egy kaput.
Tudtam, hol van. Egy kisebb parkba vezetett, amely csak
hétvégéken volt nyitva. Ideális piknikező helynek számított.

Még pingpongasztalok is voltak, bár hálót és ütőt mindenkinek
magának kellett hoznia. Ezenkívül padokat és asztalokat
állítottak fel. Sok gyerek tartotta itt a szülinapi zsúrját.
Emlékeztem, hogy a kovácsoltvas kaput mindig zárva
tartották.
– Itt vagyok – mondtam.
– Nézzen körül, hogy nem látja-e senki. Nyissa ki a kaput!
Menjen be, és gyorsan csukja be maga mögött.
Belestem. A parkban sötétség honolt. Az utcai lámpák fénye
nem ért el idáig. Nehéz volt a sporttáska. A vállamra vettem.
Hátrafordultam. Sehol senki. Balra néztem. A metróállomás
liftjei mozdulatlanul várakoztak. Egyik kezemet a kapu
kilincsére tettem. Levágták róla a lakatot. A géphang
utasításainak megfelelően még egyszer körülnéztem.
Nem láttam Rachelt.
A kapu nyikorogva nyílt ki. Hangja visszhangot vert az
éjszakában. Beléptem, és hagytam, hogy elnyeljen a sötétség.
♦

Rachel érezte, ahogy megrázkódik az autó, amikor Marc
kiszállt. Csak egy teljes percet várt, de legalább két órának
érezte. Amikor úgy gondolta, most már biztonságos lesz,
résnyire felemelte a csomagtartó hátulját, és kilesett rajta.
Senkit nem látott.
Rachel fegyvert is hozott magával, egy .22 40-es kaliberű
félautomata Glockot, amelyet még az FBI-nál használt, és volt
nála egy Rigel 3501 típusú Gén. 2+ katonai fokozatú éjjellátó
szemüveg is. A Q-Logger jeleit fogadó Palm Pilot a zsebében
lapult.
Nem tartotta valószínűnek, hogy bárki meglátja, ennek

ellenére csak annyira nyitotta fel a csomagtartó tetejét, hogy ki
tudjon mászni belőle. Lekuporodott. Kivette a félautomata
fegyvert és az éjjellátó szemüveget, majd halkan bezárta a
csomagtartót.
Mindig is a terepmunka volt a kedvence – legalábbis a
kiképzésen. Nagyon ritkán fordult elő, hogy efféle álruhás
felderítésre lett volna szükség. Manapság már szinte mindent
high-tech kütyükkel intéztek: furgonok, kémrepülőgépek,
száloptikás kamerák. Nem sok olyan alkalom adódott, amikor
egy ügynöknek sötét ruhában, feketére mázolt arccal kellett
kúsznia az éjszakában.
Leguggolt a hátsó kerék mellett. A távolban látta Marcot,
amint felfelé sétál az úton. A fegyvert a hóna alá erősített tokba
tette, az éjjellátó szemüveget pedig az övére szíjazta. Feltűnés
nélkül elindult Marc után a fűben. A lámpák miatt nem volt
teljesen sötét. Egyelőre nem kellett a szemüveg.
Vékony holdcsík ragyogott ezüstösen az égbolton. A
csillagok nem látszottak. Rachel figyelte, ahogy Marc a füléhez
emeli a telefont, majd a vállára vetette a sporttáskát. Rachel
körülnézett, de nem látott senkit. Vajon ezt a helyet szemelték
ki a pénzátadásra? Nem tűnt rossz választásnak, ha volt
megtervezett menekülő útvonal. Gondolkodni kezdett a
lehetőségeken.
Fort Tryon dombos területen helyezkedett el. Ilyen
helyeken az a legfontosabb, hogy minél magasabban legyen az
ember. Mászni kezdett felfelé, és már éppen talált magának egy
megfelelő búvóhelyet, amikor Marc elindult a park kijárata felé.
A fenébe! Újra meg kellett mozdulnia.
Rachel kommandós módra lemászott a dombról. A
szárazság miatt a fű szúrós volt és szalmaillatot árasztott.

Igyekezett szemmel tartani Marcot, de elveszítette, amikor a
férfi elhagyta a park területét. Rachel vállalta a kockázatot, és
nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt. A park kapujánál
behúzódott egy kőoszlop mögé.
Újra meglátta Marcot, de csak rövid időre.
A telefont a fülére szorítva Marc balra fordult, és eltűnt a
metróaluljáróba vezető lépcsőn.
Nem messze tőle Rachel megpillantott egy kutyát sétáltató
párt. Talán ők is benne vannak, gondolta. De az is lehet, hogy
csak egy kutyát sétáltató pár. Marc eltűnt a szeme elől. Nem
maradt vesztegetni való ideje. Hátát a kőfalnak vetve elindult a
lépcső irányába.
♦

Tickner első gondolata az volt, hogy Edgar Portman úgy néz ki,
mint aki egy Noël Coward-darabból lépett elő. Gondosan
megkötött piros köntöse alatt selyempizsamát viselt. Lábán
bársonypapucs volt. Testvére, Carson, ezzel szemben
megfelelően ziláltnak tűnt. Pizsamája csálén állt rajta. Haja
kócosan meredezett minden irányba. Szeme véreres volt a
kialvatlanságtól.
Egyik Portman sem tudta levenni a tekintetét a CD-n talált
fényképekről.
– Edgar – szólalt meg Carson. – Ne vonjunk le
elhamarkodott következtetéseket.
– Elhamarkodott? – Edgar Tickner felé fordult. – Pénzt
adtam neki.
– Igen, tudom – bólintott Tickner. – Másfél évvel ezelőtt.
– Nem – akarta rávágni Edgar ingerülten, de nem volt
hozzá elég ereje. – Úgy értem, most. Konkrétan ma délelőtt.

Tickner felkapta a fejét.
– Mennyit?
– Kétmillió dollárt. Ismét jelentkeztek a váltságdíjért.
– Miért nem értesített bennünket?
– Na persze – nevetett fel Edgar megvetően. – Mintha
legutóbb olyan remek munkát végeztek volna.
Tickner érezte, hogy felgyorsul a pulzusa.
– Azt akarja mondani, hogy újabb kétmillió dollárt adott a
vejének?
– Pontosan ezt mondom.
Carson Portman még mindig a fotókat bámulta. Edgar a
fivérére pillantott, majd vissza Ticknerre.
– Marc Seidman ölte meg a lányomat?
Carson felállt.
– Ne butáskodj, Edgar.
– Nem téged kérdeztelek, Carson.
Mindketten Ticknerre néztek. Tickner úgy tett, mintha nem
venné észre.
– Azt mondta, találkozott ma reggel a vejével?
Ha Edgar dühös volt, amiért figyelmen kívül hagyták a
kérdését, nem mutatta.
– Kora reggel – felelte. – A Memóriái Parkban.
– Az a nő a fényképeken. – Tickner a fotókra mutatott. –
Vele volt?
– Nem.
– Találkoztak már vele?
Carson és Edgar nemet intett a fejével. Edgar felemelte az
egyik fényképet az asztalról.
– A lányom magánnyomozót fogadott, hogy lefotózza?
– Igen?

– Nem értem. Ki ez a nő?
Tickner ezt a kérdést is elengedte a füle mellett.
– A váltságdíj-követelés ugyanúgy zajlott, mint legutóbb?
– Igen.
– Nem egészen értem. Honnan tudták, hogy nem átverésről
van szó? Honnan tudták, hogy a valódi emberrablókkal van
dolguk?
Carson válaszolt a testvére helyett.
– Átverésnek gondoltuk – mondta. – Legalábbis elsőre.
– És mitől változott meg a véleményük?
– Ismét küldtek hajszálakat. – Carson gyorsan beszámolt a
DNS-vizsgálatról, valamint arról is, hogy dr. Seidman újabb
vizsgálatot kért.
– Odaadták neki az összes hajszálat?
– Igen – felelte Carson.
Edgar ismét belefeledkezett a fényképekbe.
– Ez a nőszemély – köpte a szavakat. – Seidman szeretője
volt?
– Erre nem válaszolhatok.
– Mi másért kérhette a lányom ezeket a fotókat?
Megcsörrent egy mobiltelefon. Tickner elnézést kért, és a
füléhez emelte a készüléket.
– Megvan – mondta O’Malley.
– Micsoda?
– Az autópályakapu-rendszer rögzítette Seidman kocsiját.
Öt perccel ezelőtt hajtott fel a George Washington hídra.
♦

– Menjen végig az ösvényen! – utasított a géphang.
Az első néhány métert még megvilágította a távoli lámpák

fénye. Elindultam. Hamarosan körülölelt a sötétség. A
lábammal tapogattam az utat magam előtt, mint vak ember a
fehér bottal. Egyre kevésbé tetszett ez az egész. Megint
Rachelre gondoltam. Vajon a közelben van? Próbáltam követni
az
ösvényt.
Balra
kanyarodott.
Megbotlottam
a
macskaköveken.
– Oké – mondta a hang. – Álljon meg!
Megálltam. Semmit nem láttam magam előtt. A hátam
mögött elhalványultak az utca fényei. Jobbra tőlem meredek
lejtő kezdődött. A levegőben a városi parkok jellegzetes –
egyszerre friss és áporodott – szaga terjengett. A fülemet
hegyeztem, de semmit nem hallottam az autópálya forgalmának
távoli zúgásán kívül.
– Rakja le a pénzt!
– Nem – vágtam rá. – Előbb látni akarom a lányomat.
– Rakja le a pénzt!
– Megegyeztünk valamiben. Ha megmutatják a lányomat,
megkapják a pénzt.
Nem érkezett válasz. A vérem a fülemben lüktetett.
Gyomrom görcsbe rándult a félelemtől. Egyáltalán nem tetszett
a helyzet. Teljesen kiszolgáltatottnak éreztem magam. A hátam
mögé pillantottam. Megtehetném, hogy futásnak eredek és
ordítani kezdek, gondoltam. Ez a környék sűrűbben lakott, mint
Manhattan. Valaki biztosan kihívná a rendőrséget.
– Dr. Seidman?
– Igen?
Hirtelen egy zseblámpa fénye világított az arcomba.
Pislogva felemeltem a kezem, hogy eltakarjam a szememet.
Hunyorogva próbáltam visszanyerni a látásomat. Lejjebb
eresztették a lámpát. Gyorsan hozzászoktam a vakító fényhez,

de nem volt rá szükség. A fény egy alakra vetült. Kétség sem
férhetett hozzá. Azonnal láttam, mit világítanak meg.
Egy férfi állt előttem. Talán flanelingben, nem vagyok
benne biztos. Inkább csak a körvonalait láttam, a vonásait és a
ruhája színét nem tudtam kivenni. Tehát lehet, hogy azt a részt
csak hozzáképzeltem. A többit azonban nem. Az alakok és
körvonalaik így is félreérthetetlenek voltak.
A férfi mellett, annak térdét átkarolva, egy gyerek állt.

Huszonhetedik fejezet
Lydia azt kívánta, bárcsak világosabb lenne. Látni akarta dr.
Seidman arckifejezését. Ez a vágya egyáltalán nem volt
összhangban annak a kegyetlenségével, amit tervezett. Pusztán
a kíváncsiság hajtotta. Valami annál is mélyebb és ősibb ösztön,
mint ami arra készteti az embert, hogy lassítson, amikor elhajt
egy baleset helyszíne mellett. Gondoljunk csak bele! Ennek a
férfinak elrabolták a lányát. Másfél éve kétségek között
vergődik, álmatlanul hánykolódik, megnevezhetetlen borzalmak
kísértik.
És most végre megláthatta.
Az lett volna a természetellenes, ha nem akarja látni az
arcát.
Teltek a másodpercek. Szándékosan húzta az időt. Tovább
akarta fokozni a feszültséget, azt akarta, hogy a férfi már
semmilyen ellenállásra ne legyen képes, amikor beviszi neki a
kegyelemdöfést.
Lydia elővette a Sig-Saugert, és lerakta maga mellé. Kilesett
a bokor mögül, és próbálta megbecsülni, milyen messze lehet
tőle Seidman. Talán tíz-tizenkét méterre. Ismét a szájához
emelte a telefont, és belesuttogott. Suttogás vagy ordítás – nem
számított. A hangtorzító mindenből ugyanolyat csinált.
– Nyissa ki a táskát!
Leshelyéről látta, hogy Seidman úgy mozog, mintha
transzban lenne. Megtette, amire kérte – ezúttal ellenvetés
nélkül. Lydia előbb a férfi arcába világított a zseblámpával,
majd a táskára irányította a fénycsóvát.

Pénz. Látta a kötegeket. Elégedetten bólintott. Megvan,
amiért jöttek. Kikapcsolta a lámpát.
– Oké – mondta a telefonba. – Rakja le a pénzt a földre!
Induljon el lassan, Tara ott fogja várni.
Látta, ahogy dr. Seidman leteszi a táskát. Hunyorogva
indult arra, ahol reményei szerint a lánya várta. A mozdulatai
kissé merevek voltak, valószínűleg mert az imént elvakította a
fény. Ez csak megkönnyítette Lydia dolgát.
Közelről akarta agyonlőni. Két golyó a fejbe, a biztonság
kedvéért, ha netalán golyóálló mellényt viselne. Lydia kiváló
céllövő volt. Valószínűleg ilyen távolságból is eltalálta volna. De
biztosra akart menni. Ne legyen esélye menekülni.
Seidman lassan közeledett hozzá. Nyolc méterre volt tőle.
Aztán már csak ötre. Amikor mindössze három méter
választotta el őket egymástól, Lydia felemelte a pisztolyt, és
célba vette a férfi fejét.
♦

Rachel tudta, ha Marc metróra száll, nem tudja észrevétlenül
követni. A lépcsőhöz sietett. Amikor odaért, lenézett a sötétbe.
Marc eltűnt. A fenébe! Körülnézett. Egy táblát látott, amely
mutatta, merre vannak a metróhoz vezető liftek. Jobbra egy
csukott kovácsoltvas kaput vett észre. Ezenkívül semmit.
Biztosan az egyik lifttel tart lefelé a metróhoz, gondolta.
És most mi legyen?
Lépéseket hallott a háta mögül. Jobb kezével gyorsan
letörölte a szemfestéket az arcáról, hátha így kevésbé lesz
feltűnő. Bal kezével a háta mögé rejtette az éjjellátó
szemüveget.
Két férfi jött lefelé a lépcsőn. Egyikük elkapta Rachel

tekintetét, és elmosolyodott. Rachel újra megtörölte az arcát, és
viszonozta a mosolyt. A két férfi leért a lépcső aljára, és a liftek
felé fordultak.
Rachel gyorsan végiggondolta a lehetőségeit. A két férfit
felhasználhatja álcaként. Követheti őket a lifthez, kiszállhat
velük együtt, még akár szóba is elegyedhet velük. Ugyan ki
gyanakodna rá? Remélhetőleg Marc metrója még nem indult el.
Ha mégis, akkor... Most nincs helye a negatív gondolatoknak.
Rachel a két férfi után indult, ám hirtelen meglátott
valamit, és megtorpant. A kovácsoltvas kapu. Amelyet jobb kéz
felől látott. Be volt zárva. A táblán az alábbi felirat: NYITVA
CSAK HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON.
A bokrok között azonban Rachel egy elemlámpa fényét
pillantotta meg.
Közelebb lépett a kapuhoz. Próbált bekukucskálni a kapu
rácsai között, de semmi mást nem látott, csak egy elemlámpa
halvány fényét a sűrű bokrok mögött. Közben a háta mögött
pittyegve megérkezett a lift. Kinyílt az ajtaja. A két férfi
beszállt. Nem maradt már idő arra, hogy elővegye a Palm
Pilotot, és ellenőrizze a GPS-t. A lift és a zseblámpa egyébként
is túl közel volt egymáshoz. Nehéz lett volna megállapítani a
különbséget.
A férfi, aki rámosolygott, egyik kezével megfogta az ajtót.
Rachel habozott.
A zseblámpa fénye kialudt.
– Jön? – kérdezte a férfi.
Rachel várta, hogy ismét kigyulladjon a zseblámpa. Hiába.
Megrázta a fejét.
– Köszönöm, nem.
Gyorsan felszaladt a lépcsőn, és próbált egy sötét helyet

találni. Az éjjellátó szemüveg csak sötétben működött. Volt egy
beépített érzékelője, amely megvédte a túl erős fénytől, de
Rachel azt tapasztalta, hogy minél kevesebb a mesterséges fény,
annál jobban használható a szerkezet. Az utcaszintről rá
lehetett látni a parkra. Talált egy viszonylag jó helyet, de még
mindig túl erősek voltak körülötte a fények.
A liftet rejtő kőkockához sietett. Annak a bal oldalán – ha
teljesen a falhoz lapult – volt egy pont, ahová egyik lámpa
fénye sem ért el. Tökéletes. A fák és a bokrok ugyan valamelyest
akadályozták a kilátást, de még így is ez volt a legjobb hely.
Bár a maga kategóriájában könnyűnek számított, az
éjjellátó szemüvegnek így is jókora súlya volt. Inkább egy olyan
modellt kellett volna vásárolnia, amelyet elég a szeme elé
tartania, mint egy távcsövet. A legtöbb éjjellátót úgy is lehetett
használni, ezt viszont nem. Csak úgy működött, ha az ember
felcsatolta az arcára, mint valami maszkot. Ugyanakkor ennek
is megvolt a nyilvánvaló előnye: miután felveszi, mindkét keze
szabad marad.
Miközben a fejére húzta az éjjellátót, ismét megjelent a
fénycsóva odalent a parkban. Rachel próbálta megállapítani,
honnan jön a fény. Mintha helyet változtatott volna. Átkerült a
jobb oldalra. Közelebb hozzá.
De mielőtt pontosan betájolhatta volna, a fénysugár ismét
eltűnt.
Tekintetét arra a pontra szegezte, ahol a lámpát tartó
személy lehetett. Sötét volt. Nagyon sötét. Továbbra is abba az
irányba nézve helyére igazította az éjjellátó szemüveget. Ezek a
szerkentyűk nem varázseszközök. Valójában nem is látnak a
sötétben, csak felerősítik a leghalványabb fényeket is. Most
azonban szinte teljes volt a sötétség. Ez régebben problémát

jelentett, de a legújabb modellek már infravörös reflektorral is
rendelkeztek. Az infravörös fénycsóva az emberi szem számára
láthatatlan.
Az éjjellátó szemüvegek azonban érzékelik.
Rachel felkapcsolta az infravörös reflektort. Az éjszaka
zöldbe borult. Rachel nem lencséken keresztül, hanem egy
foszfor képernyőre kivetítve látta a tájat. A nézőke
felnagyította a képet, amely azért volt zöld, mert az emberi
szem a zöldnek képes a legtöbb árnyalatát megkülönböztetni a
színek közül. Rachel a parkot fürkészte.
Talált valamit.
Homályos volt a kép, de Rachel egy női alakot vélt kivenni.
Az alacsony nő egy bokor mögött kuporgott. A szája elé tartott
valamit. Talán egy telefont. A periférikus látás szinte teljesen
megszűnik ezeknél a szemüvegeknél, és az ember mindössze
harminchét fokos szöget tud bezárni a szemével. Ennek
megfelelően Rachelnek jobbra kellett fordítania a fejét, hogy
lássa, ki elől bujkál a nő. Marcot pillantotta meg, amint éppen
lerakja a kétmillió dollárt tartalmazó sporttáskát.
Marc a nő felé indult. Alig látott a sötétben, úgyhogy kis
lépésekkel közeledett a bokor mögött kuporgó alakhoz.
Rachel újra a nőt nézte. Marc egyre közelebb ért hozzá. A
nő még mindig a bokor mögött guggolt. Marcnak esélye sem
volt, hogy észrevegye. Rachel a homlokát ráncolva tűnődött,
nem értette a helyzetet.
Ekkor a nő felemelte a kezét.
Nem látta pontosan a belógó faágaktól, de a nő mintha
Marcra mutatott volna az ujjával. Már nem voltak messze
egymástól. Rachel hunyorogva meredt az arca elé erősített
képernyőre. Majd hirtelen rádöbbent, hogy a nő nem az ujját

nyújtja maga elé. Túl vastag volt az egy ujjhoz.
Fegyver volt nála. A nő fegyvert szegezett Marcra.
Sötét árnyék vetült Rachel szemüvegére. Hátrakapta a
fejét, kiáltani akart, hogy figyelmeztesse Marcot, amikor
baseballkesztyű méretű kéz tapadt a szájára, és beléfojtott
minden hangot.
Tickner és Regan a New Jersey autópályán haladt. Tickner
vezetett. Regan az anyósülésen ült, és az állát simogatta.
Tickner megrázta a fejét.
– Nem hiszem el, hogy még mindig megvan a szakállkája.
– Talán nem tetszik?
– Enrique Iglesiasnak képzeli magát?
– Kicsodának?
– Erről beszélek.
– Mi baja van a szakállammal?
– Ennyi erővel felvehetne egy pólót ezzel a felirattal:
„Engem is utolért a középkorú férfiak válsága”.
Regan elgondolkodott.
– Igen, igaza van. De ha már itt tartunk, a maga
napszemüvege sem sokkal eredetibb. Néha azt gondolom, hogy
ez része az FBI-ügynökök egységcsomagjának.
Tickner elvigyorodott.
– Segít megdönteni a pipiket.
– Ja, a napszemüveg meg az elektromos sokkoló. – Regan
gondolkodott egy kicsit, majd Ticknerre nézett. – Lloyd?
– Igen.
– Még mindig nem értem.
Már nem a szemüvegekről és a szakállakról beszélgettek.
– Még nem ismerjük a kirakós összes darabját – mondta
Tickner.

– De legalább közeledünk a megoldáshoz?
– Ó, igen.
– Végigvehetnénk, hogy pontosan mit tudunk?
Tickner bólintott.
– Először is a DNS-labor, amelyet Edgar Portman
megbízott, igazat mondott, vagyis a gyerek még életben van.
– Ami elég furcsa.
– Nagyon furcsa. De sok mindent megmagyaráz. Ki az, aki
a leginkább életben akarna tartani egy elrabolt gyereket?
– Az apja – felelte Regan.
– És kinek a fegyvere tűnt el titokzatos módon a gyilkosság
helyszínéről?
– Az apjáé.
Tickner pisztolyt formált a mutató- és a hüvelykujjából,
Reganre mutatott vele, és meghúzta a ravaszt.
– Pontosan.
– Akkor hol volt a gyerek egész idő alatt? – kérdezte Regan.
– Elrejtették.
– Kösz, így már minden világos.
– Komolyan beszélek. Gondoljon csak bele. Mi egyedül
Seidman után nyomoztunk. Alaposan utánanéztünk, és ezzel ő
is tisztában van. Ki a legalkalmasabb személy arra, hogy
elrejtse a gyereket?
Regan most már látta, hová akar kilyukadni.
– A barátnője, akiről nincsen tudomásunk.
– A barátnő, aki korábban az FBI-nál dolgozott. A barátnő,
aki ismeri a módszereinket. Tudja, hogyan szervezzen meg egy
váltságdíjátadást. Hogyan rejtsen el egy gyereket. Ráadásul
ismerhette Seidman húgát, Stacyt is, beszervezhette, hogy
eltereljék magukról a gyanút.

Regan elgondolkodott.
– Oké, tételezzük fel, hogy így történt. Együtt követték el
az egészet. Lenyúlták a kétmillió dollárt és a gyereket. És
aztán? Másfél évig vártak? Majd rájöttek, hogy kell még egy kis
pénz? Nem értem.
– Várniuk kellett, hogy eltereljék magukról a gyanút. Talán
azt akarták, hogy a feleség vagyona végleg átkerüljön Seidman
nevére. Lehet, hogy azért kell az újabb kétmillió, hogy el
tudjanak menekülni.
Regan elkomorodott.
– A legfontosabb kérdést még mindig nem sikerült
megválaszolnunk.
– Mi lenne az?
– Ha Seidman áll az egész mögött, mivel magyarázzuk,
hogy majdnem meghalt? Ez nem egy olyan kis karcolás volt,
amivel el lehet altatni a rendőrség figyelmét. Megállt a szíve. A
mentősök alig tudták megmenteni. Tíz napig gyakorlatilag
kettős gyilkosságként kezeltük az ügyet.
Tickner bólintott.
– Igen, ez jogos felvetés.
– Egyébként is, hová a pokolba igyekszik most? Mit keres a
George Washington híd túloldalán? Maga szerint most jött el a
pillanat, hogy le akar lépni a kétmillió dollárral?
– Elképzelhető.
– Ha maga menekülne, akkor autópályán menne, hogy
mindenki lássa, merre tart?
– Nem, de talán nincs tisztában vele, mennyire egyszerű
nyomon követni.
– Ugyan már, mindenki tudja, milyen egyszerű nyomon
követni – érvelt Regan. – Postán jön a számla. Rajta van, hány

óra hány perckor hajt fel az ember az autópályára. De még ha
annyira ostoba, hogy ezt el is felejti, a barátnője, ez az ex-FBIügynök biztosan nem.
– Rachel Mills. – Tickner lassan bólintott. – Igaza van.
– Köszönöm.
– Akkor milyen következtetést tudunk ebből az egészből
levonni?
– Hogy még mindig halvány fogalmunk sincs róla, mi a fene
folyik itt – felelte Regan.
Tickner elmosolyodott.
– Ismerős helyzet.
Megcsörrent Tickner mobilja. Fölvette. O’Malley hívta.
– Hol van? – kérdezte O’Malley.
– Két kilométerre a George Washington hídtól – felelte
Tickner.
– Lépjen a gázra.
– Miért? Mi van?
– A New York-i Rendőrség kiszúrta Seidman kocsiját –
mondta O’Malley. – A Fort Tryon Parknál parkol, nagyjából
két-három kilométerre a hídtól.
– Tudom, hol van – vágta rá Tickner. – Öt perc, és ott
vagyunk.
♦

Heshy úgy érezte, túl simán mennek a dolgok.
Az őrhelyéről figyelte, ahogy dr. Seidman kiszáll a kocsijából.
Várt egy percet, de senki sem szállt ki utána. Elindult lefelé a
toronyból.
Ekkor vette észre a nőt.
Megtorpant, és a távolból figyelte, ahogy a nő metró a liftje

felé indul. Két pasas volt vele. Ebben még nem lett volna semmi
gyanús, de amikor a nő váratlanul felszaladt a lépcsőn, minden
megváltozott.
Attól kezdve Heshy egy pillanatra sem tévesztette szem
elől. Amikor a nő elrejtőzött a sötétben, Heshy óvatosan
elindult felé.
Heshy tisztában volt vele, hogy ijesztő a megjelenése. Azt is
tudta, hogy az agya kicsit másként működik, mint a legtöbb
emberé. De ez egyáltalán nem zavarta. Akadtak olyanok, akik
Heshyt a megtestesült gonosszal azonosították. Eddig tizenhat
ember élete száradt a lelkén. Tizennégy áldozatát alaposan
megkínozta, mielőtt végzett velük. Hat embert pedig olyan
súlyosan bántalmazott, hogy azt kívánták, inkább ölje meg
őket.
Sokak szerint a Heshyhez hasonló alakok nem értik, mit
tesznek, képtelenek átérezni a másik fájdalmát. Ez nem igaz.
Heshy számára az áldozatai fájdalma egyáltalán nem valami
megfoghatatlan dolog volt. Tudta, mit jelent a fájdalom. Mint
ahogy a szerelmet is ismerte. Szerette Lydiát. Olyan
intenzitással, amelyet sok ember el sem tudna képzelni. Képes
lett volna gyilkolni érte. Meghalni érte. Sokan mondják
ugyanezt a szeretteikről, de vajon hányán tennék meg
valójában, ha arra kerülne a sor?
A sötétben lapuló nő felcsatolt valamit a fejére. Éjjellátó
szemüveg. Heshy látott már ilyet a tévében. Katonák viselték
harc közben. Persze ez még nem feltétlenül jelentette azt, hogy a
nő zsaru. A legtöbb katonai felszerelést bárki beszerezheti a
neten, ha van rá pénze. Heshy a nő mozdulatait figyelte. Akár
zsaru, akár nem, abban a szemüvegben szemtanúja lesz annak,
hogy Lydia gyilkosságot követ el.

El kell hallgattatni, döntötte el Heshy.
Lassan cserkészte be. Hallani akarta, beszél-e valakivel,
hátha rádiókapcsolatban van más egységekkel. De a nő
csöndben volt. Helyes. Valószínűleg tényleg egyedül van,
gondolta.
Alig két méterre lehetett tőle, amikor a nő teste megfeszült.
Elakadt a lélegzete. Heshy tudta, hogy nem várhat tovább.
Termetét meghazudtoló mozgékonysággal a nő mellett
termett, és a szájára tapasztotta a kezét. Hatalmas tenyerével
az orrát is befogta, így az nem kapott levegőt. A másik kezével
megragadta a nő koponyáját hátulról, és megszorította.
Azután a fejénél fogva felemelte a nőt a földről.

Huszonnyolcadik fejezet
Zajt hallottam. Megtorpantam. Jobbra fordultam. Mintha
fentről jött volna a hang, az utcaszint felől. De hiába
meresztettem a szememet, a zseblámpa fényétől még mindig
káprázott a szemem. Ráadásul a fák is takarták előlem a
kilátást. Vártam, hátha újra hallom. Semmi. A hang nem
ismétlődött meg. Valószínűleg semmi fontos, gondoltam. Tara
az ösvény végén vár rá. Bármi egyéb történik is, csak ez számít.
Előre, mondtam magamnak. Tara vár az ösvény végén.
Semmi más nem számít.
Ismét nekiindultam, pillantásra sem méltatva a kétmillió
dollárral kibélelt sporttáskát a hátam mögött. Az is ugyanolyan
volt, mint Tarán kívül minden: lényegtelen. Próbáltam felidézni
az elmosódott alakot, a lámpa felvillanó fényénél megvilágított
sziluettet. Lépkedtem tovább. A lányom. Itt van, alig néhány
méterre tőlem. Kaptam még egy esélyt, hogy megmentsem.
Csak erre szabad koncentrálnom. Ki kell zárnom minden mást.
Semmi sem állíthat meg.
Haladtam tovább a vaksötét ösvényen.
♦

Rachel az FBI-nál alapos kiképzést kapott fegyverkezelésből és
közelharcból. Sokat tanult a Quanticóban eltöltött négy hónap
alatt. Tudta, hogy a valódi verekedések egyáltalán nem
hasonlítanak a tévében látottakra. A valóságban például soha
senki nem próbálkozik köríves fejrúgással. Nem próbál hátat
fordítani ellenfelének, megpördülni, felugrani – semmi ilyesmit.
A sikeres közelharc lényege rendkívül egyszerű. A

legsebezhetőbb pontokat kell megtámadni. Ilyen az orr: egy jól
irányzott ütéstől könnybe lábad az ellenfél szeme. A szem,
természetesen. A torok szintén jó célpont – akit vágtak már
torkon, tudja, hogy ilyenkor többnyire véget is ér a küzdelem. A
lágyék, magától értetődő módon. Mindig ezt hallani. A lágyék
azonban nehéz célpont, mert egy férfi ösztönösen védi. Jobb
inkább csak megtévesztésként használni. Úgy tenni, mintha azt
vennénk célba, és amikor megvédik, más, szabadon hagyott
területre lecsapni.
Léteznek más érzékeny pontok is – a gyomorszáj, a rüszt, a
térd. De ezekkel a technikákkal van egy probléma. A filmekben
a két fél közül a kisebb gyakran legyőzi nagyobb termetű
ellenfelét. Ez a valóságban is előfordulhat, de ha egy nő olyan
kicsi, mint Rachel, támadója pedig olyan hatalmas, mint ez a
férfi, rendkívül kicsi az esélye, hogy a gyengébbik győzzön.
Ráadásul, ha a támadó tudja, mit csinál, akkor az áldozatának
esélyei gyakorlatilag a nullával lesznek egyenlők.
A másik problémát az jelenti egy nő számára, hogy egy
verekedés sosem úgy zajlik, mint a filmekben. Gondoljunk csak
a kocsmákban, sporteseményeken vagy akár játszótereken
látott küzdelmekre. Ezek az összecsapások szinte mindig úgy
végződnek, hogy a felek a földre kerülve birkóznak. A tévében
vagy egy szorítóban azonban többnyire állva püfölik egymást.
A valóságban az egyik általában derékon kapja a másikat,
földre viszi, és ott folyik tovább a küzdelem. Ebben a fázisban,
már nem számít, ki milyen kiképzést kapott, fizikai képtelenség,
hogy Rachel két vállra fektessen egy nála kétszer nehezebb
embert.
Végül, de nem utolsósorban, Rachelt hiába készítették fel és
képezték ki arra, mi a teendő veszélyes helyzetekben –

Quanticóban még egy „makett várost” is felépítettek erre a
célra –, soha nem vett még részt valódi verekedésben. Nem volt
felkészülve a pánikra, a zsibbadtságra lábaiban, arra, hogy az
adrenalin és a félelem keveréke elszívja az erejét.
Rachel nem kapott levegőt. Érezte, hogy egy kéz tapad a
szájára, és rosszul reagált rá. Ahelyett, hogy azonnal rúgkapálni
kezdett volna – a férfi térdét vagy lábfejét véve célba –,
ösztönösen a szájához kapott, hogy lefejtse róla a hatalmas
mancsot. De persze nem sikerült.
A következő másodpercben a férfi a másik kezével satuba
szorította a koponyáját. Ujjai Rachel ínyébe mélyedtek, kis
híján kitörve a fogait. Olyan erő volt ebben a kézben, hogy
Rachel attól félt, tojáshéjként roppantja össze a koponyáját.
Nem ez történt. A férfi inkább felrántotta a földről. Rachel úgy
érezte, a nyaka kiszakad a helyéből. Továbbra sem kapott
levegőt. Támadója még magasabbra emelte. Lába elszakadt a
talajtól. Rachel megragadta a férfi csuklóját, próbálta felhúzni,
enyhíteni a nyakára nehezedő nyomást.
De még mindig nem tudott levegőt venni.
Zúgni kezdett a füle. A tüdeje sajgott. Lábával vadul
kapálózott. Rúgásai elérték a férfit, de olyan erőtlenek voltak,
hogy támadója még csak védekezni sem próbált ellenük. Arcuk
alig néhány centiméterre volt egymástól. Rachel érezte a férfi
leheletét. Az éjjellátó szemüveg félrecsúszott, de nem teljesen,
így az egyik szemével nem látott semmit.
A lüktetés egyre erőteljesebbé vált a fejében. Eszébe
jutottak a kiképzésen tanultak, és körmeit a férfi hüvelykujja
alatti pontba mélyesztette. Semmi reakció. Még erősebben
rugdalózott. Semmi. Levegőre volt szüksége. Úgy érezte magát,
mint egy horogra akadt hal, kétségbeesetten vergődött.

Haldoklott. Eluralkodott rajta a pánik.
A fegyver.
Érte nyúlhatna, jutott eszébe. Ha lenne annyi önuralma és
bátorsága, hogy elengedje a szájára tapadó kezet, akkor
előhúzhatná a zsebéből a fegyvert, és elsüthetné. Ez volt az
egyetlen esélye. Agya lelassult, mintha részeg lenne. Tudta,
hogy hamarosan elveszíti az eszméletét.
Amikor a koponyája már majdnem felrobbant, Rachel
leengedte a bal kezét. A nyaka megfeszült. Rachel attól félt,
gumiszalagként fog elszakadni. Keze megtalálta a
pisztolytáskát. Ujjai megérintették a fegyver markolatát.
De a férfi látta, mire készül. Felemelte a lábát, és keményen
vesén térdelte Rachelt, miközben egy pillanatra sem engedte el
rongybabaként himbálódzó áldozatát. Rachel csillagokat látott
a fájdalomtól. Felakadt a szeme. De nem adta fel. Megmarkolta
a fegyvert. A férfinak nem maradt más választása. Lerakta.
Levegő!
Végre levegőhöz jutott. Próbált uralkodni magán, hogy ne
kezdje mohón nyeldekelni, de a tüdeje máshogy gondolta.
Képtelen volt megakadályozni.
Megkönnyebbülése azonban nem tartott sokáig. A férfi
megakadályozta, hogy előhúzza a fegyverét, majd torkon vágta,
amitől Rachel öklendezve a földre zuhant. A férfi elvette tőle a
fegyvert, elhajította, majd rávetette magát Rachelre. Azonnal
kipréselte a tüdejéből a kevéske levegőt, amit Rachelnek
sikerült beszívnia. A férfi lovagló ülésben elhelyezkedett a
mellkasán, és a torka felé nyúlt.
Ekkor száguldott el mellettük a rendőrautó.
A férfi hirtelen felült. Rachel megpróbált előnyt kovácsolni
a helyzetből, de támadója egyszerűen túl nagy volt hozzá.

Elővett egy mobiltelefont a zsebéből, és a szájához emelte.
– Lelépni! Zsaruk! – suttogta bele sürgető hangon.
Rachel próbált megmozdulni, valamit csinálni. De már nem
maradt ideje rá. Még látta, ahogy a férfi ökölbe szorítja a kezét,
és az arca felé lendíti a karját. Próbált elhajolni előle, de nem
volt hová.
Feje az ütéstől a kövezetnek csapódott, majd elsötétült
előtte a világ.
♦

Amikor Marc elsétált mellette, Lydia kilépett a háta mögött a
bokorból, és felemelte a fegyvert. A férfi tarkójára célzott, ujja
már a ravaszon volt. A „Lelépni! Zsaruk!” figyelmeztetés a
fülébe dugott hangszóróból annyira meglepte, hogy kis híján
meghúzta a ravaszt. De aztán pörögni kezdett az agya. Seidman
ment tovább az ösvényen. Lydia felmérte a helyzetet. Tisztán és
világosan. Eldobta a fegyvert. Ha nincs fegyver, nincs
bizonyíték. Sosem tudják összefüggésbe hozni vele, ha nincs a
birtokában. Mint a legtöbb lőfegyver, ez is lenyomozhatatlan
volt. Lydia természetesen kesztyűt viselt, így ujjlenyomatokat
sem találnak rajta.
De mégis mi akadályozza meg abban, hogy elvigye a pénzt?
Egyszerű járókelő, aki éppen a parkban sétált. Véletlenül
észrevette a táskát, nem igaz? Ha elkapják, eljátssza a
törvénytisztelő polgárt. Éppen a rendőrségre igyekezett vele.
Nincs bűncselekmény. Nincs kockázat.
Legalábbis ahhoz képest, hogy kétmillió dollár lapul a
táskában.
Gyorsan végigpörgette magában az érveket és az
ellenérveket. Minél többet gondolkodott rajta, annál

egyszerűbbnek tűnt a döntés. Fogd a pénzt és fuss! Ugyan mi
történhet, ha elkapják? A világon semmi sem köti a
bűncselekményhez. A fegyvert eldobta. A telefont eldobta.
Valaki nyilván megtalálja majd őket. De egyik sem vezeti el a
zsarukat hozzá vagy Heshyhez.
Zajt hallott. Marc Seidman, aki mostanra nagyjából hat-hét
méterre lehetett tőle, futásnak eredt. Rendben, nem érdekes.
Lydia elindult a pénz felé. Heshy bukkant fel a sarkon. Lydia
folytatta útját, és tétovázás nélkül felkapta a táskát.
Majd Heshyvel az oldalán eltűnt az éjszakában.
Tovább botorkáltam előre. A szemem kezdett hozzászokni a
sötéthez, de még mindig nem múlt el a zseblámpa fényének
vakító hatása. Az ösvény lefelé lejtett. Apró macskakövekkel
volt kirakva. Vigyáznom kellett, nehogy elcsússzak.
Fokozatosan még meredekebbé vált az út, én pedig hagytam,
hogy vigyen magával a lendület, így anélkül meggyorsíthattam
a lépteimet, hogy futásnak erednék.
Jobb kéz felől láttam a Bronxra néző domboldalt. Fények
pislogtak a távolban.
Egy gyerek kiáltását hallottam.
Megtorpantam. Nem volt hangos, de egyértelműen
kisgyerektől származott a kiáltás. Surrogó hang kísérte. A
gyerek ismét felkiáltott. Ezúttal mintha messzebbről. A
surrogás megszűnt, és léptek sietős csattogása váltotta fel.
Valaki szaladt. Egy gyerekkel. Távolodtak tőlem.
Nem!
Futásnak eredtem. A távoli fények elég világosságot
biztosítottak ahhoz, hogy az ösvényen tudjak maradni. Messze
magam előtt drótkerítést pillantottam meg. Amikor odaértem,
láttam, hogy valaki átvágta a dróthálót. Keresztülpréseltem

magam a lyukon, és újra az ösvényen találtam magam. Balra
néztem, a park felé.
Sehol senki.
A pokolba, mi a fene lehetett a baj? Igyekeztem racionálisan
gondolkodni. Koncentrálj! Oké, ha én menekülnék, melyik
irányba mennék? Egyszerű. Jobbra. Kanyargós, keskeny,
sötétbe vesző ösvények. Könnyen el lehet rejtőzni a bokrok
között. Ha én lennék a gyerekrabló, biztosan arra mennék,
állapítottam meg. Egy pillanatra megálltam, hátha újra
meghallom a gyerekhangot. Nem hallottam gyerekhangot,
valami mást azonban igen.
– Hé! – kiáltotta valaki őszinte meglepetéssel a hangjában.
Oldalra billentettem a fejem. A hang egyértelműen jobbról
jött. Helyes. Ismét futni kezdtem, vadul pásztázva a környéket,
a flanelinget kerestem a tekintetemmel. Semmi. Az út továbbra
is lefelé lejtett. Megbotlottam, és majdnem legurultam a
dombról. Rezidenskoromból emlékeztem rá, hogy az ösvény
melletti meredek erdőszakaszokon, ahová a kirándulók sem
merészkednek, errefelé sok a hajléktalan, kuckót készítenek
gallyakból, beköltöznek a sziklás mélyedésekbe. Időnként
neszezést hallani a bokrok mögül, amely túl hangos ahhoz, hogy
mókustól származzon. Néha egy hajléktalan bukkan elő szinte a
semmiből – hosszú haj, csapzott szakáll, orrfacsaró bűz. Nem
messze a helytől, ahol most jártam, volt a férfi prostituáltak
bevett találkahelye, ahol az elővárosi vonatokról leszálló
üzletemberek szükségleteit elégítették ki. Annak idején sokat
kocogtam erre napközben. Gyakran hevertek a járdán használt
óvszerek.
Futottam tovább, a fülemet hegyezve. Az ösvény
keresztúthoz ért. A rohadt életbe! Megint feltettem magamnak a

kérdést, hogy melyik út a kacskaringósabb? Nem tudtam
eldönteni. Már éppen elindultam volna jobbra, amikor zajt
hallottam.
Neszezést a bokorból.
Gondolkodás nélkül széthúztam az ágakat. Két férfi volt.
Egyikük öltönyben. A másik – jóval fiatalabb, farmerban –
előtte térdelt. Az öltönyös káromkodva kiáltott rám. Nem
hátráltam meg, mert ugyanezt a hangot hallottam alig néhány
másodperccel korábban.
Ő kiáltotta azt, hogy „Hé!”.
– Nem látott egy férfit és egy kislányt?
– Takarodjon innét a retkes...
Odaléptem hozzá, és lekevertem neki egy pofont.
– Látta őket?
Az öltönyös pasasnak elkerekedett a szeme a döbbenettől.
Balra mutatott.
– Arra mentek. A hóna alatt vitte a gyereket.
Visszaugrottam az ösvényre. A fák között mentek tovább.
Ha tartják az irányt, a kocsimtól nem messze fognak
előbukkanni. Ismét futásnak eredtem. Elszáguldottam a falon
üldögélő férfi prostituáltak mellett. Egyikük elkapta a
pillantásomat – kék kendőt viselt a fején –, bólintott, és
mutatta, hogy maradjak az ösvényen. Biccentettem, hogy
köszönöm. Rohantam tovább. A távolban megláttam a park
fényeit. Az egyik lámpaoszlop alatt elsuhant a flanelinges férfi,
hóna alatt Tarával.
– Állj! – ordítottam. – Állítsák meg!
De eltűntek a szemem elől.
Segítségért kiabálva szaladtam tovább, de nem reagált
senki. Amikor elértem arra a helyre, ahonnan a szerelmesek a

tájban szoktak gyönyörködni, ismét megpillantottam a
flanelinget. Éppen átugrott a falon, be az erdőbe. Tiszta
erőmből rohantam abba az irányba, de amikor befordultam a
sarkon, kiáltás harsant mögöttem:
– Megállni!
Hátranéztem. Egy zsaru volt az. A kezében fegyverrel.
– Megállni!
– Nála van a lányom! Arra ment!
– Dr. Seidman?
Ismerős hang jobbról. Regan volt az. Mi a franc folyik itt?
– Jöjjenek utánam!
– Hol van a pénz, dr. Seidman?
– Nem érti – hadartam. – Most ugrottak át azon a falon.
– Kik?
Tudtam, hová vezet ez az egész. Két zsaru is célba vett a
fegyverével. Regan összefont karral meredt rám. Tickner
bukkant fel mögötte.
– Beszéljük meg, rendben?
Nincs rendben. Csak nem fognak rám lőni, gondoltam. Vagy
ha igen, az sem érdekel. Ismét nekiiramodtam. Üldözőbe vettek.
A zsaruk fiatalabbak voltak nálam, és kétségkívül jobb
kondícióban. Nekem azonban volt egy nagy előnyöm velük
szemben. Önkívületi állapotban voltam. Átvetődtem a fal
fölött, és elestem a meredek lejtőn. A rendőrök követtek, de
azért jóval elővigyázatosabbak voltak.
– Megállni! – kiáltották újra.
Túl erősen lihegtem ahhoz, hogy magyarázkodni tudjak.
Azt akartam, hogy utánam jöjjenek, de ne kapjanak el.
Behúztam a nyakamat, és megindultam lefelé a lejtőn.
Száraz fű tapadt a bőrömre és a hajamba. Por ment a

szemembe. Valami kaparta a torkomat. Ahogy felgyorsultam,
nekiütköztem egy fatörzsnek. Éles fájdalom hasított a
bordáimba. Hallottam a reccsenést. Alig kaptam levegőt, de
nem álltam meg. Kijutottam az ösvényre. A zsaruk lámpái a
nyomomban. Látótávolságon belül voltak, de jócskán
lemaradva. Ahogy elterveztem.
Az ösvényre érve előbb jobbra, majd balra néztem. Egyik
irányban sem láttam a flanelinget vagy Tarát. Megint
megpróbáltam kitalálni, merre menekülhettek. Semmi nem
jutott eszembe. Megálltam. A rendőrök egyre közelebb értek.
– Megállni! – harsant fel sokadszor is a hátam mögül.
Jobbra vagy balra? Ötven-ötven százalék esély.
Már éppen elindultam volna balra, amikor megláttam a kék
fejkendős fickót, aki egyszer már segített. Ezúttal megrázta a
fejét, és az ellenkező irányba mutatott.
– Köszönöm – mondtam.
Lehet, hogy válaszolt valamit, de azt már nem hallottam,
mert ismét futásnak eredtem. Visszaértem ugyanahhoz az
átvágott drótkerítéshez, ahol egyszer már jártam. Lépteket
hallottam, de túl messze voltak. Felnéztem, és újra megláttam a
flanelinges férfit. A metró lépcsője mellett állt. Mintha levegő
után kapkodott volna.
Felgyorsítottam.
Ő is.
Talán ötven méter lehetett köztünk a távolság. Neki
azonban egy gyereket is cipelnie kellett. Lehetetlen, hogy ne
érjem utol. Minden erőmet megfeszítve rohantam.
– Álljon meg! – kiáltotta ugyanaz a zsaru, gondolom, a
változatosság kedvéért. Reméltem, hogy nem fognak tüzet
nyitni rám.

– Visszament az utcára! – ordítottam. – Nála van a lányom.
Nem tudom, hallották-e vagy sem. Elértem a lépcsőhöz, és
hármasával vettem a fokokat. Ismét kijutottam a parkból,
elértem a Margaret Corbin körforgalomhoz. A játszótérre
néztem. Semmi mozgás. Végigpillantottam a Fort Washington
Avenue-n, és megláttam egy alakot futni a Szent Cabrini
középiskola előtt, a kápolna közelében.
Különös módon működik az emberi agy, sosem lehet
kiszámítani, milyen emlékek villannak fel. A Cabrini-kápolna
Manhattan egyik legszürreálisabb helye. Zia egyszer elrángatott
egy misére anélkül, hogy elmondta volna, miért számít a
kápolna zarándokhelynek. Azonnal megértettem, miben rejlik a
vonzereje. Szent Cabrini anya 1901-ben halt meg, de
bebalzsamozott holttestét egy átlátszó üvegkoporsóban tartják.
Az az oltár. A pap a tetem fölött vezényli le a szertartást. Nem
én találtam ki, tényleg így van. Szent Cabrini anyát ugyanaz a
pasas balzsamozta be, mint aki Lenint a Szovjetunióban. A
kápolna nyitva áll a látogatók előtt. Még ajándékboltja is van.
A lábam kezdett elnehezülni, de nem álltam meg. A zsaruk
kiáltását már nem hallottam. Gyorsan hátrapillantottam. Az
elemlámpák fénye messze mögöttem villogott.
– Ide! – kiáltottam nekik. – A Cabrinihez!
Ismét felgyorsítottam. Elértem a kápolna bejáratát. Zárva
volt. A flanelinget sehol sem láttam. Pánikba esve néztem körül.
Elveszítettem őket. Eltűntek.
– Erre! – kiabáltam abban a reményben, hátha a rendőrség
vagy Rachel (esetleg mindkettőjük) meghallja.
De legbelül összetörtem. Odalett az esély. A lányom ismét
eltűnt. A tudat mázsás súlyként nehezedett a mellkasomra.
Ekkor hallottam meg, hogy felbőg egy autó motorja.

A hang irányába kaptam a fejemet. Ismét futni kezdtem,
miközben az utcát pásztáztam. Megmozdult egy autó. Tíz
méterre lehetett tőlem. Egy Honda Accord. Megjegyeztem a
rendszámtábláját, noha tudtam, hogy teljesen feleslegesen
teszem. A sofőr még azzal volt elfoglalva, hogy kimanőverezze
az autót a parkolóhelyről. Nem láttam, ki ül a kormánynál, de
nem volt időm tétovázni.
A Honda éppen kidugta az orrát, és indulni akart, amikor
elértem a vezetőülés melletti ajtót. Megragadtam az ajtó
fogantyúját – szerencsére nem volt bezárva. Nem volt ideje
becsukni a nagy rohanásban.
Több dolog is történt gyors egymásutánban. Ahogy húzni
kezdtem az ajtót, benéztem az ablakon. Valóban a flanelinges
férfi volt az. Gyorsan reagált. Megfogta az ajtót belülről, és
próbálta csukva tartani. Még erősebben húztam. Az ajtó
résnyire kinyílt. A férfi a gázra lépett.
Próbáltam futni az autó mellett, ahogy a filmekben szokták.
A probléma csak az, hogy a kocsik gyorsabbak, mint az
emberek. De nem állt szándékomban elengedni. Vannak
történetek, amelyekben – bizonyos körülmények között – valaki
emberfeletti teljesítményre képes. Átlagemberek, akik autókat
emelnek fel a földről, hogy kiszabadítsanak alóla valakit. Nem
hiszem el ezeket a történeteket. Gondolom, maguk sem.
Nem akarom azt mondani, hogy felemeltem az autót, mert
nem így történt. De kitartottam. Beékeltem az ujjaimat, és
megkapaszkodtam az első és a hátsó ajtót elválasztó oszlopban.
Mindkét kezemet bedugtam az ajtó résébe, és közben azt
kívántam, bárcsak satu lenne az ujjaim helyén. Nem fogom
elengedni. Bármi történjék is.
Ha kitartok, a lányom életben marad. Ha elengedem, a

lányom meghal.
Elég a koncentrálásból. Az eltávolításból. Ez a gondolat, ez
az egyenlet egyszerű volt, mint a lélegzetvétel.
A flanelinges férfi beletaposott a gázba. Az autó felgyorsult.
Próbáltam fellépni valahová, de nem sikerült. A lábam
lecsúszott a hátsó ajtóról, és fájdalmasan koppant az aszfalton.
Éreztem, hogy a bokámról lehorzsolódik a bőr, ahogy húz maga
után a Honda. Próbáltam újra talpra állni, de nem sikerült. A
fájdalom szinte elviselhetetlen volt, mégsem foglalkoztam vele.
Kitartottam.
Tudtam, hogy a gravitáció ellenem dolgozik. Bármennyire
akarom, már nem sokáig tudom tartani magamat. Tennem kell
valamit. Megpróbáltam bemászni a kocsiba, de nem voltam elég
erős. Nyújtott karral kapaszkodtam, a testem most már
gyakorlatilag vízszintesen lebegett. Vaktában rugdalózni
kezdtem, amíg végül megakadt valamiben a jobb lábfejem. Az
antenna volt az a kocsi tetején. Elbírja vajon a súlyomat? Nem
tartottam valószínűnek. Arcom a hátsó ajtó ablakához
préselődött. Láttam a gyerekülést a kocsi belsejében.
Üres volt.
Pánik hasított belém. Éreztem, hogy csúszik le a kezem.
Mindössze húsz-harminc métert tehettünk meg. Arcom az
üvegre tapadt, orrom újra és újra a kocsi oldalának ütődött,
egész testem tele volt horzsolásokkal és zúzódásokkal, de így is
sikerült vetnem egy pillantást az anyósülésen ülő gyerekre. A
sokkoló felismerés lefeszítette ujjaimat a kocsiról.
Megint csak különös, ahogyan az emberi agy működik. Az
első gondolatom az orvosé volt: a gyereknek hátul kellene ülnie.
A Honda Accordok első üléseit légzsákokkal szerelték fel.
Tizenkét év alatti gyermeknek soha nem lenne szabad elöl ülnie.

Kisgyerekek csak megfelelő gyerekülésben utazhat. Ez a
törvény. Gyerekülés nélkül, az anyósülésen... ez duplán
veszélyes.
Nevetséges gondolatok. Vagy talán természetesek.
Akárhogy is, nem ezért adtam fel a küzdelmet.
A flanelinges férfi jobbra rántotta a kormányt. Hallottam,
ahogy csikorognak a kerekek. A kocsi elfordult, az ujjaim
lecsúsztak. Elengedtem az autót. A levegőbe emelkedtem.
Jókora puffanással értem földet, és métereket csúsztam az
aszfalton, mint egy eldobott kavics. Hallottam a rendőrautók
szirénáit. Gyanítottam, hogy üldözőbe veszik a Honda
Accordot. De már nem számított. Csak egy futó pillantást
tudtam vetni az autó belsejébe. De az is elegendő volt, hogy
megállapítsam az igazságot.
Nem az én lányom ült az autóban.

Huszonkilencedik fejezet
A New York-i Presbiteriánus Kórházban voltam, egykori
tanulóéveim helyszínén. Egyelőre még nem röntgeneztek meg,
de szinte biztos voltam benne, hogy elrepedt az egyik bordám.
Semmi mást nem lehet vele csinálni azonkívül, hogy az ember
teletömi magát fájdalomcsillapítóval. Fájni fog. Felkészültem
rá. Rendesen lehorzsoltam magam. A jobb lábamon jókora
vágás éktelenkedett, úgy nézett ki, mintha egy cápa harapott
volna meg. Mindkét könyökömről lejött a bőr. De mindez nem
számított.
Lenny rekordidő alatt ért be a kórházba. Azért kértem,
hogy jöjjön be, mert nem tudtam eldönteni, hogyan kezeljem
ezt az egész helyzetet. Eleinte majdnem meggyőztem magamat,
hogy tévedtem. Elvégre egy gyerek változik, nem igaz? Hat
hónapos kora óta nem láttam Tarát. Sokat növekszik egy
gyerek ebben az időszakban. Csecsemőből tipegő kisgyerek lesz.
Én pedig egy mozgó autó oldalán kapaszkodtam, az isten
szerelmére. Mindössze egyetlen pillanatra láttam.
De akkor is tudtam.
A kocsiban ülő sápadt kisgyerek fiúnak tűnt, és inkább
három évesnek saccoltam, nem kettőnek.
Az pedig egészen biztos, hogy nem Tarát láttam.
Tudtam, hogy Tickner és Regan kérdéseket fog feltenni.
Szerettem volna együttműködni velük. Arra is kíváncsi voltam,
honnan a pokolból szereztek tudomást a váltságdíj átadásáról.
Rachel egyelőre nem bukkant fel. Vajon ő is a kórház
valamelyik osztályán fekszik? De nemcsak ő járt a fejemben,

hanem a pénz, a Honda Accord és a flanelinges férfi is. Elkapták
a rendőrök? Ő rabolta el a lányomat másfél évvel ezelőtt – vagy
már az első váltságdíj is átverés volt? Ha igen, akkor hogyan
illik a képbe a húgom, Stacy?
Egyszóval össze voltam zavarodva. Ekkor rontott be az
ajtón Lenny, azaz Cujo.
Khakiszínű nadrágot és rózsaszín Lacoste pólót viselt.
Rémült tekintete gyerekkori emlékeket idézett fel bennem.
Félretolt egy ápolónőt az útból, és az ágyamhoz sietett.
– Mi a fene történt?
Már nyitottam a számat, hogy mindent elmondjak neki, de
Lenny felemelte az ujját. Az ápolónőhöz fordult, és megkérte,
hogy menjen ki. Amikor kettesben maradtunk, bólintott, hogy
kezdhetem. Elmeséltem neki, hogyan találkoztam Edgarral a
parkban, majd beszámoltam Rachelről, az érkezéséről, az
előkészületekről, a kütyükről, az emberrablók hívásairól, a
pénzátadásról, a Hondáról. Azután visszamentem az időben, és
beszéltem neki a pincében talált CD-ről. Lenny sokszor
közbeszólt – mindig közbeszól –, de nem olyan gyakran, mint
szokott. Láttam, hogy átsuhan valami az arcán, talán – bár nem
akarok túl sok mindent belemagyarázni – rosszulesett neki,
hogy nem hozzá fordultam azonnal. De az arckifejezés hamar
eltűnt. Lenny fokozatosan összeszedte magát.
– Mit gondolsz? Elképzelhető, hogy Edgar szórakozik veled?
– kérdezte.
– Ugyan miért tenné? Ráadásul ő az, aki négymilliót bukott
ezen az egészen.
– Akkor nem, ha ő tervelte ki.
Elhúztam a számat.
– Ennek semmi értelme.

Lennynek nem tetszett a válaszom, de ő sem tudott jobbat
mondani.
– Rachel hol van most?
– Nincs itt? – kérdeztem.
– Szerintem nincs.
– Akkor nem tudom.
Egy pillanatra mindketten elhallgattunk.
– Lehet, hogy visszament a házba – mondtam.
– Igen. Lehet.
Minden meggyőződés hiányzott a hangjából.
Tickner lépett be az ajtón. Napszemüvegét feltolta kopasz
fejére. Elég bizarr látványt nyújtott. Ha lehajol, és rajzol egy
szájat a homlokára, úgy nézett volna ki, mint akinek két arca
van. Regan követte tánclépésekkel, bár az is lehet, hogy csak a
szakállkája miatt tűnt olyan furcsának.
– Tudunk a váltságdíjról – vágott bele Tickner. – Tudjuk,
hogy az apósa újabb kétmillió dollárt adott magának. Tudjuk,
hogy ma délelőtt felkereste a HNY magánnyomozó irodát, és
egy CD-ROM jelszaváról érdeklődött, amely a néhai feleségéé
volt. Tudjuk, hogy Rachel Mills magával volt, és nem tért
vissza Washingtonba, mint ahogy azt Regan nyomozónak
mondta az este folyamán. Úgyhogy ugorjuk át az előjátékot.
Tickner közelebb lépett. Lenny ugrásra készen figyelte.
Regan összefonta a karját, és a falnak támaszkodott.
– Kezdjük a váltságdíjjal – mondta Tickner. – Hol van a
pénz?
– Nem tudom.
– Valaki elvitte?
– Nem tudom.
– Hogyhogy nem tudja?

– Azt mondta, rakjam le.
– Ki mondta?
– Az emberrabló. A telefonban.
– Hol rakta le?
– A parkban. Az ösvényen.
– És aztán mi történt?
– Azt mondta, menjek tovább előre.
– És maga továbbment?
– Igen.
– És aztán?
– Aztán gyerekkiáltást hallottam, és valaki futni kezdett.
Én meg utánuk rohantam.
– És a pénz?
– Már mondtam. Nem tudom, mi történt a pénzzel.
– És Rachel Mills? – kérdezte Tickner. – Ő hol van?
– Nem tudom.
Lennyre pillantottam, de ő Tickner arcát tanulmányozta.
Vártam.
– Azt hazudta nekünk, hogy Rachel Mills visszament
Washingtonba, így van? – kérdezte Tickner.
Lenny a vállamra tette a kezét.
– Ne minősítsük az ügyfelem kijelentéseit.
Tickner úgy nézett Lennyre, mintha aki odapottyantott az
orra elé a padlóra. Lenny rezzenéstelen arccal állta a tekintetét.
– Azt mondta Regan nyomozónak, hogy Rachel Mills
visszament Washingtonba, igaz?
– Azt mondtam, nem tudom, hol van – helyesbítettem. –
Azt mondtam, talán visszament.
– És hol volt akkor valójában?
– Ne válaszolj – szólt közbe Lenny.

Egy kézmozdulattal jeleztem neki, hogy minden rendben.
– A garázsban volt – mondtam.
– Miért nem árulta el ezt Regan nyomozónak?
– Mert a váltságdíj-átadásra készültünk. Nem akartuk,
hogy bármi lelassítson bennünket.
Tickner is összefonta a karját a mellkasa előtt.
– Ezt nem értem.
– Akkor tegyen fel egy újabb kérdést – szólalt meg Lenny.
– Miért vett részt Rachel Mills a váltságdíj átadásában?
– Régi barátom – feleltem. – És tudtam róla, hogy korábban
az FBI különleges ügynöke volt.
– Aha – bólintott Tickner. – Szóval úgy gondolta, hogy
Mills tapasztalata a segítségére lehet?
– Igen.
– De Regan nyomozót vagy engem nem hívott fel.
– Így van.
– Miért?
Lenny megelőzött a válasszal.
– Azt maguk is pontosan tudják.
– Azt mondták, ne szóljak a zsaruknak – feleltem. – Mint
legutóbb. Nem akartam újra kockáztatni. Ezért hívtam
Rachelt.
– Értem. – Tickner Reganre pillantott. Regan tekintete a
távolba meredt, mint akinek elkalandoztak a gondolatai. –
Azért választotta őt, mert korábban az FBI-nál dolgozott?
– Igen.
– És mert maguk ketten... – Tickner bizonytalan
mozdulatot tett a kezével – ...közel álltak egymáshoz.
– Sok évvel ezelőtt – tettem hozzá.
– Már nem?

– Már nem.
– Hmm, szóval már nem – ismételte Tickner. – Mégis úgy
döntött, hogy őt hívja fel egy olyan ügyben, amikor a gyermeke
élete a tét. Érdekes.
– Örülök, hogy így gondolja – szólalt meg Lenny. – Elárulná
végre, hová akar kilyukadni?
Tickner ügyet sem vetett rá.
– A mai napot megelőzően mikor találkozott utoljára
Rachel Millsszel?
– Mit számít ez? – kérdezte Lenny.
– Kérem, válaszoljon a kérdésemre.
– Addig nem, amíg...
De Lenny karjára tettem a kezem, és beléfojtottam a szót.
Tudtam, mit csinál. Automatikusan felvette az ellenfél szerepét.
Értékeltem az erőfeszítését, de minél előbb túl akartam lenni
ezen az egészen.
– Nagyjából egy hónapja – mondtam.
– Milyen körülmények között?
– Összefutottunk a Stop&Shopban a Northwood Avenue-n.
– Összefutottak?
– Igen.
– Úgy érti, véletlenül? Egyikük sem tudta, hogy ott lesz a
másik?
– Igen.
Tickner megfordult, és ismét Reganre nézett. Regan
továbbra is teljesen mozdulatlanul állt. Még a szakállkáját sem
simogatta.
– És azelőtt?
– Mi előtt?
– Mielőtt „összefutott” Rachel Millsszel a Stop&Shopban,

mikor találkoztak utoljára? – kérdezte Tickner, és a hangjából
áradt a gúny.
– Egyetemista korunkban – feleltem.
Tickner ismét Regan felé fordult, arcáról sütött a
hitetlenkedés. Amikor megint rám nézett, napszemüvege a feje
búbjáról visszacsúszott az orrára. Egy mozdulattal visszatolta
tar koponyájára.
– Azt akarja mondani, dr. Seidman, hogy egyetemista kora
óta most először találkozott Rachel Millsszel?
– Pontosan.
Tickner egy pillanatig értetlenkedve nézett rám. Lenny
mondani akart valamit, de végül mégsem szólalt meg.
– Telefonon beszéltek egymással? – kérdezte Tickner.
– A mai napot megelőzően?
– Igen.
– Nem.
– Soha? Soha nem beszéltek egymással telefonon? Még
akkor sem, amikor együtt jártak?
– Jesszusom, micsoda kérdés ez? – szólt közbe Lenny.
Tickner ingerülten Lenny felé fordult.
– Valami problémája van?
– Igen, idióták a kérdései.
Farkasszemet néztek egymással. Én törtem meg a csöndet.
– Egyetemista korunk óta nem beszéltem Rachellel
telefonon. Tickner rám nézett. Most már nem is próbálta
leplezni hitetlenkedését. A háta mögött álló Reganre
pillantottam. A nyomozó magában bólogatott. Mindketten ki
voltak zökkenve, ezért megpróbáltam kihasználni az alkalmat.
– Megtalálták a férfit és a gyereket a Honda Accordban? –
kérdeztem. Tickner egy másodpercig gondolkodott, mielőtt

válaszolt volna.
Ismét Reganre nézett, aki megvonta a vállát, mintha azt
mondaná: miért is ne?
– Megtaláltuk a kocsit a Broadway és a 145-ik utca sarkán,
de üres volt. Pár órája lopták el. – Tickner elővette a noteszét,
de nem nézett bele. – Amikor megláttuk magát a parkban, a
lányáról kiabált. Azt gondolja, hogy ő volt a gyerek a kocsiban?
– Akkor azt gondoltam.
– De már nem?
– Nem – feleltem. – Nem Tara volt az.
– Mitől változott meg a véleménye?
– Láttam a gyereket.
– Kisfiú volt?
– Igen, azt hiszem.
– Mikor látta?
– Amikor ráugrottam a kocsira.
Tickner széttárta a karját.
– Mi lenne, ha az elejétől elmondaná nekünk, mi is történt
pontosan? Elmeséltem nekik ugyanazt a történetet, amit
Lennynek is. Regan egy másodpercre sem mozdult el a faltól.
Továbbra sem szólt egy szót sem. Ezt különösnek találtam.
Miközben beszéltem, Tickner egyre izgatottabbá vált. Kopasz
fején megfeszült a bőr, amitől a napszemüveg lassan
előrecsúszott. Tickner folyamatosan igazgatta. Láttam, hogy a
halántékán lüktet az ér. Megfeszült az állkapcsa.
Amikor végeztem, Tickner csak ennyit mondott:
– Maga hazudik.
Lenny gyors mozdulattal Tickner és az ágyam közé állt.
Egy pillanatig azt hittem, összeverekszenek, amiből – legyünk
őszinték Lenny aligha került volna ki győztesen. De Lennyt ez

sosem zavarta. Eszembe jutott, amikor harmadikos korunkban
Tony Merullo belém kötött. Lenny akkor is közénk állt, bátran
szembenézett Tonyval, aki alaposan ellátta a baját.
Lenny egészen közel hajolt a nála nagyobb termetű ügynök
arcához.
– Mi a fene ütött magába, Tickner ügynök?
– Az ügyfele hazudik.
– Uraim, a kihallgatásnak vége. Távozzanak!
Tickner is előrehajolt, homloka hozzáért Lennyéhez.
– Bizonyítékunk van rá, hogy hazudik.
– Mutassák – vágta rá Lenny. Majd: – Nem, várjon, mégse.
Nem akarom látni. Letartóztatják az ügyfelemet?
– Nem.
– Akkor húzzanak innen a jó büdös francba!
– Lenny – szóltam közbe.
Lenny még egyszer Tickner szemébe nézett, hogy mutassa,
nem ijedt meg tőle, majd felém fordult.
– Hadd fejezzék be – mondtam.
– Rád akarja kenni az egészet.
Vállat vontam, mert igazából nem érdekelt. Lenny látta
rajtam. Oldalra lépett. Intettem Ticknernek, hogy ne kíméljen.
– Találkozott Rachellel a mai napot megelőzően is –
jelentette ki határozottan.
– Már mondtam, hogy...
– Ha nem találkozott és nem beszélt Rachel Millsszel,
honnan tudta, hogy szövetségi ügynök volt?
Lenny elnevette magát.
Tickner villámgyorsan felé fordult.
– Mi olyan vicces ebben?
– Az, okostóni, hogy a feleségem és Rachel Mills barátnők.

Ez láthatóan megzavarta Ticknert.
– Micsoda?
– A feleségem hetente beszél Rachellel telefonon. Mi
mutattuk be őket egymásnak. – Lenny ismét felnevetett. – Ez
lenne a bizonyíték?
– Nem, nem ez a bizonyíték – csattant fel Tickner
védekezőén. Ez a mese, hogy váltságdíjat követelnek, mire
maga felhívja egy régi barátnőjét. Miből gondolja, hogy ezt
bárki beveszi?
– Miért? Maguk szerint mi történt? – kérdeztem vissza.
Tickner nem válaszolt.
– Azt hiszik, én tettem, igaz? Ez megint egy trükkös átverés
volt, hogy kiszedjek újabb kétmillió dollárt az apósomból?
Lenny próbált lecsillapítani.
– Marc...
– Nem, hadd mondjam végig. – Próbáltam bevonni Regant,
de a nyomozó továbbra is úgy állt az ajtó mellett, mint aki
gondolatban máshol jár, ezért Ticknerhez intéztem a szavaimat.
– Tényleg azt hiszi, én rendeztem meg ezt az egészet? Miért
találtam ki ezt a találkozót a parkban? Honnan tudtam, hogy
követni fognak? A pokolba is, még mindig nem tudom, hogyan
jöttek rá. Miért ugrottam rá arra az autóra? Miért nem tettem
csak el simán a pénzt, és találtam ki valami mesét Edgarnak?
Ha én állok a háttérben, a flanelinges fickót is én béreltem fel?
Miért? Miért vontam be még egy embert vagy egy lopott autót?
Gondolkodjanak már, ennek így semmi értelme!
Reganre néztem, aki még mindig nem adott életjelet.
– Regan nyomozó?
De csak ennyit válaszolt:
– Nem őszinte velünk, Marc.

– Micsoda? – kérdeztem. – Miért ne lennék őszinte
magukkal?
– Azt állítja, hogy a mai napot megelőzően utoljára
egyetemistaként beszélt Rachel Millsszel telefonon.
– Igen.
– Van egy híváslistánk, Marc. Három hónappal azelőtt,
hogy a feleségét meggyilkolták, Rachel felhívta a maguk
otthoni számát. Ezt mivel magyarázza?
Segélykérően fordultam Lenny felé, de ő is értetlenül nézett
rám. Ez csak valami tévedés lehet.
– Nézze – mondtam. – Megvan Rachel mobilszáma. Hívjuk
fel, és derítsük ki, hol van.
– Hívjuk – bólintott Tickner.
Lenny felemelte az ágy melletti telefont. Megadtam neki
Rachel számát. Figyeltem, ahogy tárcsáz, és közben próbáltam
összeilleszteni magamban a kirakós darabkáit. Lenny a
fülemhez tartotta a kagylót. Hatszor kicsöngött, aztán
bekapcsolt a hangpostafiók, és Rachel hangját hallottam, hogy
hagyjak üzenetet.
Regan végre ellépett a faltól. Az ágyam mellé húzott egy
széket, és leült.
– Marc, mennyit tud Rachel Millsről?
– Eleget.
– A barátnője volt?
– Igen.
– Mennyi ideig?
– Két évig.
Regan széttárta a karját, és tágra nyílt szemmel nézett rám.
– Látja? Tickner ügynökkel ezért nem értjük még mindig,
miért őt hívta fel. Rendben van, szerelmesek voltak egymásba

sok évvel ezelőtt. De ha nem tartották a kapcsolatot, akkor
miért pont őt?
Elgondolkodtam, hogyan tudnám a legjobban összefoglalni.
– Még mindig van köztünk valami kapocs.
Regan bólintott, mintha ez sok mindent megmagyarázna.
– Tud róla, hogy Rachel Mills férjhez ment?
– Cheryl, Lenny felesége mondta.
– És azt is tudja, hogy a férjét agyonlőtték?
– Ma tudtam meg. – Majd, miután rájöttem, hogy elmúlt
éjfél, hozzátettem: – Vagyis tegnap.
– Racheltől?
– Nem, Cheryltől. – Eszembe jutott Regan késő esti
látogatása. Aztán jött maga, és azt mondta, hogy Rachel lőtte
le.
Regan Ticknerre nézett.
– Rachel Mills tett róla említést magának? – vette át a szót
Tickner.
– Miről, hogy lelőtte a férjét?
– Igen.
– Szórakozik velem?
– Nem hiszi el, ugye?
– Miért fontos, hogy mit hisz el és mit nem? – szólt közbe
Lenny.
– Rachel bevallotta – mondta Tickner.
Lennyre néztem. Kerülte a tekintetemet. Próbáltam feljebb
ülni az ágyban.
– Akkor miért nincs börtönben?
Sötét árny suhant át Tickner arcán. Ökölbe szorult a keze.
– Azt állította, hogy véletlenül történt.
– És maga ezt nem hiszi el?

– A férjét közvetlen közelről fejbe lőtték.
– Akkor ismét felteszem a kérdést: miért nincs börtönben?
– Nem ismerem az összes részletet – felelte Tickner.
– Mit jelentsen ez?
– A helyi zsaruk kezelték az ügyet, nem mi – magyarázta
Tickner. – Úgy döntöttek, nem történt bűncselekmény.
Nem vagyok se rendőr, se pszichológus, de még én is láttam,
hogy Tickner valamit titkol. Lennyre pillantottam.
Kifejezéstelen volt az arca, ami egyáltalán nem jellemző
Lennyre. Tickner hátrált egy lépést az ágyam mellől. Regan
lépett a helyére.
– Azt mondta, még mindig van valamilyen kapocs maga és
Rachel között? – kezdte Regan.
– Erre a kérdésre egyszer már válaszolt – közölte vele
Lenny.
– Még mindig szerelmes belé?
Lenny ezt sem tudta megállni szó nélkül.
– Regan nyomozó, ki maga, Ann Landers? Mi köze ennek az
ügyfelem lányához?
– Szeretném, ha válaszolna a kérdésemre.
– Én pedig nem szeretném, nyomozó. És tudja, miért? Mert
a kérdése egy nagy baromság. – Ismét Lenny vállára tettem a
kezem. Felém fordult. – Azt akarják hallani, hogy igent
mondasz, Marc.
– Tudom.
– Azt remélik, hogy felhasználhatják Rachelt indítékként a
feleséged meggyilkolására.
– Ezt is tudom – mondtam. Reganre néztem. Felidéztem
magamban a pillanatot, amikor megláttam Rachelt abban a
szupermarketben.

– Még mindig eszébe jut néha? – kérdezte Regan.
– Igen.
– Ő is gondol magára?
Lenny nem adta fel ilyen könnyen.
– Ezt meg honnan a pokolból kellene tudnia?
– Bob? – Ez volt az első alkalom, hogy a keresztnevén
szólítottam Regant.
– Igen.
– Hová akar kilyukadni?
Regan lehalkította a hangját.
– Hadd kérdezzem meg még egyszer: Mielőtt a
szupermarketben összefutottak, találkozott Rachel Millsszel az
egyetemi szakításuk óta?
– Isten az égben! – sóhajtott fel Lenny teátrálisan.
– Nem – válaszoltam.
– Biztos benne?
– Igen.
– Semmilyen módon nem lépett kapcsolatba vele?
– Nem küldözgettek levelet egymásnak rajtam keresztül, ha
erre kíváncsi – kotyogott közbe Lenny.
Regan hátrébb hajolt.
– Elment egy newarki magánnyomozó irodába, és egy CDROM-ról kérdezősködött.
– Igen.
– Miért éppen ma?
– Nem értem a kérdést.
– A felesége másfél éve halott. Miért éppen most kezdte el
érdekelni az a CD?
– Most találtam meg.
– Mikor?

– Tegnapelőtt. A pincében volt elrejtve.
– Szóval fogalma sem volt róla, hogy a felesége
magánnyomozót fogadott?
Egy pillanatig haboztam a válasszal. Arra gondoltam, mi
mindent tudtam meg gyönyörű feleségemről a halála után.
Pszichiáterhez járt. Magándetektívet fogadott, és amit
kiderített számára, azt a pincébe rejtette. Semmit sem tudtam
róla. Elmerengtem az életemen, a munkám iránti szeretetemen,
az állandó utazási vágyamon. Természetesen imádtam a
lányomat. Rajongással és csodálattal vettem körül. Képes
lettem volna meghalni – és ölni –, hogy megvédjem, de ha
igazán őszinte akartam lenni önmagamhoz, be kellett vallanom,
hogy nem fogadtam el maradéktalanul minden változást és
lemondást, amellyel az érkezése járt.
Miféle férj voltam én? És milyen apa?
– Marc?
– Nem – feleltem halkan. – Fogalmam sem volt róla, hogy
magándetektívet fogadott.
– Van valamilyen elképzelése, hogy miért tette?
Megráztam a fejem. Regan hátrébb lépett. Tickner elővett
egy nagyméretű, barna borítékot.
– Mi az? – kérdezte Lenny.
– A CD tartalma. – Tickner még egyszer rám nézett. –
Sosem találkozott Rachellel, igaz? Csak akkor egyszer a
szupermarketben.
Válaszra sem méltattam.
Tickner minden ceremónia nélkül előhúzott belőle egy
fényképet, és átadta. Lenny felrakta az olvasószemüvegét,
megállt mögöttem, és átnézett a vállam fölött. Felemelte a fejét,
hogy a félhold alakú lencséken keresztül lefelé tudjon nézni. A

fotó fekete-fehér volt. Ridgewoodban készült, a Valley Kórház
előtt. A jobb alsó sarokban a dátum: a kép két hónappal a
lövöldözés előtt készült.
Lenny elkomorodott.
– A megvilágítás jó, de a kompozíció nem túl eredeti.
Tickner elengedte a füle mellett a gúnyos megjegyzést.
– Itt dolgozik, igaz, dr. Seidman?
– Van ott egy irodánk, igen.
– „Irodánk”?
– A kollégámmal, Zia Leroux-val.
Tickner bólintott.
– A jobb alsó sarokban látható a dátum.
– Igen, észrevettem.
– Az irodájában volt azon a napon?
– Nem tudnám megmondani. Meg kell néznem a
naptáramban.
Regan a kórház bejárata mellé mutatott.
– Látja ott azt az alakot?
Közelebb hajoltam, de nem sokat tudtam kivenni belőle.
– Nem igazán.
– Akkor csak jegyezze meg a kabátja hosszát, jó?
– Jó.
Tickner átnyújtotta a következő képet. A fotós ezúttal
ráközelített az alakra. Ugyanabból a szögből. Egyértelműen
felismerhető volt. Napszemüveget viselt, de így sem férhetett
kétség hozzá. Rachel volt az.
Lennyre néztem. Az ő arcán is meglepetést láttam. Tickner
elővett még egy fotót. Majd még egyet. Mindegyik a Valley
Kórház előtt készült. A nyolcadikon Rachel belépett az
épületbe. A kilencediken, amelyet egy órával később

kattintottak el, én léptem ki az ajtón. Egyedül. A tizediken, hat
perccel utánam, Rachel jött ki ugyanott.
Egyszerűen képtelen voltam levonni a nyilvánvaló
következtetést. Egy nagy kérdőjel volt a fejemben. Nem tudtam
feldolgozni, amit láttam. Lenny is sokkos állapotba került, de ő
tért előbb magához.
– Ki innen – mondta a rendőröknek.
– Nem akarja előbb megmagyarázni ezeket a képeket?
Tiltakozni akartam, de túl kába voltam hozzá.
– Ki innen! – ismételte Lenny ezúttal jóval
határozottabban. Tűnjenek el a szobából!

Harmincadik fejezet
Felültem az ágyban.
– Lenny?
Ellenőrizte, hogy az ajtó be van-e csukva.
– Igen – bólintott. – Szerintük te tetted. Jobban mondva te
és Rachel. Viszonyotok volt. Megölte a férjét, azt nem tudom,
szerintük abban is részt vettél-e, aztán együtt meggyilkoltátok
Monicát, ki tudja, mit tettetek Tarával, és előálltatok ezzel a
mesével, hogy megfejjétek Monica apját.
– Ennek így semmi értelme – tiltakoztam.
Lenny nem válaszolt.
– Lelőttek, majdnem meghaltam, nem emlékszel?
– De igen.
– Akkor mégis hogyan? Azt hiszik, én lőttem le saját
magamat?
– Nem tudom. De nem beszélhetsz velük többet. Most már
bizonyítékuk van. Hiába tagadod a kapcsolatodat Rachellel,
Monica gyanakodott rátok annyira, hogy magánnyomozót
fogadjon. Aztán, uramisten, gondolj csak bele! A
magánnyomozó talál valamit. Elkészíti azokat a fotókat, és
átadja őket Monicának. Nem sokra rá a feleséged halott, a
lányod eltűnt, apósodat pedig megrövidítik kétmillió dollárral.
Ugorjunk másfél évet. Monica apja kiköhög újabb kétmillát, ti
pedig Rachellel hazudtok arról, hogy együtt vagytok.
– Nem hazudunk.
Lenny nem nézett rám. Nem adtam fel ilyen könnyen.
– És amit arról mondtam, hogy nincs ember, aki

végigcsinálná ezt az egész kálváriát? Simán elrakhattam volna a
váltságdíjat, nem igaz? Nem kellett volna felbérelnem azt a
pasast a kocsival meg a gyerekkel. És mi van a húgommal?
Szerintük őt is én öltem meg?
– Azok a fotók – mondta Lenny halkan.
– Sosem láttam őket.
Éppen csak rám pillantott, de így is olyan érzésem volt,
mintha megint tizenkét évesek lennénk.
– Ja, persze.
– Komolyan beszélek, Lenny. Semmit nem tudtam róluk.
– Tényleg nem találkoztál vele, leszámítva azt az egy
alkalmat a szupermarketben?
– Persze, hogy nem. Te is tudod. Előled nem titkolnám el.
Túl sokáig várt.
– Lenny, a barát elől lehet, hogy eltitkolnád.
– Nem. De ha mégis, Lennynek, az ügyvédnek akkor is
elmondanám.
– Erről a váltságdíj átadásról sem szóltál egyiküknek sem –
jegyezte meg halkan.
Helyben vagyunk, gondoltam.
– Titokban akartuk tartani, Lenny.
– Megértem. – Láttam, hogy nem mond igazat, de nem
hibáztattam. – Még valami. Hogy találtad meg azt a CD-t a
pincében?
– Dina Levinsky járt nálam.
– A dinka Dina?
– Nagyon nehéz élete volt – mondtam. – El se hinnéd.
Lenny csak legyintett.
– Nem értem. Mit keresett ott?
Elmeséltem. Lenny közben egyfolytában grimaszokat

vágott. Amikor befejeztem, megkérdeztem tőle:
– Mi bajod van?
– Azt mondta, most már jobban van? Férjhez ment?
– Igen.
– Baromság.
– Honnan tudod? – hökkentem meg.
– Képviseltem a nagynénjét valamilyen ügyben. Dina
Levinsky tizennyolc éves kora óta állandó vendége a különböző
elmegyógyintézeteknek. Néhány éve még börtönben is ült
súlyos testi sértésért. Soha nem ment férjhez. És kétlem, hogy
lett volna kiállítása.
Hirtelen nem tudtam mit kezdeni ezekkel az
információkkal. Emlékeztem Dina űzött arckifejezésére, ahogy
sápadtan megkérdezi: „Ugye tudod, ki lőtt le, Marc?”
Mi a fenét akart ezzel mondani?
– Alaposan át kell gondolnunk – dörzsölgette az állát
Lenny. Megkérdezem néhány forrásomat, hátha sikerül
kiderítenem valamit. Hívj, ha van valami, oké?
– Oké.
– És ígérd meg, hogy mostantól egy árva szót sem mondasz
nekik. Jó esély van rá, hogy le fognak tartóztatni. – Felemelte a
kezét, mielőtt tiltakozhattam volna. – Van elég bizonyítékuk
ahhoz, hogy letartóztassanak, talán még egy vádemeléshez is
elegendő. Való igaz, hogy nem sikerült még mindent
kideríteniük, de gondolj csak a Skakel-ügyre. Még ennyi sem
volt a rendőrség kezében ellene, mégis elítélték. Szóval ha
visszajönnek, ígérd meg, hogy nem állsz szóba velük.
Megígértem, mert továbbra is úgy éreztem, hogy a
rendőrség rossz nyomon jár. Ha együttműködöm velük, az nem
visz közelebb a lányomhoz. Ez volt a lényeg. Lenny elment,

egyedül maradtam. Megkértem, hogy távozóban kapcsolja le a
villanyt. Megtette, de a szobában mégsem lett teljesen sötét. A
kórtermekben sosincs teljes sötétség.
Próbáltam értelmezni a történteket. Tickner magával vitte
azokat a különös fotókat. Azt kívántam, bárcsak itt hagyta
volna őket. Alaposabban meg akartam nézni a képeket, mert
sehogy sem értettem, Rachel mit keresett a kórháznál. Valódiak
egyáltalán? Manapság már nem nagy kunszt meghamisítani
néhány fényképet. Lehet, hogy ez a magyarázat? Egyszerű
montázsok lennének? Ismét Dina Levinskyra terelődtek a
gondolataim. Miről szólt ez az egész bizarr látogatás? Miért
kérdezte, hogy szerettem-e Monicát? Miből gondolta, hogy
tudom, ki lőtt le? Ezek a kérdések zakatoltak a fejemben,
amikor nyílt az ajtó.
– Itt fekszik a műtőtermek csődöre?
Zia volt az.
– Szia.
Legyintett egyet, ahogy belépett.
– Szóval ez a mentséged, hogy nem dolgozol?
– Tegnap éjjel ügyelnem kellett volna, mi?
– Igen.
– Ne haragudj – mondtam.
– Persze aztán engem vertek fel, pedig nagyon izgalmas
álmom volt. – Zia hüvelykujjával az ajtó felé bökött. – Ki az a
szép szál fekete fickó a folyosón?
– Akinek a napszemüvege fel van tolva a kopasz fejére?
– Zsaru?
– FBI-ügynök.
– Be tudnál mutatni neki? Talán kárpótolhatna az
álmomért.

– Megpróbálhatom, mielőtt letartóztat – feleltem.
– Utána is jó lesz.
Elmosolyodtam. Zia leült az ágyam szélére. Elmeséltem
neki, mi történt. Nem állt elő a saját teóriájával. Nem kezdett
kérdésekkel bombázni. Egyszerűen végighallgatott, és ezért
nagyon hálás voltam neki.
Éppen rá akartam térni, hogy én lettem az első számú
gyanúsított, amikor megcsörrent a mobilom. Hivatásunkból
fakadóan mindketten meglepődtünk. A kórházakban tilos a
mobiltelefonok használata. Gyorsan felvettem, és a fülemhez
emeltem.
– Marc?
Rachel volt az.
– Hol vagy? – kérdeztem.
– Követem a pénzt.
– Tessék?
– Pontosan azt tették, amire számítottam – mondta. –
Kidobták a táskát, de a bankjegyekbe rejtett Q-Loggert nem
vették észre. Most éppen a Harlem River Drive-on járok.
Nagyjából egy kilométerrel lehetnek előttem.
– Beszélnünk kell.
– Megtaláltad Tarát?
– Átverés volt. Láttam a gyereket, akit magukkal hoztak.
Nem az én lányom.
Csönd.
– Rachel?
– Nem vagyok túl jól, Marc.
– Hogy érted ezt?
– Összevertek. A parkban. Nem tört el semmim, de
szükségem van a segítségedre.

– Várj egy kicsit. A kocsim még mindig a parkban van.
Mivel követed őket?
– Láttad a parkszolgálat furgonját a körforgalomban?
– Igen.
– Elloptam. Régi tragacs, könnyű volt beindítani. Úgy
okoskodtam, hogy reggelig senkinek sem fog hiányozni.
– Azt hiszik, mi tettük, Rachel. Hogy viszonyunk volt
egymással. Fényképeket találtak azon a CD-n. Te vagy rajtuk a
munkahelyem előtt.
Megint csönd.
– Rachel?
– Hol vagy? – kérdezte.
– A New York Presbiteriánus Kórházban.
– Jól vagy?
– Én is kaptam rendesen. De amúgy igen, jól vagyok.
– A zsaruk ott vannak?
– És a szövetségiek is. Egy Tickner nevű pasas. Ismered?
– Igen – felelte halkan, majd így folytatta: – Mit akarsz
most csinálni?
– Mire gondolsz?
– Kövessem őket? Vagy inkább adjuk át az ügyet
Ticknernek és Regannek?
Azt akartam, hogy itt legyen mellettem. Ki akartam
faggatni azokról a fényképekről meg a telefonhívásról a
házamba.
– Nem tudom, van-e még értelme – feleltem. – Kezdettől
fogva igazad volt. Átverés az egész. Biztosan egy másik gyerek
hajszálait használták fel.
Megint csak hallgatás volt a válasz.
– Mi van? – kérdeztem.

– Tudsz valamit a DNS-ről?
– Nem sokat – feleltem.
– Nincs időm hosszasan magyarázni, de a lényeg az, hogy
egy DNS-vizsgálat rétegenként halad. Fokozatosan derül ki,
hogy két minta egyezik-e. Legalább huszonnégy óra kell ahhoz,
hogy bizonyosan meg lehessen állapítani az egyezést.
– És?
– Épp az imént beszéltem a laboros fickóval. Mindössze
nyolc óra telt el. A második adag hajat vizsgálja, amit most
kapott Edgar.
– És?
– Egyelőre egyezik a tiéddel. – Alig hittem a fülemnek.
Rachel valami furcsa hangot adott ki, akár sóhaj is lehetett. –
Vagyis nem zárható ki, hogy te vagy az apja. Sőt.
Majdnem elejtettem a telefont. Zia látta, és közelebb lépett.
Megint a régi mantra: koncentrálj, távolodj el, szedd össze
magadat! Végiggondoltam a lehetőségeket. Tickner és Regan
nem hinnének nekem. Nem engednék meg, hogy elmenjek.
Valószínűleg letartóztatnának mindkettőnket. Ugyanakkor
mondhatnám nekik azt, hogy talán be tudom bizonyítani az
ártatlanságunkat. De az ártatlanságunk érdekelt a legkevésbé.
Van rá esély, hogy a lányom még életben van?
Ez az egyetlen kérdés számított. Ha igen, akkor vissza
kellett térnünk az eredeti tervünkhöz. Semmi jóra nem vezetne,
ha beavatnánk a hatóságokat, különösen így, hogy engem
gyanúsítanak. Mi van, ha az emberrablók igazat mondtak, és
tényleg van egy informátoruk a szervezetben? Jelen
pillanatban, akárki vitte is magával a pénzt, nem sejti, hogy
Rachel a nyomában van. De mi történne, ha bevonnánk a
zsarukat és az FBI-t is? Talán az emberrablók pánikba esnének,

menekülőre fognák, valami meggondolatlanságot követnének
el?
Volt még valami, ami fontolóra kellett vennem:
megbízhatok még Rachelben? Azok a fényképek megrendítették
a bizalmamat. Már nem tudtam, kinek hihetek és kinek nem.
Végül azonban nem maradt más választásom, mint félretenni a
kételyeimet. Koncentráljunk a lényegre: Tarára. Mi kínálja a
legnagyobb esélyt arra, hogy kiderítsem, mi történt vele?
– Mennyire súlyos a sérülésed? – kérdeztem.
– Meg tudjuk csinálni, Marc.
– Akkor indulok.
Leraktam és Ziára néztem.
– Segítened kell kijutnom innen.
♦

Tickner és Regan az orvosi pihenőben ültek a folyosó végén. A
kopott bútorokat túl sok fény és egy ősrégi tévékészülék
képernyője világította meg. A sarokban hűtőszekrény állt.
Tickner kinyitotta, amikor beléptek. Két barna uzsonnás
csomag pihent benne, rajta a tulajdonos nevével.
Tickner lerogyott a rugók nélküli kanapéra.
– Szerintem most azonnal le kellene tartóztatnunk.
Regan nem válaszolt.
– Nagyon csöndes ma, kolléga. Mi jár a fejében?
Regan megvakarta a szakállkáját.
– Amit Seidman mondott.
– Miről?
– Mi van, ha igazat beszél?
– Úgy érti, hogy tényleg ártatlan?
– Igen.

– Nem, nem hinném. Maga hisz neki?
– Nem is tudom – mondta Regan. – Miért csinálta volna
végig ezt az egész cirkuszt? Nem sejthette, hogy tudomást
szerzünk arról a CD-ről, és úgy döntünk, hogy követjük a Fort
Tryon Parkba. De ha mégis, akkor is mi értelme volt ennek a
színjátéknak? Miért ugrott rá egy mozgó autóra? Kész csoda,
hogy nem halt meg. Már megint. És ezzel visszajutunk az
eredeti lövöldözéshez és az eredeti problémánkhoz. Ha együtt
követték el Rachel Millsszel, akkor miért ölték meg majdnem? –
Regan megrázta a fejét. – Túl sok a lyuk ebben a történetben.
– De szép lassan sikerül betömnünk őket – vetette ellen
Tickner.
Regan a fejét csóválta.
– Egyetlen nap alatt sikerült egy csomó kérdésre választ
kapnunk azzal, hogy tudomást szereztünk Rachel Millsről –
folytatta Tickner. – Most jön az, hogy bevisszük
mindkettőjüket, és alaposan megizzasztjuk őket.
Regan ismét elnézett a távolba.
Tickner megrázta a fejét.
– Most meg mi van?
– A betört ablak – mondta Regan.
– A lövöldözés helyszínén?
– Igen.
– Mi van vele?
Regan kihúzta magát ültében.
– Vegyük át még egyszer az egészet a kedvemért, jó? A
gyilkosságtól és az emberrablástól kezdve.
– A Seidman háztól?
– Igen.
– Rendben, hallgatom.

– Az ablakot kívülről törték be – mondta Regan. – Az
elkövető így juthatott be.
– Vagy dr. Seidman törte be, hogy megtévesszen minket –
tette hozzá Tickner.
– Vagy volt egy bűntársa.
– Így van.
– De akármelyikről van is szó, dr. Seidman tudott az ablak
betöréséről, igaz? Mármint ha benne volt.
– Hová akar ezzel kilyukadni?
– Csak hadd mondjam végig, Lloyd. Azt gondoljuk, hogy
Seidman benne volt. Tehát tudnia kellett róla, hogy az ablakot
betörték, hogy betörésnek álcázzák a dolgot. Egyetértünk?
– Fogjuk rá.
Regan elmosolyodott.
– Akkor hogyan lehetséges, hogy egyszer sem említette
nekünk a betört ablakot?
– Tessék?
– Olvassa el a vallomását. Arra emlékszik, hogy éppen egy
müzliszeletet evett, aztán bumm, semmi. Se kép, se hang.
Semmi olyasmi, hogy valaki hátulról rátámad. Semmi. – Regan
széttárta a karját. – Miért nem emlékszik rá, hogy hallotta az
üvegcsörömpölést?
– Mert ő maga törte be, hogy idegenkezűség látszatát keltse.
– De ha így történt, akkor miért nem szőtte bele a betört
ablakot a sztorijába? Gondolja csak végig. Betöri az ablakot,
hogy elhitesse velünk, az elkövető betört a házába és lelőtte.
Maga mit mondana a helyében?
Tickner kezdte érteni, miről beszél Regan.
– Azt mondanám: „Hallottam, ahogy betörik az ablak,
megfordultam, és bumm, eltalált egy golyó.”.

– Pontosan. Seidman azonban semmi ilyesmit nem
mondott. Miért?
Tickner megvonta a vállát.
– Talán elfelejtette. Súlyosan megsérült.
– Vagy talán azért, mert igazat mondott.
Nyílt az ajtó. Kimerült fiatal orvos lépett be a pihenőbe.
Meglátta a két zsarut, az égre emelte a tekintetét, és magukra
hagyta őket. Tickner visszafordult Regan felé.
– Várjunk egy pillanatot. Ez a 22-es csapdája.
– Hogyhogy?
– Ha nem Seidman tette, ha tényleg valaki más törte be az
ablakot, akkor Seidman miért nem hallotta?
– Talán nem emlékszik rá. Milliószor találkoztunk
hasonlóval. Valakit meglőnek, megsebesül, és egy bizonyos idő
kiesik az emlékezetéből. – Regan elmosolyodott, közeledett az
elmélete csúcspontjához. – Különösen akkor, ha látott valami
igazán sokkolót, valami olyat, amire nem akar emlékezni.
– Például a felesége meztelen holttestét?
– Például – bólintott Regan. – Vagy valami még
rosszabbat?
– Mi lehet annál rosszabb?
Csipogó hang szűrődött be a folyosóról. Hallották a közeli
nővérpultban ülők beszélgetését. Valaki a műszakok miatt
panaszkodott.
– Kezdettől fogva azt mondjuk, hogy valami hiányzik,
valamit nem tudunk – mondta Regan lassan. – De lehet, hogy
épp az ellenkezőjéről van szó. Hozzáadunk valamit, amit nem
kellene.
Tickner a homlokát ráncolta.
– Rendre hozzáadjuk dr. Seidmant – magyarázta Regan. –

Mindketten ismerjük a dörgést. Az ilyen ügyekben a férj mindig
benne van. Nem tízből kilencszer, hanem százból
kilencvenkilencszer. Minden eddig kitalált forgatókönyvben
kulcsszerepet szántunk Seidmannek.
– És ez maga szerint hiba volt? – kérdezte Tickner.
– Hallgasson
végig.
Kezdettől
fogva
Seidmanre
koncentráltunk. A házassága nem volt tökéletes. Azért vette el a
nőt, mert az terhes lett. Ez egyértelműen kiderült. De ha a
házassága maga lett volna a tökély, azt se hittük volna el neki,
„mert nincsen tökéletes házasság”. Szóval bármilyen
információra bukkantunk, megpróbáltuk ahhoz a feltevéshez
igazítani, hogy Seidman mindenképpen benne volt. De most egy
pillanatra vegyük ki a képletből. Tételezzük fel, hogy ártatlan.
Tickner vállat vont.
– Oké, és akkor mi van?
– Seidman említette, hogy van valamilyen kapocs közte és
Rachel Mills között. Olyan, ami túlélt ennyi évet.
– Igen.
– Nekem úgy tűnt, kicsit még mindig szerelmes a nőbe.
– Kicsit?
Regan elmosolyodott.
– Tételezzük fel, hogy az érzés kölcsönös volt. Sőt, talán
több, mint kölcsönös.
– Oké.
– Ha abból indulunk ki, hogy nem Seidman tette, akkor az
azt jelenti, hogy igazat mondott nekünk. Mindenről. Arról, hogy
mikor találkozott utoljára Rachel Millsszel. A fényképekről.
Maga is látta az arcát. Seidman nem egy nagy színész.
Sokkolták azok a képek. Nem tudott róluk.
Tickner a fejét ingatta.

– Nehéz eldönteni.
– De van még valami, ami feltűnt nekem azokon a fotókon.
– Micsoda?
– A magánnyomozó nem csinált egyetlen olyan képet sem,
amelyiken együtt vannak. Miért? Lefotózta Millst a kórház
előtt. Seidmant, amint kijön. A nőt, amint kijön. De közös kép
nincsen.
– Óvatosak voltak.
– Óvatosak? Ott álldogált a férfi munkahelye előtt. Aki
óvatos, az nem csinál ilyet.
– Akkor mi az elmélete?
Regan ismét elmosolyodott.
– Gondolja csak végig. Rachel biztosan tudta, hogy
Seidman odabent van az épületben. De vajon Seidman is tudta,
hogy ő kint van?
– Várjunk csak egy pillanatot – emelte fel a kezét Tickner.
Ajka lassan mosolyra húzódott. – Azt gondolja, hogy Mills
titokban megleste Seidmant?
– Talán.
Tickner bólintott.
– És nem csak egy hétköznapi nőszemélyről beszélünk,
hanem egy jól képzett szövetségi ügynökről.
– Egy: aki tudja, hogyan kell végrehajtani egy
gyerekrablást – tette hozzá Regan felemelve az egyik ujját.
Azután felemelt még egyet. – Kettő: aki tudja, hogyan ölhet
meg valakit úgy, hogy megússza. Három: aki tudja, hogyan
tüntesse el a nyomokat maga után. Négy: aki ismeri Marc
húgát, Stacyt. Öt: akinek megvannak a kapcsolatai ahhoz, hogy
megtalálja és csőbe húzza ezt a bizonyos húgot.
– A rohadt életbe – suttogta Tickner. – És amit az előbb

mondott? Hogy ezért nem emlékszik Seidman, mert valami
annyira borzalmasat látott?
– Ha az emberre rálő élete szerelme? Vagy a felesége.
Vagy...
Mindketten elhallgattak.
– Tara – mondta Tickner. – Hogy illik a kislány ebbe az
egészbe?
– Vele akar pénzt kizsarolni az öregből?
Egyikük sem találta kielégítőnek a választ. De egyelőre nem
találtak jobbat.
– Van még valami – szólalt meg Tickner.
– Micsoda?
– Seidman hiányzó harmincnyolcasa.
– Mi van vele?
– Azt mondta, hogy a fegyver egy zárható ládikában volt a
gardróbban – mondta Tickner. – Csak olyasvalaki tudhatta, hol
van elrejtve, aki közel állt hozzá.
– Vagy – tette hozzá Regan felcsillanó szemmel – talán
Rachel Mills hozta magával a saját harmincnyolcasát. Ne
felejtsük el, hogy két különböző fegyvert használtak.
– De ez felvet egy újabb kérdést: miért volt szüksége két
fegyverre?
Mindketten elkomorodtak, és végigpörgettek néhány új
teóriát magukban, és végül ugyanarra a következtetésre
jutottak:
– Még mindig nem áll össze a kép – mondta ki Regan.
– Nem bizony.
– Választ kell találnunk a többi kérdésre is.
– Például?
– Például arra, hogyan úszta meg Rachel a férje

meggyilkolását?
– Rákérdezhetek – bólintott Tickner.
– Tegye azt. És állítson egy embert Seidmanre. A nőnél
most már négymillió dollár van. Nem lennék meglepve, ha
likvidálni akarná az egyetlen embert, aki kapcsolatba hozhatja
ezzel az egésszel.

Harmincegyedik fejezet
Zia megtalálta a ruháimat a szekrényben. Vérfoltok sötétlettek
a farmeromon, ezért inkább úgy döntöttünk, szerzünk egy zöld
műtősnadrágot. Zia végigszaladt a folyosón, és talált nekem
egyet. Repedt bordáim miatt nem ment könnyen az öltözködés,
de végül sikerült belebújnom és megkötnöm a derekamon. Zia
ellenőrizte, hogy tiszta-e a levegő. Arra is volt terve, ha a zsaruk
esetleg figyelnének. A barátja, dr. Dávid Beck néhány évvel
korábban komoly bűnügybe keveredett. Onnan ismerte
Ticknert. Beck éppen ügyeletes volt. Minden eshetőségre
felkészülve a folyosó végén várt, hogy ha felbukkannak
Ticknerék, lelassítsa őket egy kis múltidézéssel.
Végül azonban nem volt szükségünk Beck segítségére.
Egyszerűen kisétáltunk az épületből. Senki nem próbált
megállítani bennünket. Keresztülvágtunk a Harkness
Pavilonon, és a Fort Washington Avenue felé vettük az irányt.
Zia autója a 165-ik utca és a Fort Washington sarkán állt egy
parkolóban. Óvatosan lépkedtem. Az egész testem sajgott, de
összességében jól voltam. Tudtam, hogy a maratoni futást és a
súlyemelést egy ideig hanyagolnom kell, de a fájdalom
elviselhető volt, és minden irányba tudtam mozgatni a
tagjaimat. Zia a zsebembe csúsztatott egy üvegcse Vioxx
fájdalomcsillapítót, ötven milligrammos pirulákkal. Azért jó ez
gyógyszer, mert úgy hat, hogy nem kábul el tőle az ember.
– Ha bárki kérdezi, azt mondom, tömegközlekedéssel
jöttem, a kocsim pedig otthon van – mondta. – Egy ideig nem
fognak keresni.

– Köszönöm. Elcserélhetnénk a mobiltelefonunkat is?
– Persze, miért?
– Hátha megpróbálják bemérni az enyémet.
– Képesek rá?
– Fogalmam sincs.
Vállat vont, és elővette a mobilját, apró készülék volt, nem
nagyobb egy zsebtükörnél.
– Tényleg azt gondolod, hogy Tara életben van?
– Nem tudom.
Felfelé igyekeztünk a garázs betonlépcsőin. A lépcsőház
szokás szerint vizelettől bűzlött.
– Őrültség ez az egész – szólalt meg Zia. – Ugye tudod?
– Igen.
– Nálam van a csipogóm. Ha szükséged van rám, üzenj.
– Úgy lesz.
Megérkeztünk az autójához. Zia átadta a kulcsokat. Láttam
rajta, hogy mondani akar még valamit, ezért megkérdeztem:
– Mi van?
– Jó nagy egód van, Marc.
– Így szoktál bókolni?
– Csak ne hagyd, hogy bajba sodorjon – mondta. –
Szükségem van rád.
Megöleltem, és beültem a kormány mögé. Észak felé
indultam a Henry Hudsonon, és közben Rachel számát
tárcsáztam. Az éjszaka hideg volt és csöndes. A híd fényei
csillagokként tükröződtek a vízen. Rachel a második csörgésre
felvette. Nem szólt bele, és kellett néhány másodperc, mire
rájöttem, miért. Nyilván látta a kijelzőn a telefonszámot, és
nem volt ismerős neki.
– Én vagyok az. Zia telefonjáról beszélek.

– Hol vagy? – kérdezte Rachel.
– A Hudsonon.
– Menj el egészen a Tappan Zee-ig. Ha átértél rajta, fordulj
nyugatnak.
– Hol vagy most?
– A Palisades bevásárlóközpontnál.
– Nyackben – mondtam.
– Igen. Maradjunk telefonkapcsolatban. Addigra kitalálom,
hol találkozzunk.
– Rendben.
♦

Tickner éppen utasításokat osztogatott O’Malley-nek telefonon,
amikor Regan rontott be az orvosi pihenőbe.
– Seidman nincs a szobájában.
Tickner bosszúsan meredt rá.
– Hogy érti azt, hogy nincs a szobájában?
– Hányféleképpen lehet ezt érteni? – kérdezett vissza
Regan.
– Elvitték röntgenre vagy valami ilyesmi?
– Az ápolónők szerint nem.
– A fenébe! A kórházban vannak biztonsági kamerák, ugye?
– Nem minden szobában.
– De a kijáratokat figyelik.
– Legalább tucatnyi kijárata van a kórháznak. Mire
megszerezzük a felvételeket és átnézzük őket...
– Igen, igen, igaza van. – Tickner elgondolkodott, majd
ismét a füléhez emelte a telefont. – O’Malley?
– Itt vagyok.
– Hallotta?

– Igen.
– Mennyi idő kell ahhoz, hogy megszerezze Seidman kórházi
szobájának és a mobiltelefonjának a híváslistáját?
– Mekkora időintervallumra vagyunk kíváncsiak?
– Mondjuk az elmúlt negyedórára.
– Adjon öt percet.
Tickner kinyomta a telefont.
– Hol van Seidman ügyvédje?
– Nem tudom. Mintha azt mondta volna, hogy elmegy.
– Lehet, hogy fel kellene hívnunk.
– Nem tűnt túl segítőkésznek – jegyezte meg Regan.
– Az még akkor volt, amikor az ügyfelét feleség- és
csecsemőgyilkosnak tartottuk. Most viszont az az elméletünk,
hogy egy ártatlan ember, akinek veszélyben az élete.
Tickner elővette a zsebéből Lenny névjegykártyáját, és
átnyújtotta Regannek.
– Egy próbát megér – mondta Regan, és bepötyögte a
számot a telefonjába.
♦

Nem sokkal a New Jersey és New York állam határán lévő
Ramsey után sikerült utolérnem Rachelt. Telefonon tartva a
kapcsolatot az Oké Motel parkolójában találkoztunk a 17-es út
mellett. Igazi zugmotel volt, a képet egy tábla tette teljessé,
amely büszkén hirdette, hogy SZÍNES TV! (mintha a legtöbb
motelben még mindig fekete-fehér készülékekkel várnák a
vendégeket), és a felirat minden egyes betűjét (a felkiáltójelet is
beleértve) különböző színnel írták, ha valaki esetleg nem tudná,
mit jelent az, hogy színes. Tetszett ez a név. Oké Motel. Nem
vagyunk a legjobbak, de a legrosszabbak sem. Oké a hely.

Őszinte marketing.
Bekanyarodtam a parkolóba. Meg voltam ijedve. Millió
kérdés keringett a fejemben Rachellel kapcsolatban, de végül
mindig ugyanannál az egynél lyukadtam ki. Természetesen
kíváncsi voltam, hogyan halt meg a férje, de még ennél is
jobban érdekelt az, hogy mit keresett a kórház előtt, amikor
azok az átkozott fotók készültek.
A parkoló sötét volt, csak az autópálya felől szűrődött át
némi fény. A parkszolgálat ellopott furgonja egy Pepsi
automata mellett állt a másik oldalon. Odagurultam mellé. Nem
láttam Rachelt a furgonban, de a következő pillanatban kinyílt
a kocsim ajtaja, és Rachel csusszant be az anyósülésre.
– Menj tovább – mondta.
Felé fordultam, de amikor megláttam az arcát, torkomon
akadt a szó.
– Jézusom, jól vagy? – nyögtem ki végül.
– Igen, minden rendben.
A jobb szeme fel volt dagadva, mint egy bokszolónak.
Nyakán sárgás-lila foltok éktelenkedtek. Arcán egy hatalmas
tenyér lenyomata piroslott. Láttam a vörös bemélyedéseket,
ahol a támadó ujjai a bőrébe vájtak. Körmei több helyen fel is
szakították Rachel bőrét. Még az is átfutott az agyamon, hogy a
monoklit eredményező ütés következtében nem törte-e el
valamelyik csontja. Reménykedtem benne, hogy tévedek, az
arccsonttörések ugyanis sok esetben eszméletvesztéssel is
járnak. Ennek ellenére hihetetlennek tűnt, hogy Rachel még él,
és mozog.
– Mi történt veled? – kérdeztem.
Elővette a Palm Pilotot. A képernyője vakítóan világított a
kocsi sötétjében. Ránézett, és így szólt:

– Menj a 17-esen dél felé. Igyekezz, nem akarom, hogy
túlságosan lemaradjunk.
Hátramenetbe tettem az autót, visszatolattam, és
felhajtottam az autópályára. A zsebembe nyúltam, és elővettem
a Vioxxot.
– Ez segít csillapítani a fájdalmat.
Lecsavarta a doboz tetejét.
– Hányat vegyek be?
– Egyet.
Mutatóujjával kihalászott egy tablettát. Tekintetét egy
pillanatra sem vette le a Palm Pilotról. Lenyelte a pirulát, és
megköszönte.
– Mondd el, mi történt – kértem.
– Előbb te.
Gyorsan összefoglaltam az elmúlt néhány óra eseményeit. A
17es úton haladtunk tovább. Elhagytuk az allendale-i és a
ridgewoodi lehajtókat. Az utcák teljesen kihaltak voltak. Az
üzletek mind zárva voltak, pedig az autópálya mellett
gyakorlatilag egymást érik a bevásárlóközpontok. Rachel
végighallgatott anélkül, hogy félbeszakított volna. Lopva
rápillantottam vezetés közben. Láthatóan fájdalmai voltak.
Amikor befejeztem, ezt kérdezte:
– Biztos vagy benne, hogy nem Tara volt a kocsiban?
– Igen.
– Ismét felhívtam a DNS-szakértőt. A rétegek még mindig
egyeznek. Nem értem.
Én sem értettem.
– Veled mi történt?
– Valaki rám vetette magát, miközben téged figyeltelek az
éjjellátó szemüvegen keresztül. Láttam, hogy leraktad a pénzt,

és elindultál. Egy nő lapult a bokrok mögött. Észrevetted?
– Nem.
– Fegyver volt nála. Szerintem meg akart ölni.
– Egy nő?
– Igen.
Nem tudtam, hogyan reagáljak erre.
– Jól megnézted?
– Nem. Éppen kiáltani akartam, hogy figyelmeztesselek,
amikor az a szörnyeteg elkapott hátulról. Erős volt, mint egy
bika. A fejemnél fogva felemelt a levegőbe. Azt hittem, le fogja
tépni a koponyámat.
– Uramisten.
– Szerencsére elhajtott mellettünk egy rendőrautó. A pasas
megijedt. Behúzott egyet – folytatta Rachel feldagadt szemére
mutatva –, én pedig elveszítettem az eszméletemet. Nem tudom,
mennyi ideig feküdtem a földön. Amikor magamhoz tértem,
mindenütt zsaruk nyüzsögtek. Elbújtam. Nem vettek észre, de
az is lehet, hogy egy alvó hajléktalannak néztek. Közben
ellenőriztem a Palm Pilotot. Láttam, hogy a táska a pénzzel
mozgásban van.
– Merre mentek?
– Dél felé, a 168-ik utca közelében. Ott hirtelen megálltak. –
A képernyőre bökött a másik kezével. – Ez a bigyó
kétféleképpen
működik.
Ha
ráközelítek,
százméteres
pontossággal meg tudom határozni, hol van. Ha nagyobb képet
akarok, akkor inkább csak az útirányt lehet sejteni, mint a
pontos címet. A sebességükből ítélve jelen pillanatban tíz
kilométerrel előttünk haladnak a 17-es úton.
– De amikor először kiszúrtad őket, a 168-ik utcán voltak?
– Igen. Azután gyors tempóban elindultak a belváros felé.

Elgondolkodtam.
– A metró – mondtam. – Metróra ültek a 168-ik utcai
megállónál.
– Én is erre gondoltam. Így hát elkötöttem a furgont, és én
is a belváros felé indultam. A 70-ik utca táján járhattam,
amikor váratlanul kelet felé fordultak. Ezúttal gyakrabban
megálltak, aztán újra elindultak.
– A közlekedési lámpáknál. Átültek egy kocsiba.
Rachel bólintott.
– Az FDR-en és a Harlem River Drive-on felgyorsultak.
Próbáltam gyorsan keresztülvágni a városon, de túl sok időbe
telt. Lemaradtam mögöttük nyolc-tíz kilométerrel. A többit
már tudod.
A 4-es út közelében felújítások folytak, és a három sávból
csak egy volt járható. Lelassítottam. Rachelre néztem.
Feldagadt
szemére,
a
zúzódásokra,
a
hatalmas
tenyérlenyomatra az arcán. Ő is rám nézett, de nem szólt
semmit. Kinyújtottam a kezem, és gyengéden megsimogattam
az arcát. Behunyta a szemét, mintha túl sok lenne ez az érintés
számára, mégis mindketten tudtuk, hogy ez így helyes. Régóta
szunnyadó érzés éledt újjá bennem. Képtelen voltam levenni a
tekintetem gyönyörű, tökéletes arcáról. Hátrafésültem a haját.
Könnycsepp csillant a szemében. Megfogta a csuklómat.
Éreztem a bőrömön a keze melegét.
A lelkem mélyén – tudom, hogyan hangzik ez – be akartam
fejezni ezt a kutatást. A gyerekrablásról kiderült, hogy átverés.
A lányom eltűnt. A feleségem meghalt. Valaki meg akart ölni.
Úgy éreztem, itt az ideje, hogy újrakezdjem, és megpróbáljak
élni a második eséllyel. Legszívesebben megfordultam volna a
kocsival, és elindulok az ellenkező irányba. Semmi mást nem

akartam, csak vezetni – soha meg nem állni –, és nem kérdezni
semmit Rachel halott férjéről meg azokról a fotókról a CD-n.
Biztos voltam benne, hogy el tudnám felejteni őket. Életem
során számtalan sebészeti beavatkozást elvégeztem, amelyek
megváltoztatták a felszínt, segítettek embereknek tiszta lappal
indulni. Magammal is megtehetném ugyanezt, gondoltam.
Egyszerű ráncfelvarrás. Az első bemetszést egy nappal az előtt a
bizonyos tizennégy évvel korábbi buli előtt kellene megejteni, és
ezzel a pillanattal zárnám le. Eltüntetném a közbeeső tizennégy
évet, mintha meg sem történt volna.
Rachel kinyitotta a szemét, és láttam rajta, hogy nagyjából
ugyanez jár a fejében. Abban reménykedik, hogy lefújom az
egész akciót, és megfordulunk. De természetesen ezt nem
tehettük meg. Az útszűkület véget ért. Elengedte a csuklómat.
Megint Rachelre pillantottam. Nem voltunk már huszonévesek,
de ez most egyáltalán nem számított. Végre tisztán láttam.
Tudtam, hogy még mindig szerelmes vagyok belé.
Irracionálisán, helytelenül, ostobán, naivan. Lényegtelen. Még
mindig szerettem. Az évek során meggyőztem magamat az
ellenkezőjéről, de igazából sosem hunytak ki az iránta táplált
érzéseim. Még mindig olyan átkozottul gyönyörű, olyan
tökéletes volt, és ahogy eszembe jutott, milyen közel járt a
halálhoz, amikor azok a hatalmas kezek kis híján megfojtották,
elhalványultak a kételyek bennem. Nem úszhatják meg,
gondoltam. Addig nem, amíg ki nem derítem az igazságot. De
bármi legyen is az, nem hagyom, hogy tönkretegye az életemet.
– Rachel?
Hirtelen megfeszült a teste, tekintete a Palm Pilotra tapadt.
– Mi történt? – kérdeztem.
– Megálltak – felelte. – Három kilométer, és utolérjük őket.

Harminckettedik fejezet
Steven Bacard visszatette a telefonkagylót a helyére.
Az ember fokozatosan válik gonosszá, gondolta. Egyszer átlépi a
határvonalat, csak egy pillanatra. Aztán visszatér a helyes
oldalra. Biztonságban érzi magát. Megváltoztat apróságokat,
hite szerint jobbá teszi őket. A vonal még mindig ott van.
Érintetlen. Oké, talán egy picit halványabb, de azért még
mindig jól látható. Legközelebb, amikor átlépi, még jobban
elmosódik, de nem számít, hiszen bármi történik is a vonallal,
úgyis tudja, hol van.
Nem igaz?
Steven Bacard irodájában jókora tükör volt a teljesen
feltöltött bárpult fölé szerelve. A belső építész váltig állította,
hogy minden fontos embernek van ilyen, mert így méltó
környezetben koccinthatnak a sikereikre. Így hát ő is
csináltatott egyet magának. Pedig még csak nem is szerette az
alkoholt. Steven Bacard a tükörképére pillantott, és nem először
az életben, azt gondolta, hogy a látvány átlagos. Mindig is
átlagos volt. Az iskolai osztályzatai, az érettségije, az egyetemi
felvételije, a tanulmányi átlaga a jogi karon, az ügyvédi
szakvizsgája (harmadszorra sikerült letennie). Ha az élet egy
focimeccs lenne, ahol a gyerekek választanak a többiek közül, ő
a középmezőnyben lett volna, az igazán jók után és a
legrosszabbak előtt – azok között, akikre senki sem emlékszik.
Bacard azért lett ügyvéd, mert úgy gondolta, hogy a jogi
diploma majd tekintélyt kölcsönöz neki. Nem így történt. Senki
sem vette igénybe a szolgálatait. Megnyitotta a szánalmas

irodáját a Paterson bíróság közelében, egy óvadékügynökkel
közösen. Mentőautókat hajkurászott ügyfelekre vadászva, de
még ebben a műfajban sem tudott különb lenni hasonló cipőben
járó kollégáinál. Sikerült feleségül vennie egy kicsivel magasabb
társadalmi státuszú nőt, aki minden alkalmat megragadott,
hogy az orra alá dörgölje ezt a tényt.
Amiben Bacard egyértelműen az átlag alatt maradt – messze
az átlag alatt –, az a spermiumszám volt. Bármennyire
igyekezett – bár Dawn, a felesége közel sem volt olyan lelkes,
mint ő –, képtelen volt teherbe ejteni a feleségét. Négy év
hiábavaló próbálkozás után az örökbefogadás mellett döntöttek.
De mivel Steven Bacard itt sem tudott semmi különlegeset
felmutatni, gyorsan kiderült, hogy egy fehér csecsemő – Dawn
vágya – számukra gyakorlatilag elérhetetlen. Elutaztak
Romániába, de ott is csak olyan gyerekeket találtak, akik vagy
túl öregek voltak, vagy drogfüggőséggel születtek.
De ott, abban az isten háta mögötti országban fogant meg
az ötlet Steven Bacard fejében, amely harmincnyolc év
küszködés után, végre az átlag fölé emelte.
– Baj van, Steven?
Összerezzent a hang hallatán. Elfordult saját tükörképétől.
Lydia állt az árnyékban.
– A tükörképünkben gyönyörködni – csóválta a fejét Lydia.
Nem ez lett Narkisszosz veszte?
Bacard képtelen volt uralkodni magán. Remegni kezdett.
Nem csak Lydia miatt, bár gyakran ő is ezt a hatást váltotta ki
belőle. A telefonhívás megijesztette. Lydia felbukkanása csak a
hab volt a tortán. Fogalma sem volt, hogyan jutott be vagy
mióta állhatott ott. Meg akarta kérdezni tőle, mi történt.
Hallani akarta a részleteket. De nem volt rá idő.

– Ami azt illeti, igen. Baj van. – felelte Bacard.
– Micsoda?
A nő szemétől kirázta a hideg. Nagy, ragyogó, gyönyörű
szempár volt, mégis úgy érezte, nincs mögötte semmi, csak egy
jéghideg verem. Mint egy elhagyatott ház ablakai.
Bacard Romániában arra jött rá – amivel végül sikerült
kiemelkednie a tömegből –, hogyan lehet kijátszani a rendszert.
Egy csapásra beindult a szekere. Életében először. Felhagyott a
mentőautók hajkurászásával. Az emberek kezdtek felnézni rá.
Fogadásokra hívták. Beszédeket mondott. Felesége, Dawn, újra
mosolyogva fogadta esténként, és arról érdeklődött, hogyan telt
a napja. Egyszer még a tévében is feltűnt mint jogi szakértő.
Ebből azonban nem akart rendszert csinálni, egy tengerentúli
kollégája ugyanis figyelmeztette a nyilvánosság veszélyeire.
Ráadásul már nem kellett ügyfelekre vadásznia. Maguktól is
megtalálták azok a szülők, akik valami csodára vágytak. A
kétségbeesettek mindig ezt teszik, mint a növények, vakon
tapogatóznak a sötétben a napfény felé. És számukra ő, Steven
Bacard volt a napfény.
A telefonra mutatott.
– Az előbb hívtak.
– És?
– A váltságdíjban nyomkövető van – mondta.
– Kicseréltük a táskát.
– Nem csak a táskában. A pénzbe is rejtettek valamilyen
szerkezetet. Valahová a bankjegyek közé.
Lydia arca elkomorodott.
– A forrása erről nem tudott korábban?
– A forrásom mostanáig semmit nem tudott erről az
egészről.

– Szóval azt akarja mondani – foglalta össze Lydia lassan,
tagoltan hogy miközben mi itt állunk és beszélgetünk, a
rendőrség pontosan tudja, hol vagyunk?
– Nem a rendőrség – felelte Bacard. – A nyomkövetőt nem a
zsaruk rejtették el.
Ez láthatóan meglepte Lydiát. Egy pillanatra
elgondolkodott, majd bólintott.
– Seidman.
– Nem egészen. Egy Rachel Mills nevű nő segít neki.
Korábban FBI-ügynök volt.
Lydia elmosolyodott, mintha ez magyarázattal szolgált
volna egy korábbi kérdésére.
– És ez a Rachel Mills, ez az exügynök, nyomkövetőt rejtett
a pénzbe?
– Igen.
– És most is a nyomunkban van?
– Senki sem tudja, merre jár – felelte Bacard. – És azt sem,
hogy Seidman hol van.
– Hmm.
– A rendőrség szerint ez a Rachel nevű nőszemély is benne
volt.
Lydia felemelte az állát.
– A gyerekrablásban?
– És Monica Seidman meggyilkolásában.
Ez tetszett Lydiának. Elmosolyodott, Bacard pedig úgy
érezte, mintha egy jeges kéz simítana végig a gerincén.
– És így volt, Steven?
– Nem tudom – hebegte Bacard.
– Boldogok a tudatlanok, nem igaz?
Bacard erre nem válaszolt.

– Magánál van a fegyver? – kérdezte Lydia.
A férfi megdermedt.
– Tessék?
– Seidman fegyvere. Magánál van?
Bacardnak egyre kevésbé tetszett ez az egész. Úgy érezte,
mintha süllyedne. Átvillant az agyán, hogy hazudik, de aztán
Lydia szemébe nézett.
– Igen.
– Keresse elő – mondta a nő. – Mi van Pavellel? Hallott
felőle?
– Nem örül a fejleményeknek. Tudni akarja, mi folyik itt.
– Majd a kocsiból felhívjuk.
– Mi?
– Igen. Igyekezzen, Steven!
– Én is magával menjek?
– Persze.
– Mire készül?
Lydia az ajkára tette az ujját.
– Pszt – mondta. – Van egy tervem.
♦

– Ismét elindultak – mondta Rachel.
– Mennyi időre álltak meg? – kérdeztem.
– Talán öt percre. Biztosan találkoztak valakivel, és átadták a
pénzt. Vagy csak tankoltak. Itt fordulj jobbra.
Ráhajtottunk a Centura Roadra. Felsejlett a távolban a
Giants Stadion. Nagyjából egy kilométerrel később Rachel
kimutatott a szélvédőn.
– Valahol itt voltak.
A táblán a METROVISTA felirat állt, és egy hatalmas

parkoló terült el mögötte. Klasszikus New Jersey-i irodaépület
volt, amelyet a nyolcvanas években húztak fel. Több száz iroda,
mindegyik rideg és személytelen, a sötétített ablakok alig
engedik be a napfényt. Világítottak a neoncsövek, és szinte
hallani lehetett a dolgozó méhek döngicsélését.
– Nem tankolni álltak meg – mormolta Rachel.
– És most mit csináljunk?
– Csak egy dolgot tehetünk – válaszolta Rachel. – Követjük
a pénzt.
♦

Heshy és Lydia nyugat felé tartott a Garden State Parkwayn.
Steven Bacard a saját kocsijával követte őket. Lydia egyenként
feltépte a bankjegykötegeket. Tíz percbe telt, mire megtalálta a
nyomkövető szerkezetet. Kivette a pénzbe vájt lyukból.
Felemelte, hogy Heshy is lássa.
– Ügyes – mondta.
– Vagy mi nem figyeltünk eléggé.
– Sosem voltunk tökéletesek, Macikám.
Heshy nem válaszolt. Lydia lehúzta az ablakot. Kidugta a
kezét, és intett Bacardnak, hogy kövesse őket. A férfi
visszaintett, hogy érti. Amikor megálltak az autópályakapunál,
Lydia megpuszilta Heshy arcát, és kiszállt a kocsiból. A pénzt
magával vitte. Heshy egyedül maradt a nyomkövetővel. Ha
ennek a Rachel nevű nőszemélynek vannak kapcsolatai, vagy a
rendőrség tudomást szerzett arról, hogy mi történik, félreállítják
Heshyt. Ő akkor kihajítja a GPS-t az ablakon. Természetesen az
eszközt megtalálhatják, de azt már nem fogják tudni
bebizonyítani, hogy az ő kocsijából esett ki. De ha igen, akkor is
mi van? Nyugodtan átkutathatják Heshyt és az autót, semmit

sem fognak találni benne. Se gyereket, se váltságdíjat. Heshy
patyolat tiszta volt.
Lydia Steven Bacard kocsijához sietett, és beült mellé az
anyósülésre.
– Pavel a vonalban van? – kérdezte a férfitól.
– Igen.
Lydia átvette tőle a telefont. Pavel azonnal ordítani kezdett
a saját felismerhetetlen anyanyelvén. Lydia megvárta, amíg
lehiggad egy kicsit, majd közölte vele a találkozóhelyet. Amikor
Bacard meghallotta a címet, ijedten rá meredt. Lydia
elmosolyodott. Pavelnek természetesen nem volt ismerős a
helyszín, de ugyan miért is lett volna az? Pampogott még egy
keveset, de végül lenyugodott annyira, hogy azt mondja, ott
lesz. Lydia lerakta a telefont.
– Most csak viccel, ugye? – kérdezte Bacard.
– Pszt.
Lydia terve pofonegyszerű volt. Bacarddal a találkozóhelyre
sietnek, miközben Heshy tovább furikázik a nyomkövetővel.
Amikor Lydia mindent előkészített, felhívja Heshyt, aki csak
ekkor indul el a megbeszélt címre. A GPS nála lesz, így
remélhetőleg ez a Rachel Mills követni fogja.
Húsz perc múlva megérkeztek. Lydia azonnal kiszúrt egy
néhány házzal odébb parkoló autót. Pavelé, gondolta. Egy
lopott Toyota Celica. Lydia nem örült neki. Az ilyen
környékeken a lakók felfigyelnek a szokatlan járművekre. Steve
Bacardra pillantott. A férfi arca holtsápadt volt. Félelemszag
áradt belőle. Ujjai elfehéredtek a kormányon. Bacardnak nem
volt gyomra ehhez az egészhez. Ebből még lehet probléma,
állapította meg Lydia.
– Csak tegyen ki – utasította.

– Tudni akarom, mire készül – mondta a férfi.
Lydia válasz helyett a szemébe nézett.
– Uramisten.
– Kíméljen meg az olcsó méltatlankodástól – kérte Lydia
unottan.
– Úgy volt, hogy senkinek nem esik bántódása.
– Mint Monica Seidmannek?
– Az ő halálához semmi közünk.
Lydia megrázta a fejét.
– És mi van a doki húgával, hogy is hívják, Stacy
Seidmannel?
Bacard kinyitotta a száját, mint aki tiltakozni akar, de
végül csak lehajtotta a fejét. Lydia tudta, mit akart mondani.
Stacy Seidman drogos volt. Feláldozható, söpredék,
veszélyforrás, amúgy is meghalt volna – vagy valami ehhez
hasonló önigazolás. A Bacard-féléknek mindig szükségük volt
valamilyen
önigazolásra.
Nem
tartotta
magát
gyerekkereskedőnek. Őszintén hitte, hogy segít rajtuk. Hogy
ezzel pénzt – sok pénzt – keresett, és megszegte a törvényt?
Istenem, elvégre hatalmas kockázatot vállalt, hogy jobbá tegye
mások életét. Miért bűn az, ha ezért megfizetik?
Lydia nem akart a férfi lelkében vájkálni, de megvigasztalni
sem akarta. A kocsiban megszámolta a pénzt. Eredetileg
Bacardtól kapta a tippet, úgy egyeztek meg, hogy feleznek.
Kirakta az egymilliót, majd a vállára vette a táskát a saját – és
Heshy – részével. Bacard nem utasította vissza a pénzt. Nem
szólt utána, és nem mondta, hogy ő inkább mossa kezeit.
Egymillió dollár pihent a mellette lévő ülésen. Bacardnak
kellett a pénz. Egy nagy házban lakott a családjával Alpineban. A gyerekei magániskolába jártak. Egyszóval nem, Bacard

nem visszakozott. Csak bámult maga elé, majd sebességbe tette
az autót.
Amikor elment, Lydia felhívta Pavelt a mobiltelefon
adóvevő csatornáján. Pavel valamelyik sövény mögött bujkált.
Még mindig a flaneling volt rajta. Járása egy megfáradt
favágóéra emlékeztetett. Fogait tönkretette a több évtizednyi
cigarettázás. Orra ferde volt a számtalan verekedéstől. A
Balkánon kemény az élet. Sok mindent látott már. De ez most
nem számított. Mindenki ideges lesz, ha nem tudja, mi történik
körülötte.
– Nem mond el – támadt Lydiára. – Nem mond el nekem.
Pavelnek igaza volt. Lydia valóban nem mondta el neki.
Más szóval Pavel nem tudott semmit. A nyelvtudása bőven
hagyott kívánnivalót maga után, éppen ezért volt ő a tökéletes
frontembere az akciónak. Koszovóból érkezett két évvel ezelőtt
egy terhes nővel. Az első váltságdíjátadás alkalmával Pavel
részletes utasításokat kapott. Azt mondták neki, várja meg,
amíg egy bizonyos autó megáll a parkolóban, majd anélkül,
hogy egy szót is szólna a benne ülő férfihoz, vegye el tőle a
táskát, és szálljon be a furgonba. Ja, és hogy kicsit
összezavarják Seidmant, azt kérték még Paveltől, hogy tartson
egy telefonkészüléket a szájához, és tegyen úgy, mintha beszélne
bele.
Ennyi volt az összes feladata.
Pavelnek halvány fogalma sem volt, kicsoda Marc Seidman.
Nem tudta, mi van a táskában, nem tudott a gyerekrablásról, a
váltságdíjról, semmiről. Nem viselt kesztyűt – az ujjlenyomatai
nem szerepeltek az Egyesült Államok adatbázisában –, és nem
volt igazolványa sem.
Fizettek neki kétezer dollárt, és visszaküldték Koszovóba.

Seidman személyleírása alapján a rendőrség készített
fantomképet, de esélyük sem volt megtalálni. Amikor
eldöntötték, hogy megismétlik az akciót, Pavel logikus
választásnak tűnt. Ugyanazt a ruhát vette föl, és ugyanúgy
nézett ki, így akarták megfélemlíteni Seidmant, ha esetleg úgy
döntene, hogy ezúttal ellenáll.
Pavel két lábbal állt a földön, és képes volt könnyen
alkalmazkodni az új helyzetekhez. Koszovóban nők
adásvételével foglalkozott. Arrafelé a sztriptíz bárokban dolgozó
nők többségét rabszolgasorban tartották. Bacard azonban
másféleképpen akarta „hasznosítani” ezeket a nőket. Lydia
tudta, hogy Pavel nem esik kétségbe, ha hirtelen változik a
helyzet, és meg fogja tenni, amit meg kell tennie. Egy kicsit
játszotta még a sértettet, de amikor Lydia átadott neki ötezer
dollárt, hamar elcsendesedett. A pénz gyorsan kiengesztelte.
Most már csak a „hogyan” maradt az egyetlen kérdés.
Pavel elvette a fegyvert Lydiától. Tudta, hogyan kell
használni.
Pavel a kocsibejáró közelében rejtőzött el, s bekapcsolva
hagyta a mobiltelefon adóvevőjét. Lydia felhívta Heshyt, és
közölte vele, hogy készen állnak. Tizenöt perccel később Heshy
elhajtott a ház előtt, és kidobta a nyomkövetőt az ablakon.
Lydia felvette a földről, és csókot dobott szerelmének. Heshy
felgyorsított, és eltűnt a sarkon. Lydia a hátsó udvarra vitte a
GPS-t. Elővette a fegyverét, és várt.
Az éjszakai levegő lassan átadta helyét a hajnali párának.
Érezte a bizsergést, felpezsdítette a vérét. Tudta, hogy Heshy a
közelben maradt. Ő is részt akart venni benne, de ez Lydia
játszmája volt. Az utcában csönd és nyugalom honolt. Pontosan
hajnali négyet mutatott az óra.

Öt perccel később autó fékezett a ház előtt.

Harmincharmadik fejezet
Valami nagyon nem stimmelt.
Az utcák annyira ismerőssé váltak, hogy szinte észre sem
vettem őket. Teljesen fel voltam pörögve, már a bordáimban
lüktető fájdalmat sem érzékeltem igazán. Rachel a Palm Pilotba
temetkezett. Egy kis pálcikával meg-megérintette a képernyőt,
oldalra billentette a fejét, váltogatta a nézőpontokat.
Hátranyúlt a hátsó ülésre, és megtalálta Zia autóstérképét.
Szájában egy golyóstoll kupakjával Rachel bejelölte a térképen
az útvonalat, gondolom, valamilyen mintázatot igyekezett
felfedezni. Vagy talán csak az időt húzta, hogy ne tegyem fel az
elkerülhetetlen kérdést.
Halkan a nevén szólítottam. Rám villant a tekintete, majd
ismét visszavándorolt a képernyőre.
– Tudtál arról a CD-ről, mielőtt eljöttél hozzám? –
kérdeztem.
– Nem.
– Fényképek vannak rajta rólad, amint a munkahelyem
előtt állsz.
– Már mondtad.
Ismét kattintott egyet a képernyőn.
– Valódiak azok a képek?
– Valódiak?
– Úgy értem meghamisították őket valamilyen módon, vagy
tényleg az irodám előtt álltál két évvel ezelőtt?
Rachel nem emelte fel a fejét, de a szemem sarkából láttam,
hogy mondani akar valamit.

– Fordulj jobbra – szólalt meg végül. – Itt.
A Glen Avenue-n jártunk. Kezdett egyre kísértetiesebbé
válni a dolog. Az út bal oldalán a régi középiskolám állt. Négy
évvel ezelőtt felújították, építettek hozzá egy konditermet, egy
uszodát és egy második tornatermet. A homlokzathoz
szándékosan nem nyúltak, hagyták, hogy benője a borostyán,
egyetemi külsőt kölcsönözve ezzel neki, így emlékeztetve
Kasselton ifjait arra, mi az elvárás velük szemben.
– Rachel?
– A képek valódiak, Marc.
Bólintottam. Nem tudom, miért. Talán időt próbáltam
nyerni. Nem egyszerűen arról volt szó, ismeretlen vizekre
tévedtem. Tudtam, hogy Rachel válasza mindent meg fog
változtatni, fenekestül felforgat mindent éppen akkor, amikor
már úgy tűnt, sikerül végre egyenesbe jönnöm.
– Magyarázattal tartozol – mondtam.
– Igen. – Még mindig nem nézett rám. – De nem most.
– De igen, Rachel, most.
– Arra kell összpontosítanunk, amit csinálunk.
– Ne gyere nekem ezzel a baromsággal! Egyelőre csak ülünk
a kocsiban. Meg tudom osztani a figyelmemet.
– Én viszont nem biztos – mondta halkan.
– Rachel, mit kerestél a kórház előtt?
– A mindenit!
– Mi történt?
Közlekedési lámpához érkeztünk a Kasselton Avenue-n. A
késői időpont miatt a lámpák sárgán villogtak. A homlokomat
ráncolva Rachelhez fordultam.
– Merre?
– Jobbra.

Jeges kéz szorította össze a szívemet.
– Nem értem – mondtam.
– A kocsi ismét megállt.
– Hol?
– Hacsak nem értem félre a jeleket – válaszolta Rachel, és
végre felemelte a fejét, hogy rám nézzen –, a házadnál vannak.
♦

Befordultam jobbra. Rachelnek már nem kellett irányítania. A
képernyőt figyelte. Alig két kilométerre voltunk az
otthonomtól. A szüleim erre mentek a kórházba azon a napon,
amikor megszülettem. Eltűnődtem, vajon hányszor mehettem
már végig ezen az úton. Nem tudom, hogyan jutott eszembe
mindez, de az elme már csak ilyen.
Rákanyarodtam a Monroe-ra. A szüleim háza a bal oldalon
állt. Természetesen nem égtek a lámpák, leszámítva a
földszintit. Be volt állítva. Este héttől hajnali ötig világított. A
foglalatba
becsavartam
egy
hosszú
élettartamú,
energiatakarékos izzót abból a fajtából, amelyik úgy néz ki,
mint a gépből előkígyózó vaníliafagylalt. Anyám dicsekedett is
vele, hogy milyen sokáig bírja. Olvasta valahol, hogy a
bekapcsolt rádió szintén jó módszer a betörők távol tartására,
ezért egy régi készüléken folyamatosan beszélgetős műsorokat
hallgatott. A probléma csak az volt, hogy a rádió zavarta
anyámat, aki ezért nem tudott elaludni, így olyan halkra
állította a készüléket, hogy a betörőnek az ablakra kellett volna
a tapasztania a fülét ahhoz hogy meghallja, és megijedjen.
Éppen befordultam a saját utcámba, a Darby Terrace-ra,
amikor Rachel rám szólt:
– Lassíts.

– Elindultak?
– Nem. A jel még mindig a házból jön.
Végigpillantottam az utcán, és eltűnődtem.
– Nem a legrövidebb úton jöttek ide.
Rachel bólintott.
– Így van.
– Lehet, hogy megtalálták a Q-Loggert – mondtam.
– Én is pont erre gondoltam.
Az autó lassan araszolt előre. Citronék háza előtt jártunk,
két épületnyire a sajátomtól. Minden sötét volt, még egy
riasztólámpa sem égett, mint anyáméknál. Rachel beharapta az
alsó ajkát. Kadisonék háza elé értünk, a közvetlen
szomszédjaimhoz. A „vihar előtti csend” kifejezés jutott
eszembe. Mintha az egész világ megdermedt és minden teljesen
mozdulatlanná vált volna.
– Szerintem ez egy csapda – mondtam.
Meg akartam kérdezni Racheltől, hogy mit csináljunk –
továbbmenjünk, megálljunk és szálljunk ki, hívjuk a zsarukat?
–, amikor az első golyó betörte a szélvédőt. Üvegszilánkok
repültek az arcomba. Rövid sikolyt hallottam. Ösztönösen
lehúztam a fejem, és az arcom elé kaptam a karomat. Lenéztem,
minden csupa vér volt.
– Rachel!
A második lövedék olyan közel húzott el a fejem mellett,
hogy a légörvénye összeborzolta a hajamat, majd a golyó tompa
puffanással az ülésem támlájába csapódott. Ismét ösztönösen
cselekedtem. De ezúttal már volt célom, vagy legalábbis egy
irány. A gázra tapostam. A kocsi meglódult előre.
Lenyűgöző szerkezet az emberi agy. Semmilyen számítógép
nem érhet fel hozzá. Több millió ingert képes feldolgozni néhány

századmásodperc alatt. Valószínűleg most is ez történt.
Előrehajolva kuporogtam a vezetőülésben. Valaki lövéseket
adott le rám. Az első, primitív reflexem az volt, hogy
meneküljek, de valami – ami az evolúció egy későbbi
szakaszában alakulhatott ki bennünk – azt súgta, létezik jobb
megoldás is.
Ez a gondolat – durván – egy tizedmásodperc alatt
fogalmazódott meg bennem, és vette át az irányítást a
mozdulataim fölött. Lenyomtam a gázpedált. A kerekek
csikorogtak az aszfalton. A házamra gondoltam, az ismerős
elrendezésre, az irányra, ahonnan a golyók jöttek. Igen, tudom,
hogy ez valószerűtlenül hangzik. Talán a pánik felgyorsította az
agyműködésemet, nem tudom, de rájöttem, ha én lövöldöznék,
ha nekem kellett volna meglapulnom valahol egy kocsi
érkezésére várva, akkor biztosan azt a három bokrot
választottam volna, amelyik elválasztotta a telkünket a
Christie-család kertjétől. Nagy, sűrű bokrok a kocsifelhajtó jobb
oldalán. Ha kivárja, amíg teljesen befordulok a garázs elé,
könnyedén kiloccsanthatta volna az agyunkat az anyósülés
felőli ablakon keresztül. Amikor haboztam, és a támadó látta,
hogy akár vissza is fordulhatunk, még mindig jó pozícióban volt
ahhoz, hogy szemből ránk lőjön.
Ezért felnéztem, elfordítottam a kormányt, és célba vettem
a kocsival a bokrokat.
Harmadszor is dörrent a fegyver. A golyó valami fémet
találhatott el, valószínűleg a hűtőrácsot, és hangos csattanással
pattant le róla. Vetettem egy gyors pillantást Rachelre: két
kézzel szorította lehajtott fejét, ujjai közül vér szivárgott.
Görcsbe rándult a gyomrom, de nem vettem le a lábamat a
pedálról. Jobbra-balra mozgattam a fejem, hátha ezzel sikerül

megnehezítenem a merénylő dolgát.
A fényszórók megvilágították a bokrokat.
Flanelinget láttam felvillanni.
Valami megváltozott bennem. Említettem már, hogy az
épelméjűség egy vékony húr, és az enyém egy ponton elpattant.
Akkor végtelen nyugalom szállt meg. Most őrjöngő düh és páni
félelem furcsa elegye kerített hatalmába. Még erősebben
nyomtam a gázpedált, szinte átszakította a padlót. Meglepett
kiáltást hallottam. A flanelinges férfi megpróbált jobbra
elugrani.
De számítottam rá.
Felé rántottam a kormányt, mintha dodzsemeznénk a
vidámparkban, és az lenne a cél, hogy összeütközzünk.
Reccsenést és puffanást hallottam. Majd egy fájdalmas üvöltés.
A bokrok ágai beleakadtak a lökhárítóba. A flanelinges férfit
kerestem a tekintetemmel. Semmi. Az ajtó fogantyújáért
nyúltam, hogy kiszálljak, és üldözőbe vegyem, amikor Rachel
rám szólt:
– Ne!
Félbehagytam a mozdulatot. Életben van, gondoltam
ujjongva.
Megfogta a sebváltót, és rükvercbe tette a kocsit.
– Tolass vissza! – mondta.
Hallgattam rá. Nem tudom, mit képzeltem. A férfinál
fegyver volt. Nálam nem. Hiába sikerült elütnöm, nem
tudhattam, milyen súlyosak a sérülései, vagy hogy egyáltalán
életben van-e még.
Tolatni kezdtem. Feltűnt, hogy a sötét kertvárosi utcában
mostanra fények gyúltak. A lövések és a kerékcsikorgás
szokatlan zajnak számított a Darby Terrace-on. Felébredtek rá

az emberek, és felkapcsolták a lámpákat. Tudtam, hogy
perceken belül hívják a rendőrséget.
Rachel felült. Megkönnyebbülés áradt szét bennem. Az
egyik kezében fegyvert tartott. A másikkal még mindig a
fejsebét szorította.
– A fülem – mondta, én pedig rögtön azon kezdtem
gondolkodni, milyen módszerrel fogom helyrehozni a sérülését a
műtőasztalon.
– Ott van! – kiáltotta Rachel.
Odanéztem. A flanelinges férfi a kocsifelhajtón bicegett.
Elfordítottam a kormányt, és ráirányítottam a fényszórókat. A
férfi eltűnt a ház mögött. Rachelre pillantottam.
– Tolass hátrébb – mondta. – Biztos, hogy nincs egyedül.
Hátrébb tolattam.
– És most mi legyen?
Rachel felemelte a fegyvert, másik kezét pedig az ajtó
fogantyújára helyezte.
– Te itt maradsz – jelentette ki.
– Elment az eszed?
– Járasd a motort, gurulj vele előre-hátra. Hadd gondolják,
hogy még mindig a kocsiban a vagyunk. Én pedig megpróbálom
becserkészni őket.
Mielőtt tiltakozhattam volna, kipattant a kocsiból. Még
mindig csorgott a vér a füléből, ahogy elindult a ház felé. Én az
utasításainak megfelelően sebességbe tettem az autót, és
csikorgó
kerekekkel
meglódultam,
majd
lefékeztem,
hátramenetbe váltottam, és visszatolattam – úgy éreztem
magam, mint egy idióta.
Néhány másodperccel később Rachel eltűnt a szemem elől.
Néhány másodpercre rá két lövést hallottam.

♦

Lydia a ház mögül nézte végig az egészet.
Pavel túl korán lőtt. Hiba volt a részéről. Búvóhelyéről Lydia
nem láthatta, ki ül az autóban. De így is elismerően fejet hajtott
előtte. A sofőr ugyanis nem csak kiszúrta a bokor mögött lapuló
Pavelt, hanem meg is sebesítette.
Pavel bicegett be a képbe. Lydia szeme már annyira
megszokta a sötétet, hogy látta a vért a férfi arcán. Felemelte a
kezét, és intett neki. Pavel elesett, aztán már csak mászni
tudott. Lydia a hátsó udvarba vezető lehetséges útvonalakat
figyelte. Az tűnt a legvalószínűbbnek, hogy elölről fogják
megkerülni a házat. A háta mögött léckerítés volt. Nem messze
tőle kerti kiskapu, amelyen keresztül átjuthat a szomszéd
telekre, ha menekülnie kell.
Pavel tovább mászott Lydia irányába. A nő sürgető
kézmozdulatot tett felé, miközben továbbra is éberen figyelt.
Azon gondolkodott, hogy a volt FBI-ügynök vajon mire készül.
A szomszédok felébredtek. Kigyulladtak a lámpák. A zsaruk
már úton vannak.
Lydiának igyekeznie kellett.
Pavel megérkezett a farakáshoz, ahol Lydia rejtőzött, és
elterült a nő mellett. Néhány másodpercig mozdulatlanul feküdt
a hátán. Nehezen és szabálytalanul vette a levegőt. Végül nagy
nehezen feltérdelt, és kilesett a farakás mögül. Felszisszent, és
így szólt:
– Láb eltör.
– Meg fog gyógyulni – nyugtatta meg Lydia. – A fegyver
hol van?
– Eldob.

Lenyomozhatatlan, gondolta a nő. Nem jelent problémát.
– Van nálam másik, azt használhatod – mondta. – Figyeld,
jön-e valaki. Pavel bólintott, aztán összehúzta a szemét, és
hunyorogva meredt a sötétbe.
– Mi az? – kérdezte Lydia. Közelebb húzódott a férfihoz.
– Nem lenni biztos.
Miközben Pavel továbbra is az udvart fürkészte, Lydia a
férfi bal füle mögötti pontra irányította a fegyver csövét, és
kétszer meghúzta a ravaszt. Pavel úgy roskadt össze, mint egy
marionettbábu, amelynek elvágták a zsinórjait.
Lydia lenézett a holttestre. Így lesz a legjobb, gondolta. A
B-terv valószínűleg egyébként is jobb volt, mint az A. Ha Pavel
megöli a nőt – egy volt FBI-ügynököt –, azzal nem ért volna
véget a történet. Még nagyobb erőkkel keresték volna a
titokzatos flanelinges férfit. A nyomozás folytatódott volna. Így
viszont, hogy Pavel meghalt – és azzal a fegyverrel végeztek
vele, amelyiket a Seidman házban is használtak az eredeti
bűncselekménykor –, a rendőrség arra fog következtetni, hogy
Seidman vagy Rachel (vagy mindkettő) áll a halála mögött. Le
fogják tartóztatni őket. A vádak végül nem állnak meg ellenük,
de az már lényegtelen. A rendőrség nem fog másik elkövetőt
keresni. Ők pedig eltűnhetnek a pénzzel.
Ügy lezárva.
Lydia hirtelen kerékcsikorgást hallott. Áthajította a
fegyvert a szomszéd udvarba. Gyanús lett volna, ha csak úgy
leteszi a holttest mellé. Gyorsan átkutatta Pavel zsebeit. Benne
volt a bankjegyköteg, amelyet nem sokkal korábban adott neki.
Nem vette el tőle. Még egy dolog, ami segít elvarrni a szálakat.
Más nem volt a hullánál – se tárca, se papírcetlik, se
igazolvány, semmi –, ami elvezethetne hozzájuk. Pavel jó volt

ebben. Még több ablakban gyúlt világosság. Nem sok ideje
maradt. Lydia felállt.
– FBI! Dobja el a fegyvert!
A fenébe! Egy női hang. Lydia leadott egy lövést a saját
fegyveréből a hang irányába, majd visszahúzódott a farakás
mögé. Golyók süvítettek a feje fölött. Csapdába esett. Mit
tegyen? Hátranyúlt, és óvatosan kiakasztotta a kerti kapu
kampóját.
– Rendben! – kiáltotta Lydia. – Megadom magam!
Azzal felugrott, kezében a félautomata fegyverrel, és
villámgyorsan meghúzta a ravaszt. A lövések zajától csöngött a
füle. Nem tudta, hogy viszonozták-e a tüzet, vagy sem. Nem
tartotta valószínűnek, de különösebben nem foglalkozott vele.
Kisurrant a nyitott kertkapun.
Lydia minden erejét beleadva rohant. Száz méterrel odébb
Heshy várta. Onnan együtt menekültek majd tovább egy
frissen nyírt sövény mögé kuporodva. Heshy profi volt. Mindig
igyekezett felkészülni a legrosszabbra. A kocsi kétsaroknyira állt
egy utcácskában.
Amikor végre biztonságban voltak, Heshy megkérdezte:
– Jól vagy?
– Jól, Macikám. – Vett egy mély lélegzetet, behunyta a
szemét, és megismételte: – Jól.
Már az autópályán jártak, amikor Lydiának eszébe jutott,
vajon mi történhetett Pavel mobiltelefonjával.
♦

Elsőre természetesen pánikba estem.
Kinyitottam az ajtót, hogy Rachel után eredjek, de a józan ész
végül felülkerekedett az ösztönökön, és megálltam. Egy dolog

bátornak vagy akár vakmerőnek lenni. És egészen más
öngyilkos küldetésre indulni. Nem volt fegyverem. Rachelnek és
a támadójának viszont igen. Fegyvertelenül a segítségére sietni
a legjobb esetbe is értelmetlen lett volna.
De akkor sem tudtam ölbe tett kézzel várni.
Becsuktam a kocsi ajtaját, és ismét a gázra léptem. Az autó
meglódult. Elfordítottam a kormányt, és keresztülhajtottam a
házam előtti pázsiton. A lövések a hátsó udvar felől jöttek. Arra
irányítottam a kocsit. Letaroltam a virágágyásokat és a
bokrokat. Olyan régóta ott voltak, hogy szinte megsajnáltam
őket.
A reflektorok fénycsóvái lézerkardként hasították a
sötétséget. Jobbra tartottam, mert azt reméltem, elférek a nagy
szilfa mellett, de sajnos tévedtem. A fa túl közel volt a házhoz.
Visszatolattam, és a másik irányból próbáltam kikerülni. A
kerekek először megcsúsztak a harmattól nedves füvön, de aztán
sikerült áthajtanom a telekhatáron, és a kocsi orrával
elsodortam Christie-ék új filagóriáját. Bili Christie dühös lesz,
amikor meglátja.
Behajtottam a hátsó udvarba. A fényszóró megvilágította
Grossmanék léckerítését. Jobbra tekertem a kormányt. Ekkor
láttam meg. Rátapostam a fékre. Rachel egy nagy halom tűzifa
mellett állt. A farakás már akkor ott volt, amikor megvettük a
házat. Egyetlen darabot sem használtunk fel belőle. Mostanra a
nagy része valószínűleg elkorhadt, és beleköltöztek a bogarak.
Grossmanék reklamáltak is, hogy túl közel van a kerítésükhöz,
és a bogárinvázió hozzájuk is átterjed majd. Megígértem, hogy
eltüntetem a rakást, de egyelőre még nem jutottam hozzá.
Rachel a földre mutatott a fegyverével. A flanelinges férfi
rongykupacként hevert előtte. Nem kellett letekernem az

ablakot. A lövedékek kitörték a szélvédőt. Semmilyen zajt nem
hallottam. Rachel felemelte a kezét. Intett, hogy minden
rendben van. Kiszálltam a kocsiból, és odasiettem hozzá.
– Te lőtted le? – kérdeztem tőle.
– Nem – felelte.
A férfi halott volt. Nem kellett orvosnak lenni ahhoz, hogy
lássam. A koponyája hátsó része gyakorlatilag hiányzott.
Rózsaszín-fehér agyvelődarabkák tapadtak a fahasábokra. Nem
vagyok ballisztikus szakértő, de a golyók jókora pusztítást
végeztek. Vagy nagyméretű lövedéket használtak, vagy nagyon
közelről adták le a lövéseket.
– Nem egyedül volt – állapította meg Rachel. – Lelőtték, és
elmenekültek a kertkapun keresztül.
A hullát bámultam. Ismét feltámadt bennem a harag.
– Ki ez?
– Átkutattam a zsebeit. Csak pénzt találtam nála, iratokat
nem.
Legszívesebben belerúgtam volna. Meg akartam rázni, és
megkérdezni tőle, mit művelt a lányommal. A halott arcát
fürkésztem – egész jóképű fickó lehetett –, és azon tűnődtem,
vajon miért keresztezte egymást az életünk. Ekkor észrevettem
valami furcsát.
Oldalra billentettem a fejemet, hogy jobban lássam.
– Marc?
Letérdeltem. Az agyvelő nem zavart. Szemem sem rebbent a
csontszilánkok és a véres húscafatok láttán. Találkoztam már
csúnyább esetekkel is. Megvizsgáltam az orrát. Szinte teljesen el
volt ferdülve. Emlékeztem rá az első pénzátadásról. Bokszoló,
gondoltam akkor. Vagy az, vagy nem volt könnyű élete. Feje
furcsa szögben hátracsuklott. A szája nyitva volt. Ez vonzotta

oda a tekintetemet.
Két ujjamat a szájába dugtam, és tágabbra nyitottam az
állkapcsát.
– Mi a fenét csinálsz? – kérdezte Rachel.
– Van nálad elemlámpa?
– Nincs.
Nem számított. Megemeltem a fejét, és úgy fordítottam,
hogy a szája a kocsi felé nézzen. A reflektorok elég fényt
szolgáltattak. Most már tisztán láttam.
– Marc?
– Sosem értettem, miért engedte meg, hogy lássam az arcát.
– Közelebb hajoltam a szájához, de igyekeztem úgy csinálni,
hogy ne árnyékoljam le a fejemmel. – Minden egyébbel
kapcsolatban annyira elővigyázatosak voltak. A hangtorzító, a
lopott furgonfelirat, az összehegesztett rendszámtáblák. Ő mégis
megmutatta az arcát.
– Miről beszélsz?
– Először azt hittem, talán valami élethű maszkot visel. Az
illett volna a képbe. De most már tudjuk, hogy nem erről van
szó. Akkor miért hagyta, hogy meglássam?
Rachelt szemmel láthatólag meghökkentette a kérdés, de
gyorsan felocsúdott, és bekapcsolódott a gondolatmenetembe.
– Mert nincsen priusza.
– Talán. Vagy...
– Vagy mi? Marc, nincs most időnk erre.
– A fogsora.
– Mi van vele?
– Nézd a koronáit. Fémből vannak.
– Miből?
Felnéztem Rachelre.

– A jobb felső őrlőfogán és a bal felső szemfogán. Nálunk a
koronákat régebben aranyból készítették, manapság pedig
porcelánból. A fogorvos lenyomatot készít a fogról, és az alapján
csinálják meg a pontosan illeszkedő koronát. Ez azonban
alumíniumból van, előre gyártott korona. Ráhúzzák a fogra, és
egy fogóval rászorítják. Kétszer is voltam szájrekonstrukciós
műtéteket végezni Európában, ott láttam ilyeneket.
Amerikában nem csinálnak ilyeneket, legfeljebb átmeneti
megoldásként.
Rachel letérdelt mellém.
– Vagyis külföldi?
Bólintottam.
– Ha tippelnem kellene, azt mondanám, valószínűleg az
egykori szovjet blokkból származik, talán a Balkánról.
– Logikus húzásnak tűnik – helyeselt Rachel. – Hiába
tápláljuk be a rendszerbe az ujjlenyomatait vagy az arcképét,
mert nem szerepel benne. A rendőrség sosem fogja kideríteni a
személyazonosságát, hacsak nem jelentkezik valaki, aki ismerte.
– Ami kevéssé valószínű.
– Uramisten, akkor ezért ölték meg! Tudják, hogy úgysem
lehet azonosítani.
Felharsantak a szirénák. Egymásba fonódott a tekintetünk.
– Döntened kell, Marc. Ha itt maradunk, börtönbe
kerülünk. Azt fogják gondolni, hogy ő is része volt a
tervünknek, és most megöltük. Szerintem az emberrablók
tisztában voltak ezzel, azért lőtték le. A szomszédok azt fogják
mondani, hogy minden csendes volt, amíg meg nem érkeztünk.
Aztán hirtelen fékcsikorgás és lövések. Nem állítom, hogy ne
tudnánk kimagyarázni.
– De az időbe telik.

– Igen – bólintott.
– És a nyomok ki fognak hűlni. A zsaruk a maguk módján
folytatják majd a nyomozást. Még ha hisznek nekünk és segíteni
akarnak, akkor is nagy zajt csapnak majd vele.
– Még valami – mondta Rachel.
– Igen?
– Az emberrablók csapdát állítottak nekünk. Tudtak a QLoggerről.
– Erre már korábban rájöttünk.
– De most elgondolkodtam rajta, Marc. Hogyan jöttek rá?
Eszembe jutott a figyelmeztetés a levélben.
– Valaki súgott nekik?
– Az sem kizárt.
Elindultunk a kocsi felé. Megfogtam Rachel karját. Még
mindig vérzett. A szeme annyira fel volt dagadva, hogy alig
tudta nyitva tartani. Ahogy ránéztem, ismét feltört belőlem
valami primitív ösztön: meg akartam védeni.
– Ha elmenekülünk, azt fogják gondolni, hogy bűnösök
vagyunk – mondtam. – Engem nem érdekel, nincs mit
veszítenem, de veled mi lesz?
– Nekem sincs túl sok vesztenivalóm – felelte halkan.
– Orvosra van szükséged.
Kis híján elmosolyodott.
– Miért, te nem az vagy? – kérdezte.
– Igazad van.
Nem volt időnk arra, hogy mérlegeljük a helyzetet.
Cselekednünk kellett. Beszálltunk Zia autójába. Megkerültem a
házat, és a másik oldalon hajtottam fel az útra, a Woodland
Roadon. Csak ekkor kezdtem el racionálisan gondolkodni.
Amikor tudatosult bennem, milyen helyzetbe kerültünk és mire

készülünk, szinte sokkolt a felismerés. Kis híján félreálltam.
Rachel észrevette.
– Mi a baj? – kérdezte.
– Miért menekülünk?
– Tessék?
– Azt reméltük, sikerül megtalálnunk a lányomat, vagy
legalábbis azt, aki elrabolta. Azt gondoltuk, van egy kis
esélyünk.
– Igen.
– De az esély, ha létezett egyáltalán, mostanra megszűnt. A
pasas meghalt. Tudjuk, hogy külföldi, na és? Fogalmunk sincs,
kicsoda és honnan jött. Zsákutcába jutottunk. Nincs több
nyom, amelyen elindulhatnánk.
Huncut kifejezés jelent meg Rachel arcán. A zsebébe nyúlt,
és előhúzott valamit. Egy mobiltelefont. Nem az enyém volt. És
nem is az övé.
– De talán mégis van – mondta.

Harmincnegyedik fejezet
– Először is meg kell szabadulnunk ettől a kocsitól – jelentette
ki Rachel.
– A kocsitól – ismételtem a fejemet ingatva. – Ha az
emberrablók vagy a zsaruk nem ölnek meg, majd Zia megteszi.
Rachel
ismét
elmosolyodott.
Egészen
különleges
tudatállapotba kerültünk. Olyan messzire merészkedtünk a
saját komfortzónánktól, hogy már nem éreztünk félelmet, sőt,
még némi nyugalmat is sikerült találnunk ezen az ismeretlen
terepen. Fel akartam tenni a kérdést, hogy merre tovább, de
igazából csak egyetlen alternatívát láttam.
– Lenny és Cheryl – mondtam.
– Mi van velük?
– Négy sarokra laknak innen.
Hajnali öt volt. A sötétség kezdett visszahúzódni a
feltartóztathatatlanul közeledő pirkadat elől. Feltárcsáztam
Lenny számát, és reménykedtem, hogy nem ment vissza a
kórházba. Az első csörgés után felkapta.
– Halló – vakkantotta a kagylóba.
– Van egy kis probléma – mondtam.
– Szirénákat hallok.
– Ez is része a problémának.
– Felhívott a rendőrség – mondta. – Miután leléptél.
– A segítségedre van szükségem.
– Rachel veled van? – kérdezte.
– Igen.
Kényelmetlen csönd állt be. Rachel a halott fickó mobilját

nyomogatta. Fogalmam sem volt, mit keres.
– Mire készülsz, Marc? – szólalt meg végül Lenny.
– Meg akarom találni Tarát. Segítesz vagy sem?
Ezúttal nem tétovázott.
– Mire van szükséged?
– El kell rejtenem a kocsit, amelyikben most ülünk, és kell
egy másik.
– És azután?
Befordultam jobbra a sarkon.
– Egy perc, és ott vagyunk. Akkor megpróbálom
elmagyarázni.
♦

Lenny szürke melegítőnadrágot viselt, papucsot és egy Big Dog
pólót. Megnyomott egy gombot, mire a garázsajtó hangtalanul
lecsukódott mögöttünk. Lenny kimerültnek látszott, de
valószínűleg Rachel meg én is voltunk már jobb formában.
Amikor Lenny meglátta a vért Rachelen, önkéntelenül
hátrált egy lépést.
– Mi a nyavalya történt?
– Van kötszered? – kérdeztem.
– A mosogató fölötti szekrényben.
Rachel még mindig a mobiltelefont szorongatta.
– Fel kell mennem az internetre – mondta.
– Előbb beszéljük meg – emelte fel a kezét.
– Beszéld meg vele – vágta rá Rachel. – Hol egy gép,
amelyiken van net?
– Az irodámban. Tudod, hol van.
Rachel besietett a házba. Követtem, de a konyhában
megálltam. Ő továbbment a nappaliba. Mindketten jól ismertük

a házat. Lenny kint maradt velem a konyhában. Nemrég
újították fel, és vettek még egy hűtőszekrényt, mert négy gyerek
annyit eszik, mint négy gyerek. Mindkét hűtő ajtaja tele volt
iskolai rajzokkal, családi fényképekkel és színes betűkkel. Az új
hűtőn van egy mágneses verskészlet is. Valaki a
MAGÁNYOSAN ÁLLOK A TENGERNÉL sort rakta ki
belőlük. A mosogató fölötti szekrényhez léptem.
– Elárulod, mi folyik itt?
Megtaláltam Cheryl elsősegélydobozát, és kivettem.
– Lövöldözés volt a házunknál.
Címszavakban beszámoltam neki a történtekről, miközben
kinyitottam az elsősegélydobozt, és ellenőriztem a tartalmát.
Egyelőre megteszi, állapítottam meg. Végül Lennyre néztem.
Döbbenten meredt rám.
– Elmenekültél egy gyilkosság helyszínéről?
– És ha ott maradok?
– A rendőrség őrizetbe vett volna.
– Pontosan.
Megrázta a fejét, és lehalkította a hangját.
– Már nem téged gyanúsítanak.
– Miről beszélsz?
– Szerintük Rachel tette.
Zavartan pislogtam, nem tudtam, hogyan reagáljak arra,
amit mondott.
– Elmagyarázta, hogyan került azokra a fotókra?
– Még nem – feleltem. – Nem értem. Miből gondolják, hogy
Rachel volt az?
Lenny villámgyorsan felvázolta a rendőrség féltékenységen
és haragon alapuló elméletét, illetve hogy azt gondolják,
elfelejtettem a lövöldözés előtt történteket. Annyira

megdöbbentem, hogy szóhoz sem jutottam.
– Ezek megőrültek – nyögtem ki végül.
Lenny nem válaszolt.
– Az a flanelinges pasas meg akart ölni bennünket.
– És végül mi történt vele?
– Már mondtam. Volt vele még valaki, és lelőtte.
– Te láttál valakit?
– Nem. Rachel... – Hirtelen rájöttem, hová akar kilyukadni.
Ugyan már, Lenny. Ezt te sem gondolhatod komolyan.
– Tudni akarom, mi az igazság azokkal a fotókkal
kapcsolatban, Marc.
– Rendben, kérdezzük meg tőle.
Ahogy kiléptünk a konyhából, Cherylt pillantottam meg a
lépcső tetején. Összefont karral bámult le rám. Nem hiszem,
hogy valaha láttam ehhez hasonló kifejezést az arcán.
Megtorpantam. Vérfoltok sötétlettek a szőnyegen. Valószínűleg
Rachel vére. A falakon tipikus műtermi fotók lógtak a
gyerekekről, amelyeken természetesnek próbálnak hatni fehér
garbóban fehér háttér előtt. Gyerekek meg az a sok fehér.
– Majd én elintézem – szólt oda Lenny a feleségének. – Ne
gyere le.
Sietős léptekkel keresztülvágtunk a nappalin. A legújabb
Disney-mozifilm DVD-jének tokja hevert a tévé tetején.
Majdnem átestem egy baseball-labdán és a hozzá tartozó
műanyag ütőn. A szoba közepén egy Pokemon-figurás
Monopoly táblát pillantottam meg. Látszott, hogy hirtelen
hagyták félbe a játékot. Valaki, feltehetően az egyik gyerek,
felírta egy papírcetlire, hogy NE NYÚLJ HOZZÁ!, majd a
táblára rakta a cetlit. Ahogy elhaladtunk a kandalló mellett,
észrevettem, hogy kicserélték a fényképeket. A gyerekek nőttek,

az új képek jobban hasonlítottak a valóságra. De a legrégebbi
fotó, amelyiken mi négyen voltunk, eltűnt. Nem tudtam, hogy
ez mit jelent. Valószínűleg semmit. Vagy talán Lenny és Cheryl
megfogadták a saját tanácsukat: ideje továbblépni.
Rachel Lenny íróasztalánál ült, a billentyűzet fölé hajolva.
A vér megszáradt a nyaka bal oldalán. A füle borzalmasan
nézett ki. Felpillantott, amikor meglátott bennünket, majd
folytatta a gépelést. Megvizsgáltam a fülét. Súlyosan megsérült.
A golyó a felső részét érte. Ráadásul a koponyáját is súrolta. Ha
néhány centiméterrel odébb megy, valószínűleg meghal. Rachel
nem foglalkozott velem, még akkor sem, amikor
fertőtlenítettem a sebet, és bekötöztem. Ideiglenesen megteszi,
gondoltam. Amint lehetőségem nyílik rá, meggyógyítom
rendesen.
– Ez az! – mondta hirtelen Rachel. Elmosolyodott, és
lenyomott egy billentyűt. A nyomtató dolgozni kezdett.
Lenny intett a fejével. Rögzítettem a kötést, és így szóltam:
– Rachel?
Felnézett rám.
– Beszélnünk kell – mondtam.
– Nem – vágta rá. – Indulnunk kell. Éppen most találtam
egy nyomot.
♦

Lenny nem mozdult. Cheryl lépett be a szobába, még mindig
összefont karral.
– Milyen nyomot? – kérdeztem.
– Ellenőriztem a ki- és bejövő hívásokat a mobiltelefonon –
válaszolta Rachel.
– Értem.

– A kimenő hívások nem sokat segítettek. Egyetlen
telefonszám sem szerepelt a listán, ami azt jelenti, hogy ha a
fickó hívott is valakit, rejtett a száma.
Próbáltam követni, amit mond.
– Oké.
– A fogadott hívásokkal azonban nagyobb sikerrel jártam.
Mindössze egyetlen bejövő hívást rögzített a telefon. A belső óra
szerint éjfélkor. Utánanéztem a telefonszámnak az interneten.
Egy bizonyos Verne Dayton lakása az Huntersville-ben.
Sem a név, sem a város nem volt ismerős.
– Hol van az a Huntersville?
– New Jersey-ben. Nem messze a pennsylvaniai határtól.
Rákerestem pontosan. A ház magányosan áll a semmi közepén.
Jeges borzongás futott végig rajtam. Lennyhez fordultam.
– Szükségem van a kocsidra.
– Várjunk egy pillanatot – mondta Lenny. – Előbb
szeretnék választ kapni néhány kérdésre.
Rachel felállt.
– A CD-n látott fotókra vagy kíváncsi?
– Többek között igen.
– Én vagyok a képeken. Igen, ott voltam. A többi nem rád
tartozik. Marcnak tartozom magyarázattal, nem neked. Mi van
még?
Lenny talán életében először nem tudta, mit mondjon.
– Azt is tudni akarjátok, én öltem-e meg a férjemet, igaz? –
Cherylre nézett. – Azt hiszed, megöltem Jerryt?
– Már nem tudom, mit higgyek – felelte Cheryl. – De azt
akarom, hogy mindketten tűnjetek el innen.
– Cheryl – szólt rá Lenny.
Cheryl
tekintete
egy
megvadult
orrszarvút
is

meghunyászkodásra kényszerített volna.
– Nem kellett volna idejönniük a házunkba.
– Marc a legjobb barátom. A fiunk keresztapja.
– Ez csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Veszélybe sodor
bennünket. Veszélybe sodorja a gyerekeinket.
– Ugyan már, Cheryl. Eltúlzod a dolgot.
– Nem – mondtam. – Igaza van. El kell tűnnünk innen. Add
ide a kulcsokat.
Rachel kikapta a lapot a nyomtatóból.
– Az útvonal – magyarázta.
Bólintottam, és Lennyre néztem. Lehajtotta a fejét. Előrehátra billegett, ismét a gyerekkorunkat juttatva eszembe.
– Nem kéne felhívnunk Ticknert és Regant? – kérdezte.
– És mit mondanánk nekik?
– Én meg tudnám magyarázni – győzködött Lenny. – Ha
Tara abban a házban van... – Elhallgatott, mint aki ráeszmélt,
mennyire nevetséges ez a gondolat. – ...a rendőrségnek több
esélye van, hogy bejusson oda.
Közelebb léptem hozzá.
– Tudomást szereztek Rachel nyomkövetőjéről.
– Tessék?
– Az emberrablók. Nem tudjuk, hogyan, de rájöttek.
Gondolkodj, Lenny. A levelükben figyelmeztettek, hogy van
egy informátoruk a rendőrségen. Az első alkalommal tudták,
hogy szóltam a zsaruknak. Másodszor tudomást szereztek a
nyomkövetőről.
– Ez semmit nem bizonyít.
– Szerinted van időm bizonyítékokra vadászni?
Lenny elkomorodott.
– Te is tudod, hogy nem kockáztathatom meg.

– Igen, tudom – felelte.
A zsebébe nyúlt, és átadta a kocsi kulcsait. Elindultunk.

Harmincötödik fejezet
Amikor Regant és Ticknert értesítették a Seidman háznál
történt lövöldözésről, azonnal a helyszínre indultak. A liftben
megcsörrent Tickner mobilja.
Kimért, túlságosan is hivatalos női hang szólt bele:
– Tickner különleges ügynök?
– Igen.
– Itt Claudia Fisher különleges ügynök.
Tickner ismerte a nevét. Egyszer-kétszer mintha találkozott
volna a nővel.
– Miről van szó? – kérdezte.
– Hol van most? – kérdezett vissza a másik.
– A New York Presbiteriánus Kórházban, de éppen most
indulok New Jersey-be.
– Nem – mondta Fisher ügynök. – Kérem, haladéktalanul
jelenjen meg a Szövetségi Központban.
Tickner az órájára pillantott. Hajnali öt óra volt.
– Most?
– Igen, ezt jelenti a haladéktalanul.
– Megkérdezhetem, miről van szó?
– Joseph Pistillo igazgatóhelyettes beszélni akar önnel.
Pistillo? Tickner megdöbbent. Pistillo volt a keleti part
legmagasabb rangú FBI-ügynöke. Tickner főnökeinek a főnöke.
– De éppen egy bűncselekmény helyszínére igyekszem.
– Ez nem kérés, hanem parancs – mondta Fisher. – Pistillo
igazgatóhelyettes úr várja magát. Pontosan fél óra múlva.
A vonal megszakadt. Tickner leeresztette a kezét.

– Mi a fene volt ez? – kérdezte Regan.
– Mennem kell – felelte Tickner, azzal megfordult, és
elindult visszafelé.
– Hová?
– A főnököm látni akar.
– Most?
– Azonnal. – Tickner már félúton járt. – Hívjon fel, ha
megtud valamit.
♦

– Nem könnyű beszélnem erről – kezdte Rachel.
Én vezettem. Kezdtek gyűlni a megválaszolatlan kérdések, ránk
nehezedtek, elszívták az erőnket. Szememet az útra szegeztem,
és vártam, hogy folytassa.
– Lenny veled volt, amikor láttad azokat a fotókat? –
kérdezte.
– Igen.
– Meglepődött?
– Úgy tűnt.
Rachel hátradőlt az ülésen.
– Cheryl valószínűleg nem lepődött volna meg.
– Miért?
– Amikor elkérted tőle a számomat, felhívott, hogy
figyelmeztessen.
– Mire? – kérdeztem.
– Ránk.
Ezt nem kellett tovább magyaráznia.
– Engem is figyelmeztetett – mondtam.
– Amikor Jerry meghalt, így hívták a férjemet, Jerry Camp,
szóval a halála utáni időszak nagyon nehéz volt.

– Megértem.
– Nem – rázta a fejét. – Nem úgy. Jerry és én... akkor már
hosszú ideje nem működött a kapcsolatunk. Már abban sem
vagyok biztos, hogy valaha működött-e egyáltalán. Amikor
Quanticóba kerültem a kiképzésre, Jerry volt az egyik oktatóm.
Igazi élő legenda. Minden idők egyik legjobb ügynöke.
Emlékszel a KillRoy-ügyre néhány évvel ezelőtt?
– Az a sorozatgyilkos, igaz?
Rachel bólintott.
– Az ő elfogása jórészt Jerry érdeme volt. Elképesztő
eredménylistával rendelkezett. Én pedig... magam sem tudom,
mi történt velem pontosan. Vagy talán mégis. Idősebb volt
nálam. Egyfajta apafigura. Imádtam az FBI-t. Az volt az
életem. Jerry udvarolni kezdett. Ez legyezgette a hiúságomat.
De nem hiszem, hogy valaha szerelmes lettem volna belé.
Elhallgatott. Éreztem, hogy engem néz. Én azonban az utat
figyeltem.
– Szeretted Monicát? – kérdezte váratlanul. – Úgy értem,
tényleg szerelmes voltál belé?
Megfeszültek az izmok a vállamban.
– Miféle kérdés ez?
Elhallgatott.
– Ne haragudj – mondta végül. – Ez övön aluli volt.
Kínos csönd telepedett ránk. Próbáltam lelassítani a
légzésemet.
– Beszélsz nekem a fotókról?
– Igen. – Rachel egyetlen gyűrűt viselt csak, most azt kezdte
piszkálni, húzogatni. – Amikor Jerry meghalt...
– Lelőtték – szakítottam félbe.
Ismét magamon éreztem a tekintetét.

– Lelőtték, igen.
– Te lőtted le?
– Ez így nem jó, Marc.
– Mi nem jó?
– Máris dühös vagy rám.
– Csak tudni akarom, hogy te lőtted-e le a férjedet.
– Hadd mondjam el a magam tempójában, oké?
A hangja meglepően élesen csendült. Megadóan vállat
vontam, legyen, ahogy ő akarja.
– Amikor meghalt, nagyon elveszettnek éreztem magam –
folytatta. – Az FBI-nál nem hagytak más választást, le kellette
szerelnem. A barátaim, a munkám, az egész életem az irodához
kötődött. És ez egy csapásra eltűnt. Inni kezdtem. Egyre
mélyebbre süllyedtem. Padlóra kerültem. És amikor az ember
padlóra kerül, keresni kezdi a kapaszkodókat. Bármit, ami
segíthet talpra állni. És közben egyre jobban kétségbeesik.
Lelassítottunk egy kereszteződésnél.
– Nem jól mondom – szólalt meg némi hallgatás után.
Magamat is megleptem, amikor odanyúltam, és megfogtam
a kezét.
– Csak mondd el, jó?
Bólintott, és a kezemre pillantott. Nem húztam el.
– Egy éjjel, amikor túl sokat ittam, feltárcsáztam a
számodat.
Eszembe jutott, mit mondott Regan a híváslistákról.
– Mikor volt ez?
– Pár hónappal a támadás előtt.
– Monica vette fel? – kérdeztem.
– Nem. Az üzenetrögzítő. Én pedig, tudom, mennyire
ostobán hangzik, de hagytam neked egy üzenetet.

Lassan visszahúztam a kezemet.
– Mit mondtál pontosan?
– Nem emlékszem. Részeg voltam. Sírtam. Azt hiszem, csak
annyit, hogy hiányzol, és remélem, visszahívsz. De ennél tovább
nem mentem.
– Sosem jutott el hozzám az üzenet – mondtam.
– Most már én is tudom.
Valami a helyére kattant a fejemben.
– Ami azt jelenti, hogy Monica hallgatta meg.
Méghozzá pár hónappal a támadás előtt. Monica akkor volt
a leglabilisabb. Akkor kezdtek komoly problémáink lenni.
Eszembe jutottak más dolgok is. Monica egyre gyakrabban sírt
éjszaka. Edgar később említette, hogy pszichiáterhez járt.
Eközben én teljes tudatlanságban élve magammal vittem
Monicát Lenny és Cheryl házába, ahol a kandallópárkányon a
régi szerelmemmel pózoltam – a régi szerelmemmel, aki éjnek
idején felhív, és azt zokogja, hogy hiányzom neki.
– Uramisten – mondtam. – Nem csoda, hogy
magánnyomozót fogadott. Tudni akarta, megcsalom-e.
Valószínűleg beszámolt a detektívnek a hívásodról és a közös
múltunkról is.
Rachel nem válaszolt.
– Még mindig nem válaszoltál a kérdésemre – folytattam. –
Mit kerestél a kórház előtt?
– Anyámhoz jöttem látogatóba New Jersey-be – mondta
enyhe remegéssel a hangjában. – Említettem, hogy West
Orange-ban vett lakást magának.
– És? Azt akarod mondani, hogy abban a kórházban
feküdt?
– Nem. – Ismét elhallgatott. A vezetésre koncentráltam.

Megszokásból majdnem bekapcsoltam a rádiót, hogy csináljak
valamit. Tényleg el kell mondanom?
– Igen, azt hiszem – feleltem. De tudtam. Nagyon is jól
tudtam, mit fogok hallani.
Rachel hangja teljesen érzelemmentessé vált.
– A férjem meghalt. Elvesztettem a munkámat. Mindent
elvesztettem. Sűrűn beszéltem Cheryllel. Az alapján, amit
mesélt, meg tudtam állapítani, hogy nincs minden rendben
közted és a feleséged között. – Felém fordult. – Te is tudod,
hogy sosem sikerült túljutnunk egymáson. Azon a napon azért
mentem a kórházba, hogy beszéljek veled. Nem tudom, mire
számítottam. Annyira naiv lettem volna, hogy azt hittem,
azonnal a karodba zársz? Talán, nem tudom. Így hát egy ideig
csak tébláboltam odakint, gyűjtöttem a bátorságot. Aztán
felmentem az első emeletre. De végül nem tudtam rávenni
magamat. És nem Monica vagy Tara miatt. Bárcsak azt
mondhatnám, hogy ennyire nemes lelkű voltam. De nem.
– Akkor miért?
– Mert attól féltem, hogy el fogsz utasítani, és azt nem
bírtam volna elviselni.
Elhallgattunk. Fogalmam sem volt, mit mondhatnék. Azt
sem tudtam eldönteni, mit érzek.
– Dühös vagy – mondta Rachel.
– Nem tudom.
Szerettem volna jól dönteni, helyesen cselekedni. Ezen
gondolkodtam vezetés közben. Mindketten szótlanul meredtünk
magunk elé. A feszültség szinte elviselhetetlenné fokozódott.
– Már nem számít – törtem meg végül a csendet. – Csak az
számít, hogy Tarát megtaláljuk.
Rachelre pillantottam. Egy könnycseppet láttam az arcán.

Feltűnt előttünk egy tábla – kicsi, diszkrét, alig észrevehető.
Csak ennyi állt rajta: HUNTERSVILLE. Rachel letörölte a
könnycseppet, és kihúzta magát ültében.
– Akkor koncentráljunk arra – mondta.
♦

Joseph Pistillo igazgatóhelyettes az íróasztalánál ült, és írt
valamit. Nagydarab, domború mellkasú, széles vállú, kopasz
férfi volt, az a fajta, akiről az embernek dokkmunkások és
kocsmai verekedések jutnak eszébe. Erő sugárzott belőle.
Pistillo valószínűleg már elmúlt hatvan. Azt pletykálták, hogy
hamarosan nyugdíjba vonul.
Claudia Fisher különleges ügynök betessékelte Ticknert az
irodába, majd kiment, és becsukta maga után az ajtót. Tickner
levette a napszemüvegét. Hátra tett kézzel állt. Nem kínálták
hellyel. Nem volt üdvözlés, kézfogás, tisztelgés – semmi ilyesmi.
– Úgy értesültem, hogy Jerry Camp különleges ügynök
haláláról kérdezősködik – mondta Pistillo anélkül, hogy
felnézett volna.
Vészcsengők szólaltak meg Tickner fejében. Ejha, ez
gyorsan ment, gondolta. Alig néhány órája kezdett érdeklődni.
– Igen, uram.
Pistillo tovább körmölt.
– Tanította magát Quanticóban, igaz?
– Igen, uram.
– Nagyszerű tanár volt.
– Az egyik legjobb, uram.
– A legjobb.
– Igen, uram.
– A halálával kapcsolatos érdeklődésének van valami köze a

Camp különleges ügynökhöz fűződő kapcsolatához? – kérdezte
Pistillo.
– Nincsen, uram.
Pistillo abbahagyta az írást. Letette a tollat, és
összekulcsolta vastag ujjait az íróasztal fölött.
– Akkor miért kíváncsi rá?
Tickner a kérdésben rejlő csapdákat és kelepcéket kereste.
– A felesége neve felmerült egy másik ügyben, amelyen
dolgozom.
– A Seidman-ügyről van szó?
– Igen, uram.
Pistillo elkomorodott. Összeráncolta a homlokát.
– Maga szerint összefüggés van a Jerry Camp halálát okozó
tragikus baleset és Tara Seidman elrablása között?
Óvatosan, figyelmeztette magát Tickner. Óvatosan.
– Ezt a lehetőséget is meg kell vizsgálnom.
– Téved, Tickner ügynök. Ezt a lehetőséget nem kell
megvizsgálnia.
Tickner nem szólalt meg.
– Ha Rachel Millst kapcsolatba tudja hozni a Seidmanüggyel, tegye. Keressen valamilyen bizonyítékot, amely
alátámasztja ezt. Campet viszont hagyja ki belőle.
– De összefügghet Camp halálával – mondta Tickner.
– Nem – mondta Pistillo ellentmondást nem tűrő hangon. –
Nem függ össze vele.
– De akkor is meg kell vizsgálnom...
– Tickner ügynök?
– Igen, uram.
– Személyesen néztem át azt az aktát – mondta Pistillo. –
Sőt mi több, magam is részt vettem Jerry Camp halálának

kivizsgálásában. A barátom volt. Érti?
Tickner nem válaszolt.
– Tökéletesen
elégedett
vagyok
a
vizsgálat
végeredményével, miszerint tragikus baleset történt. Ez azt
jelenti, hogy maga, Tickner ügynök – Pistillo Tickner
mellkasára bökött vastag mutatóujjával – szintén tökéletesen
elégedett vele. Sikerült egyértelműen kifejeznem magamat?
A két férfi farkasszemet nézett. Tickner nem volt ostoba.
Szerette a munkáját. Feljebb akart jutni a ranglétrán. Nem lett
volna okos dolog magára haragítania egy ilyen befolyásos
embert, mint Pistillo.
– Igen, uram – bólintott végül a szemét lesütve.
Pistillo megnyugodott. Felemelte a tollát.
– Tara Seidman több mint egy éve eltűnt. Van valami arra
utaló bizonyíték, hogy életben van?
– Nincs, uram.
– Akkor ez az ügy már nem ránk tartozik. – Ismét írni
kezdett, egyértelművé téve, hogy a beszélgetésnek vége. – Bízza
a helyiekre.
♦

New Jersey a legsűrűbben lakott állam az országban. Ez
általában nem szokta meglepni az embereket. New Jersey tele
van városokkal, kertvárosokkal és üzemekkel. Ezen sem lepődik
meg senki. New Jersey beceneve Garden State, vagyis a kertek
állama, mert tele van zöldterületekkel. Ezen viszont sokan
elcsodálkoznak.
Még mielőtt elértük volna Huntersville határát, az emberi
élet jelei kezdtek megfogyatkozni. Egyre kevesebb házat
láttunk. Mindössze egyetlen áruház mellett hajtottunk el, de az

is be volt deszkázva. Az utolsó öt kilométert hat különböző
mellékúton tettük meg. Itt már nem voltak épületek. Egyetlen
autó sem jött szembe.
Sűrű erdőbe érkeztünk. Rákanyarodtam az utolsó útra, és a
kocsi elkezdett felkapaszkodni a hegyre. A negyedik őz szaladt
át előttünk az úton, mióta elindultunk, de elég messze volt
ahhoz, hogy ne kelljen attól félnem, véletlenül elcsapom.
Gyanakodni kezdtem, hogy a település nem véletlenül kapta a
Huntersville – vadászok városa – nevet.
– A bal oldalon lesz – mondta Rachel.
Néhány másodperccel később megláttam a postaládát.
Lelassítottam, és egy házat vagy valamilyen épületet kerestem
a tekintetemmel. De fákon kívül nem láttam semmit.
– Menj tovább!
Egyetértettem vele. Nem hajthattunk rá csak úgy a
kocsibejáróra. Négyszáz méterrel odébb találtam egy kis öblöt
az út mellett, ahová lehúzódhattam. Leparkoltam, és
leállítottam a motort. A szívem vadul kalapált. Hat óra volt.
Hajnalodott.
– Tudod, hogyan kell fegyverrel bánni? – kérdezte Rachel.
– Régebben apámmal kijártunk lőni a lőtérre.
A kezembe nyomott egy pisztolyt. Úgy meredtem rá,
mintha váratlanul kinőtt volna még egy ujjam. Rachel kezében
is volt egy fegyver.
– Ezt meg hol szerezted? – kérdeztem.
– A házadnál. A halott fickótól.
– Jesszusom!
Rachel vállat vont, mintha azt mondaná: sosem lehet tudni.
Ismét a fegyverre néztem, és hirtelen belém hasított a kérdés:
vajon engem is ezzel lőttek le? Vagy Monicát? Megráztam a

fejem. Nem volt időnk efféle kérdéseken elmélkedni. Rachel
kiszállt a kocsiból. Követtem. Elindultunk a fák között. Nem
volt ösvény. Vágtunk magunknak. Rachel ment elöl. A fegyvert
az övébe dugta hátul. Én inkább fogtam a sajátomat. Kifakult
narancsszínű táblák figyelmeztettek bennünket, hogy
magánterületen járunk, ahová tilos belépni. Hatalmas NE
virított mindegyik tetején, alatta pedig meglepően sok apró
betűs szöveg arról, ami egyébként is tökéletesen egyértelmű
volt.
Közelebb lopóztunk ahhoz a részhez, ahol a kocsibejárót
sejtettük. Amikor megtaláltuk, onnantól kezdve azt követtük.
A betonozatlan földút közelében maradtunk, és folytattuk
utunkat a ház felé. Néhány perccel később Rachel megtorpant.
Kis híján nekiütköztem hátulról. Előre mutatott.
Egy épület.
Leginkább valamiféle pajtára hasonlított. Most már
óvatosabban haladtunk tovább. Igyekeztünk feltűnés nélkül,
fától fáig lopakodni, nehogy észrevegyenek bennünket. Nem
beszéltünk. Egy idő után zeneszó ütötte meg a fülemet.
Countryra emlékeztetett, de nem vagyok nagy szakértője a
témának. Nem messze tőlünk megláttam egy tisztást. Egy
romos pajta volt. Mellette másik épület állt. Egy tanyaház,
vagy talán egy megnagyobbított lakókocsi. Nem tudtam tisztán
kivenni.
Még közelebb óvakodtunk, egészen az erdő széléig.
Fatörzsek mögé bújva leskelődtünk. Az udvaron egy traktor
állt. Nem messze tőle, kerekei helyén téglákkal pedig egy ősrégi
Trans Am. Közvetlenül a ház előtt fehér sportautó parkolt – azt
hiszem, ezeket hívják „csajozós verdának” –, vastag fekete
csíkkal a motorháztetején. Ha jól láttam, egy Camaro volt.

Az erdő szélén álltunk, de még mindig legalább tizenöt
méterre voltunk a háztól. A fű térdig ért. Rachel elővette a
fegyverét. Én továbbra is a kezemben szorongattam az
enyémet. Rachel lehasalt, és kúszni kezdett a földön. Követtem
a példáját. A tévében a kúszás viszonylag egyszerűnek látszik.
Az első három méter az is. De utána egyre nehezebbé válik.
Megfájdult a könyököm. A fű állandóan belement az orromba és
a számba. Nem szenvedek szénanáthában vagy allergiában, de
ez akkor sem esett jól. Felriasztott szúnyogok támadtak ránk
bosszúra éhesen. A zene egyre hangosabb lett. Az énekesnek –
aki szinte az összes hangot hamisan énekelte – vérzett a szíve
bánatában.
Rachel megállt. Odakúsztam mellé.
– Jól vagy? – suttogta.
Bólintottam, de lihegtem.
– Lehet, hogy azonnal cselekednünk kell, amikor odaérünk
mondta. – Az nem jó, ha teljesen kimerülsz addigra. Ha akarod,
lelassíthatunk.
Megráztam a fejem, és folytattam a kúszást. Eszem ágában
sem volt lassítani. Az egészen egyszerűen nem szerepelt a
lehetséges opciók között. Egyre közelebb jártunk. Most már
tisztán láttam a Camarót. Fekete sárvédők, rajtuk egy meztelen
nő ezüstszínű körvonalai. A hátsó lökhárítón matricák. Az
egyiken ez a felirat állt: A FEGYVEREK NEM ÖLNEK
EMBERT, DE KÉTSÉGKÍVÜL MEGKÖNNYÍTIK A
DOLGOT.
Már majdnem kiértünk a félméteres fűből, amikor
meghallottuk
a
kutyát.
Mindketten
mozdulatlanná
dermedtünk.
Többféle kutyaugatás létezik. Az idegesítő ölebek csaholása.

Egy barátságos retriever üdvözlő vakkantása. Egy alapvetően
ártalmatlan házikedvenc figyelmeztető ugatása. És van az a
mélyről jövő, vérfagyasztó morgás, amellyel a kutya azt akarja
a tudtunkra adni, hogy mindjárt átharapja a torkunkat. Ez
utóbbitól ösztönösen pánikba esik az ember.
Most is ez történt.
Alapvetően nem félek a kutyáktól. Ráadásul fegyver is volt
nálam. Úgy gondoltam, könnyebben merném egy kutya ellen
használni, mintha emberre kéne lőnöm vele. Amitől
megijedtem, az természetesen az volt, hogy a morgást meghallja
a farm tulajdonosa. Így hát vártunk. Néhány perc múlva a
kutya abbahagyta. Tekintetünket a ház ajtajára szegeztük.
Nem tudtam, mit tennék, ha valaki kilépne. Arra gondoltam, mi
lesz, ha észrevesz bennünket. Mégsem lőhetünk azonnal, hiszen
még mindig nem tudunk semmit. Mindössze annyit tudtunk,
hogy Verne Dayton telefonjáról felhívták a flanelinges férfi
mobilját. Ebből nem sok derült ki egyelőre. Azt továbbra is csak
találgathattam, hogy a lányom itt van-e vagy sem.
Egyszóval nem tudtunk semmit.
Dísztárcsák hevertek az udvaron. A felkelő nap sugarai
megcsillantak rajtuk. Észrevettem néhány zöld kartondobozt.
Volt bennük valami, amin megakadt a szemem. Minden
elővigyázatosságról megfeledkezve, elindultam felé.
– Várj! – suttogta Rachel.
De képtelen voltam várni. Meg akartam nézni közelebbről
azokat a dobozokat. Volt bennük valami... nem tudtam volna
megmondani, hogy micsoda. Elkúsztam a traktorig, és
elrejtőztem. Kilestem mögüle, és vetettem még egy pillantást a
dobozokra. Most már láttam. Valóban zöldek voltak, de egy
csecsemő mosolygott az oldalukon.

Pelenka.
Rachel bukkant fel mellettem. Nagyot nyeltem. Pelenkás
dobozok. Nagy kiszerelés, mert az a legtakarékosabb. Rachel is
látta. Megérintette a karomat, így próbálva megnyugtatni.
Ismét lehasaltunk. Mutatta, hogy kússzunk el az egyik oldalsó
ablakig. Bólintottam, hogy értem. Hosszú hegedűszóló
vonyított a hangfalakból.
Mindketten a földön hasaltunk, amikor valami hideg
kemény tárgy érintését éreztem a tarkómon. Rachelre siklott a
tekintetem. Az ő fejéhez is puskacsövet szorítottak.
– Eldobni a fegyvert! – dörrent ránk egy férfihang.
Rachel behajlított jobb karja az arca előtt volt. Abban
fogta a fegyvert. Elengedte. Sáros bakancs lépett elém, és
messzire rúgta a fegyvert. Az esélyeinket latolgattam. Most már
láttam, hogy egyedül van. Egy ember két puskával. Talán
megkísérelhetnék valamit. Biztosan megelőzne, mielőtt bármit
tehetnék, de talán elterelném a figyelmét annyi időre, hogy
Rachel kiszabaduljon. Találkozott a tekintetünk. Páni félelmet
láttam Rachel szemében. Tudta, mi jár a fejemben. A puska
hirtelen még mélyebbre nyomódott a tarkómba, arcomat a
földre szorítva.
– Nem ajánlom, főnök. Két koponyát is könnyedén szét
tudok lőni.
Lázasan járt az agyam, de mindenhol zsákutcába ütközött.
Így hát elengedtem a fegyvert, és végignéztem, ahogy a férfi
odébb rúgja, és ezzel elveszi az utolsó reményünket is.

Harminchatodik fejezet
– Maradjanak hason fekve!
– FBI-ügynök vagyok – mondta Rachel.
– Kuss legyen!
Arccal lefelé feküdtünk a porban, a férfi pedig ránk
parancsolt, hogy tegyük a kezünket a tarkónkra, és kulcsoljuk
össze az ujjainkat. Beletérdelt a gerincembe. Felszisszentem.
Hátrarántotta a karomat, kis híján kifordítva a vállamat, majd
gyakorlott mozdulatokkal összekötözte a csuklómat valami
műanyagbilinccsel.
Azokra
a
röhejesen
bonyolult
műanyagmadzagokra hasonlított, amelyekkel a gyerekjátékokat
szokták összekötözni, nehogy kiszedjék a dobozból a
tartalmukat.
– Egymás mellé a lábakat.
Egy újabb bilinccsel összekötözte a bokáimat is. A hátamra
támaszkodva felállt, majd Rachelhez lépett. Átfutott az
agyamon, hogy rákiáltok. Valami lovagias ostobaságot, például
hogy „Hagyja békén!”, de tudtam, hogy semmire sem mennék
vele, ezért inkább csöndben maradtam.
– FBI-ügynök vagyok – ismételte Rachel.
– Elsőre is hallottam.
A férfi Rachel hátára térdelt, és hátrahúzta a karját. Rachel
felnyögött fájdalmában.
– Hé! – szóltam.
A férfi ügyet sem vetett rám. Oldalra fordítottam a fejemet,
és végre alaposabban szemügyre vehettem. Mintha
visszautaztam volna az időben. Nem maradt kétségem afelől,

hogy ő a Camaro tulajdonosa. Hosszú haja a nyolcvanas évek
hokisztárjait idézte, talán daueroltatta is, bizarr színű,
narancsszőke fürtjeit a füle mögé tűrte. Szőke bajsza csak
tovább erősítette ezt a benyomást. A pólóján a SMITH AND
WESSON
EGYETEM
felirat
virított.
Farmerja
természetellenesen sötétnek és merevnek tűnt.
Miután megkötözte Rachel csuklóját, így szólt:
– Talpra, kisasszony. Mi ketten sétálunk egyet.
Rachel próbált határozott maradni.
– Nem figyelt rám – mondta, miközben a haja a szemébe
hullott. – A nevem Rachel Mills...
– Az enyém Verne Dayton. És akkor mi van?
– FBI-ügynök vagyok.
– Az igazolványa szerint már nincsen állományban –
mosolyodott el Verne Dayton. Nem volt fogatlan, de azért
fogpasztareklámba sem hívták volna. A jobb metszőfoga furcsa
szögben állt, mint egy ajtó, amelyiknek leszakadt a zsanérja. –
Kicsit fiatal még ahhoz, hogy nyugdíjba menjen, nem gondolja?
– Még mindig dolgozom különleges ügyeken. Tudják, hogy
itt vagyok.
– Valóban? Na, ne mondja. Ügynökök hada várakozik nem
messze innen, és ha három percen belül nem jelentkezik be,
akkor lerohannak bennünket. Erről beszél, Rachel?
Rachel elhallgatott. A férfi átlátott a blöfljén. Nem maradt
más fegyvere.
– Felállni – mondta Verne Dayton, és rántott egyet Rachel
karján.
Rachel nagy nehezen feltápászkodott.
– Hová viszi? – követelőztem.
Nem válaszolt. A pajta felé indultak. Hiába kiáltoztam

utánuk, teljesen tehetetlen voltam. Rachel próbált ellenkezni,
de hátrakötött kézzel esélye sem volt. Minden egyes
alkalommal, amikor megmakacsolta magát, a férfi felrántotta a
karját, Rachel pedig előre görnyedt. Végül beletörődött a
sorsába, és ment tovább.
Félelem járt át. Idegesen néztem körül, hátha meglátok
valamit, ami segíthet kiszabadulni. A fegyvereink? Nem,
Dayton azokat összeszedte. De ha itt hagyta volna őket, akkor
is mire mennék velük? A fogammal húzom meg a ravaszt?
Eljátszottam a gondolattal, hogy a hátamra fordulok, de nem
voltam biztos benne, hogy az segít rajtam. És most mi legyen?
Gilisztamozgással kúszni kezdtem a traktor felé. Egy pengét
kerestem, vagy valami éles tárgyat, amivel elfűrészelhetem a
bilincsemet.
Hallottam, hogy a távolban nyílik a pajta ajtaja.
Felkaptam a fejemet, és még éppen láttam, ahogy eltűnnek az
épületben. Az ajtó becsapódott mögöttük. A hang visszhangot
vert a csöndben. A zene – biztosan CD-ről szólt – már régen
elhallgatott. Síri csend lett. Rachel eltűnt a pajtában.
Ki kellett szabadítani a kezemet.
Kúszni kezdtem előre, fenekemet feltolva, összekötözött
lábammal lökve magamat. Eljutottam a traktorig.
Körülnéztem, hátha találok egy pengét vagy valami éles
felületet. Semmi. A pajta felé villant a tekintetem.
– Rachel! – ordítottam.
Kiáltásom üresen visszhangzott a csöndben. Ez volt az
egyetlen válasz. A szívem egyre vadabbul zakatolt.
Uramisten, mit tegyek?
A hátamra fordultam, és felültem. Lábamat felhúzva
hátamat a traktornak préseltem. Egyenesen ráláttam a pajtára.

Még mindig nem észleltem semmi mozgást, semmilyen hangot.
Vadul cikázott a tekintetem jobbra-balra, kétségbeesetten
kutatva valami után, ami elhozhatja a megváltást. De semmit
nem találtam.
Eszembe jutott, hogy egy ilyen fegyvermániás biztosan tart
a Camaróban is néhány puskát vagy pisztolyt. De még ha
sikerül is időben elkúsznom odáig, hogyan nyitom ki az ajtaját?
Hogyan keresem meg a fegyvert? Hogyan sütöm el, ha egyszer
megtalálom?
Először a bilincset kell levágnom magamról.
A talajt fürkésztem, hátha... nem is tudom, mit kerestem.
Egy éles követ. Egy törött sörösüveget. Valamit. Eltűnődtem,
vajon hány perc telhetett el azóta, hogy eltűntek. Mi
történhetett Rachellel? Úgy éreztem, nem kapok levegőt.
– Rachel!
Hallottam a kétségbeesést a saját hangomon. Megijesztett.
De választ ezúttal sem kaptam.
Mi folyik itt?
Továbbra is valami éles, recés felületet kerestem a
traktoron, amellyel kiszabadíthatnám magamat. Rozsdát
láttam mindenütt. Rengeteg rozsdát. Az vajon segít? Ha a
bilincset egy rozsdás sarokhoz dörgölöm, végül elvágja? Nem
voltam meggyőződve róla, de nem maradt más lehetőségem.
Sikerült feltérdelnem. Csuklómat a rozsdás sarokhoz
illesztettem, és mozogni kezdtem fel-le, mint egy medve,
amelyik egy fatörzsnek támaszkodva vakarja a hátát.
Megcsúszott a karom, és a rozsdás él a bőrömbe vágott.
Fájdalom hasított a karomba. A pajta felé pillantottam, de
hiába hegyeztem a fülemet, semmit nem hallottam.
Folytattam a fűrészelést.

Az volt a probléma, hogy az egészet csak érzésből csináltam.
Hátrafordítottam a fejem, amennyire csak tudtam, de így sem
láttam a csuklómat. Van egyáltalán bármi értelme ennek?
Fogalmam sem volt, de nem hagyhattam abba. Kitartóan
mozogtam fel-le, miközben újra meg újra megpróbáltam
szétfeszíteni a bilincset, mint Herkules valami ócska Bkategóriás filmben.
Nem tudom, mennyi ideig próbálkozhattam. Valószínűleg
nem telhetett el két-három percnél több, de sokkal hosszabbnak
tűnt. A műanyagbilincs nem szakadt el, még csak meg sem
lazult. Hirtelen zajt hallottam. Kinyílt a pajta ajtaja. Egy
pillanatig nem láttam semmit. Aztán a hosszú hajú hippi lépett
ki rajta. Egyedül. Megindult felém.
– Hol van? – kérdeztem.
Verne Dayton szó nélkül lehajolt, és ellenőrizte a
bilincsemet. Orromat megcsapta a szaga. Száraz fű és verejték
keveréke. A csuklómat nézte. Hátrapillantottam. Vércseppeket
láttam a földön. Az én vérem volt az, kétség sem férhetett
hozzá. Hirtelen támadt egy ötletem.
Hátrahajoltam, és megpróbáltam lefejelni.
Pontosan tudom, milyen súlyos sérülést képes okozni egy jól
kivitelezett fejelés. Nem egy ily módon összezúzott arccal
találkoztam már a műtőasztalon.
Most azonban esélyem sem volt ilyesmire.
Nem volt megfelelő a testhelyzetem. Összekötözött kézzel és
lábbal térdeltem. Felsőtestemet kicsavarva próbáltam eltalálni
az orrát vagy arcának valamely sebezhetőbb részét. Nem
sikerült, koponyám a halántékán csattant. Tompa koppanás
hallatszott, olyan volt, mint valami olcsó komédiában a
verekedések alá kevert hang. Verne Dayton káromkodva esett

el. Elveszítettem az egyensúlyomat, és orra zuhantam. Csak az
arcommal tudtam tompítani a becsapódást. Összekoccantak a
fogaim. De túl voltam azon a ponton, hogy fájdalmat érezzék.
Daytonra pillantottam. Fejét rázogatva ült a porban, próbált
magához térni. Halántékán apró seb piroslott.
Most vagy soha.
Még mindig összekötözve kúszni kezdtem felé. De nem
voltam elég gyors.
Verne Dayton hátradőlt, és felemelte a bakancsát. Amikor
közelebb értem, az arcomba taposott, mintha egy égő bokor
lángjait akarná kioltani. Hanyatt zuhantam. Dayton
biztonságos távolságba hátrált tőlem, és felkapta a fegyverét.
– Ne mozduljon! – Ujjával megérintette a sebet a fején.
Hitetlenkedve meredt a vérre. – Elment az esze?
A hátamon feküdtem, nehezen kaptam levegőt. Úgy
éreztem, nem tört el semmim, de nem tudtam, van-e még ennek
bármi jelentősége. Közelebb lépett, és keményen oldalba rúgott.
Összegömbölyödtem. Megragadta a karomat, és vonszolni
kezdett maga után. Próbáltam magam alá húzni a lábamat. A
férfi bivalyerős volt, a súlyom nem lassította le. Nem a pajtához
vitt, hanem a házhoz. Vállával belökte az ajtót, és bedobott
engem, mint egy zsák krumplit.
Jókora puffanással értem földet. Verne Dayton bejött
utánam, és becsukta az ajtót. Körülnéztem a szobában.
Felerészt olyan volt, amilyenre számítottam, felerészt azonban
nem. Amire számítottam: puskák sorakoztak a fal mellett, antik
muskéták, vadászfegyverek. Az elmaradhatatlan szarvasagancs,
a Nemzeti Fegyver Szövetség bekeretezett tagsági kártyája
Verne Dayton nevére kiállítva, és egy amerikai zászló. Amire
nem számítottam: makulátlan tisztaság és ízléses berendezés. A

sarokban egy járóka állt, de abban is rend uralkodott. A játékok
különböző árnyalatú, átlátszó dobozokban voltak szétválogatva
és felcímkézve.
Dayton leült, és alaposan végigmért. Még mindig hason
feküdtem. A haját birizgálta, hosszú tincseit beigazította a füle
mögé. Az arca keskeny volt. Igazi bugrisnak nézett ki.
– A nőt is összeverte? – kérdezte.
Egy másodpercig nem tudtam, miről beszél, azután eszembe
jutott, hogy látta Rachel sérüléseit.
– Nem.
– Erre indul be? Ha verheti a nőket?
– Mit művelt vele? – kérdeztem.
Elővett egy revolvert, kinyitotta a tárat, és egy golyót
csúsztatott a csőbe. Becsukta a fegyvert, és célba vette vele a
térdemet.
– Ki küldte?
– Senki.
– Azt akarja, hogy megnyomorítsam?
Tudtam, hogy nincs tovább. A hátamra fordultam, és
vártam, hogy meghúzza a ravaszt. De nem lőtt. Hagyta, hadd
mozogjak, bár a fegyver csövét továbbra is rám irányította.
Felültem,
és
egyenesen
ránéztem.
Ez
láthatóan
elbizonytalanította. Hátrált egy lépést.
– Mit csinált a lányommal? – kérdeztem.
– Tessék? – Oldalra billentette a fejét. – Szórakozik velem?
A szemébe néztem. Nem színészkedett. Fogalma sem volt,
miről beszélek.
– Idejönnek fegyverrel – mondta elvörösödő arccal. – Meg
akarnak ölni? Engem? A feleségemet? A gyerekeimet? – Verne
az orrom alá dugta a fegyvert. – Mondjon egyetlen jó indokot

arra, hogy miért ne lőjem szét mind a kettőjük fejét és ássam el
a hullájukat az erdőben!
Gyerekek. Azt mondta, gyerekei vannak. Valahogy ez az
egész szituáció nem stimmelt. Megpróbáltam belekapaszkodni
az utolsó szalmaszálba.
– Hallgasson meg – mondtam. – A nevem Marc Seidman.
Másfél évvel ezelőtt megölték a feleségemet, és elrabolták a
lányomat.
– Mi a francról zagyvál?
– Kérem, hadd magyarázzam meg.
– Várjunk csak! – Verne összehúzta a szemét. Megdörgölte
az állát. – Emlékszem magára. A tévéből. Lelőtték, igaz?
– Igen.
– Akkor miért akarja ellopni a fegyvereimet?
Behunytam a szemem.
– Nem azért vagyok itt, hogy ellopjam a fegyvereit –
mondtam. Azért vagyok itt, hogy... – Kerestem a megfelelő
szavakat. – ...hogy megtaláljam a lányomat.
Kellett hozzá néhány másodperc, mire felfogta. Tátva
maradt a szája a megdöbbenéstől.
– Azt hiszi, csináltam vele valamit?
– Nem tudom.
– Jobban tenné, ha elmagyarázná.
Így tettem. Elmondtam neki az egészet. A történet még
saját magam számára is hihetetlenül hangzott, de Verne
figyelmesen hallgatott. Ezzel fejeztem be:
– A férfi, aki ezt tette. Vagy valamiképpen benne volt. Már
nem tudom. Megszereztük a mobiltelefonját. Csak egyetlen
bejövő hívás volt rajta. Innen hívták fel.
Verne elgondolkodott.

– Hogy hívják ezt a fickót?
– Nem tudjuk.
– Sok emberrel szoktam telefonon beszélni, Marc.
– Csak annyit tudunk, hogy éjszaka hívták fel.
Verne megrázta a fejét.
– Nem, az kizárt.
– Ezt meg hogy érti?
– Éjjel nem voltam itthon. Dolgoztam, egy szállítmányt
kellett kézbesítenem. Alig egy órája értem haza. Akkor vettem
észre magukat, amikor Munch, a kutya morogni kezdett. Ha
ugat, az nem számít, de a morgás mindig azt jelenti, hogy van
itt valaki.
– Várjunk csak. Azt akarja mondani, hogy senki nem volt
itt éjjel?
Megvonta a vállát.
– Csak a feleségem és a fiúk. De a két gyerek hat és
hároméves. Ők aligha telefonálgattak. És ismerem Katet. Ő sem
az a fajta, aki késő éjszaka idegen férfiakat hívogat.
– Kat? – ismételtem.
– A feleségem. Kat. A Katarina rövidítése. Szerbiából jött.
♦

– Egy sört, Marc?
– Az igazán jólesne, Verne – válaszoltam, magamat is meglepve
vele. Verne Dayton mostanra levágta a műanyagbilincseket.
Megdörzsöltem a csuklómat. Rachel mellettem ült. Verne nem
bántotta. Azt mondta, csak el akart választani bennünket, mert
azt hitte, veréssel kényszerítettem Rachelt, hogy segítsen
nekem. Verne értékes fegyvergyűjteménnyel rendelkezett – sok
közülük még mindig működőképes állapotban volt –, és sok

ember túlságosan is élénken érdeklődött irántuk. Azt hitte, mi is
azért kerestük fel.
– Egy Budot?
– Tökéletes.
– Rachel?
– Nem, köszönöm.
– Valami üdítőt? Vagy egy pohár vizet?
– Egy pohár víz jólesne, köszönöm.
Verne elmosolyodott, ami nem volt éppen kellemes látvány.
– Mindjárt hozom.
Ismét megdörzsöltem a csuklómat. Verne észrevette a
mozdulatot, és még szélesebben vigyorgott.
– Az öbölháborúban használtuk azokat. Így tartottuk
kordában az irakiakat. Nem nagyon ugráltak.
Eltűnt a konyhában. Rachelre pillantottam. Megvonta a
vállát. Verne két Búddal meg egy pohár vízzel tért vissza.
Kiosztotta az italokat. Felemelte az üveget, hogy koccintsunk.
Koccintottam vele. Leült.
– Két gyerekem van. Fiúk. A kis Verne és Perry. Ha
történne velük valami... – Halkan füttyentett egyet, és
megrázta a fejét. – Szerintem arra sem tudnám rávenni
magamat, hogy reggel felkeljek az ágyból.
– Arra gondolok, hogy megtalálom – feleltem.
Verne erősen bólogatni kezdett.
– Én is ezt tenném, azt hiszem. De fontos, hogy az ember ne
verje át saját magát, ha érti, mire gondolok. – Rachelre nézett.
– Teljesen biztosak benne, hogy az az én telefonszámom?
Rachel elővette a mobiltelefont. Megnyomott rajta néhány
gombot, majd megmutatta a férfinak a kis kijelzőt. Verne a
szájával kihalászott egy Winstont a pakliból. Megrázta a fejét.

– Nem értem.
– Azt reméljük, hogy a felesége talán tud segíteni.
Verne lassan bólintott.
– Hagyott egy cetlit, hogy elment vásárolni. Kat szereti
kora reggel intézni a bevásárlást. Az A&P éjjel-nappal nyitva
van. – Elhallgatott. Láttam rajta, hogy vívódik. Segíteni akart,
de nem szívesen hallotta volna, hogy a felesége idegen férfiakat
hívogat éjnek idején. Felemelte a fejét. – Rachel, hozzak friss
kötszert?
– Jól vagyok.
– Biztos?
– Igen, köszönöm. – Rachel két kezébe fogta a vizespoharat.
Verne, megkérdezhetem, hol ismerkedtek meg Katarinával?
– Az interneten – válaszolta Verne. – Tudja, egy olyan
külföldi feleséget kereső oldalon. Az ember felmegy a honlapra,
és megnézi azoknak a nőknek a fényképeit – Kelet-Európából,
Oroszországból, a Fülöp-szigetekről meg efféle helyekről. Van
róluk néhány adat, méretek, egy kis önéletrajz, mit szeret, mit
nem szeret, ilyesmi. Aki megtetszik, annak meg lehet vásárolni a
címét. Ha egyszerre többnek is akarunk írni, akkor
kedvezményt adnak.
Rachellel gyorsan egymásra néztünk.
– Mikor történt ez?
– Hét évvel ezelőtt. Elkezdtünk e-mailezni egymással. Kat
egy szerbiai tanyán élt. A szüleinek nem volt semmije. Hat
kilométert kellett gyalogolnia, hogy eljusson a legközelebbi
számítógépig. Fel akartam hívni, hogy halljam a hangját, de
még telefonja sem volt. Neki kellett engem hívnia. Aztán egy
nap azt mondta, eljön hozzám, hogy személyesen is
megismerkedjünk.

Verne felemelte a kezét, mintha csak elejét akarta volna
venni, hogy félbeszakítsák.
– Tudom, hogy ez az a pont, ahol a lányok általában
leveszik az embert. Küldj egy kis pénzt a repülőjegyre, meg
ilyenek. Felkészültem rá. De Kat nem ilyen volt. Maga fizette a
repülőjegyét. Elmentem érte New Yorkba. Találkoztunk.
Három hét múlva összeházasodtunk. Egy évre rá megszületett a
kis Verne. Perry pedig három évvel később.
Meghúzta a sört. Követtem a példáját. A hideg folyadék
kellemesen simogatta a torkomat.
– Tudom, mit gondolnak – folytatta Verne. – De ez nem
olyan. Tényleg boldogok vagyunk Kattel. Voltam már házas,
elvettem egy első osztályú amerikai bombázót. Semmi mást
nem csinált, csak nyavalygott és elégedetlenkedett, hogy nem
keresek elég pénzt, ő persze nem akart dolgozni, csak itthon
henyélni. Amikor megkértem, hogy mossa ki a ruháimat,
őrjöngeni kezdett, hogy mit képzelek, csak úgy dőlt belőle ez a
femináci szarság. Állandóan csesztetett, hogy egy lúzer vagyok.
Kat teljesen más. Szeretem, hogy rendben tartja az
otthonunkat. Ha kint dolgozom a melegben, fog egy hideg sört,
és kihozza nekem anélkül, hogy kiselőadást tartana. Mi rossz
van ebben?
Egyikünk sem válaszolt.
– Gondoljanak csak bele. Miért vonzódik egymáshoz két
ember? Talán a külső miatt? A pénzért? Vagy mert az egyiknek
jó állása van? Azért állunk össze valakivel, mert várunk valamit
attól a kapcsolattól, nem igaz? Én egy szerető feleséget
akartam, aki segít felnevelni a gyerekeimet, és kedves velem.
Megkaptam. Kat ki akart szabadulni abból a szörnyű
nyomorból. Olyan szegények voltak, hogy még a kosz is

luxusnak számított. Jól megvagyunk. Januárban elvittük a
gyerekeket Disney Worldbe. Imádunk kirándulni meg kenuzni.
A kis Verne meg Perry jó gyerekek. Lehet, hogy egyszerűnek
tartanak. Oké, tudom, hogy az vagyok. Szeretem a
fegyvereimet, szeretek vadászni, horgászni – de legjobban a
családomat szeretem.
Verne lehajtotta a fejét. Hosszú, hullámos tincsei az arcába
hullottak. Tépkedni kezdte a címkét a sörösüveg oldaláról.
– Vannak országok, nem tudom, talán a többség ilyen, ahol
a házasságokról a szülők döntenek. Ez a szokás. Kényszerítik
őket. Engem és Katet senki sem kényszerített. Bármikor
elmehet, ha akar. Én is. De most már hét éve, hogy
összeházasodtunk. Boldog vagyok. És ő is az.
Megvonta a vállát.
– Vagy legalábbis azt gondoltam.
Csöndben ittunk.
– Verne? – szólaltam meg.
– Igen?
– Érdekes figura maga.
Elnevette magát, de éreztem, hogy fél. Meghúzta a sörét,
hogy leplezze. Felépített magának egy életet. Egy boldog életet.
Nem vagyok túl jó emberismerő. Az első benyomásaim
általában tévesek szoktak lenni. Itt van ez a fegyvermániás
surmó a hosszú hajával meg az idióta lökhárítómatricáival.
Kiderül, hogy neten rendelt magának feleséget Szerbiából.
Óhatatlanul is elítéli az ember. De minél tovább hallgattam,
annál jobban megkedveltem. Valószínűleg én ugyanolyan
csodabogár voltam számára. Fegyverrel a kézben a házához
lopakodtam, mégis amint elmondtam a történetemet, azonnal
együtt érzőn reagált rá. Tudta, hogy igazat beszélek.

Hallottuk, hogy megáll egy kocsi a ház előtt. Verne az
ablakhoz lépett, és kinézett. Szomorú mosoly jelent meg az
arcán. Megérkezett a családja. Rajongott értük. Betolakodók
léptek a birtokára, és ő csak meg akarta védeni a szeretteit.
Abbéli igyekezetemben, hogy a saját családomat újra
összehozzam, lehet, hogy szétszakítom az övét.
– Nézzétek! Megjött apa!
Ez csak Katarina lehetett. Az akcentusa azonnal elárulta,
hogy valahonnan Kelet-Európából származik. Nem vagyok
nyelvész, így nem tudtam pontosan megállapítani, hogy
Oroszországból-e vagy a Balkánról. Hallottam a gyerekek
vidám kiáltásait. Verne mosolya szélesebbre húzódott. Kilépett
a tornácra. Rachellel odabent maradtunk. Hallottuk a lépcsőn
dobbanó lábakat. Az üdvözlés egy-két percig tartott. A kezemet
bámultam. Verne mondott valami a gyerekeknek a kocsijában
elrejtett ajándékokról. A két fiú elszaladt, hogy megkeresse.
Nyílt az ajtó. Verne lépett be karjával átölelve a feleségét.
– Marc, Rachel, hadd mutassam be a feleségemet, Katet.
Bájos teremtés volt. Hosszú, egyenes haja majdnem a
derekát verdeste. Sárga ruhája szabadon hagyta a vállát. A bőre
fehér volt, a szeme kék. Volt benne valami, bár nem tudnám
megmondani, micsoda, ami azonnal elárulta, hogy külföldi.
Persze, az is lehet, hogy csak belemagyaráztam. Próbáltam
megtippelni az életkorát. Ránézésre a húszas évei közepén
járhatott, de a szeme körül a ráncok arról árulkodtak, hogy
valószínűleg egy tízessel több lehet.
– Helló – köszöntem.
Mindketten felálltunk, és kezet fogtunk vele. Udvarias,
mégis erős szorítása volt. Katarina mosolyt erőltetett az arcára,
de láttam rajta, hogy nem megy könnyen. Képtelen volt levenni

a szemét Rachel sérüléseiről. Valóban sokkoló látványt
nyújtott, de én már kezdtem megszokni.
Katarina még mindig mosolyogva Verne felé fordult, és
kérdő pillantást vetett rá.
– Segíteni próbálok nekik – mondta Verne.
– Segíteni?
A gyerekek megtalálták az ajándékokat, és vad éljenzésbe
kezdtek. Verne és Katarina nem reagáltak rá. Egymást nézték.
Verne megfogta a kezét.
– Ennek a férfinak – mondta, és állával felém intett – valaki
megölte a feleségét, és elrabolta a kislányát.
Katarina a szájához kapta a kezét.
– Azért vannak itt, hogy megtalálják a kislányt.
Katarina nem mozdult. Verne Rachel felé fordult, és
biccentett neki, hogy kérdezzen nyugodtan.
– Mrs. Dayton – szólalt meg Rachel. – Telefonált valakinek
az éjszaka?
Katarina feje megrándult, mint akit felpofoztak. Rám
meredt, mintha valami cirkuszi majom lennék, majd Rachel felé
fordult.
– Nem értem – mondta.
– Van nálunk egy híváslista – magyarázta Rachel. –
Éjfélkor valaki felhívott ebből a házból egy bizonyos
mobiltelefont. Azt gyanítjuk, hogy ön volt az.
– Nem, az lehetetlen. – Katarina tekintete rémülten
cikázott, mintha menekülő útvonalat keresne. Verne még
mindig fogta a kezét. Próbálta elkapni a felesége pillantását, de
az nem engedte. – Várjanak, azt hiszem, tudom.
Vártunk.
– Már aludtam, amikor megcsörrent a telefon. – Próbált

ismét mosolyogni, de egyre nehezebben sikerült. – Nem tudom,
hány óra volt. Nagyon késő. Azt hittem, te vagy az, Verne. – A
férjére nézett, és most sikerült elmosolyodnia. Verne viszonozta
a mosolyát. – De amikor felvettem a kagylót, nem szólt bele
senki. Eszembe jutott, hogy láttam a tévében, mit kell ilyenkor
csinálni. Csillag, hat, kilenc. Ha az ember lenyomja ezeket a
gombokat, akkor a telefon feltárcsázza azt, aki hívott. Ezt
tettem. Egy férfi vette föl. Nem Verne volt az, így leraktam.
Várakozóan nézett ránk. Rachellel egymásra pillantottunk.
Verne még mindig mosolygott, de láttam, hogy megereszkedik a
válla. Elengedte a felesége kezét, és lerogyott a kanapéra.
Katarina a konyha felé indult.
– Kérsz még egy sört, Verne?
– Nem, drágám. Azt akarom, hogy ülje ide mellém.
A nő egy pillanatig habozott, aztán szót fogadott. Úgy ült
ott, mint aki karót nyelt. Verne is kihúzta magát ültében, és
újra megfogta Katarina kezét.
– Szeretném, ha rám figyelnél, rendben?
Katarina bólintott. A gyerekek vidáman kiabáltak odakint.
Tudom, hogy giccsesen hangzik, de nem sok ahhoz fogható hang
van, mint az önfeledt gyermeki nevetés. Katarina olyan hevesen
figyelt Verne-re, hogy majdnem elfordítottam a fejemet.
– Ugye tudod, mennyire szeretjük a fiúkat? – kérdezte
Verne.
A felesége bólintott.
– Képzeld el, hogy valaki elrabolja őket. Képzeld el, hogy ez
több mint egy éve történt. Gondolj csak bele! Képzeld el, hogy
valaki elrabolta mondjuk Perryt, eltelik egy év, és fogalmunk
sincs, mi van vele. – Rám mutatott. – Ez a férfi másfél éve nem
tudja, mi történt a kislányával.

Katarina szemében könnyek csillogtak.
– Segítenünk kell neki, Kat. Bármi, amit tudsz. Bármi, amit
tettél. Nem érdekel. Ha titok, akkor mondd el most. Új lapot
kezdünk utána. Szinte bármit képes vagyok megbocsátani. De
azt sosem tudnám megbocsátani neked, ha nem segítenél neki és
a kislányának.
Katarina lehajtotta a fejét, és hallgatott.
Rachel nem bírta szó nélkül.
– Ha azt a férfit akarja védeni, akit felhívott, felesleges.
Meghalt. Valaki lelőtte néhány órával ezelőtt.
Katarina nem emelte fel a fejét. Felálltam, és járkálni
kezdtem fel-alá a szobában. Az udvarról ismét nevetés harsant.
Az ablakhoz léptem, és kinéztem rajta. A kis Verne – nagyjából
hatéves lehetett éppen azt kiáltotta:
– Aki bújt, aki nem, megyek!
Nem lesz nehéz dolga, állapítottam meg. Nem láttam, hová
bújt Perry, de a nevetése egyértelműen a Camaro mögül jött. Az
ifjú Verne úgy tett, mintha máshol keresné, de csak egy rövid
ideig. Bekukkantott a Camaro mögé, és felkiáltott:
– Megvagy!
Perry még mindig nevetve előbújt, és futásnak eredt.
Amikor megláttam a kisfiú arcát, ismét úgy éreztem, mintha
megint a feje tetejére állt volna a világ. Felismertem Perryt.
Ő volt a kisfiú, aki a flanelinges férfi mellett ült az autóban.

Harminchetedik fejezet
Tickner leparkolt a Seidman ház előtt. Még nem feszítették ki a
bűnügyi helyszínt elkerítő sárga szalagokat, de összesen hat
járőrautót és két hírcsatorna furgonját számolta össze.
Eltöprengett, vajon mennyire volt jó ötlet idejönnie a kamerák
kereszttüzébe. Pistillo, a főnökének a főnöke, egyértelművé
tette, mit vár tőle. Végül Tickner arra jutott, hogy maradhat.
Ha felbukkan az arca valamelyik hírműsorban, majd arra
hivatkozik, csak a helyi zsarukat jött értesíteni, hogy elvették
tőle az ügyet.
A hátsó udvarban találta meg Regant a holttest mellett.
– Ki ez?
– Nincs nála igazolvány – mondta Regan. – Beküldjük az
ujjlenyomatait, aztán meglátjuk, mit találnak.
Mindketten a holttestre néztek.
– Hasonlít a fantomképre, amit Seidman személyleírása
alapján készítettünk tavaly – jegyezte meg Tickner.
– Igen.
– Mit jelent ez?
Regan vállat vont.
– Mit sikerült eddig kideríteni?
– A szomszédok először lövéseket hallottak. Aztán
kerékcsikorgást. Azt mondták, egy BMW Mini ráhajtott a fűre.
Újabb lövések. Felismerték Seidmant. Az egyik szomszéd
szerint egy nő is volt vele.
– Valószínűleg Rachel Mills – mondta Tickner. Felnézett a
reggeli égboltra. – Mit jelent ez?

– Talán az áldozat Rachelnek dolgozott, és el kellett
hallgattatnia.
– Seidman szeme láttára?
Regan ismét megvonta a vállát.
– A BMW Mini ismerősnek tűnt. Eszembe jutott, hogy
Seidman munkatársának, Zia Leroux-nak is ugyanilyen autója
van.
– Valószínűleg azzal segített neki kijutni a kórházból.
– Körözést adtunk ki rá.
– Biztos vagyok benne, hogy azóta kocsit cseréltek.
– Igen, valószínűleg. – Regan hirtelen elhallgatott. – Hűha.
– Mi az?
Tickner arcára mutatott.
– Hová tűnt a napszemüvege?
Tickner elmosolyodott.
– Rossz ómen?
– Ahogy az ügy áll? Talán inkább jó.
– Azért jöttem, hogy elmondjam, elvették tőlem az ügyet.
De nem csak engem állítottak le, hanem az egész FBI-t. Ha
esetleg be tudná bizonyítani, hogy a kislány még mindig életben
van...
– Mindketten tudjuk, hogy nincsen...
– Vagy elvitték egy másik államba, akkor valószínűleg
visszajöhetnék. De az ügy már nem élvez prioritást.
– Vissza a terrorizmushoz, Lloyd?
Tickner bólintott. Felnézett az égre. Furcsán érezte magát
napszemüveg nélkül.
– Egyébként mit mondott a főnöke? – kérdezte Regan.
– Hogy közöljem magával, amit az imént mondtam.
– Aha. Mást nem üzent?

Tickner megvonta a vállát.
– Jerry Camp szövetségi ügynök halála baleset volt.
– A nagyfőnök azért hívatta hajnali hatkor az irodájába,
hogy ezt közölje?
– Igen.
– Ejha.
– Személyesen vizsgálta ki az ügyet. Ő és az áldozat barátok
voltak. Regan megrázta a fejét.
– Ez azt jelenti, hogy Rachel Millsnek befolyásos barátai
vannak?
– Szó sincs róla. Ha sikerül rábizonyítania a Seidmangyilkosságot és az emberrablást, rajta.
– Csak ne keverjem bele Jerry Camp halálát.
– Pontosan.
Valaki felkiáltott. Odanéztek. Egy fegyvert találtak a
szomszédos kertben. A szagából ítélve nemrég elsütötték.
– Nyilván ezzel lőtték le – jegyezte meg Regan.
– Nyilván.
– Van valami ötlete?
– Nincs – mondta Tickner. – Ez a maga ügye, Bob. Mindig
is az j volt. Sok szerencsét!
– Köszönöm.
Tickner elindult.
– Lloyd? – szólt utána Regan.
Tickner megállt. A fegyvert nejlontasakba rakták. Regan
előbb a pisztolyra nézett, majd a lábánál heverő holttestre.
– Még mindig nem tudjuk, mi folyik itt, igaz?
Tickner folytatta útját a kocsija felé.
– A leghalványabb fogalmunk sincs – felelte.

♦

Katarina az ölébe ejtette a kezét.
– Tényleg meghalt? – kérdezte.
– Igen – válaszolta Rachel.
Verne összefont karral állt, és magában füstölgött. Így
viselkedett, mióta elmondtam neki, hogy Perryt láttam éjjel a
Honda Accordban.
– Pavelnek hívták. A bátyám volt.
Vártuk, hogy folytassa.
– Nem volt jó ember. Mindig is tudtam. Nagyon kegyetlen
tudott lenni. Koszovó kegyetlenné teszi az embereket. De hogy
elraboljon egy kisgyereket? – Megrázta a fejét.
– Mi történt? – kérdezte Rachel.
Katarina a férje felé fordult.
– Verne?
Verne Dayton nem nézett rá.
– Hazudtam neked, Verne. Sok mindenről hazudtam.
A férfi a füle mögé tűrte a haját, és pislogott egyet.
Nyelvével megnedvesítette az ajkát, de továbbra sem volt
hajlandó Katarinára nézni.
– Nem egy farmról jöttem – mondta. – Apám hároméves
koromban meghalt. Anyám minden munkát elvállalt, amit csak
tudott. De így sem jöttünk ki a pénzből. Túl szegények voltunk.
Kenyérhéjat guberáltunk a kukákból. Pavel az utcán maradt,
koldulásból és lopásból tartotta fenn magát. Tizennégy éves
koromban egy szexklubban kezdtem dolgozni. Nem tudják
elképzelni, milyen az, de Koszovóban ebből az életből nincs
menekvés. El sem tudom mondani, hányszor akartam öngyilkos
lenni.

A férjét bámulta, de Verne továbbra sem volt hajlandó
viszonozni a pillantását.
– Nézz rám – kérlelte. Amikor a férfi nem reagált, közelebb
hajolt hozzá: – Verne?
– Ez most nem rólunk szól – felelte Verne. – Mondd el nekik,
amit tudni akarnak.
Katarina visszaejtette a kezét az ölébe.
– Egy idő után az ember már nem is gondol a szökésre. Nem
gondol szép dolgokra vagy boldogságra. Olyan lesz, mint egy
állat. Semmi mást nem akar, csak túlélni a napokat. És még azt
sem tudtam volna megmondani, miért. De egy nap Pavel eljött
hozzám. Azt mondta, tud egy kiutat.
Katarina elhallgatott. Rachel átült mellé a kanapéra.
Rábíztam a dolgot. Volt gyakorlata, hogyan kell vezetni egy
kihallgatást, és lehet, hogy szexista vagyok, de úgy gondoltam,
Katarina szívesebben beszél a vele történtekről egy másik
nőnek.
– Mi volt az a kiút? – kérdezte Rachel.
– A bátyám azt mondta, tud pénzt szerezni, és eljuttat
Amerikába, ha teherbe tudok esni.
Azt hittem – jobban mondva: azt reméltem –, hogy rosszul
hallok. Verne döbbenten meredt rá. Katarina számított rá. Állta
a tekintetét.
– Nem értem – mondta Verne.
– Prostituáltként érek valamennyit. De egy csecsemő többet
ér. Ha teherbe esek, valaki segít eljutni Amerikába. Pénzt
kapunk érte.
Síri csönd telepedett a szobára. A gyerekek még mindig
nevetgéltek odakint, de a hangjuk egyszerre távolinak tetszett.
Végül én törtem meg a csöndet.

– Fizetnek magának a csecsemőért? – kérdeztem
hitetlenkedve, és a rettenettől kis híján elcsuklott a hangom.
– Igen.
– Úristen – suttogta Verne.
– Nem értheted.
– Dehogynem, nagyon is értem – vágta rá Verne. –
Belementél?
– Igen.
Verne elfordította a fejét, mintha pofon vágták volna.
Félrehúzta a függönyt, és kibámult a saját gyerekeire.
– Az én országomban borzalmasak az árvaházak. Sok
amerikai szülő szeretne örökbe fogadni. De az nagyon nehéz.
Sok időbe telik. Néha egy évnél is többet kell várniuk. Eközben
a gyerek mocsokban él rettenetes körülmények között. A
szülőknek le kell fizetniük a kormányhivatalnokokat. Az egész
rendszer korrupt.
– Szóval azért tetted, hogy segíts az emberiségen? – kérdezte
Verne.
– Nem, magamért tettem. Csak magamért, érted?
Verne felszisszent. Rachel Katarina térdére tette a kezét.
– Szóval átrepültek ide?
– Igen. Pavellel.
– És aztán?
– Egy motelban szálltunk meg. Rendszeresen felkeresett egy
ősz hajú nő. Megvizsgált, megnézte, helyesen táplálkozom-e.
Pénzt adott ennivalóra és egyéb dolgokra.
Rachel bátorítóan bólintott.
– Hol szülte meg a gyereket?
– Nem tudom. Egy ablaktalan furgon jött értem. Az ősz
hajú nő is ott volt. Ő vezette le a szülést. Emlékszem, ahogy

felsírt a pici. Azután elvitték. Azt sem tudom, fiú volt-e vagy
lány. Visszavittek bennünket a motelba. Az ősz hajú nő kifizette
a pénzünket.
Katarina vállat vont.
Úgy éreztem, mintha megállt volna a szívem. Próbáltam
végiggondolni a hallottakat, túllépni ezen a tömény borzalmon.
Rachelre néztem, és kérdezni akartam valamit, de megrázta a
fejét. Még nem jött el a megfelelő pillanat, hogy levonjuk a
következtetéseket. Egyelőre még információkat kellett
gyűjtenünk.
– Szerettem itt lenni – folytatta Katarina egy kis idő
elteltével. Az amerikaiak azt hiszik, szép az országuk. De
valójában fogalmuk sincs, milyen csodálatos helyen élnek.
Annyira szerettem volna itt maradni. De a pénz lassan
elfogyott. Ki kellett találnom valamit. Megismerkedtem egy
nővel, ő ajánlotta ezt a honlapot. Az ember feltölti a nevét, és
férfiak írnak neki. De nem kurvát akarnak, hanem feleséget.
Ezért találtam ki azt a történetet a farmról. Ha jelentkezett egy
férfi, megadtam neki egy e-mail címet. Verne-nel három
hónappal később találkoztam.
Verne szája tátva maradt a döbbenettől.
– Úgy érted, egész idő alatt...?
– Amerikában voltam, igen.
Verne megrázta a fejét.
– Volt egyáltalán valami, amiben igazat mondtál nekem?
– Mindenben, ami számít.
Verne gúnyosan felhorkant.
– És Pavel? – kérdezte Rachel, próbálva visszaterelni a
beszélgetést a témára. – Ő hová ment?
– Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy időnként

hazautazott. Újabb lányokat hozott át. Jó pénzt kapott értük.
Időről időre kapcsolatba lépett velem. Ha szüksége volt néhány
dollárra, adtam neki. Mindig csak apróságokat kért. Egészen
tegnapig.
Katarina Verne-re pillantott.
– A gyerekek éhesek lesznek.
– Majd várnak egy kicsit.
– Mi történt tegnap? – kérdezte Rachel.
– Pavel felhívott délután. Azt mondta, azonnal
találkoznunk kell. Nem tetszett a dolog. Kérdeztem tőle, hogy
mit akar. Azt felelte, majd elmondja, ha ideér, ne aggódjak.
Nem tudtam, mit válaszolhatnék erre.
– Esetleg azt, hogy nem? – csattant fel Verne.
– Nem mondhattam nemet.
– Miért?
Katarina nem válaszolt.
– Ó, értem. Féltél, hogy akkor elmondja nekem az igazságot.
Erről van szó?
– Nem tudom.
– Mi az, hogy nem tudod?
– Igen, rettegtem, hogy elmondja neked az igazságot. –
Katarina ismét a férjére nézett. – És imádkoztam, hogy ne
tegye.
Rachel igyekezett kézben tartani a beszélgetést.
– Mi történt, amikor a bátyja ideért?
A nő szeme könnybe lábadt.
– Katarina?
– Azt mondta, magával kell vinnie Perryt.
Verne szeme elkerekedett.
Katarina mellkasa lüktetni kezdett, mintha nem kapna

levegőt.
– Nemet mondtam neki. Megtiltottam, hogy a gyerekeimhez
nyúljon. Megfenyegetett. Azt mondta, mindent elmond Vernenek. Azt feleltem, nem érdekel. Nem engedem, hogy magával
vigye Perryt. Akkor gyomorszájon vágott. Elestem. Azt ígérte,
néhány órán belül visszahozza a fiamat. Megígérte, hogy
senkinek nem esik bántódása, ha csöndben maradok. Ha viszont
felhívom Verne-t vagy a rendőrséget, akkor megöli Perryt.
Verne keze ökölbe szorult. Arca elvörösödött.
– Próbáltam megakadályozni, de Pavel nem engedte, hogy
felálljak, állandóan visszalökött a földre. Végül elhajtott... –
Elcsuklott a hangja. – Perryvel. Életem leghosszabb hat órája
következett.
Lopva rám pillantott. Tudtam, mire gondol. Mindössze hat
órára kellett megtapasztalnia ezt a rettegést. Én másfél éve
ebben éltem.
– Nem tudtam, mit csináljak. A bátyám rossz ember.
Ismerem. De azt nem gondoltam, hogy a gyerekeimet képes
lenne bántani. A saját unokaöccseit.
Stacyre gondoltam, a húgomra, a saját szavaimra ismertem
Katarina mondataiban.
– Órákig álltam az ablaknál. Elviselhetetlen volt a
feszültség. Végül éjfélkor felhívtam a mobilját. Azt mondta,
már elindultak, Perry jól van. Nem történt semmi. Próbált
megnyugtatni, de volt valami a hangjában, ami nem hagyott
nyugodni. Megkérdeztem, hol van. Azt felelte, hogy a 80-as úton
Paterson közelében. Képtelen voltam itthon ülni és várni. Azt
mondtam neki, találkozzunk félúton. Beraktam a kis Verne-t a
kocsiba, és elindultunk. Amikor elértünk a megbeszélt
benzinkúthoz... – A férjére pillantott. – Perrynek nem esett

baja. Olyan megkönnyebbülést éreztem, hogy azt el sem tudom
mondani.
Verne a mutató- és a hüvelykujja közé csípte az alsó ajkát.
Ismét elfordította a tekintetét.
– Mielőtt beültem a kocsiba, Pavel elkapta a karomat, és
megszorította. Láttam rajta, mennyire meg van ijedve. Azt
mondta, bármi történjék is, soha ne beszéljek senkinek a
történtekről. Ha tudomást szereznek rólam, ha megtudják, hogy
van egy húga, akkor mindnyájunkat megölnek.
– Kik? – kérdezte Rachel.
– Nem tudom. Akinek dolgozott. Gondolom azok, akik
csecsemőket vettek. Pavel azt mondta, teljesen őrültek.
– És aztán mit csinált?
Katarina kinyitotta a száját, becsukta, majd ismét
nekifutott.
– Elmentem a szupermarketbe – mondta nevetésre
emlékeztető hang kíséretében. – Vettem a gyerekeknek dobozos
üdítőt. Hagytam, hogy megigyák, miközben vásároltam.
Csinálni akartam valami normális dolgot, hogy... nem is
tudom... hogy magam mögött hagyjam ezt az egészet.
Katarina újra a férjére nézett. Követtem a tekintetét. A
hosszú hajú, rossz fogú Verne néhány másodperc múlva a nő
felé fordult.
– Nincs semmi baj – mondta Verne olyan gyengédséggel a
hangjában, amilyet még soha nem hallottam. – Féltél. Egész
életedben féltél.
Katarina sírva fakadt.
– Azt akarom, hogy soha többé ne kelljen félned.
Odalépett hozzá, és átölelte. Katarina megnyugodott
annyira, hogy folytatni tudja.

– Azt mondta, megölnek bennünket. Az egész családot.
– Ne félj, megvédelek titeket – mondta Verne. Majd rám
pillantott Katarina válla fölött. – Elrabolták a fiamat.
Megfenyegették a családomat. Hallja, amit mondok?
Bólintottam.
– Ez most már rám is tartozik. Meg kell találnunk őket.
Rachel hátradőlt. Láttam a fájdalmas fintort az arcán.
Behunyta a szemét. Nem tudtam, meddig bírja még. Tettem
egy lépést felé, de felemelte a kezét, és megállított.
– Katarina, segítened kell – mondta. – Hol lakott a bátyád?
– Nem tudom.
– Gondolkodj! Van nálad valami, ami az övé volt? Valami,
ami elvezethet azokhoz, akiknek dolgozott?
Katarina kibontakozott a férje öleléséből. Verne
megsimogatta a haját. Ebben a mozdulatban egyszerre volt
végtelen gyengédség és irigylésre méltó erő. Rachelre néztem.
Eltűnődtem, vajon van-e bátorságom ahhoz, hogy ugyanígy
megsimogassam.
– Pavel nemrég érkezett Koszovóból – mondta Katarina. –
Soha nem jött vissza üres kézzel.
Rachel bólintott.
– Megint magával hozott egy terhes nőt?
– Korábban mindig úgy tett.
– Nem tudja, hol lehet?
– Mindig ugyanabban a motelban laknak, ahol én is. Union
Cityben. – Katarina felnézett. – Szeretnék, ha az a nő segítene
maguknak?
– Igen.
– Akkor nekem is mennem kell. Valószínűleg nem tud
angolul.

Verne-re néztem. A férfi bólintott.
– Majd én vigyázok a gyerekekre.
Néhány másodpercig senki sem mozdult. Erőt kellett
gyűjtenünk, hozzá kellett szoknunk az új helyzethez, mint az
űrhajósoknak, amikor megszűnik a gravitáció. Arra használtam
fel az időt, hogy félrevonultam, és felhívtam Ziát. Az első
csörgésre felkapta a telefont, és így szólt bele:
– Lehet, hogy a zsaruk lehallgatják, ezért ne beszéljünk túl
hosszan.
– Oké.
– Regan nyomozó megkeresett otthon. Elmondta, hogy
szerinte az én kocsimmal léptél le a kórházból. Felhívtam
Lennyt. Azt tanácsolta, ne erősítsek meg és ne is cáfoljak
semmilyen feltételezést. A többit kitalálhatod.
– Köszönöm.
– Vigyázol magadra?
– Mindig.
– Rendben. Amúgy a zsaruk nem hülyék. Ha rájöttek, hogy
kölcsönvetted egy barátod kocsiját, akkor lehet, hogy
körülnéznek a többi barátodnál is.
Megértettem, mit akar üzenni – ne használjam Lenny
autóját.
– Most jobb lesz, ha lerakjuk – mondta. – Légy óvatos!
Megszakadt a vonal. Visszamentem a nappaliba. Verne
kinyitotta a kulcsra zárt fegyverszekrényt. Ellenőrizte az
arzenálját. A szoba másik sarkában egy páncélszekrény állt tele
lőszerekkel. Számzárral nyílt. Verne válla fölött átlesve
vetettem egy pillantást a tartalmára. Szempilláját rezegtetve
nézett rám. Elég muníciója volt ahhoz, hogy megtámadjon egy
kisebb európai országot.

Beszámoltam nekik a Ziától hallottakról. Verne nem
habozott. Megpaskolta a hátamat, és így szólt:
– Van egy megfelelő járművem a számotokra.
Tíz perccel később Katarinával és Rachellel beültünk a
fehér Camaróba, és elhajtottunk.

Harmincnyolcadik fejezet
Azonnal megtaláltuk a terhes lányt.
Mielőtt beültünk Verne autójába, Rachel a fürdőszobában
lemosta magáról a vért és a koszt. Gyorsan kicseréltem a fülén a
kötést. Katarina kölcsönadott neki egy virágmintás nyári ruhát,
azt a fajtát, amelyik bő, de a megfelelő helyeken mégis a testre
simul. Rachel haja begöndörödött a nedvességtől, még akkor is
csöpögött belőle a víz, amikor a kocsihoz értünk. A monoklit és
a zúzódásokat leszámítva nem hiszem, hogy valaha láttam nála
gyönyörűbb nőt.
Katarina ragaszkodott hozzá, hogy ő üljön hátul, így
Rachellel előre szálltunk be. Elindultunk. Néhány percig
egyikünk sem szólalt meg. Próbáltuk csökkenteni a ránk
nehezedő nyomást.
– Amit Verne mondott – szólalt meg Rachel. – Arról, hogy
fel kell fedni a titkokat, mert csak úgy kezdhetünk új lapot.
Az utat figyeltem.
– Nem öltem meg a férjemet, Marc.
Úgy tűnt, nem zavarja, hogy Katarina a kocsiban van.
Engem sem zavart.
– A hivatalos verzió szerint baleset történt – mondtam.
– A hivatalos verzió hazugság. – Hosszan felsóhajtott. Időre
volt szüksége, hogy összeszedje magát. Nem sürgettem.
– Jerrynek ez volt a második házassága. Két gyereke
született az elsőből. A fia, Derrick izomsorvadásban szenved.
Elképesztő költségekkel jár ez a betegség. Jerry sosem volt egy
pénzügyi zseni, de megtett minden tőle telhetőt. Még nagy

összegű életbiztosítást is kötött arra az esetre, ha történne vele
valami.
A szemem sarkából láttam Rachel kezét. Nem rándult meg,
nem szorult ökölbe, mozdulatlanul hevert az ölében.
– A házasságunk tönkrement. Sok oka volt. Néhányat már
említettem. Igazából nem voltam szerelmes belé. Azt hiszem, ezt
ő is érezte. De a fő okot Jerry mániás-depressziója jelentette.
Amikor abbahagyta a gyógyszerszedést, rosszabbodott az
állapota. Végül beadtam a válókeresetet.
Gyorsan rápillantottam. Az alsó ajkát harapdálta.
– Azon a napon, amikor kézbesítették neki a papírokat,
Jerry fejbe lőtte magát. Én találtam meg a holttestét. A
konyhaasztalra borulva feküdt. Előtte egy boríték, rajta az én
nevemmel. Azonnal felismertem Jerry kézírását. Kinyitottam.
Egy fehér papírlap volt benne egyetlen szóval: „Kurva”.
Katarina vigasztalóan megérintette Rachel vállát. Én az
útra összpontosítottam.
– Azt hiszem, Jerry szándékosan csinálta, mert tudta, hogy
csak egy dolgot tehetek – folytatta Rachel.
– Micsodát? – kérdeztem.
– Az öngyilkosság azt jelentette volna, hogy a biztosító nem
fizet. Derrick tönkrement volna. Nem hagyhattam, hogy ez
megtörténjen. Felhívtam egy korábbi főnökömet, Jerry
barátját, Joseph Pistillót. Magas rangú FBI-ügynök. Magával
hozta néhány emberét, és úgy állítottuk be, mintha baleset
történt volna. A hivatalos verzió szerint összetévesztettem egy
betörővel. Nyomást gyakoroltak a helyi zsarukra és a
biztosítótársaságra is, hogy fogadják el ezt a magyarázatot. –
Megvonta a vállát.
– Akkor miért hagytad ott őket? – kérdeztem.

– Mert a többség nem vette be a mesét. Azt gondolták, hogy
valamelyik fejes szeretője vagyok. Pistillo nem tudott
megvédeni. Rosszul vette volna ki magát. Én sem tudtam
megvédeni magamat, az igazságot ugyanis nem mondhattam el.
Próbáltam nem foglalkozni vele, de az FBI nem az a fajta
munkahely, ahol az ember meg tud maradni, ha nem látják
szívesen.
Hátradőlt az ülésben. Kinézett az ablakon. Nem tudtam,
mit szóljak a történetéhez. Nem tudtam, mit szóljak ehhez az
egészhez. Azt kívántam, bárcsak tudnék mondani valami
vigasztalót. De nem tudtam. Szótlanul vezettem tovább, amíg
végül megérkeztünk a motelba Union Cityben.
Katarina a recepcióhoz lépett, és eljátszotta, mintha csak
szerbül értene, vadul gesztikulált, amíg a recepciós végül
belátta, hogy csak azzal nyugtathatja meg, ha elárulja neki
annak a faháznak a számát, ahol talál valakit, akivel szót
érthet. Minden nagyon simán ment.
A terhes lány egy kevés komforttal ellátott, olcsó szobában
lakott, amely még az átlagos út menti motelek színvonalát is
inkább alulról súrolta. Azért mondok „lányt”, mert Tatyjana –
ezen a néven mutatkozott be – azt állította, hogy tizenhat éves.
Szerintem fiatalabb volt. Beesett szeme a híradásokban
mutatott háborús árvákat juttatta eszembe.
Ahogy beléptünk, megálltam közvetlenül az ajtó mellett.
Rachel is. Tatyjana nem értett angolul. Katarinára bíztuk a
feladatot. Nagyjából tíz percig beszélgettek. Azután rövid csönd
következett. Tatyjana felsóhajtott, kihúzta az éjjeliszekrény
fiókját, és átadott Katarinának egy darab papírt. Katarina
megpuszilta az arcát, majd hozzánk lépett.
– Meg van ijedve – mondta. – Pavelen kívül nem ismer

senkit. A bátyám azzal hagyta itt tegnap, hogy semmilyen
körülmények között ne merje elhagyni a szobát.
Tatyjanára pillantottam. Próbáltam megnyugtató mosolyt
küldeni felé. Attól tartok, nem sikerült.
– Mit mondott még? – kérdezte Rachel.
– Természetesen nem tud semmit. Mint én annak idején.
Csak annyit mondtak neki, hogy a baba jó szülőkhöz kerül
majd.
– Mi van azon a papírlapon, amit átadott?
Katarina felemelte a cetlit.
– Egy telefonszám. Vészhelyzet esetén ezt a számot kell
hívnia, a végére pedig négy darab kilencest tárcsáznia.
– Egy csipogó – állapítottam meg.
– Igen.
Rachelre néztem.
– Le tudjuk nyomozni?
– Kétlem, hogy bármit ki tudnánk deríteni. Csipogókat
könnyebb álnéven beszerezni.
– Akkor hívjuk fel – mondtam. Katarinához fordultam. –
Tatyjana találkozott valakivel a maga bátyján kívül?
– Nem.
– Akkor maga telefonáljon. Mondja azt, hogy maga
Tatyjana, és vérzik meg fájdalmai vannak.
– Hé! – szólt közbe Rachel. – Lassítsunk egy kicsit.
– Valahogyan ide kell csalnunk őket – mondtam.
– És aztán?
– Hogyhogy aztán? Kihallgatod őket. Nem így szoktad?
– Már nem vagyok FBI-ügynök. De még ha az lennék,
akkor sem lenne ilyen egyszerű. Tételezzük fel, hogy te is
közéjük tartozol. Megérkezel ide, mire én őrizetbe veszlek. Mit

csinálsz, ha bűnös vagy?
– Vádalkut kötök.
– Talán. Vagy inkább nem szólsz egy szót sem, és ügyvédet
hívsz. Akkor mihez kezdünk?
Elgondolkodtam.
– Ha ügyvédet akar és nem hajlandó beszélni, akkor egyedül
hagysz vele – mondtam végül.
Rachel rám meredt.
– Megőrültél?
– A lányom életéről van szó.
– Sok gyerek életéről van szó, Marc. Ezek az emberek
csecsemőket vásárolnak. Börtönbe kell juttatni őket.
– Mit javasolsz?
– Hívjuk fel a csipogójukat. Ahogy te is mondtad. De
Tatyjana beszéljen. Neki kell mondania, bármit találunk is ki.
Meg fogják vizsgálni. Mi közben lenyomozzuk a
rendszámtáblájukat. Követjük őket, amikor elmennek.
Kiderítjük, kicsodák.
– Nem értem. Miért nem jó, ha Katarina telefonál?
– Mert akárki jön, meg akarja majd vizsgálni azt, akivel
telefonon beszélt. Katarina és Tatyjana hangja nem hasonlít
egymásra. Rá fognak jönni, hogy valami nem stimmel.
– De minek ez az egész cirkusz? Itt is lecsaphatunk rájuk.
Minek feleslegesen kockáztatni azzal, hogy követjük őket
hazáig?
Rachel egy pillanatra behunyta a szemét, és vett egy nagy
levegőt.
– Marc, gondolkodj! Ha rájönnek, hogy le akarjuk kapcsolni
őket, mit fognak tenni?
Elhallgattam.

– És szeretnék tisztázni még valamit – folytatta Rachel. –
Ez már nem csak Taráról szól. Le kell állítanunk őket.
– És ha itt rájuk ugrunk, akkor nem jutunk el a többiekhez
– fejeztem be a gondolatmenetet, megértve végre, mire gondol
Rachel.
– Pontosan.
Az igazat megvallva, nem nagyon érdekelt mások sorsa.
Nekem csak Tara számított. Ha az FBI vagy a zsaruk vádat
akarnak emelni az emberkereskedők ellen, ám legyen. De
számomra nem ez volt az elsődleges.
Katarina elmagyarázta Tatyjanának a tervet. Láttam rajta,
hogy nem lesz egyszerű dolgunk. A lány halálra volt rémülve.
Folyamatosan rázta a fejét. Telt az idő – miközben tudtam,
hogy minden perc drága. Végül nem bírtam tovább, és
meglehetősen ostoba dolgot csináltam. Felkaptam a telefont,
bepötyögtem a csipogó számát, majd négyszer megnyomtam a
kilencest. Tatyjana elnémult.
– Te beszélsz vele – mondtam a lánynak.
Katarina tolmácsolt.
A következő két percben senki sem szólalt meg.
Mindannyian Tatyjanát bámultuk. Amikor megszólalt a
telefon, nem tetszett, amit a szemében láttam. Katarina
mondott valamit sürgető hangon. Tatyjana megrázta a fejét, és
összefonta a karját. A telefon harmadszor is megcsörrent. Aztán
negyedszer.
Elővettem a fegyveremet.
– Marc – szólt rám Rachel.
Nem emeltem fel a pisztolyt, de nem is tettem el.
– Tudja, hogy a lányom élete a kezében van?
Katarina gyorsan mondott valamit szerbül. Tatyjana

szemébe néztem. Nem reagált. Felemeltem a pisztolyt, és
meghúztam a ravaszt. A lámpa felrobbant, a hangos dörrenés
visszaverődött a falakról. Mindenki felugrott. Megint
ostobaságot csináltam. Tisztában voltam vele. De nem érdekelt.
– Marc!
Rachel megfogta a karomat, de leráztam a kezét.
Katarinára néztem.
– Mondja meg neki, hogy ha a hívó lerakja...
Nem fejeztem be a mondatot. Katarina ismét beszélni
kezdett. Görcsösen markoltam a leeresztett fegyvert. Tatyjana
nem vette le rólam a tekintetét. Izzadságcseppek jelentek meg a
homlokomon. Éreztem, hogy reszketek. Aztán Tatyjana
szemében mintha megváltozott volna valami, ellágyultak az
arcvonásai.
– Kérem – mondtam.
A hatodik csörgésre Tatyjana felvette a telefont, és beszélni
kezdett.
Katarinára pillantottam. Egy ideig figyelmesen hallgatta a
párbeszédet, majd bólintott. A szoba másik sarkába húzódtam.
A fegyver még mindig a kezemben volt. Rachel a szemembe
nézett. De álltam a tekintetét.
Ő pislogott először.
♦

A Camarót leparkoltuk a szomszédos étterem előtt, és vártunk.
Nem volt kedvünk csevegni. Mindhárman igyekeztünk kerülni
egymás tekintetét, mintha vadidegenek lennénk egy liftben.
Nem igazán tudtam, mit mondhatnék. Azt sem tudtam, mit
érzek. Elsütöttem egy fegyvert, és nagyon közel kerültem
ahhoz, hogy halálosan megfenyegessek egy fiatal lányt. De ami

még rosszabb: nem éreztem bűntudatot. A következmények, ha
voltak, távolinak tűntek, viharfelhők, amelyek talán
összegyűlnek, de majd újra szétoszlanak.
Bekapcsoltam a rádiót, és megkerestem a helyi hírcsatornát.
Nem lettem volna meglepve, ha ezt halljuk: „Megszakítjuk
műsorunkat, különleges közleményt kell beolvasnunk”, majd
elsorolják a nevünket és a személyleírásunkat, kiegészítve
esetleg azzal, hogy veszélyes, felfegyverzett bűnözők vagyunk.
De nem volt szó a kasseltoni lövöldözésről vagy arról, hogy
üldözne minket a rendőrség.
Továbbra is mi ültünk elöl Rachellel, Katarina a hátsó
ülésen feküdt. Rachel elővette a Palm Pilotot. A hozzá tartozó
kis pálcikát a másik kezébe fogta. Eljátszottam a gondolattal,
hogy felhívom Lennyt, de eszembe jutott Zia figyelmeztetése.
Lehet, hogy lehallgatják. Amúgy sem lett volna sok
mondanivalóm neki – éppen most fenyegettem meg egy terhes
tizenhat évest azzal az illegális lőfegyverrel, amelyet annak a
férfinak a holtteste mellett találtam, akit a házam hátsó
udvarában lőttek fejbe. Lenny, az ügyvéd minden bizonnyal
nem ugrálna örömében, ha meghallaná a részleteket.
– Szerinted együtt fog működni? – kérdeztem a lányra
gondolva.
Rachel megvonta a vállát.
Tatyjana megígérte, hogy mostantól segít nekünk. Nem
tudtam, hihetünk-e neki vagy sem. A biztonság kedvéért
kihúztam a falból a telefonját, és magammal vittem a zsinórt.
Átkutattam a szobát papír és írószer után, hogy ne tudjon
titkos üzenetet átadni annak, aki felkeresi. Semmit sem
találtam. Rachel az ablakpárkányra rakta a mobiltelefonját,
amely így lehallgatókészülékként funkcionált. A másik telefon

Katarinánál lesz, ezúttal is ő fog tolmácsolni.
Fél óra elteltével egy aranyszínű Lexus SC 430 gördült be a
parkolóba. Halkan füttyentettem. Egy kollégám a kórházban
nemrég vásárolt ugyanilyen autót. Hatvanezer dollárjába fájt.
A kocsiból egy rövid, hófehér hajú nő szállt ki. Hajszínével
harmonizáló, szűk fehér blúzt, és szűk fehér nadrágot viselt. A
karja napbarnított volt. Mindenki ismeri ezt a típust. A
teniszklubokba járó jó testű anyukák, akik után minden férfi
megfordul.
Mindketten Katarinára néztünk. Komoran bólintott.
– Ő az. A nő, aki levezette a szülést.
Rachel nyomogatni kezdte a Palm Pilotot.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
– Beírom a rendszámot és a gyártmányt. Perceken belül
megtudjuk, kinek a nevén van.
– Hogyan?
– Nem olyan bonyolult – magyarázta Rachel. – Minden
rendvédelmi dolgozónak vannak kapcsolatai. Ha pedig
nincsenek, akkor le kell fizetni valakit a gépjárműnyilvántartóban. Ötszáz dolcsi a szokásos tarifa.
– És most online vagy?
Rachel bólintott.
– Wi-fis modem. Van egy Harold Fisher nevű barátom,
szabadúszó informatikai zseni. Nem tetszett neki, ahogy a
szövetségiek kipenderítettek.
– Ezért segít neked?
– Igen.
Az ősz hajú nő a hátsó ülésről elővett egy orvosi táskát.
Egyedi tervezésű napszemüveget tett az orrára, és elsietett
Tatyjana szobája felé. Bekopogott az ajtón, Tatyjana pedig

beengedte.
Hátrafordultam, és Katarinára néztem. Az ő telefonja le
volt némítva, hogy a mi hangunkat ne hallják a szobában.
– Tatyjana azt mondja, hogy már jobban érzi magát. A nő
ideges, mert feleslegesen hívták ide.
Elhallgatott.
– Nem mondta a nevét?
Katarina a fejét rázta.
– Meg fogja vizsgálni.
Rachel úgy meredt a Palm Pilot parányi képernyőjére, mint
egy varázsgömbre.
– Bingó!
– Mi az?
– Denise Vanech a neve, Riverview Avenue 47, Ridgewood,
New Jersey. Negyvenhat éves. Nem követett el
szabálysértéseket.
– Ilyen gyorsan kiderítetted?
Vállat vont.
– Haroldnak csak annyi volt a feladata, hogy begépelje a
rendszámot. – Ismét mozgatni kezdte a pálcikát. – Addig is
beütöm a nevét a Google-be. El se hinnéd, mi minden kiderül
egy emberről.
Ami azt illeti, tudtam. Egyszer kipróbáltam a saját
nevemmel is. Már nem emlékszem, miért. Ziával részegek
voltunk, és szórakozásból csináltuk. Zia „egoszörfnek” nevezte.
– Most nem beszélnek. – Katarina arca megfeszült a
koncentrálástól. – Lehet, hogy éppen vizsgálja?
Rachelre néztem.
– Két találat a Google-ben – mondta. – Az első Bergen
megye tervhivatala. Kérvényt nyújtott be, hogy feloszthassa a

telkét. Elutasították. A másik már érdekesebb. Egy egyetemi
honlap, náluk végzett régi diákokat keresnek. Ott van egy lista,
amelyiken szerepel a neve.
– Melyik egyetem? – kérdeztem.
– Philadelphiai Orvosi Egyetem, Szülész-nőgyógyász Kar.
Helyben vagyunk, állapítottam meg magamban.
– Végeztek – mondta Katarina.
– Ez gyorsan ment – jegyeztem meg.
– Nagyon.
Katarina tovább fülelt.
– A nő azt mondja Tatyjanának, hogy vigyázzon magára.
Egyen többet a gyerek érdekében. És telefonáljon, ha további
panaszai vannak.
Rachelhez fordultam.
– Kedvesebbnek tűnik, mint az érkezésekor.
Rachel bólintott. A nő, aki feltételezésünk szerint a Denise
Vanech névre hallgatott, kijött az épületből. Emelt fővel járt,
hátsóját kacéran riszálva. Nem tudtam nem észrevenni, hogy
fehér blúza átlátszó. Beült a kocsijába, és elhajtott.
Beindítottam a Camarót, a motor felbőgött, mint egy
köhögő rohamot kapott láncdohányos. Biztonságos távolból
követtem a Lexust. Különösebben nem aggódtam, hogy
elveszítjük szem elől. Tudtuk, hol lakik.
– Még mindig nem értem – szólaltam meg. – Hogyan
úszhatják meg azt, hogy csecsemőket adnak-vesznek?
– Kétségbeesett nőket keresnek. Fűt-fát ígérve, pénzzel
magukhoz csábítják őket, és biztosítják őket, hogy a gyerekük
rendes körülmények közé kerül.
– De az örökbefogadás egy hosszadalmas procedúra, amit
végig kell csinálni – érveltem. – Elképesztő a bürokrácia.

Ismerek olyan gyerekeket, akiket külföldről próbáltak
adoptálni. Agyrém, hogy mennyi papírmunkával jár.
– Nem tudom a választ, Marc.
Denise Vanech felhajtott a New Jersey autópályára, és
északnak indult rajta. Erre kellett menni Ridgewood felé. Még
jobban lemaradtam a Camaróval. Nem sokkal később a Lexus
indexelt, majd megállt a Vince Lombardi pihenőnél. Denise
Vanech kiszállt a kocsiból, és bement az épületbe. Megálltam a
parkoló másik végében, és Rachelre néztem. Az ajkát
harapdálta.
– Lehet, hogy ki kell mennie a mosdóba – vetettem fel.
– Megmosakodott, miután megvizsgálta Tatyjanát. Miért
nem ment el akkor?
– Talán megéhezett?
– Az volt róla a benyomásod, hogy Burger Kingben szokott
ebédelni?
– Akkor mit csináljunk?
Rachel néhány másodpercig habozott, majd az ajtó
fogantyújára tette a kezét.
– Tegyél ki a bejáratnál.
♦

Denise Vanech biztos volt benne, hogy Tatyjana szimulált.
Azt állította, hogy vérzik. Denise megnézte a lepedőt. Nem
cserélték ki, mégsem talált rajta vérfoltokat. A fürdőszoba
padlója tiszta volt. A vécé szintén. Sehol egy csepp vér.
Ez önmagában még nem jelentett volna semmit.
Elképzelhető, hogy a lány feltakarított maga után. De nemcsak
erről volt szó. A nőgyógyászati vizsgálat nem állapított meg
semmilyen rendellenességet. A legapróbb elváltozást sem. A

lány fanszőrzetén nem voltak vérnyomok. Denise benézett a
tusolóba, amikor végzett. Csontszáraz volt. A lány alig egy
órája telefonált, és azt állította, hogy erősen vérzik.
Sehogy sem állt össze a kép.
Ráadásul a lány viselkedése is furcsa volt. A lányok mindig
meg vannak rémülve. Ez volt az alap. Denise kilencéves
korában vándorolt ki Jugoszláviából, a Tito uralma alatti
viszonylagos békeidőkben, és emlékezett, micsoda koszfészek
volt. Ennek a lánynak az Egyesült Államok olyan lehetett,
mintha a Marsra került volna. A félelme azonban másfajta volt.
A lányok általában úgy tekintettek Denise-re, mint valami
megmentőre, tekintetükben félelem és remény keveredett.
Tatyjana azonban kerülte a pillantását. Egész idő alatt idegesen
fészkelődött. És volt itt még valami. Tatyjanát Pavel hozta át
Amerikába. Pavel általában gondjukat viselte. De most nem
volt sehol. Denise először rá akart kérdezni, de aztán úgy
döntött, inkább vár. Ha minden rendben van, a lány szóba fogja
hozni Pavel nevét.
Nem tette.
Igen, valami kétségkívül nem stimmelt.
Denise nem akart gyanút kelteni benne. Befejezte a
vizsgálatot, és sietve távozott. Napszemüvege mögül
körülnézett a motel előtt, hátha megpillant egy álcázott
rendőrségi furgont. Nem látott egyetlen gyanús járművet sem.
Persze nem volt különösebben jártas ebben a kérdésben. Közel
egy évtizede dolgozott Steven Bacarddal, de eddig sosem
adódott semmilyen komplikáció. Talán ez volt az oka annak,
hogy kissé elővigyázatlanná vált.
Amint beült az autójába, Denise a mobiltelefonjáért nyúlt.
Fel akarta hívni Bacardot. Mégsem. Ha valami módon követik,

akkor utólag ezt a hívást is le tudják majd nyomozni. Átvillant
az agyán, hogy megáll a közeli benzinkútnál, és az ottani
nyilvános készüléket használja. De lehet, hogy arra is
számítanak. Amikor az autópályán meglátta a pihenő tábláját,
eszébe jutott, hogy ott sok nyilvános telefonfülke áll egymás
mellett. Onnan telefonálhat. Ha elég gyors, akkor nem jönnek
rá, melyik készülékről beszélt.
De ez vajon elég biztonságos?
Gyorsan végigvette a lehetőségeket. Ha valóban követik,
akkor hiba lenne Bacard irodájához hajtania. Felhívhatná
akkor is, ha hazaért. De lehet, hogy az otthoni telefonját is
lehallgatják. A Vince Lombardi egyik nyilvános készüléke tűnt
a legkevésbé kockázatosnak.
Denise
magához
vett
egy
szalvétát,
nehogy
ujjlenyomatokat hagyjon a kagylón. De arra is vigyázott,
nehogy letörölje vele a kagylót, hiszen valószínűleg tucatnyi
más ujjlenyomat volt rajta. Miért könnyítené meg a zsaruk
dolgát?
– Halló? – szólt bele Steven Bacard.
A férfi hangjából kicsendülő aggodalom nem nyugtatta
meg.
– Hol van Pavel? – kérdezte.
– Denise?
– Igen.
– Miért kérdi?
– Éppen most voltam a lánynál, akit hozott. Valami nincs
rendben.
– Uramisten – nyögött fel Bacard. – Mi történt?
– A lány felhívta a vészhelyzet esetére megadott
telefonszámot. Azt mondta, vérzése van, de szerintem hazudott.

Csönd.
– Steven?
– Menjen haza. Ne beszéljen senkivel!
– Oké.
Denise megpillantott egy fehér Camarót, amint megáll a
bejárat előtt. Elkomorodott. Nem látta már valahol ezt az autót
korábban?
– Vannak bizonyítékok a házában? – kérdezte Bacard.
– Nem, dehogy.
– Biztos benne?
– Abszolút.
– Oké, rendben.
Egy nő szállt ki a Camaróból. Denise a távolság ellenére is
látta, hogy az egyik füle be van kötözve.
– Menjen haza – ismételte Bacard.
Mielőtt a nő odafordult volna felé, Denise lerakta a telefont,
és besurrant a mosdóba.
Steven Bacard gyerekkorában imádta a régi Batmansorozatot a tévében. Emlékezett rá, hogy minden egyes epizód
szinte ugyanúgy kezdődött. Bűncselekményt követtek el.
Megjelent Gordon felügyelő és O’Hara rendőrfőnök arca. A két
férfi komoran megvitatja a helyzetet, és arra jutnak, hogy csak
egyetlen megoldás létezik. Gordon felügyelő felemeli a piros
Batphone kagylóját. Batman felveszi a telefont, és megígéri,
hogy megoldja az ügyet, majd Robinhoz fordul, és így szól: „A
Batmobilhoz!”
Steven Bacard remegést érzett a gyomrában, ahogy a
telefonra nézett. Nem egy hőst készült felhívni. Sőt, éppen
ellenkezőleg. De végeredményben csak a túlélés számít. A szép
szavak és az önigazolás fontos békeidőben. Háborúban azonban,

amikor élet-halál kérdésekről van szó, minden leegyszerűsödik,
és csak ennyi marad: vagy mi, vagy ők. Felemelte a kagylót, és
tárcsázott.
Lydia szólt bele mézesmázos hangon:
– Helló, Steven.
– Megint szükségem van a segítségükre.
– Nagy a baj?
– Igen.
– Indulunk.

Harminckilencedik fejezet
– Amikor odaértem, már a mosdóban volt – mondta Rachel. –
De valami azt súgja, először telefonált.
– Miből gondolod?
– A mosdóban sorba kellett állni. Hárman voltak még
előtte. Ha egyből odamegy, addigra már bejutott volna.
– Van valami módja annak, hogy kiderítsük, kinek
telefonált?
– Gyors módszer nincs. Bármelyik készülékről beszélhetett.
Ha mögöttem állna az egész FBI, akkor is időbe telne.
– Akkor kövessük tovább.
– Rendben. – Rachel hátrafordult. – Van térkép a kocsiban?
Katarina elmosolyodott.
– Rengeteg. Verne imádja a térképeket. Világ–, országvagy államtérkép kell?
– Állam.
Katarina benyúlt az ülésem mögötti zsebbe, és átnyújtotta
Rachelnek az atlaszt. Rachel levette egy toll kupakját, és
jelölgetni kezdett benne.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
– Még magam sem tudom.
Megcsörrent a mobiltelefon. Felvettem.
– Minden oké?
– Igen, Verne, jól vagyunk.
– Áthívtam a nővéremet, hogy vigyázzon a gyerekekre.
Kelet felé tartok a furgonnal. Ti hol vagytok? – váltott át
tegeződésbe.

Elmondtam neki, hogy éppen Ridgewood felé igyekszünk.
Tudta, merre van.
– Nagyjából harminc kilométerre vagyok onnan – mondta.
– Találkozzunk a Ridgewood Kávéháznál a Wilsey Square-en.
– Lehet, hogy előbb beugrunk ehhez a szülésznőhöz.
– Megvárlak titeket.
– Oké.
– És, Marc, ha úgy alakul, hogy kell valaki, aki meg meri
húzni a ravaszt...
– Szólni fogok.
A Lexus ráfordult a Linwood Avenue-ra. Még jobban
lemaradtam. Rachel lehajtott fejjel tanulmányozta hol a Palm
Pilotot, hol az atlaszt. A kertvárosba érve Denise Vanech balra
fordult a Waltherly Roadra.
– Egyértelműen hazafelé tart – mondta Rachel. – Hagyjuk,
hadd menjen. Át kell gondolnunk, mit tegyünk.
Nem akartam hinni a fülemnek.
– Hogy érted azt, hogy át kell gondolnunk? Ki kell
szednünk belőle, mit tud.
– Még nem. Dolgozom valamin.
– Tessék?
– Pár percet kérek.
Lelassítottam, és befordultam a Van Dienre, nem messze a
Valley Kórháztól. Hátranéztem Katarinára. Halványan
elmosolyodott. Rachel tovább ügyködött titokzatos tervén. A
műszerfal órájára pillantottam. Ideje találkozni Verne-nel. A
North Maple-en eljutottam a Ridgewood Avenue-ra.
Felszabadult egy parkolóhely a Duxiana áruház előtt. Gyorsan
beálltam. Verne platós furgonja az utca túloldalán állt. El sem
lehetett téveszteni: csillogó dísztárcsa és két lökhárítómatrica.

Az egyiken ez állt: CHARLTON HESTONT A FEJÉR
HÁZBA, a másikon ez: ÚGY LÁTOD, ARANYEREM VAN?
AKKOR NE BÚJJ A SEGGEMBE.
Ridgewood városközpontja fura keveréke volt a
századforduló
festményekre-képeslapokra
kívánkozó
csillogásának
és
a
modern
kor
extravagáns
bevásárlóközpontjainak. A régi üzletek gyakorlatilag teljesen
eltűntek. A független könyvesbolt persze virágkorát élte.
Azonkívül volt még egy matracáruház, egy hatvanas évek
relikviáit árusító kisbolt, néhány butik, egy szépségszalon és egy
ékszerész. Valamint a nagyobb láncok – a Gap, a WilliamsSonoma, az elmaradhatatlan Starbucks – egy-egy üzlete. De
ami ennél is fontosabb, a városközpont valódi svédasztallá
változott, ahol mindenféle ízlés és pénztárca megtalálta a neki
megfelelő étkezdét. Nem tudtam volna egy követ úgy eldobni,
hogy – akár szó szerint – ne találjam el vele három különböző
ország éttermét.
Rachel magával hozta a Palm Pilotot és az atlaszt. Menet
közben is azokat bújta. Verne már a kávéházban volt, a
tagbaszakadt pultossal társalgott. Verne egy Deere
baseballsapkát viselt, a pólóján pedig a Moosehead sör szlogenje
virított.
Leültünk az egyik asztalhoz.
– Mi az ábra? – érdeklődött Verne.
Katarina tájékoztatta. Rachelt figyeltem közben. Minden
egyes alkalommal, amikor meg akartam szólalni, felemelte az
ujját, és csendre intett. Mondtam Verne-nek, hogy vigye haza
Katarinát. Már nincs szükségünk a segítségükre. Legyenek
inkább a gyerekeikkel. Verne nem rajongott az ötletért.
Telt az idő, délelőtt tíz is elmúlt. Nem éreztem fáradtnak

magamat. Az alváshiány akkor sem szokott zavarni, ha ennél
kevesebb adrenalin van a szervezetemben. Ezt valószínűleg a
rezidenséveimnek és a sok éjszakai ügyeletnek köszönhetem.
– Bingó! – kiáltott fel Rachel ismét.
– Mi az?
Tekintetét még mindig a Palm Pilotra szegezve, Rachel
kinyújtotta a kezét.
– Add ide a telefont!
– Minek?
– Csak add ide, jó?
Átnyújtottam neki. Felhívott egy számot, és félrevonult a
kávéház másik sarkába. Katarina kiment a mosdóba. Verne
megbökött a könyökével, és Rachelre mutatott.
– Szeretitek egymást?
– Bonyolult – feleltem.
– Csak ha seggfej vagy.
Vállat vontam.
– Vagy szereted, vagy nem – mondta Verne. – A többi? Az a
seggfejeknek való.
– Így tetted helyre magadban azt, amit ma reggel hallottál?
Egy pillanatra elgondolkodott.
– Amit Kat mondott. Amit a múltban tett. Az már nem
számít. A lényeg nem ott van. Hét éve egy ágyban alszom ezzel
a nővel. Tudom, mi a lényeg.
– Én nem ismerem ennyire jól Rachelt.
– Dehogynem. Nézz csak rá. – Szót fogadtam. Különös,
megmagyarázhatatlan
jókedv
kerített
hatalmába.
–
Összeverték. Meglőtték, az isten szerelmére! – Verne
elhallgatott. Nem néztem oda, de fogadni mertem volna, hogy
hitetlenkedve rázza sörényét. – Ha ezt elengeded, tudod, mi

vagy?
– Seggfej.
– Oltári nagy seggfej. Amilyen nem terem minden bokorban.
Rachel befejezte a telefonálást, és sietős léptekkel elindult
vissza az asztalhoz. Talán csak amiatt, amit Verne mondott, de
esküdni mertem volna rá, hogy visszatért némi tűz a
tekintetébe. Ahogy közeledett felém abban a virágmintás
ruhában, kócos hajjal, magabiztos mosollyal, újra
huszonévesnek éreztem magamat. Nem hosszú időre, talán csak
néhány másodpercre. De talán ennyi is elég volt.
– Bingó? – kérdeztem.
– Telitalálat, főnyeremény. – Ismét nyomogatni kezdte a
Palm Pilot képernyőjét a pálcikával. – Már csak egyvalamit kell
ellenőriznem. Addig is nézd meg a térképet.
Magam elé húztam. Verne közelebb hajolt. Motorolajszag
áradt belőle. A térkép tele volt csillagokkal és keresztekkel, de a
legvastagabb vonal egy hosszú, kanyargós útvonalat jelölt.
Rögtön felismertem.
– Ezen az útvonalon mentek tegnap éjjel az emberrablók –
mondtam. – Amikor követtük őket.
– Igen.
– Mi ez a sok csillag meg egyéb jelölés?
– Oké, nézzük előbb az útvonalat. Észak felé, át a Tappan
Zee-n. Aztán nyugatnak. Majd délnek. Újra nyugatnak. Végül
vissza keletre, majd nyugatra.
– Körbejártak – állapítottam meg.
– Igen. Ahogy sejtettük, csapdát állítottak nekünk a
házadnál. De gondoljuk csak végig. Az az elméletünk, hogy
valaki figyelmeztette őket a rendőrségtől a Q-Loggerre, igaz?
– És?

– Senki nem tudott a Q-Loggerről, amíg a kórházban
feküdtél. Vagyis az út első szakaszán nem tudták, hogy a
nyomukban vagyunk.
Nem teljesen értettem, hová akar kilyukadni, de
bólintottam.
– Interneten fizeted a telefonszámládat? – kérdezte.
Váratlanul ért a hirtelen témaváltás.
– Igen – feleltem.
– Tehát kapsz egy részletes számlát, igaz? Rákattintasz a
linkre, bejelentkezel, és látod az összes hívásodat. Ez
valószínűleg fordítva is működik. Rányomsz a telefonszámra, és
látod, ki hívott.
Bólintottam. Valóban így működik.
– Sikerült megszereznem Denise Vanech legutóbbi
telefonszámláját. – Felemelte a tenyerét. – Nem fontos, hogyan.
Amúgy nem volt nehéz. Harold valószínűleg fel is tudta volna
törni azt a honlapot, ha több ideje van rá, de egyszerűbb, ha az
ember ismer vagy megveszteget valakit. Az internetes számlák
korában ez egyszerűbb, mint valaha.
– Harold átküldte neked Vanech telefonszámláját?
– Igen. Denise Vanech igen sokat telefonál. Ezért tartott
olyan sokáig. Átnéztük őket, neveket kerestünk, majd címeket.
– És találtál egy nevet?
– Nem. Egy címet találtam. Ellenőriztem, hogy hívott-e
valakit, aki valahol az emberrablók által bejárt útvonal mentén
lakik.
Most értettem meg, hogy hová akar kilyukadni.
– Jól sejtem, hogy a válasz igen?
– Igen. Méghozzá csupa nagybetűvel. Emlékszel, amikor
megálltak a MetroVista irodaháznál?

– Persze.
– Az elmúlt egy hónapban Denise Vanech hatszor hívta fel
egy bizonyos Steven Bacard ügyvédi irodáját. – Rachel az egyik
térképre rajzolt csillagra mutatott. – A MetroVista épületben.
– Egy ügyvéd?
– Harold már dolgozik rajta. Kíváncsi vagyok, mit tud
kideríteni róla, de addig is beütöttem a Google-be. A Steven
Bacard névre igen sok találat van.
– Milyen szövegkörnyezetben?
Rachel ismét elmosolyodott.
– Örökbefogadási szakértő.
– Atyaúristen – nyögte Verne.
Hátradőltem, és próbáltam megemészteni ezt az egészet.
Figyelmeztető jelzések villantak fel az agyamban, de nem
tudtam pontosan, mire akarnak figyelmeztetni. Katarina
visszatért a mosdóból. Verne elmondta neki, mit derítettünk ki.
Tudtuk, hogy közel járunk a megoldáshoz. Mégis furcsán
éreztem magam. A mobiltelefonom – vagyis Zia mobilja –
váratlanul megszólalt. A kijelzőre pillantottam. Lenny volt az.
Átfutott az agyamon, hogy nem veszem föl, mert emlékeztem,
mit mondott Zia. De Lennynek tudnia kellett az esetleges
lehallgatásról, elvégre ő figyelmeztette Ziát.
Lenyomtam a hívásfogadás gombját.
– Hadd beszéljek először – szólt bele Lenny, mielőtt
üdvözölhettem volna. – Arra az esetre, ha rögzítik: ez a
beszélgetés egy ügyvéd és az ügyfele között zajlik. Ez védelmet
biztosít számunkra. Marc, ne mondd meg, hol vagy. Ne mondj
semmit, amivel olyan helyzetbe hoznál, hogy hazudnom kelljen.
Megértetted?
– Igen.

– Megtaláltátok, amit kerestetek?
– Valamit találtunk, egyelőre még nem azt. De egyre
közelebb vagyunk hozzá.
– Tudok valahogy segíteni?
– Nem hiszem. – Eszembe jutott valami. – Várj. – Annak
idején Lenny intézte a húgom ügyeit. Ő volt a jogi képviselője,
amikor letartóztatták. – Stacy beszélt neked valaha az
örökbefogadásról?
– Nem értem, hogy jön ez ide.
– Gondolkodott valaha olyasmin, hogy szül egy gyereket, és
azt örökbe adja, vagy említette bármilyen módon az
adoptálást?
– Nem. Ez összefügg az emberrablással?
– Talán.
– Nem emlékszem semmi ilyesmire. Figyelj rám, lehet, hogy
lehallgatnak bennünket, ezért hadd mondjam el gyorsan, miért
hívtalak. Találtak egy holttestet a házadnál. Egy férfit. Kétszer
fejbe lőtték. – Lenny tisztában volt vele, hogy ezt én is tudom.
Feltételeztem, hogy azok kedvéért mondja el, akik esetleg
kihallgatják a beszélgetésünket. – Nem sikerült azonosítaniuk,
de a gyilkos fegyvert megtalálták Christie-ék hátsó udvarában.
Nem voltam meglepve. Rachel gyanította, hogy valahol a
közelben fogják elhelyezni a fegyvert.
– A lényeg az, Marc, hogy a gyilkos fegyver a te régi .38asod, amely a lövöldözés óta nem került elő. Gyorsan elvégeztek
rajta egy ballisztikai vizsgálatot. Te és Monica más-más
fegyverből kaptátok a lövéseket.
– Így van.
– A kettő közül az egyik ez a fegyver, a te fegyvered volt.
Egy pillanatra behunytam a szemem. „Mi történt?”,

tátogta Rachel.
– Jobb lesz, ha most leteszem – mondta Lenny. – Ha
akarod, utánanézek Stacy és az örökbefogadás kérdésének.
Hátha találok valamit.
– Köszönöm.
– Vigyázz magadra.
Lerakta. Rachelhez fordultam, és beszámoltam neki a
megtalált fegyverről, illetve a ballisztikai vizsgálat
eredményéről. Hátradőlt a széken, és az ajkába harapott –
újabb ismerős szokás a régi szép időkből.
– Vagyis ez azt jelenti, hogy Pavelnek és ezeknek az
emberkereskedőknek egyértelműen közük van az eredeti
támadáshoz.
– Voltak kétségeid?
– Ne feledd, hogy néhány órával ezelőtt még azt hittük,
átverés az egész. Azt hittük, hogy csak úgy tesznek, mintha
náluk lenne Tara, mert így akarnak pénzt kizsarolni az
apósodból. De most már tudjuk, hogy nem így van. Akik ma
hajnalban megtámadtak bennünket, részt vettek Monica
meggyilkolásában.
Logikusnak tűnt, amit mond, mégis úgy éreztem, hogy
valami nem stimmel.
– És most hogyan tovább? – kérdeztem.
– A kézenfekvő lépés az lenne, hogy felkeressük ezt az
ügyvédet, Steven Bacardot – felelte Rachel. – A probléma az,
hogy nem tudjuk, ő a főnök vagy csak egy újabb beosztott. Az
is lehet, hogy Denise Vanech az értelmi szerző, és a férfi neki
dolgozik. Vagy mindketten egy harmadik fél alkalmazásában
állnak. Ráadásul, ha csak úgy berontunk hozzá, Bacardból
aligha húzunk ki valamit. Ügyvéd. Elég dörzsölt ahhoz, hogy ne

álljon szóba velünk.
– Akkor mit javasolsz?
– Nem is tudom – habozott. – Talán itt az ideje, hogy
szóljunk az FBI-nak. Talán az lenne a legjobb, ha kiszállnának
az irodájába.
Megráztam a fejem.
– Ez túl sok időbe telne.
– Talán rávehetjük őket, hogy igyekezzenek.
– Egyáltalán nem biztos, de mégis tételezzük fel, hogy
hisznek nekünk. Ez esetben mennyi idő kell nekik?
– Nem tudom, Marc.
Nem tetszett az ötlet.
– Mi van, ha Denise Vanech gyanút fogott? Mi van, ha
Tatyjana pánikba esik, és ismét felhívja? Vagy ha valaki
tényleg súg nekik a rendőrségtől? Túl sok a bizonytalan
tényező, Rachel.
– Akkor mégis mit tegyünk?
– Kétfrontos támadást indítunk – vágtam rá szinte
gondolkodás nélkül. Felmerült egy probléma. Azonnal találtam
rá megoldást. – Te elkapod Denise Vanechet. Én megyek Steven
Bacardhoz. Úgy alakítjuk, hogy egyszerre csapjunk le rájuk.
– Bacard ügyvéd. Nem fog megnyílni előtted.
Rachelre néztem. Látta a szememen. Verne füttyentett.
– Meg akarod fenyegetni? – kérdezte Rachel.
– A lányom életéről van szó.
– És a saját kezedbe akarod venni az igazságszolgáltatást. –
Némi hallgatás után hozzátette: – Megint.
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Fegyverrel fenyegettél egy kamaszlányt.
– Csak rá akartam ijeszteni. Eszem ágában sem volt

bántani.
– A törvény...
– A törvény semmit sem tett, hogy megmentse a lányomat –
vágtam közbe, és minden önuralmamra szükségem volt, hogy ne
kiabáljak. A szemem sarkából láttam, hogy Verne helyeslőén
bólogat. – Túlságosan lefoglalta őket az, hogy téged
gyanúsítgassanak.
Rachelnek tátva maradt a szája a meglepetéstől.
– Engem?
– Lenny mondta, amikor náluk jártunk. A zsaruk azt hiszik,
te követted el. Nélkülem. Így akartál visszaszerezni, vagy
valami ilyesmi.
– Tessék?
Felálltam az asztaltól.
– Én elmegyek ehhez a Bacard nevű pasashoz. Senkit nem
akarok bántani, de ha tud valamit a lányomról, kiszedem belőle.
Verne felemelte ökölbe szorított kezét.
– Hajrá!
Megkérdeztem tőle, használhatom-e még a Camarót.
Megnyugtatott, hogy mindenben támogat. Arra számítottam,
hogy Rachel nem megy bele ilyen könnyen, de nem ellenkezett.
Talán látta rajtam, hogy úgysem tud lebeszélni. Talán tudta,
hogy igazam van. Vagy talán – és ez a legvalószínűbb – még
nem tért magához a sokkból, hogy régi kollégái őt tartják az
első számú gyanúsítottnak.
– Veled megyek – mondta Rachel.
– Nem – feleltem ellentmondást nem tűrő hangon.
Fogalmam sem volt, mit fogok csinálni, amikor odaérek, de
tudtam, hogy szinte bármire képes vagyok. – Legyen úgy,
ahogy mondtam. – Sebész énem átvette az irányítást. –

Felhívlak, amikor odaérek Bacard irodájához. Egyszerre
csapunk le rá és Denise Vanech-re.
Nem vártam választ. Visszaültem a Camaróba, és
elindultam a MetroVista épülete felé.

Negyvenedik fejezet
Lydia ellenőrizte a terepet. Nem szeretett fedezék nélkül lenni,
de ezúttal vállalnia kellett a kockázatot. Csak egy hófehér
paróka volt rajta – hasonló ahhoz, amilyen frizurát Denise
Vanech viselt Steven Bacard személyleírása szerint. Lydia
határozottan bekopogott az ajtón.
Az ajtó melletti ablakon megrezzent a függöny. Lydia
elmosolyodott.
– Tatyjana?
Semmi válasz.
Figyelmeztették, hogy Tatyjana nem sokat ért angolul.
Lydia minél előbb végezni akart. Az idő kulcsfontosságú
tényező volt. Minden szálat el kellett varrniuk. Ha valaki
annyira irtózik a vértől, mint Steven Bacard, akkor nem sok
választása marad. Lydia és Heshy különváltak. Lydia jött ide.
Úgy beszélték meg, hogy utána találkoznak.
– Semmi baj, Tatyjana – mondta az ajtón keresztül. – Azért
jöttem, hogy segítsek.
Semmi reakció.
– Pavel barátja vagyok – próbálkozott. – Ismered Pavelt?
A függöny megmozdult. Fiatal lány sovány arca villant fel
egy pillanatra. Lydia bátorítóan biccentett neki. Az ajtó
továbbra sem nyílt ki. Lydia ismét körülnézett. Senki nem
figyelte őket, ennek ellenére még mindig zavarta, hogy olyan
nagy szabad terület van a háta mögött. Minél előbb túl akart
lenni rajta.
– Várj – mondta Lydia, azzal a táskájába nyúlt. Egy darab

papírt és egy tollat vett elő. Leírt valamit, ügyelve rá, hogy az
ablakból pontosan lehessen látni, hogy mit csinál. Visszarakta a
tollra a kupakot, és közelebb lépett az ablakhoz. Az üvegre
tapasztotta a papírcetlit, hogy a lány el tudja olvasni.
Mint amikor egy ijedt kiscicát próbál kicsalogatni az ember
az ágy alól. Tatyjana lassan elindult az ablak felé. Lydia
mozdulatlanul állt, nem akarta elriasztani. Tatyjana közelebb
hajolt. Ez az, cicuskám, gyere csak. Lydia most már látta a lány
arcát. Hunyorogva hajolt az üveghez, hogy lássa, mi van a
papírra írva.
Amikor Tatyjana elég közel volt. Lydia az üveghez nyomta
a fegyver csövét, és a lány szeme közé célzott. Az utolsó
pillanatban Tatyjana megpróbálta elrántani a fejét, de elkésett.
A golyó áthatolt az ablaküvegen, és Tatyjana jobb szemébe
fúródott. Vér fröccsent. Lydia ismét meghúzta a ravaszt,
automatikusan lejjebb irányítva a fegyver csövét. A második
golyó a homlokán találta el Tatyjanát. De ez már szükségtelen
volt. Az első lövedék a szemen keresztül behatolt az agyba, és
azonnal végzett a lánnyal.
Lydia elsietett. Óvatosan hátrapillantott. Sehol senki.
Amikor megérkezett a szomszédos bevásárlóközpontba, kidobta
a parókát és a fehér kabátot. Azután megkereste az autóját a fél
kilométerrel odébb található parkolóban.
♦

Amikor megérkeztem a MetroVistához, felhívtam Rachelt.
Addigra már Denise Vanech házával szemben parkolt.
Mindketten készen álltunk.
Nem tudom, mire számítottam. Azt hiszem, úgy terveztem,
berontok Bacard irodájába, az arcába nyomom a fegyveremet,

és válaszokat követelek. Arra azonban nem voltam felkészülve,
hogy Steven Bacard irodája előtt egy modern, jól felszerelt
váróterem fogad majd. Ketten ültek a helyiségben. Egy fiatal
házaspár, ha jól láttam. A férfi egy Sport Illustratedbe
temetkezett. A feleségnek mintha komoly fájdalmai lettek
volna. Megpróbált rám mosolyogni, de ez láthatóan
erőfeszítésébe került.
Ráeszméltem, milyen rémesen nézhetek ki. Még mindig a
műtős ruhát viseltem, amelyet Zia szerzett nekem a kórházban.
Az arcom borostás volt. A szemem valószínűleg véreres a
kialvatlanságtól. A hajam feltehetően csomókba ragadva tapadt
a koponyámra.
A recepciós egy elhúzható üvegablak mögött foglalt helyet,
amilyenekkel általában fogorvosi rendelőkben találkozni. A
névtábláján az állt, hogy ÁGNES WEISS. Udvarias mosolyt
villantott rám.
– Segíthetek?
– Mr. Bacardot keresem.
– Megbeszélték? – A hangja továbbra is udvarias volt, de
látszott rajta, hogy magától is tudja a választ a kérdésre.
– Élet-halál kérdése – feleltem.
– Értem. Ön az ügyfelünk, Mr...
– Doktor – vágtam rá automatikusan. – Mondja meg neki,
hogy dr. Seidman haladéktalanul beszélni akar vele. Mondja
meg, hogy élet-halál kérdés.
A fiatal pár most már minket figyelt. A recepciós kedves
mosolya elhalványult.
– Mr. Bacardnak egy szabad perce sincs ma. – Kinyitott egy
határidőnaplót. – Keresünk önnek egy másik időpontot,
rendben?

– Ágnes, nézzen rám!
Rám nézett.
Elővettem a legijesztőbb arckifejezésemet. Azt akartam,
hogy érezze, ha nem működik együtt velem, megölöm.
– Szóljon neki, hogy dr. Seidman van itt. Halaszthatatlan
ügyről van szó. Ha nem hajlandó azonnal fogadni, a
rendőrséghez fordulok.
A két fiatal összenézett. Ágnes fészkelődni kezdett a széken.
– Foglaljon helyet, amíg...
– Szóljon neki!
– Uram, ha nem lép hátrébb, hívom a biztonságiakat.
Hátraléptem. Bármikor közelebb léphetek újra, gondoltam.
Ágnes nem emelte fel a telefont. Biztonságos távolságba
hátráltam. Becsukta a kis üvegablakot. A házaspár rám nézett.
– Falaz neki – mondta a férj.
– Jack! – szólt rá a felesége.
Jack nem foglalkozott vele.
– Bacard egy fél órával ezelőtt kiviharzott innen. A
recepciós azóta mondogatja, hogy rögtön visszajön.
Észrevettem, hogy a falakat fényképek borítják.
Közelebbről is megnéztem őket. Ugyanaz a férfi szerepelt
mindegyiken politikusok, hírességek és visszavonult sportolók
társaságában. Feltehetően Steven Bacard. A férfi puhány,
erőtlen állára és csillogó arcára meredtem.
Megköszöntem a Jack nevű férfinak az információt, és az
ajtó felé indultam. Bacard irodája az első emeleten volt, ezért
úgy döntöttem, megvárom a bejáratnál. Így semleges terepen
vonhatom kérdőre, még mielőtt Ágnesnek lehetősége lenne
figyelmeztetni. Eltelt öt perc. Görnyedt, öltönyös férfiak
járkáltak ki-be az ajtón, súlyos aktatáskákkal kezükben. Az

irodai munka minden gyötrelme az arcukra volt írva. Fel-alá
mászkáltam a folyosón.
Újabb házaspár lépett be az ajtón. Azonnal kiolvastam
bizonytalan lépteikből és megtört tekintetükből, hogy ők is
Bacard irodájába igyekeznek. Azon tűnődtem, vajon milyen út
vezetett számukra idáig. Elképzeltem, ahogy összeházasodnak,
fogják egymás kezét, boldogan csókolóznak, reggelente
szeretkeznek. Láttam magam előtt, ahogy felfelé ível a
karrierjük. Az első sikertelen próbálkozásokat talán még
elintézik egy vállrándítással, és arra gondolnak, hogy a jövő
hónapban úgyis összejön, de a sokadik negatív terhességi teszt
után lassan úrrá lesz rajtuk az aggodalom. Eltelik egy év. Még
mindig semmi. A barátaiknál sorra születnek a gyerekek, és
állandóan róluk beszélnek. A szüleik már unokákért nyaggatják
őket. Láttam, ahogy felkeresik az orvost – „egy specialistát” –,
láttam a véget nem érő kivizsgálásokat a nő, a bögrébe
maszturbálás megaláztatását a férfi számára, a személyes
kérdéseket, a vér- és vizeletmintákat. Telnek az évek. A barátok
eltávolodnak tőlük. A közösülés most már kizárólag a
teherbeesésről szól. Minden apró részlete meg van tervezve. És
mindig vegyül bele némi szomorúság is. Már nem fogják egymás
kezét. A nő hátat fordít az ágyban, ha éppen nincs peteérése.
Láttam a nyugtatokat, a Pergonal injekciókat, a nevetségesen
drága inszeminációkat, az erre áldozott szabadnapokat, a
naptár kényszeres ellenőrzését, az újabb negatív teszteket, a
végtelen csalódottságot.
És végül eljöttek ide.
Igazából nem tudtam, valóban így történt-e. De valami azt
súgta, nem járhatok messze az igazságtól. Vajon meddig
hajlandóak elmenni, hogy enyhítsék a fájdalmukat? Mennyit

hajlandóak fizetni érte?
– Ó, Jézusom! Uramisten!
A sikoltozás felé fordultam. Egy férfi rontott be az ajtón.
– Hívják a kilenc-tizenegyet!
Odarohantam hozzá.
– Mi történt?
Újabb sikolyt hallottam. Kiszaladtam az ajtón az épület elé.
Még egy sikoly harsant, ezúttal jóval élesebb, mint az előzőek.
Jobbra fordultam. Két nő futott ki a mélygarázsból.
Lerohantam a lejtőn. Elszáguldottam a parkolóautomata
mellett. Egy újabb hang segítségért kiabált, könyörgött, hogy
hívja valaki a 911-et.
Egy biztonsági őrt pillantottam meg, amint az adóvevőjébe
kiabál. Futásnak eredt. Követtem. Amikor befordultunk a
sarkon, a biztonsági őr megtorpant. Egy nő állt mellette. Két
kézzel fogta az arcát, és sikított. Kikerültem őket, és lenéztem.
A holttest két kocsi között hevert. Üveges tekintete a
semmibe meredt. Felismertem puhány, erőtlen állát és csillogó
arcát. Vér szivárgott a fején tátongó sebből. Forogni kezdett
körülöttem a világ.
Steven Bacard volt az utolsó reményem, és most ő is
meghalt.

Negyvenegyedik fejezet
Rachel megnyomta Denise Vanech csengőjét. A dallam
végigzongorázta a skála összes hangját. A nap már magasan
járt. A vakítóan kék égbolton egyetlen felhőt sem lehetett látni.
Az utcán két nő sétált tempósan, kezükben apró, mályvaszínű
súlyzókat szorongatva. Biccentettek Rachelnek, de közben
ügyeltek rá, hogy ne tévesszenek ütemet. Rachel viszonozta a
biccentésüket.
Megreccsent a kaputelefon.
– Igen?
– Denise Vanech?
– Ki az, kérem?
– A nevem Rachel Mills. Az FBI-nál dolgoztam.
– Jól értem, hogy már nem dolgozik ott?
– Igen.
– Mit akar?
– Beszélni szeretnék önnel, asszonyom.
– Miről?
Rachel felsóhajtott.
– Kinyitná az ajtót?
– Addig nem, amíg nem árulja el, miről van szó.
– A fiatal lányról, akit nemrég keresett fel Union Cityben.
Róla akarok beszélni. Első körben.
– Sajnálom. Nem adhatok ki információt a pácienseimről.
– Azt mondtam, első körben.
– Egyébként miért érdekel ez a lány egy volt FBIügynököt?

– Inkább azt szeretné, ha hívnék egy jelenleg is szolgálatban
lévő ügynököt?
– Nem érdekel, mit csinál. Nincs mit mondanom önnek. Ha
az FBI kérdéseket akar feltenni nekem, felhívom az
ügyvédemet.
– Steven Bacardra gondol? – kérdezte Rachel.
Rövid hallgatás volt a válasz. Rachel hátrapillantott a
kocsira.
– Hölgyem?
– Nem kényszeríthet, hogy beszéljek magával.
– Valóban – ismerte el Rachel. – De ha nem hajlandó rá,
akkor sorra járom a szomszédokat, becsöngetek minden házba.
– És mit mond nekik?
– Megkérdezem
őket,
tudnak-e
az
itt
működő
emberkereskedőhálózatról.
Az ajtó villámgyorsan kinyílt. Denise Vanech napbarnított
bőre és fehér haja jelent meg a résben.
– Beperelem becsületsértésért.
– Rágalmazásért – javította ki Rachel.
– Tessék?
– Rágalmazás. A becsületsértés túl hivatalos, a beszélt
nyelvben a rágalmazás szót használjuk. De akárhogy is, ha
megteszi, bizonyítania kell, hogy nem igaz, amit mondok. És
mindketten tisztában vagyunk vele, hogy az nem fog menni.
– Nincs bizonyítéka rá, hogy bármi törvénybe ütközőt
csináltam.
– De még mennyire, hogy van.
– Megvizsgáltam egy nőt, aki azt állította, hogy rosszul van.
Ez minden.
Rachel intett a kezével. Katarina kiszállt a kocsiból.

– Emlékszik rá?
Denise Vanech a szája elé kapta a kezét.
– Eskü alatt fogja vallani, hogy maga pénzt adott neki a
csecsemőért.
– Nem, nem fogja. Letartóztatják.
– Igen, persze, az FBI inkább sittre vág egy szegény szerb
asszonyt ahelyett, hogy felgöngyölítene egy emberkereskedő
szervezetet. Felettébb valószínű.
Amikor Denise Vanech elhallgatott, Rachel szélesebbre
nyitotta az ajtót.
– Bemehetek?
– Félreérti a helyzetet – mondta Vanech halkan.
– Lehetséges. – Rachel már bent volt a lakásban. – Ez
esetben világosítson fel.
Denise Vanech hirtelen elbizonytalanodott, mint aki nem
tudja, mitévő legyen. Vetett még egy pillantást Katarinára,
majd lassan becsukta a bejárati ajtót. Rachel addigra már a
nappaliban járt. Fehér volt. Teljesen fehér. Szétnyitható, fehér
kanapé állt a fehér szőnyegen. Meztelenül lovagoló nőket
ábrázoló fehér porcelánszobrok. Fehér dohányzóasztal, fehér
polcok, fehér, háttámla nélküli székek. Denise követte Rachelt.
Fehér ruhája beleolvadt a környezetbe, ezért úgy tűnt, mintha a
feje és a két karja testetlenül lebegne a nagy fehérségben.
– Mit akar?
– Egy bizonyos gyereket keresek.
Denise tekintete az ajtó felé villant.
– Az övét?
Katarinára gondolt.
– Nem.
– Mindegy. Semmit sem tudok a kihelyezésekről.

– Maga szülésznő, igaz?
Denise Vanech összefonta sima, izmos karját a melle alatt.
– Nem válaszolok a kérdéseire.
– Nézze, Denise, a nagyját már úgyis tudom. Csak néhány
apró részlet hiányzik. – Rachel leült a kanapéra. A nő állva
maradt. Emberei vannak külföldön. Talán több országban is,
nem tudom. De Szerbiáról tudok. Azok az emberek lányokat
toboroznak odaát. A lányok terhesen érkeznek meg ide, de erről
nem tesznek említést a vámvizsgálatnál. Maga levezeti a szülést.
Talán itt, talán máshol, nem tudom.
– Sok mindent nem tud.
Rachel elmosolyodott.
– Éppen eleget.
Denise csípőre tette a kezét. Mozdulatai természetellenesnek
tűntek, mintha tükör előtt gyakorolta volna őket.
– A lényeg az, hogy a nők megszülik a csecsemőket. Maga
kifizeti őket. Azután átadja az újszülöttet Steven Bacardnak. Ő
olyan házaspárokkal áll kapcsolatban, akik hajlandóak
kijátszani a törvényt, és végül örökbe fogadják a gyereket.
– Szép mese.
– Azt akarja mondani, hogy nincsen semmi valóságalapja?
Denise elvigyorodott.
– Az égvilágon semmi.
– Értem, rendben. – Rachel elővette a mobiltelefonját. –
Akkor felhívom az FBI-t. Bemutatom nekik Katarinát. Majd
ők elmennek Union Citybe, és kifaggatják Tatyjanát. Azután
átnézik a maga telefonhívásait, a pénzügyeit...
Denise integetni kezdett a kezével.
– Oké, oké, mondja meg, mit akar. Ha jól értettem, már
nem dolgozik az FBI-nál. Akkor mit akar tőlem?

– Tudni akarom, hogyan működik a rendszer.
– Részesedést szeretne belőle?
– Nem.
Denise várt egy kicsit.
– Az előbb azt mondta, egy bizonyos gyereket keres.
– Igen.
– Tehát valakinek a megbízásából van itt?
Rachel megrázta a fejét.
– Nézze, Denise, nem sok választása van. Vagy elmondja
nekem az igazat, vagy hosszú börtönbüntetés vár magára.
– És ha elmondom, amit tudok?
– Akkor megúszhatja – mondta Rachel. Hazugság volt. De
nem érzett lelkifurdalást miatta. Ez a nő emberekkel
kereskedett. Rachel nem hagyhatta, hogy megússza.
Denise leült. Napbarnított arcából kiszökött a vér. Hirtelen
valahogy sokkal öregebbnek tűnt. Szája körül elmélyültek a
ráncok.
– Ez nem az, aminek gondolja – kezdte.
Rachel türelmesen hallgatott.
– Nem bántunk senkit. Sőt, segítünk az embereknek.
Denise Vanech felemelte fehér táskáját, és kihalászott belőle
egy cigarettát. Megkínálta Rachelt is, de ő elhárította.
– Tudja, milyenek az árvaházak a szegény országokban? –
kérdezte Denise.
– Láttam dokumentumfilmeket.
Denise rágyújtott, és mélyen leszívta a füstöt.
– Borzalmasak. Néhol negyven csecsemő jut egyetlen
gondozóra. A személyzet teljesen képzetlen, gyakran politikai
szívesség gyanánt kapják meg az állást. Sok gyereket
molesztálnak. Mások drogfüggőként születnek. Az orvosi

ellátás...
– Értem – szakította félbe Rachel. – Egyszóval rossz.
– Igen.
– És?
– És megtaláltuk a módját annak, hogyan menthetünk meg
néhányat közülük.
Rachel hátradőlt, és keresztbe rakta a lábát. Sejtette, hová
akar kilyukadni a nő.
– Pénzt adnak terhes nőknek, hogy repüljenek át ide, majd
eladják a gyereküket?
– Nem csak erről van szó – rázta a fejét Denise Vanech.
– Akkor miről?
– Képzelje magát a helyükbe. Képzelje el, hogy maga egy
szegény nő a Balkánon, igazán szegény, feltehetően prostituált,
vagy a fehér rabszolgaság valamely más formája által szenved.
Nincsen semmije. Az élete értéktelen. Aztán jön valami pasas, és
felcsinálja. Vagy elveteti a gyereket, vagy, ha a vallása tiltja,
akkor megszüli, és beadja valami rettenetes árvaházba.
– Vagy, ha szerencséje van, akkor maguknál köt ki? –
szegezte neki a kérdést Rachel.
– Igen. Megadjuk neki a megfelelő orvosi ellátást. Anyagi
kártérítést kap cserébe. És ami a legfontosabb, garantáljuk,
hogy a gyermeke szerető otthonba, gondoskodó, jó körülmények
között élő szülőkhöz kerüljön.
– Jó körülmények között élő – ismételte Rachel. – Vagyis
tehetős?
– A szolgáltatás nem olcsó – ismerte el Vanech. – De hadd
kérdezzek valamit. Vegyük a barátnőjét. Ha jól emlékszem, azt
mondta, Katarinának hívják, ugye?
Rachel nem válaszolt.

– Milyen élete lenne most, ha nem hoztuk volna ide? Milyen
élet jutott volna a gyerekének?
– Nem tudom. Fogalmam sincs, mi lett a gyerekével.
Denise elmosolyodott.
– Látom, szeret vitatkozni. Rendben. De akkor is tudja,
miről beszélek. Maga szerint mivel járt volna jobban? Ha
koldusszegény prostituált lenne egy háborús övezetben, vagy
így, hogy itt élhet egy gondoskodó családnál az Egyesült
Államokban?
– Értem – mondta Rachel, és minden önuralmára szüksége
volt, hogy ne biggyessze le megvetően az ajkát. – Szóval maga a
világ egyik legönzetlenebb szociális munkása. Színtiszta
jótékonykodás, amit csinál?
Denise elnevette magát.
– Nézzen körül. Nem volt olcsó mulatság az ízlésemnek
megfelelően berendezni a házat. Elegáns környéken élek. A fiam
egyetemista. Európába járok nyaralni. Van egy házunk
Hamptonsban. Azért csinálom, mert elképesztően jövedelmező.
De mit számít ez? Kit érdekel a miért? Az én indítékaim mit
sem változtatnak azoknak az árváknak a helyzetén.
– Még mindig nem értem. Azok a nők eladják a gyereküket.
– Átadják nekünk a gyereküket – helyesbített Vanech. –
Cserében pedig anyagi kártérítést kapnak.
– Igen, persze. Szóval megkapják a gyereket. Átadják a
pénzt. És aztán? A gyereknek papírok kellenek, különben a
kormány nem ismeri el. A csecsemők nem bukkanhatnak fel
csak úgy a semmiből.
– Így igaz.
– És ezt hogyan oldják meg?
Vanech elmosolyodott.

– Börtönbe akar juttatni, ugye?
– Még nem tudom, mit fogok tenni.
A nő még mindig mosolygott.
– Ne felejtse el, hogy együttműködtem.
– Nem fogom.
Denise Vanech egymáshoz illesztette a két tenyerét, és
behunyta a szemét. Úgy festett, mint aki imádkozik.
– Amerikai anyákat alkalmazunk.
– Tessék? – kérdezte Rachel döbbenten.
– Vegyük például Tatyjanát. Tudjuk, hogy gyermeke fog
születni. Megkeressük magát, és fizetünk azért, hogy úgy
tegyen, mintha kisbabát várna. Bemegy az önkormányzathoz,
és bejelenti, hogy terhes, és otthon fog szülni. Megkapja a
megfelelő nyomtatványokat, hogy töltse ki. Senki sem fogja
ellenőrizni, hogy valóban terhes-e. Miért is tennék? Senkinek
nem jár ingyenes nőgyógyászati vizsgálat.
Rachel hátradőlt a kanapén.
– Uramisten – suttogta.
– Ha belegondol, pofonegyszerű az egész. Arról nincsen
semmilyen dokumentum, hogy Tatyjana gyereket vár. Arról
viszont van, hogy maga igen. Levezetem a szülést.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a gyereke megszületett, magából
pedig hivatalosan is anya lesz. Bacard segít kitölteni a
papírokat az örökbeadáshoz...
Vanech megvonta a vállát.
– Szóval az örökbefogadó szülők nem is tudják az igazságot?
– Nem, de nem is nagyon érdekli őket. Semmi mást nem
akarnak, csak a gyereket.
Rachel egyszerre úgy érezte, minden erő elszállt a tagjaiból.
– De mielőtt úgy dönt, átadja az ügyet a rendőrségnek,

gondoljon végig valamit – folytatta a nő. – Már majdnem tíz
éve foglalkozunk ezzel. Ami azt jelenti, hogy vannak gyerekek,
akik azóta élnek boldogan az új családjukban. És nem egy, nem
kettő, hanem tucatnyian. Ezeket az örökbefogadásokat
semmissé fogják nyilvánítani. A vér szerinti szülők idejöhetnek
és visszakövetelhetik őket. Vagy kártérítésért perelhetnek.
Életek százait fogja tönkretenni.
Rachel megrázta a fejét. Egyelőre nem akart ezen
gondolkodni. Majd később. Nem akarta szem elől veszíteni a
célt. Nagy levegőt vett, és mélyen Denise szemébe nézett.
– És hogy került a képbe Tara Seidman?
– Kicsoda?
– Tara Seidman.
Denise értetlenül meredt rá.
– Várjon csak, nem az a kislány, akit elraboltak
Kasseltonban?
Megszólalt Rachel mobilja. A kijelzőre pillantott, és látta,
hogy Marc az. Fel akarta venni, amikor hirtelen egy férfi
bukkant fel a szobában. Elakadt a lélegzete. Denise követte
Rachel tekintetét, és hátrafordult. Visszahőkölt a látványtól.
A férfi volt a parkból.
Hatalmas mancsában játék pisztolynak tűnt a Rachelre
irányított fegyver. Kinyújtotta a másik kezét.
– Adja ide a telefont!
Rachel átnyújtotta neki, igyekezve elkerülni, hogy a kezük
egymáshoz érjen. A férfi feljebb emelte a kezét, és a pisztoly
csöve most már Rachel fejére mutatott.
– Most pedig a fegyvert.
Rachel a táskájába nyúlt. A férfi figyelmeztette, hogy két
ujjal emelje ki belőle. Rachel szót fogadott. A telefon negyedszer

is megcsörrent.
A férfi megnyomta a hívásfogadás gombját, és beleszólt:
– Dr. Seidman?
Rachel hallotta Marc válaszát.
– Ki az?
– Mindnyájan Denise Vanech házában vagyunk. Jöjjön ide
egyedül és fegyvertelenül. Akkor elmondok mindent a lányáról.
– Hol van Rachel?
– Itt áll mellettem. Harminc percet kap, hogy ideérjen.
Tudom, hogy hajlamos trükközni ezekben a helyzetekben.
Ezúttal ne tegye, különben Mills kisasszony hal meg elsőként.
Megértette?
– Igen.
A férfi lerakta a telefont. Rachelre nézett. Az írisze
aranyszínű volt. Egy őzikére emlékeztetett. A nagydarab férfi
Denise Vanech-re emelte a pillantását. A nő összerezzent.
Mosoly jelent meg a férfi ajkán.
Rachel látta, mire készül.
– Ne! – kiáltotta, amint a férfi Denise Vanech felé fordította
a fegyvert, és háromszor meghúzta a ravaszt. Mindhárom golyó
a nő mellkasába fúródott. Denise teste elernyedt. A kanapéról a
padlóra csúszott. Rachel fel akart állni, de a fegyver addigra
már őt vette célba.
– Ne mozduljon!
Rachel szót fogadott. Denise Vanech meghalt. Szeme nyitva
maradt. Vére vörös szigetként virított a tengernyi fehérségben.

Negyvenkettedik fejezet
Most mit csináljak?
Azért hívtam fel Rachelt, hogy beszámoljak neki Steven Bacard
haláláról. Erre kiderült, hogy foglyul ejtette az a férfi. Oké, mi
legyen a következő lépés? Próbáltam végiggondolni, elemezni a
helyzetet, de nem volt elég időm rá. A férfinak a vonal másik
végén igaza volt. Eddig valóban „trükköztem”. Az első
váltságdíjátadáskor bevontam a rendőrséget és az FBI-t. A
másodiknál igénybe vettem egy volt szövetségi ügynök
segítségét. Sokáig magamat hibáztattam a másfél évvel ezelőtti
kudarc miatt. Most már tudtam, hogy nem én tehettem róla,
hogy az események szerencsétlen fordulatot vettek. Mindkétszer
kockáztattam, de valószínűleg a játszma kezdettől fogva cinkelt
lapokkal folyt. Soha nem állt szándékukban visszaadni a
lányomat. Sem tizennyolc hónappal ezelőtt. Sem tegnap éjjel.
Sem most.
Talán olyan választ keresek, amelyet egész idő alatt tudtam.
Verne találóan foglalta össze egyetlen mondatban: „fontos, hogy
az ember ne verje át saját magát”. De lehet, hogy én mégis
megtettem. Még most is, miközben lelepleződött ez az
embercsempész banda, folyamatosan reménykedtem. Abban
bíztam, hogy a lányom talán életben van. Talán őt is örökbe
fogadta tisztázatlan körülmények között egy házaspár.
Borzalmas lehetőség, nem igaz? De igen. Ugyanakkor még
mindig sokkal kevésbé borzalmas, mint az az alternatíva, hogy
Tara halott.
Már nem tudtam, miben higgyek.

Az órámra pillantottam. Húsz perc eltelt. Azon tűnődtem,
hogyan játsszam meg a lapjaimat. Haladjunk fontossági
sorrendben. Felhívtam Lennyt a munkahelyi telefonszámán.
– Egy Steven Bacard nevű férfit az imént gyilkoltak meg
East Rutherfordban – mondtam.
– Az ügyvédet?
– Ismered?
– Volt egy közös ügyünk néhány éve – felelte Lenny. Aztán:
– Ó, a mindenit!
– Mi az?
– Kérdeztél Stacyről meg az örökbefogadásról. Akkor nem
jutott eszembe. De most, hogy felmerült Bacard neve... Stacy
érdeklődött utána három-négy évvel ezelőtt.
– Mit akart tőle?
– Már nem emlékszem. Valamit az anyaságról.
– Hogyhogy az anyaságról?
– Nem tudom. Nem igazán figyeltem oda. Csak annyit
mondtam neki, hogy semmit ne írjon alá anélkül, hogy előbb
megmutatná nekem. – Egy pillanatra elhallgatott, majd
megkérdezte: – Honnan tudod, hogy Bacardot megölték?
– Láttam a holttestét.
– Oké, ne mondj többet! Lehet, hogy ez a vonal nem
biztonságos.
– Szükségem van a segítségedre. Hívd fel a zsarukat!
Nézzenek utána Bacard ügyleteinek. Csecsemőket adott és vett.
Lehetséges, hogy Tara elrablásához is van valami köze.
– Hogyan?
– Most nincs időm elmagyarázni.
– Oké, felhívom Regant és Ticknert. Azt ugye tudod, hogy
Regan tűvé teszi érted az országot?

– Sejtettem.
Leraktam, mielőtt tovább kérdezősködhetett volna. Magam
sem tudom, mire számítottam, mit fognak találni a rendőrök.
Nem igazán hittem abban, hogy Tara sorsára egy ügyvédi iroda
kartotékjai között találjuk meg a választ. De talán mégis. És ha
valami bajom esik – amire igen jó esély volt –, azt akartam,
hogy valaki folytatni tudja a nyomozást.
Már Ridgewoodban jártam. Egy másodpercig sem hittem el,
hogy az a férfi igazat mondott a telefonban. Kizárt dolognak
tűnt, hogy bármilyen információt hajlandó legyen átadni. El
akarták varrni a szálakat. Rachellel túl sokat tudtunk. Oda
akartak csalogatni, hogy velem is végezhessenek.
Mit tegyek?
Nem sok időm maradt. Ha túl sokáig tétovázom – és letelik
a megszabott harminc perc – a férfi a telefon másik végén ideges
lesz. Az senkinek sem jó. Ismét eljátszottam a gondolattal, hogy
felhívom a zsarukat, de eszembe jutott a figyelmeztetés, hogy
„ne trükközzek”, valamint továbbra is aggódtam amiatt, hogy
valaki súg nekik a rendőrségtől. Volt fegyverem. Tudtam,
hogyan kell használni. Elég jó lövő voltam, bár eddig csak
céltáblára lőttem. Azt gyanítottam, hogy emberekre egészen
más érzés lesz. Vagy talán mégsem. Most már lelkifurdalás
nélkül képes lettem volna lepuffantani ezeket a gonosztevőket.
Ami azt illeti, egy ideje már bármire képes lettem volna.
Leparkoltam a kocsit egysaroknyira Denise Vanech házától,
magamhoz vettem a fegyvert, és elindultam.
♦

Lydiának és Heshynek szólították egymást.
A nő öt perce érkezett. Alacsony, csinos teremtés volt, tágra

nyílt szeme izgatottságtól csillogott. Megállt Denise Vanech
holtteste fölött, és a még mindig csordogáló vért bámulta.
Rachel mozdulatlanul ült. Kezét szigetelőszalaggal kötözték
össze a háta mögött. A Lydia nevű nő elszakította a tekintetét a
hullától, és Rachelre nézett.
– Elég macerás lesz kitisztítani a foltot.
Rachel szótlanul meredt rá. Lydia elmosolyodott.
– Maga szerint ez nem vicces?
– Legszívesebben a térdemet csapkodtam volna, de
visszafogtam magam – felelte Rachel.
– Felkeresett ma egy Tatyjana nevű fiatal lányt, igaz?
Rachel nem válaszolt. A Heshy nevű nagydarab férfi
nekiállt leereszteni a redőnyöket.
– Meghalt. Csak gondoltam, érdekli. – Lydia leült Rachel
mellé. Emlékszik a Családi örömök című tévésorozatra?
Rachel az esélyeit latolgatta. Nem férhetett kétség hozzá,
hogy ez a Lydia elmebeteg. Végül tétován azt felelte:
– Igen.
– Rajongott érte?
– Infantilis marhaságnak tartottam.
Lydia hátravetette a fejét és felnevetett.
– Én játszottam Trixie-t.
Rachelre mosolygott.
– Biztosan nagyon büszke magára – mondta Rachel.
– Ó, igen. Az vagyok. – Lydia elhallgatott, oldalra
billentette a fejét, és közelebb hajolt Rachelhez. – Ugye tudja,
hogy hamarosan meg fog halni?
Rachelnek a szeme se rebbent.
– Akkor mi lenne, ha végre elárulná, mit csináltak Tara
Seidmannel?

– Ugyan már – legyintett Lydia, és felállt. – Most mondtam,
hogy színésznő voltam. A tévében szerepeltem. Azt hiszi, most
jön az a rész, amikor mindent elmondok, hogy a közönség képbe
kerüljön, a hős pedig megmenthesse magát? Bocsi, édesem. –
Heshyhez fordult. – Kösd be a száját, Macikám.
Heshy a szigetelőszalaggal körbetekerte Rachel száját és
fejét, azután visszament az ablakhoz. Lydia Rachel füléhez
hajolt. Rachel érezte a nő leheletét.
– Csak azért mondom el, mert vicces – suttogta. Még
közelebb hajolt. – Fogalmam sincs, mi történt Tara Seidmannel.
♦

Tisztában voltam vele, hogy nem csöngethetek be az ajtón.
Elvégre azért jöttek, hogy megöljenek bennünket. Az egyetlen
esélyem az volt, ha valahogyan meg tudom lepni őket. Nem
ismertem a ház alaprajzát, de azt reméltem, találok egy hátsó
ablakot, amelyen keresztül be tudok jutni. Fegyver volt nálam.
Tudtam, hogy képes vagyok habozás nélkül meghúzni a
ravaszt. Azt kívántam, bárcsak lenne egy jobb tervem, de úgy
sejtettem, hogy akkor sem jutna eszembe semmi, ha egész nap
törném a fejemet.
Zia korábban említette a sebész egomat. Be kell vallanom,
hogy ez engem is megijesztett. Szinte teljesen biztos voltam
benne, hogy meg tudom csinálni, elvégre nem vagyok hülye, és
ha kell, óvatos is tudok lenni. Kivárom a kínálkozó lehetőséget.
Ha nem látok olyat, akkor alkut ajánlok neki – az én életem
Rachelért cserébe. Nem hagyom, hogy elkábítsanak valami
Taráról szóló mesével. Persze, el akartam hinni, hogy még
életben van. Igen, el akartam hinni, hogy tudják, hol van. De
emiatt már nem akartam kockára tenni Rachel életét. A

sajátomat? Gondolkodás nélkül. De Rachelét nem.
Közelebb lopóztam Denise Vanech házához, próbáltam a
fák mögé rejtőzni, de mindezt úgy, hogy ne keltsek gyanút. Egy
elegáns kertvárosban ez lehetetlen. Itt nem szokás settenkedni.
Elképzeltem a redőny mögött álló szomszédokat, amint engem
figyelnek, miközben vadul pötyögik be a 911-et a telefonjukba.
Nem izgatott. Bármi történjék is, véget fog érni, még mielőtt a
rendőrség ideérne.
Amikor megcsörrent a mobiltelefonom, majdnem
kiugrottam a bőrömből ijedtemben. Háromépületnyi távolságra
voltam Denise Vanech házától. Dr. Magabiztos elfelejtette
rezgőre állítani a telefonját. Rá kellett döbbennem, hogy
illúziókba ringatom magamat. Ismeretlen terepen jártam. Mi
lett volna, ha a telefon akkor szólal meg, amikor már a házban
vagyok?
Beugrottam egy sövény mögé, és gyorsan felvettem.
– Sokat kell még tanulnod arról, hogyan közelíts meg
észrevétlenül egy helyet – suttogta Verne. – Iszonyat bénán
nyomod.
– Hol vagy?
– Jobbra a másodikon.
Denise Vanech házára pillantottam. Verne az emeleti
ablakból integetett.
– A hátsó ajtón jöttem be – suttogta. – Nem volt bezárva.
– Mi folyik ott?
– Hidegvérrel meggyilkoltak valakit. Hallottam, amikor
arról beszéltek, hogy kinyírták azt a lányt a motelben. A Denise
nőszemélyt is hidegre tették. Holtan fekszik egy méterre
Racheltől.
Behunytam a szemem.

– Ez egy csapda, Marc.
– Igen, rájöttem.
– Ketten vannak, egy férfi és egy nő. Elmondom, mit
csinálj. Menj vissza a kocsidhoz, aztán hajts el idáig, és parkolj
le! Elég messze van az úttest ahhoz, hogy ne tudjanak azonnal
lepuffantani. Maradj ott! Ne gyere közelebb! Csak azt akarom,
hogy tereld el a figyelmüket, rendben?
– Rendben.
– Megpróbálom életben hagyni az egyiket, de nem ígérek
semmit.
Leraktam. Visszasiettem a kocsihoz, és úgy tettem, ahogy
Verne mondta. A szívem vadul kalapált a mellkasomban. De
újra visszatért a remény. Verne bejutott a házba, és fegyver volt
nála. Leparkoltam Denise Vanech háza előtt. A redőnyöket
leeresztették. Vettem egy mély lélegzetet. Kinyitottam a kocsi
ajtaját, és kiszálltam.
Csönd.
Arra számítottam, hogy lövéseket hallok majd. De nem ez
volt az első hang, amely megütötte a fülemet. Hanem az
üvegcsörömpölés. A következő pillanatban Rachel zuhant ki az
ablakon.
♦

– Most állt meg a ház előtt – mondta Heshey.
Rachel keze még mindig össze volt kötözve a háta mögött, a
szája pedig továbbra is szigetelőszalaggal volt leragasztva.
Tudta, hogy ez a vége. Marc az ajtóhoz jön. Bonnié és Clyde
mutáns verziója beengedi, majd mindkettőjüket agyonlövik.
Tatyjana már meghalt. Denise Vanech szintén. Nem létezett
más forgatókönyv. Tudta, hogy Heshy és Lydia nem hagyhatja

életben őket. Rachel abban reménykedett, hogy Marc átlátja a
helyzetet, és szól a rendőrségnek. Abban reménykedett, hogy
nem jön el, de persze tudta, hogy ez meg sem fordult a fejében.
Eljött, mert nem volt más választása. Rachel azt gyanította,
hogy Marc valószínűleg megpróbálkozik majd valami vakmerő
és ostoba húzással, de azt sem tartotta kizártnak, hogy
elvakította a remény, és gyanútlanul besétál a csapdába.
Akárhogy is, Rachelnek meg kellett állítania.
Kizárólag a meglepetés erejében bízhatott. De még ha
sikerül a terve, ha minden úgy alakul, ahogy kigondolta,
reálisan akkor is csak abban reménykedhetett, hogy Marc életét
meg tudja menteni. Azon túl már minden ajándék lett volna.
Ideje a tettek mezejére lépni, gondolta.
Heshy nem vesződött azzal, hogy a lábát is megkötözze.
Hátrakötött kézzel és betapasztott szájjal ugyan mit árthatott
volna nekik? Ha menekülni próbál, az egyenlő az
öngyilkossággal. Nevetségesen könnyű célpont lett volna.
Éppen erre számított.
Rachel felállt. Lydia megfordult, és rámutatott a fegyverrel.
– Leülni!
Rachel nem ült le. Komoly dilemma elé állítva ezzel Lydiát.
Ha elsüti a fegyvert, Marc meghallja. Tudni fogja, hogy valami
nem stimmel. Patthelyzet alakult ki. De Rachel tudta, hogy ez
nem tarthat sokáig. Hirtelen támadt egy ötlete – egy
meglehetősen ostoba ötlet. Szaladni kezdett. Lydiának
választani kellett: vagy lelövi, vagy üldözőbe veszi, vagy...
Az ablak.
Lydia látta, Rachel mire készül, de akkor már nem tudta
megállítani. Rachel lehajtotta a fejét, mint egy faltörő kos, és
egyenesen nekiugrott a nagy, egész falat betöltő ablaknak.

Lydia lövésre emelte a fegyverét. Rachel felkészült a
becsapódásra. Tudta, hogy fájni fog. Az üveg meglepően
könnyen eltört. Rachel keresztülrepült rajta, de azzal nem
számolt, milyen messze van a talajtól. A keze még mindig hátra
volt kötve. Semmilyen módon nem tudta tompítani a leérkezést.
Oldalra fordult, hogy a vállára érkezzen. Valami
megroppant. Éles fájdalmat érzett a lábában. Jókora
üvegszilánk fúródott a combjába. A zaj figyelmeztette Marcot,
efelől nem volt kétsége. Megmenekülhet. De ahogy Rachel
oldalra fordult, úrrá lett rajta a rettegés. Igen, valóban
figyelmeztette Marcot. A férfi látta őt kizuhanni az ablakon.
De ahelyett, hogy menekülőre fogta volna, Marc – a
veszéllyel mit sem törődve – futni kezdett felé.
♦

Verne a lépcső tetején guggolt.
Éppen akcióba akart lendülni, amikor meglátta, hogy Rachel
feláll. Megőrült? Nem, döbbent rá, csak bátor. Elvégre nem
tudhatta, hogy Verne az emeleten bujkál. Nem ülhet itt ölbe
tett kézzel, miközben Marc a biztos halálba gyalogol. Ezt a nőt
nem olyan fából faragták.
– Leülni!
A nő hangja. A Lydia nevű némber. Hadonászni kezdett a
fegyverével. Verne pánikba esett. Még nem volt megfelelő
pozícióban. Onnan nem tudta volna leszedni őket. De Lydia
nem húzta meg a ravaszt. Verne elképedve nézte végig, ahogy
Rachel fejjel előre átugrik az ablakon.
Végül is ezt akarta: elterelni a figyelmüket.
Verne is akcióba lendült. Számtalanszor hallotta, hogy ilyen
helyzetekben az idő lelassul, a másodpercek megnyúlnak, és a

legapróbb részletek is tisztán kivehetővé válnak. Baromság.
Csak akkor képzeli úgy az ember, hogy minden lassan történt,
amikor utólag, biztonságos körülmények között felidézi az
eseményeket. De a pillanat hevében, például amikor három
társával tűzharcba keveredett Szaddám „elitkatonáival”, az idő
éppen hogy felgyorsult. Most is ez történt.
Verne előugrott a lépcsőfordulóból.
– Dobd el a fegyvert!
A nagydarab férfi Rachelt vette célba a kitört ablakon
keresztül. Nem volt idő még egy figyelmeztetésre. Verne kétszer
meghúzta a ravaszt. Heshy összecsuklott. Lydia felsikoltott.
Verne átgurult a szobán, és a kanapé mögé húzódott. Lydia
ismét felsikoltott.
– Heshy!
Verne kilesett a fedezékből, arra számítva, hogy Lydia őt
veszi célba. De tévedett. Lydia eldobta a fegyverét, zokogva
térdelt Heshy mellé, és gyengéden megemelte a fejét.
– Ne! Ne halj meg! Kérlek, Heshy, ne hagyj itt!
Verne félrerúgta a padlón heverő fegyvert. Sajátját Lydiára
fogta.
Lydia halkan beszélt a férfihoz, mint anya a beteg
gyerekéhez.
– Kérlek, Heshy, kérlek, ne halj meg. Ó, istenem, kérlek, ne
hagyj el!
– Sosem hagylak el – nyögte Heshy.
Lydia esdeklő pillantást vetett Verne-re. Verne nem
vesződött azzal, hogy hívja a 911-et. Már hallotta a közelgő
szirénákat. Heshy megragadta Lydia kezét.
– Tudod, mit kell tenned – mondta.
– Nem – tiltakozott a nő erőtlenül.

– Lydia, megbeszéltük.
– Nem fogsz meghalni.
Heshy lehunyta a szemét. Légzése szaggatottá vált.
– A világ szörnyetegnek fog tartani – mondta Lydia.
– Engem csak az érdekel, te minek tartasz. Ígérd meg,
Lydia.
– Rendbe fogsz jönni.
– Ígérd meg!
Lydia megrázta a fejét. Most már patakzottak a könnyei.
– Nem tudom megtenni.
– De meg tudod. – Heshy mosolyt erőltetett az arcára. –
Színésznő vagy, nem emlékszel?
– Szeretlek.
De Heshy szeme addigra végleg lecsukódott. Lydia tovább
zokogott és könyörgött neki, hogy ne hagyja el. A szirénák
egyre közelebb vijjogtak. Verne hátrébb lépett. Megérkezett a
rendőrség. Amikor beléptek, körülállták őket. Lydia hirtelen
felemelte a fejét Heshy mellkasáról.
– Istennek hála – mondta, és ismét csorogni kezdtek a
könnyei. – A rémálom véget ért.
♦

Rachelt kórházba szállították. Vele akartam menni, de a
rendőrségnek más tervei voltak. Beszéltem Ziával. Megkértem,
hogy vigyázzon Rachelre helyettem is.
A rendőrök órákig faggattak minket. Kihallgatták Verne-t,
Katarinát és engem külön-külön, majd együtt is. Azt hiszem,
hittek nekünk. Lenny is ott volt. Idővel Regan is Tickner is
felbukkant. Bacard irodájából jöttek, ahol az ügyvéd iratait
vizsgálták át Lenny telefonhívása nyomán.

Engem Regan kérdezett ki.
– Hosszú napja volt, nem igaz, Marc?
A szemébe néztem.
– Úgy nézek ki, mint aki csevegős hangulatban van,
nyomozó?
– A nő a Lydia Davis nevet használja, de az igazi neve
Larissa Dane.
Összevontam a szemöldökömet.
– Miért olyan ismerős ez a név?
– Gyerekszínész volt.
– Trixie – jutott eszembe. – A Családi örömökben.
– Igen, ő az. Vagy legalábbis azt állítja. Egyébként azt
mondta, hogy a pasas, akiről egyelőre csak annyit tudunk, hogy
Heshy a neve, bezárva tartotta, és rendszeresen bántalmazta.
Kényszerítette, hogy megtegyen dolgokat. A maga barátja,
Verne szerint kamu az egész. De most nem ez a lényeg. Miss
Dane azt állítja, semmit sem tud a maga lányáról.
– Az meg hogy lehet?
– Azt mondja, őket csak felbérelték. Állítólag Bacard
kereste meg Heshyt ezzel az ötlettel, hogy váltságdíjat kérjenek
egy gyerekért, akit el sem raboltak. Heshynek tetszett a terv.
Sok pénz, és mivel nincs náluk a gyerek, a kockázat szinte nulla.
– Azt állítja, semmi közük a házamban történt
lövöldözéshez?
– Így van.
Lennyre néztem. Pontosan tudta, mi a problémám.
– De náluk volt a fegyverem. Amivel lelőtték Katarina
bátyját.
– Igen, tudjuk – felelte Regan. – Miss Dane azt mondja,
Bacard adta Heshynek. Hogy magára tereljék a gyanút. Heshy

agyonlőtte Pavelt, majd otthagyta a fegyvert, hogy úgy tűnjön,
mintha maga és Rachel tette volna.
– Hogyan jutottak hozzá Tara hajszálaihoz? Hogyan
szerezték meg a ruháit?
– Miss Dane szerint azokat is Bacardtól kapták.
Megráztam a fejem.
– Szóval Bacard rabolta volna el Tarát?
– Miss Dane azt mondja, hogy ezt nem tudja.
– És a húgom? Ő hogyan keveredett bele?
– Miss Dane állítása szerint Bacard révén. Tőle kapták
Stacy nevét, hogy őt tegyék meg bűnbaknak. Heshy adta
Stacynek a pénzt, és azt mondta, váltsa fel egy bankban.
Azután megölte.
Előbb Ticknerre néztem, majd Reganre.
– Nekem ez sántít.
– Még dolgozunk rajta.
– Van egy kérdésem – szólalt meg Lenny. – Miért jöttek
vissza másfél év után, hogy még egyszer megpróbálják?
– Miss Dane nem tudja biztosan, de azt gyanítja, hogy
puszta kapzsiságból. Azt mondja, Bacard felhívta Heshyt, és
megkérdezte, akar-e keresni még egy milliót. Heshy igent
mondott. Bacard papírjaiból egyértelműen kiderül, hogy anyagi
gondjai voltak. Szerintünk a nő igazat mond. Bacard egyszerűen
nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy még egy bőrt lehúzzon
róla.
Megdörzsöltem az arcomat. Sajogni kezdtek a bordáim.
– Megtalálták
Bacard
örökbefogadásokról
vezetett
nyilvántartását?
Regan Ticknerre pillantott.
– Egyelőre nem.

– Hogy lehet az?
– Még csak most fogtunk hozzá. Elő fognak kerülni.
Megvizsgáljuk az összes örökbefogadást, amelyet ő intézett,
különös tekintettel az utóbbi másfél évben adoptált
lánygyermekekre. Ha Bacard közvetítette ki Tarát valahova, ki
fogjuk deríteni.
Ismét megráztam a fejem.
– Mi a baj, Marc?
– Még mindig nem stimmel. A fickónak volt egy jól menő
illegális vállalkozása. Miért lőtt volna le minket Monicával?
– Nem tudjuk – vallotta be Regan. – Azt hiszem, abban
mindnyájan egyetértünk, hogy sok még a homályos folt ebben a
történetben. De jelen pillanatban az tűnik a legvalószínűbb
forgatókönyvnek, hogy a húga és egy bűntársa lőtte le magukat
Monicával, majd elvitték a picit Bacardhoz.
Behunytam a szemem, és megpróbáltam elképzelni. Tényleg
Stacy tette volna? Képes lett volna betörni a házamba és rám
lőni? Még mindig nem bírtam elhinni. Aztán eszembe jutott
valami.
Miért nem hallottam betörni azt az ablakot?
Sőt, miért nem hallottam semmit, mielőtt rám lőttek?
Üvegcsörömpölést, a csengőt, vagy legalább azt, hogy nyílik egy
ajtó? Miért nem hallottam egyiket sem ezek közül? Regan
szerint azért, mert a tudatom blokkolta ezeket az emlékeket. De
egyszerre rájöttem, hogy nem erről van szó.
– A müzliszelet – mondtam.
– Tessék?
Reganre néztem.
– Az az elmélete, hogy valamit elfelejtettem, igaz? Stacy és
a bűntársa vagy betörték az ablakot, vagy becsöngettek, vagy

mit tudom én. A lényeg az, hogy hallanom kellett volna. De
nem hallottam. Arra emlékszem, hogy ettem a müzliszeletemet,
aztán a földre zuhantam.
– Igen.
– De az emlékeim elég pontosak. A müzliszelet a kezemben
volt. Amikor rám találtak, ott hevert mellettem a padlón.
Mennyi hiányzott belőle?
– Talán egy vagy két falat – felelte Tickner.
– Akkor az amnézia-teória nem állja meg a helyét. A
mosogató fölött álltam, és ettem a müzliszeletet. Erre tisztán
emlékszem. Amikor rám találtak, ugyanezt csináltam. Nincsen
kiesett idő. És ha a húgom volt az, miért vetkőztette le Monicát,
az isten szerelmére? – Elhallgattam.
– Marc? – szólalt meg Lenny.
Szeretted?
Dermedten bámultam magam elé.
Ugye tudod, ki lőtt le, Marc?
Dina Levinsky. Bizarr látogatásaira gondoltam a háznál,
ahol felnőtt. A két fegyverre, amelyek közül egyik az enyém. A
pincében eldugott CD-ROM-ra, amelynek rejtekhelyét Dina
árulta el nekem. A kórház előtt készült fotókra gondoltam. És
amit Edgar mondott arról, hogy Monica pszichiáterhez járt.
Hirtelen borzalmas gondolat tört felszínre elmém
bugyraiból, olyan rettenetes, hogy legszívesebben elfojtottam
volna.

Negyvenharmadik fejezet
Rosszullétet színleltem, és kimentem a mosdóba. Magamra
csuktam az ajtót, és feltárcsáztam Edgar telefonszámát.
Apósom vette föl.
– Halló?
– Azt mondtad, Monica pszichiáterhez járt?
– Marc? Te vagy az? – Edgar megköszörülte a torkát. – Az
imént beszéltem a rendőrséggel. Azok a szánalmas seggfejek
majdnem meggyőztek róla, hogy te állsz az egész mögött...
– Most nincs időm erre. Még mindig Tarát próbálom
megtalálni.
– Miben segíthetek? – kérdezte.
– Tudod, hogy hívják azt a pszichiátert?
– Nem.
Elgondolkodtam.
– Carson ott van? – kérdeztem.
– Igen.
– Add át neki a kagylót.
Rövid szünet. Türelmetlenül doboltam a lábammal.
– Marc? – szólalt meg Carson mély hangja.
– Te tudtál azokról a fényképekről, igaz?
Nem válaszolt.
– Ellenőriztem a bankszámláinkat. A pénz nem tőlünk
származott. Te fizetted ki a magánnyomozót.
– Ennek semmi köze a lövöldözéshez vagy a
gyerekrabláshoz mondta Carson.
– Szerintem viszont van. Monica elmondta neked, ki a

pszichiátere, ugye? Hogy hívják?
Erre a kérdésemre sem érkezett válasz.
– Próbálom kideríteni, mi történt Tarával.
– Mindössze kétszer járt nála – felelte Carson. – Ugyan mit
tudna segíteni neked?
– Ő nem. De a neve igen.
– Tessék?
– Csak annyit mondj, hogy igen vagy nem. Stanley Radio a
pszichiáter neve?
Hallottam a zihálását.
– Carson?
– Már beszéltem vele. Nem tud semmit...
De mire befejezte volna, már leraktam. Carson úgysem
tudott többet.
De Dina Levinsky talán igen.
♦

Megkérdeztem Regant és Ticknert, hogy letartóztatnak-e. Azt
felelték, hogy nem. Megkérdeztem Verne-t, kölcsönvehetem-e
még egyszer a Camarót.
– No problemo – felelte Verne, majd kacsintott egyet, és
hozzátette: – Szükséged van a segítségemre?
Megráztam a fejem.
– Te és Katarina végeztetek. Ez már nem a ti ügyetek.
– Azért csak szólj nyugodtan, ha szükséged van a
segítségemre.
– Nincs. Menj haza, Verne.
Legnagyobb meglepetésemre átölelt. Katarina megpuszilta
az arcomat. A ház előtt állva figyeltem, ahogy elhajtanak a
furgonnal. Azután beültem a Camaróba, és a város felé vettem

az irányt. A Lincoln-alagútnál nagy volt a forgalom. Egy
órámba telt, mire átjutottam rajta. Így volt időm elintézni
néhány telefonhívást. Kiderítettem, hogy Dina Levinsky
Greenwich Village-ben bérel lakást egy barátnőjével.
Húsz perccel később bekopogtam az ajtaján.
♦

Amikor Eleanor Russell visszatért az ebédszünetről, egy barna
boríték hevert a székén. A főnökének, Lenny Marcusnak
címezték, és azt írták rá, hogy BIZALMAS.
Eleanor nyolc éve dolgozott Lennynek. Nagyon szerette.
Mivel nem volt családja – a férje, Saul, három éve meghalt, és
sosem ajándékozta meg gyermekkel –, egyfajta pótnagymamája
lett Marcuséknak. Eleanor még fényképeket is tartott az
íróasztalán Lenny feleségéről és négy gyerekükről.
A homlokát ráncolva tanulmányozta a borítékot. Hogyan
került ide? Belesett Lenny irodájába. Olyan hajszoltnak tűnt.
Éppen most tért vissza egy gyilkosság helyszínéről. Az ügyben
érintett volt a legjobb barátja, Marc Seidman is, aki ismét az
újságok címlapjára került. Normál körülmények között Eleanor
nem zavarta volna Lennyt ilyen problémával, de a feladó neve a
borítékon... Úgy gondolta, jobb, ha Lenny a saját szemével
látja.
Lenny éppen telefonált. Meglátta a belépő Eleanort, és
kezével letakarva a kagylót, így szólt:
– Most nem érek rá.
– Ez most érkezett.
Eleanor átadta neki a borítékot. Lenny csak egy futó
pillantást vetett rá, de aztán megakadt a szeme a feladó nevén.
Megfordította, majd ismét szemügyre vette az elejét.

A feladó helyére ezt írták: Stacy Seidman barátai.
Lenny lerakta a telefont, és feltépte a borítékot.
♦

Nem hiszem, hogy Dina Levinsky különösebben meglepődött,
amikor meglátott.
Szó nélkül beengedett. A falakat a festményei borították, sok
közülük furcsa szögben lógott. A hatás szédítő volt, mintha
Salvador Dali rendezte volna be a lakást. A konyhában ültünk
le. Dina teával kínált, de visszautasítottam. Az asztalra tette a
kezét. A körmeit véresre rágta. Ilyenek voltak akkor is, amikor
nálam járt? Most másmilyennek tűnt, szomorúbbnak. A haja
egyenesebb volt. Lesütötte a szemét. Mintha visszaváltozott
volna azzá a szerencsétlen kamaszlánnyá, aki az általános
iskolában volt.
– Megtaláltad a fényképeket? – kérdezte.
– Igen.
Behunyta a szemét.
– Nem lett volna szabad elárulnom, hol vannak.
– Miért csináltad?
– Hazudtam neked.
Bólintottam.
– Nem vagyok férjnél. Nem élvezem a szexet. Nehezemre
esik a kapcsolatteremtés. – Megvonta a vállát. – Az is
nehezemre esik, hogy igazat mondjak.
Megpróbált elmosolyodni. Megpróbáltam viszonozni.
– A terápián azt tanítják, hogy nézzünk szembe a
félelmeinkkel. Csak így juthatunk el az igazságig, bármennyire
fáj is. De látod, még abban sem voltam biztos, mi az igazság.
Ezért próbáltalak téged odavezetni.

– Jártál a házban korábban is, igaz?
Bólintott.
– Így ismerkedtél meg Monicával?
– Igen.
– Összebarátkoztatok?
– Volt bennünk valami közös.
– Micsoda?
Dina rám nézett, láttam a fájdalmat a szemében.
– A molesztálás? – kérdeztem.
Bólintott.
– Edgar szexuálisan zaklatta Monicát?
– Nem, nem Edgar. Az anyja. És nem szexuálisan. Inkább
fizikailag és érzelmileg. Az a nő nagyon beteg. Ezt te is tudod,
nem?
– Azt hiszem, igen – feleltem.
– Monicának segítségre volt szüksége.
– Ezért bemutattad a terapeutádnak?
– Próbáltam. Megbeszéltem neki egy időpontot dr.
Radioval. De nem működött.
– Hogyhogy?
– Monica az a fajta nő volt, aki nem hisz a terápiában. Úgy
gondolta, maga tudja legjobban megoldani a saját problémáit.
Bólintottam. Tudtam, miről beszél.
– Amikor nálam jártál, azt kérdezted, szerettem-e Monicát.
– Igen.
– Miért?
– Mert ő azt gondolta, hogy nem. – Dina a szájához emelte
az ujját, egy darabka körmöt keresve, amit rághatna. Nem
talált. – Természetesen ő is érdemtelennek tartotta magát arra,
hogy szeressék. Akárcsak én. De volt egy nagy különbség.

– Micsoda?
– Monica úgy érezte, van valaki, aki örökké szeretni fogja.
Tudtam a választ, még mielőtt kimondta volna.
– Tara.
– Igen. Monica csapdába csalt téged, Marc. Valószínűleg
magadtól is rájöttél. Nem véletlen baleset volt. Szándékosan
esett teherbe.
Sajnálatos módon nem voltam meglepve. Ismét átvette az
irányítást a sebész énem, és megpróbálta összerakni a kirakós
darabkáit.
– Szóval Monica azt gondolta, hogy már nem szeretem.
Attól félt, hogy el akarok válni tőle. Zaklatott volt. Sírt
éjszakánként. – Elhallgattam. Ezt csak Dina kedvéért soroltam
el. Nem akartam követni ezt a gondolatmenetet, de már
képtelen voltam letérni róla. – Labilis volt. Közel járt ahhoz,
hogy megbomoljon az elméje. És aztán véletlenül meghallgatta
az üzenetet, amelyet Rachel hagyott nekem.
– A volt barátnőd?
– Igen.
– Még mindig a fiókodban tartod a fényképét. Monica erről
is tudott. Emléktárgyakat őrzöl tőle.
Behunytam a szemem, és eszembe jutott a Steely Dan-CD
Monica kocsijában. Egyetemi zene. Rachellel hallgattam annak
idején.
– Ezért magánnyomozót fogadott, hogy kiderítse,
megcsalom-e. A nyomozó készítette azokat a fotókat.
Dina bólintott.
– Tehát megkapta a bizonyítékot. El fogom hagyni egy
másik nőért. Azt állítom majd, hogy labilis. Nem alkalmas
anyának. Köztiszteletben álló orvos vagyok, Rachelnek pedig

vannak kapcsolatai a hatóságoknál. Mi fogjuk megkapni Tara
felügyeletét.
Dina felállt az asztaltól. Elöblített egy poharat a mosogató
fölött, és vizet eresztett magának. Megint arra gondoltam, mi
történt azon a reggelen. Miért nem hallottam betörni azt az
ablakot? Miért nem hallottam, hogy csöngetnek? Miért nem
hallottam, hogy behatol valaki a házba?
Pofonegyszerű. Mert senki nem hatolt be a házba.
Könnyek futották el a szememet.
– Mit csinált, Dina?
– Te is tudod, Marc.
Becsuktam a szemem.
– Nem hittem el, hogy tényleg megteszi – mondta Dina. –
Azt hittem, csak el akarja játszani magában, érted? Olyan
kétségbeesett volt. Amikor megkérdezte, tudom-e, honnan
szerezhetne egy fegyvert, azt hittem, saját magával akar
végezni. Sosem gondoltam volna...
– Hogy lelő engem?
Hirtelen rettentő súlya lett a levegőnek. Végtelenül
kimerültnek éreztem magam. Ahhoz is túl fáradt voltam, hogy
sírjak. De még mindig nem tudtam mindent.
– Azt mondtad, téged kért meg, hogy segíts neki fegyvert
szerezni?
Dina megtörölte a szemét, és bólintott.
– És segítettél?
– Nem. Nem tudtam, hogyan szerezhetnék. Azt mondta,
van egy fegyveretek otthon, de olyat akart, amit nem lehet
lenyomozni. Ezért az egyetlen emberhez fordult, akiről tudta,
hogy rendelkezik alvilági kapcsolatokkal.
– A húgomhoz – mondtam döbbenten a felismeréstől.

– Igen.
– Stacy szerzett neki fegyvert?
– Nem, azt hiszem, nem.
– Miből gondolod?
– Aznap délelőtt, amikor lelőttek benneteket, Stacy
felkeresett. Monicával eredetileg úgy terveztük, hogy együtt
megyünk el Stacyhez. Ezért amikor beszélt vele, megemlítette a
nevemet. Stacy eljött hozzám, és megkérdezte, mire kell a
fegyver Monicának. Nem mondtam el neki, mert magam sem
voltam biztos benne. Stacy elrohant. Pánikba estem. Meg
akartam kérdezni dr. Radiot, mit csináljak, de aznap délután
volt a következő kezelés. Úgy gondoltam, addig várhat.
– És aztán?
– Még mindig nem tudom, mi történt pontosan. Ez az
igazság. Csak annyit tudok, hogy Monica lőtt le téged.
– Honnan tudod?
– Megijedtem, ezért odatelefonáltam hozzátok. Monica vette
föl. Zokogott. Azt mondta, meghaltál. És egyre azt ismételgette:
„Mit tettem? Mit tettem?” Aztán hirtelen lerakta.
Visszahívtam. De senki nem vette fel. Tényleg nem tudtam, mit
tegyek. Aztán a tévében láttam a híreket. Amikor azt mondták,
eltűnt a lányod... nem értettem. Azt hittem, hamarosan
előkerül. De sosem került elő. És a fényképekről sem hallottam
semmit. Azt reméltem... nem is tudom... azt reméltem, ha
elvezetlek azokhoz a fotókhoz, talán fény derül arra, mi is
történt valójában. Nem is annyira miattatok. Mint inkább a
lányotok miatt.
– Miért vártál ilyen sokáig?
Egy pillanatra lehunyta a szemét, mint aki imádkozik.
– Rossz időszakomat éltem akkor, Marc. Két héttel az után,

hogy lelőttek téged, kórházba kerültem ideg-összeroppanással.
Az igazat megvallva annyira messze voltam, hogy meg is
feledkeztem róla. Vagy talán meg akartam feledkezni róla, nem
tudom.
Megcsörrent a mobiltelefonom. Lenny volt az. Felvettem.
– Hol vagy? – kérdezte.
– Dina Levinskynál.
– Gyere a Newark Repülőtérre! C terminál. Igyekezz!
– Mi történt?
– Azt hiszem – kezdte gyorsan, majd lelassított, és újra
nekifogott. – Azt hiszem, tudom, hol lehet Tara.

Negyvennegyedik fejezet
Mire megérkeztem a C terminálhoz, Lenny már a Continental
checkin pultjánál állt. Este hat óra volt. A repülőtér tele volt
fáradt, elcsigázott emberekkel. Lenny a kezembe nyomta a
névtelen levelet, amelyet az irodájában találtak. Ez állt rajta:
Abe és Lorraine Tansmore
Marsh Lane 26.
Hanley Hills, Missouri

Mindössze ennyi. Csak a név és a cím. Semmi más.
– Kertváros St. Louis mellett – magyarázta Lenny. – Kicsit
utánanéztem.
Szótlanul meredtem a névre és a lakcímre.
– Marc?
Felnéztem.
– Tansmore-ék tizennyolc hónappal ezelőtt örökbe fogadtak
egy kislányt. Hat hónapos volt, amikor hozzájuk került.
A háta mögött megszólalt a Continental pultja mögött álló
hölgy:
– Kérem a következőt.
Egy nő furakodott el mellettem. Talán elnézést kért, amiért
meglökött, de nem esküdnék meg rá.
– A következő járatra foglaltam magunknak helyet –
mondta Lenny. – Egy óra múlva indul.
A beszálló kapu előtti váróban beszámoltam neki a Dina
Levinskynál tett látogatásomról. Mint oly gyakran, most is

egymás mellett ültünk, de nem néztünk a másikra. Amikor
befejeztem, Lenny így szólt:
– Ha jól sejtem, van egy elméleted.
– Jól sejted.
Az ablakon keresztül láttuk, ahogy felszáll egy gép. Idős
házaspár ült velünk szemben, Pringles chipset ropogtattak.
– Cinikus vagyok – mondtam. – Nincsenek illúzióim a
drogosokkal kapcsolatban. Sőt, többnyire alábecsülöm a
züllöttségüket. És azt hiszem, most is ebbe a hibába estem.
– Mire gondolsz?
– Stacy nem lőtt volna le engem. És az unokahúgát sem
bántotta volna soha. Drogfüggő volt, de attól még szeretett.
– Igen – bólintott Lenny. – Azt hiszem, igazad van.
– Visszagondolva, annyira el voltam foglalva a saját
világommal, hogy észre sem vettem... – Megráztam a fejem.
Most nem ez volt a lényeg. – Monica mindenre elszánta magát –
folytattam. – Nem tudott fegyvert szerezni, de végeredményben
nem is volt szüksége rá.
– A tiédet használta – mondta Lenny.
– Igen.
– És aztán?
– Stacy nyilván kitalálta, miről van szó. Eljött a házhoz.
Látta, Monica mit tett. Nem tudom, hogyan zajlott pontosan.
Talán Monica megpróbálta őt is lelőni. Az megmagyarázná a
lyukat a falban. De az is lehet, hogy Stacy ösztönösen reagált.
Szeretett engem. Ott feküdtem a padlón. Valószínűleg halottnak
hitt. Stacynél valószínűleg fegyver volt, és lelőtte Monicát.
Bemondták, hogy a járatunkra hamarosan megkezdődik a
felszállás, de az arany és platina tagsági kártyával rendelkezők
már most elfoglalhatják helyüket.

– A telefonban azt mondtad, Stacy ismerte Bacardot?
Lenny bólintott.
– Igen, említette a nevét.
– Elég bizonytalanok a részletek, de sejtem, hogyan
történhetett. Ott feküdtem holtan. Monica is meghalt. Stacy
valószínűleg pánikba esett. Tara bömbölt. Stacy képtelen volt
ott hagyni a kicsit, ezért aztán felkapta, és magával vitte.
Később rájött, hogy nem tud egyedül felnevelni egy gyereket.
Túlságosan szét volt csúszva. Ezért átadta Bacardnak, és
megkérte, hogy keressen neki egy rendes családot. Vagy, ha
cinikus akarok lenni, akkor eladta neki Tarát. Ezt már sosem
fogjuk megtudni.
Lenny bólogatott.
– De a lényeget már tisztáztuk. Bacard úgy döntött, lehúz
még egy bőrt, és emberrablásnak tünteti fel az ügyet. Felbérelte
azt a két pszichopatát. Bacard tudta, hol van Tara, ezért tudott
hajszálakat szerezni. Stacynek a bűnbak szerepe jutott.
Átverték, aztán végeztek vele.
Valami átsuhant Lenny arcán.
– Mi az?
– Semmi – mondta.
Mi következtünk. Lenny felállt.
– Gyerünk, szálljunk be!
♦

A járat késett. Helyi idő szerint már éjfél is elmúlt, amikor
megérkeztünk St. Louisba. Túl késő volt már ahhoz, hogy
bármit tenni tudjunk. Lenny lefoglalt nekünk egy szobát a
repülőtéri Marriottban. Vettem magamnak néhány ruhát a
szálloda éjjel-nappal nyitva tartó boltjában. Amikor

megérkeztünk a szobába, Lenny hosszú, forró fürdőt vett.
Nyugovóra tértünk, és szótlanul bámultuk a mennyezetet.
Reggel felhívtam a kórházat, hogy megtudakoljam, hogy
van Rachel. Még aludt. Zia bent volt nála. Megnyugtatott, hogy
Rachel jól van. Lennyvel megpróbáltunk enni valamit a
svédasztalos reggeliből, de nem volt étvágyunk. A bérelt autó
már várt ránk. Lenny a recepción megtudakolta, hogyan
juthatunk el Hanley Hillsbe.
Nem emlékszem, mit láttam útközben. A diadalívet
leszámítva semmi különlegeset nem láttam. Az Egyesült
Államokban minden bevásárlóközpont ugyanúgy néz ki.
Könnyű kritizálni – magam is gyakran megteszem –, de talán
arról van szó, hogy mindnyájan azt szeretjük, amit már
ismerünk. Azt állítjuk, hogy a változatosság gyönyörködtet. De
végül, különösen manapság, ahhoz vonzódunk, ami ismerős.
Amikor elértük a városhatárt, fura bizsergést éreztem a
lábamban.
– Mit fogunk csinálni, Lenny?
Nem tudott válaszolni.
– Bekopogok az ajtón, és azt mondom: „Elnézést, de ez az
én lányom”?
– Felhívhatjuk a rendőrséget, majd ők elintézik.
Nem nyugtatott meg. Már nagyon közel jártunk.
Befordultunk a Marsh Lane-re. Addigra már szabályosan
remegtem. Lenny próbált felvidítani, de az ő arca is sápadt volt.
Az utca szerényebb volt, mint amilyenre számítottam. Azt
feltételeztem, hogy Bacardnak kizárólag tehetős ügyfelei
vannak. Itt azonban szó sem volt ilyesmiről.
– Abe Tansmore általános iskolai tanár – mondta Lenny,
szokás szerint olvasva a gondolataimban. – Lorraine Tansmore

egy óvodában dolgozik heti három napot. Mindketten
harminckilenc évesek. Tizenhét éve házasok.
Megpillantottam a házukat. Egy cseresznyefából készült
táblán virított a házszám: 26. Alacsony, egyszintes ház volt. Az
utcában minden épület eléggé rossz állapotban volt. Kivéve
Tansmore-éket. Vidáman csillogott rajta a festék. Takaros kis
előkertjükben sokféle színes virág és bokor nőtt. Láttam a
lábtörlőt az ajtó előtt. Alacsony léckerítés vette körül az
előkertet. A kocsifelhajtón egy öreg Volvo állt. Mellette egy
háromkerekű, élénk színű gyerekbicikli.
A ház előtt pedig egy nő.
Lenny megállt egy üres telek előtt. Oda se néztem. A nőt
figyeltem, aki a virágágyások között térdelt. Egy kis ásóval
ügyködött. Haját vörös kendővel fogta össze. Időnként a ruhája
ujjába törölte a homlokát.
– Nem azt mondtad, hogy egy óvodában dolgozik?
– Hetente három napot. Olyankor a kislányt is viszi
magával.
– Hogy hívják a gyereket?
– Natasha.
Bólintottam. Nem tudom, miért. Vártunk. A nő, Lorraine,
keményen dolgozott, de látszott rajta, hogy élvezi. Nyugodt
derű áradt belőle. Kinyitottam a kocsi ajtaját. Hallottam, hogy
a nő magában fütyörészik. Nem tudom, hány perc telt el így.
Egy szomszéd sétált el a ház előtt. Lorraine felállt, hogy
üdvözölje. A szomszéd a kert felé intett. Lorraine
elmosolyodott. Nem volt különösebben szép nő, de a mosolya
ragyogott. A szomszéd továbbment. Lorraine folytatta a
kertészkedést.
Nyílt a ház ajtaja.

Megláttam Abe-et. Magas, vékony, enyhén kopaszodó férfi
volt. Gondosan nyírt szakállat viselt. Lorraine felállt, és intett
neki.
És ekkor Tara szaladt ki a házból.
Megdermedt körülöttünk a levegő. A szívem kihagyott egy
ütemet.
– Ó, istenem – suttogta Lenny.
Az elmúlt tizennyolc hónap során soha nem hittem igazán,
hogy eljöhet ez a pillanat. Inkább csak próbáltam magam
meggyőzni – átverni – azzal kapcsolatban, hogy Tara talán
életben van valahol. De a lelkem mélyén tudtam, hogy csak
áltatom magamat. A tudatalattim rám kacsintott, oldalba
bökött álmomban. Fülembe súgta a nyilvánvaló igazságot: soha
többé nem fogom viszontlátni a lányomat.
Most mégis megtörtént. Tara életben volt.
Meglepődtem, mennyire keveset változott. Persze sokat
nőtt. Már tudott járni. Sőt, futni is. De az arca... nem férhetett
kétség hozzá. Nem arról volt szó, hogy elvakított a remény.
Tara volt az. Az én kislányom.
Tara hatalmas mosollyal az arcán rohant Lorraine felé.
Lorraine lehajolt, arca felragyogott, ahogyan csak az
édesanyáké szokott. Karjába zárta a lányomat. Meghallottam
Tara dallamos nevetését. Belesajdult a szívem. Könnyek
kezdtek csorogni az arcomon. Lenny megfogta a karomat.
Hallottam, hogy szipog. Abe, a férj, elindult feléjük. Ő is
mosolygott.
Órákig figyeltem őket a kis, tökéletes kertjükben. Láttam,
ahogy Lorraine a virágokra mutat, és türelmesen elmagyarázza,
melyik micsoda. Abe négykézlábra állt, és a hátára ültette
Tarát. Lorraine megmutatta neki, hogyan verheti le a földet a

kezéről. Beugrott egy másik házaspár is. Nekik is volt egy
Tarával egyidős kislányuk. Abe a másik apukával hintáztatta a
lányokat a hátsó udvaron. Nevetésük a fülemben visszhangzott.
Végül mindnyájan bementek a házba. Abe és Lorraine tűntek el
utoljára a szemünk elől. Egymásba karolva léptek be az ajtón.
Lenny felém fordult. Lehajtottam a fejem. Azt reméltem, a
mai napon végére érek az utazásnak. De most már láttam, hogy
nem így van.
Egy idő után így szóltam:
– Menjünk.

Negyvenötödik fejezet
Amikor visszaértünk a Marriott-ba, mondtam Lennynek, hogy
utazzon haza. Maradni akart. Megnyugtattam, hogy egyedül is
el tudom intézni – egyedül akarom intézni. Vonakodva
beleegyezett.
Felhívtam Rachelt. Jól volt. Elmondtam neki, mi történt.
– Hívd fel Harold Fishert – kértem. – Csináljon egy alapos
átvilágítást Abe és Lorraine Tansmore-ról. Tudni akarom, kik
ezek az emberek.
– Rendben – felelte halkan. – Bárcsak ott lehetnék!
– Én is szeretném.
Leültem az ágyamra. Arcomat a kezembe temettem. Azt
hiszem, nem sírtam. Már magam sem tudtam, mit érzek. Véget
ért. Kiderítettem mindent, amit lehetett. Amikor Rachel két óra
múlva visszahívott, nem mondott semmi meglepőt. Abe és
Lorraine törvénytisztelő átlagpolgárok voltak. Abe az első
diplomás a családjában. Két húga is a közelben élt.
Mindkettőjüknek három gyereke volt. Abe és Lorraine St.
Louis-ban ismerkedtek meg a Washington Egyetemen.
Leszállt az éj. Felkeltem, és a tükörbe néztem. A feleségem
megpróbált megölni. Igen, most már tudtam, mennyire labilis
volt. Sőt, valószínűleg akkor is tudtam, csak nem érdekelt.
Amikor egy gyerek arca darabokra törik, összerakom. Csodákra
vagyok képes a műtőben. De a saját családom széthullását nem
tudtam megakadályozni.
Arra gondoltam, mit is jelent apának lenni. Tudtam, hogy
szeretem a lányomat. De ahogy láttam ma Abe-t – vagy

Lennyt, a futballedzőt – elbizonytalanodtam. Valóban alkalmas
vagyok rá? Van bennem ekkora elkötelezettség? Megérdemlem?
Vagy csak azért tettem fel magamnak ezeket a kérdéseket,
mert már tudtam rájuk a választ?
Borzasztóan szerettem volna visszakapni a lányomat.
Legalább ennyire szerettem volna, ha a döntés nem rólam és a
vágyaimról szól.
Tara olyan átkozottul boldognak tűnt.
Éjfélre járt. Ismét a tükörbe néztem. Mi van, ha az a helyes
döntés, hogy békén hagyom, hadd nevelje fel Abe és Lorraine?
Van elég erő és bátorság bennem ahhoz, hogy elmenjek? A
tükörképemet faggattam. Van?
Visszafeküdtem az ágyba. Azt hiszem, elaludtam. Kopogás
riasztott fel. Az éjjeliszekrényen álló digitális órára
pillantottam. 5:19.
– Alszom – szóltam ki.
– Dr. Seidman?
Egy férfi volt.
– Dr. Seidman, a nevem Abe Tansmore.
Kinyitottam az ajtót. Közelről egészen jóképű volt. Farmert
és barna inget viselt. A szemébe néztem. Kialvatlanságtól
vöröslött. Akárcsak az enyém. Hosszú ideig szótlanul
meredtünk egymásra. Mondani akartam valamit, de képtelen
voltam megszólalni. Oldalra léptem, és beengedtem.
– Az ügyvédje beugrott tegnap este. – Abe egy pillanatra
elhallgatott, és nyelt egy nagyot. – Elmesélte az egész
történetet. Lorraine-nel egész éjjel fent voltunk. Megbeszéltük.
Sokat sírtunk. De azt hiszem, kezdettől fogva tudtuk, hogy csak
egyetlen megoldás létezik. – Abe Tansmore próbált uralkodni
magán, de láttam, hogy a sírás határán van. Behunyta a

szemét. – Vissza kell adnunk önnek a lányát.
Nem tudtam, mit feleljek erre. Megráztam a fejem.
– Azt kell tennünk, ami neki a legjobb.
– Ezért vagyok itt, dr. Seidman.
– Szólítson Marcnak, kérem. – Idétlenül jött ki, hogy ezt
mondtam, de egyszerűen semmi más nem jutott eszembe. – Ha
amiatt aggódnak, hogy beperelem önöket... Lennynek nem
kellett volna...
– Nem, szó sincs róla.
Még mindig a szoba közepén álltunk. Az egyik székre
mutattam. Megrázta a fejét, majd a szemembe nézett.
– Egész éjszaka próbáltam az ön helyébe képzelni magamat.
Nem hiszem, hogy sikerült. Létezik olyan fájdalom, amelyet
senkinek sem lenne szabad megtapasztalnia. Talán ez is azok
közé tartozik. De bármilyen borzalmas volt is önnek, nem
emiatt jutottunk Lorraine-nel erre a döntésre. Hanem ezért,
mert magunkat is hibásnak tartjuk. Visszatekintve talán
gyanút foghattunk volna, hogy valami nincs rendben.
Felkerestük Mr. Bacardot, de több mint százezer dollárt kért.
Nem vagyunk gazdagok. Nem engedhettük meg magunknak.
Aztán néhány héttel később Mr. Bacard felhívott. Azt mondta,
van nála egy gyerek, akit azonnal el kell helyeznie valahol. Nem
újszülött. Az anyja elhagyta. Tudtuk, hogy valami nem
stimmel, de azt mondta, ha vállaljuk, akkor nem tehetünk fel
kérdéseket.
Lesütötte a szemét. Az arcát figyeltem.
– Azt hiszem, a lelkünk mélyén mindvégig tudtuk –
folytatta. Csak nem akartunk szembenézni vele. De nem ezért
jutottunk erre a döntésre.
Nyeltem egyet.

– Hanem?
Ismét találkozott a tekintetünk.
– A jó cél sosem szentesítheti a rossz eszközöket. – Biztosan
látta az arcomra kiülő értetlenséget, mert így folytatta: – Ha
Lorraine-nel nem így gondolnánk, akkor nem lennénk
alkalmasak arra, hogy felneveljük. Azt akarjuk, hogy Natasha
boldog legyen. Jó ember váljék belőle.
– Maguknál van a legjobb helyen.
Abe megrázta a fejét.
– Ez nem így működik. Nem adhatunk oda egy gyereket egy
másik szülőnek csak azért, mert az jobban fel tudná nevelni. Mi
nem hozhatjuk meg ezt a döntést. Nem tudhatja, mennyire
nehéz ez nekünk. Vagy talán nagyon is jól tudja.
Elfordultam. Megláttam a saját tükörképemet. Csak egy
pillanatra. Talán még kevesebbre. De ez is elegendő volt.
Láttam azt, aki vagyok. Azt, aki lenni akarok. Visszafordultam
Abe-hez, és így szóltam:
– Azt akarom, hogy együtt neveljük fel.
Döbbenten meredt rám. Magamat is sikerült meglepnem
azzal, amit mondtam.
– Nem egészen értem – szólalt meg tétován.
– Én sem. De ezt fogjuk tenni.
– Hogyan?
– Még nem tudom.
Abe megrázta a fejét.
– Nem fog működni. Maga is tudja.
– Nem, Abe. Nem tudom. Azért jöttem ide, hogy
hazavigyem a lányomat. Aztán rájöttem, hogy itt már otthonra
lelt. Talán az lenne a helyes, ha kiszakítanám innen? Nem
akarom, hogy maguk ketten eltűnjenek az életéből. Nem

mondom, hogy egyszerű lesz. De vannak gyerekek, akiket
egyedülálló szülők, mostohaszülők vagy nevelőszülők nevelnek
fel. Tele a világ válásokkal és szétköltözésekkel. Mind a hárman
szeretjük ezt a kislányt. Valahogy megoldjuk.
Láttam, ahogy visszatér a remény Abe arcára. Néhány
másodpercig meg se tudott szólalni.
– Lorraine lent van a hallban – mondta végül. –
Elmondhatom neki?
– Persze.
Nem tartott sokáig. Kopogtak az ajtón. Amikor
kinyitottam, Lorraine ugrott a nyakamba. Átöleltük egymást
ezzel a nővel, akivel most találkoztam először. Hajának
eperillata volt. Mögötte Abe lépett be a szobába. Tara a
karjában aludt. Lorraine elengedett, és hagyta, hogy Abe
közelebb jöjjön. Óvatosan a kezembe adta a lányomat. Ahogy
megfogtam, úgy éreztem, felrobban a szívem. Tara mocorogni
kezdett. Még mindig a karomban tartottam. Ringatni kezdtem,
és halkan csitítgattam.
Hamarosan elhelyezkedett az ölemben, és újra álomba
merült.

Negyvenhatodik fejezet
Akkor csúszott félre minden újra, amikor a naptárra
pillantottam. Elképesztő szerkezet az emberi agy. Kémia és
elektromosság különös keveréke. Színtiszta tudomány. Többet
tudunk a kozmosz működéséről, mint a nagyagy, a kisagy, a
hipotalamusz, a nyúltagy és a többi tulajdonságairól. És mint
minden trükkös szerkezetnél, az agynál sem tudhatjuk, hogyan
reagál bizonyos katalizátorokra.
Több dolog is volt, ami nem stimmelt. Először is a beépített
ember kérdése. Rachellel úgy gondoltuk, hogy valaki a
rendőrségtől vagy az FBI-tól szivárogtatta ki Bacardnak és az
embereinek az információkat. Ez azonban sehogy sem illett az
elméletembe, miszerint Stacy lőtte le Monicát. Továbbá ott volt
a tény, hogy Monicát ruha nélkül találták meg. Azt talán már
értettem, miért, de biztos voltam benne, hogy Stacy nem tett
volna ilyet.
A legfontosabb katalizátor azonban az volt, hogy a naptárra
pillantva rájöttem, szerda van.
A lövöldözés és az emberrablás egy szerdai napon történt.
Természetesen volt számtalan szerda az elmúlt tizennyolc
hónapban, és egyik sem váltott ki belőlem ilyen reakciót.
Mostanra azonban leülepedett bennem a sok friss adat, agyam
megemésztette az új helyzetet. A sok apró kérdés és kétely, a
sok furcsaság, amelynek sosem jártam a végére... hirtelen új
megvilágításba került. És amit megpillantottam, az még
rosszabb volt annál, mint amit eredetileg képzeltem.
Ismét Kasseltonban voltam – a házamban, ahol ez az egész

elkezdődött. Felhívtam Ticknert, hogy erősítse meg a
gyanúmat.
– A feleségemet és engem is harmincnyolcassal lőttek le,
igaz? – kérdeztem.
– Igen.
– És biztosak benne, hogy a lövéseket két különböző
fegyverből adták le?
– Igen.
– Az egyik az én Smith and Wessonom volt?
– Maga is tudja a választ, Marc.
– Megkapta már az összes ballisztikai vizsgálatról a
jelentést?
– Majdnem.
Megnedvesítettem az ajkam, és vettem egy nagy levegőt.
Őszintén reméltem, hogy tévedek.
– Kit lőttek le az én fegyveremmel, engem vagy Monicát?
– Miért kérdezi? – Tickner hangja egyszerre gyanakvóvá
vált.
– Kíváncsiságból.
– Ja, persze. Várjon egy pillanatot. – Motozást hallottam.
Papírok között kutatott. Elszorult a torkom. Kis híján leraktam
a telefont. A feleségét.
Amikor meghallottam, hogy megáll a kocsi a ház előtt,
visszaraktam a kagylót a helyére. Lenny elfordította a
kilincsgombot, és benyitott a házba. Nem kopogott. Elvégre
Lenny sosem szokott kopogni, nem igaz?
A kanapén ültem. Néma csönd honolt a házban, aludtak a
szellemek. Lenny széles mosollyal és mindkét kezében egy-egy
Slurpee-vel lépett be. Eltűnődtem, vajon hányszor láttam már
ezt a mosolyt. Emlékeztem a huncutabb változatára.

Emlékeztem, amikor fogszabályzója volt. Emlékeztem, amikor
vérzett a szája, mert nekicsúsztunk egy fának Goretsék hátsó
udvarában a szánkóval. Megint eszembe jutott, amikor Tony
Merullo harmadikban belém kötött, Lenny pedig megvédett.
Most az is eszembe jutott, Tony Merullo akkor eltörte Lenny
szemüvegét. De nem hiszem, hogy Lennyt különösebben
zavarta a dolog.
Olyan jól ismertem. De az is lehet, hogy egyáltalán nem.
Amikor meglátta az arcomat, Lenny mosolya elhalványult.
– Aznap reggel is úgy volt, hogy fallabdázni megyünk,
Lenny. Emlékszel?
Leeresztette a poharakat, és letette őket az asztalra.
– Sosem kopogsz. Mindig csak benyitsz az ajtón. Mint most.
Mi történt akkor, Lenny? Eljöttél értem. Benyitottál az ajtón.
Rázni kezdte a fejét, de most már tudtam.
– A két fegyver, Lenny. Abból jöttem rá.
– Nem tudom, miről beszélsz – mondta erőtlenül.
– Úgy okoskodtunk, hogy Stacy nem szerzett Monicának
fegyvert, ezért Monica az enyémet használta. De nem így
történt. Az imént kérdeztem rá a ballisztikai vizsgálatok
eredményére. Különös. Sosem említetted, hogy Monicát ölték
meg az én fegyveremmel. Engem a másik .38-assal lőttek le.
– Na és? – kérdezte Lenny, az ügyvéd. – Ez még nem jelent
semmit. Talán Stacy mégis szerzett neki egy fegyvert.
– Igen – bólintottam.
– Akkor stimmel a dolog.
– Hogyhogy?
Lenny áthelyezte a testsúlyát a másik lábára.
– Talán Stacy segített Monicának fegyverhez jutni. Monica
azzal lőtt le téged. Amikor Stacy megérkezett néhány perccel

később, Monica vele is végezni akart. – Lenny a lépcsőhöz ment,
hogy szemléltesse. – Stacy felszaladt az emeletre. Monica
meghúzta a ravaszt, ez megmagyarázza a lyukat a falban. – A
leglettelt foltra mutatott a lépcső mellett. – Stacy megtalálta a
fegyveredet a gardróbban, lejött, és agyonlőtte Monicát.
A szemébe néztem.
– Így történt, Lenny?
– Nem tudom. Akár így is történhetett, nem?
Szótlanul meredtem rá. Elkapta a tekintetét.
– Van egy probléma – mondtam.
– Micsoda?
– Stacy nem tudta, hová rejtettem a fegyvert. És nem tudta
a számzár kombinációját sem. – Felálltam, és közelebb léptem
hozzá. – Te viszont igen, Lenny. Minden hivatalos iratomat ott
tartottam. Mindenemet rád bíztam. Úgyhogy az igazságot
akarom. Monica lelőtt engem. Te bejöttél. Megláttad, hogy a
padlón fekszem. Azt hitted, meghaltam?
Lenny behunyta a szemét.
– Segíts megértenem, Lenny.
Lassan megrázta a fejét.
– Azt hiszed, szereted a lányodat – szólalt meg. – De
igazából fogalmad sincs. Amit most érzel, az napról napra csak
erősebb lesz. Minél hosszabb ideje van gyereked, annál jobban
kötődsz hozzá. Egyik esete, amikor hazaértem a munkából,
Marianne sírt, mert néhány lány csúfolta az iskolában. Rosszul
éreztem magam, amikor lefeküdtem, és rájöttem valamire. Csak
annyira lehetek boldog, mint a legszomorúbb gyermekem.
Érted, miről beszélek?
– Mondd el, mi történt – feleltem.
– Nagyjából kitaláltad. Idejöttem érted aznap reggel.

Kinyitottam az ajtót. Monica éppen telefonált. A fegyver még
mindig a kezében volt. Odarohantam hozzád. Nem akartam
elhinni, hogy ez történt. Próbáltam kitapintani a pulzusodat,
de... – Megrázta a fejét. – Monica ordítozni kezdett, valami
olyasmit kiabált, hogy senkinek nem engedi, hogy elvegye tőle a
gyerekét. Célba vett a fegyverrel. Pánikba estem. Biztos voltam
benne, hogy meg fogok halni. A lépcső felé menekültem.
Emlékeztem, hogy odafönt van a fegyvered. Monica rám lőtt. –
Ismét a falon ütött lyukra mutatott. – Ide fúródott.
Elhallgatott, vett néhány mély lélegzetet. Vártam, hogy
folytassa.
– Megtaláltam a fegyveredet.
– Monica utánad ment az emeletre?
– Nem – felelte halkan. Pislogni kezdett. – Talán
megpróbálhattam volna segítséget hívni telefonon. Vagy ki
kellett volna másznom az ablakon. Nem tudom. Ezerszer
végigpörgettem már magamban azóta. Egyre azon
gondolkodom, mit kellett volna csinálnom. De te közben ott
feküdtél, a legjobb barátom, holtan. Az az eszelős liba meg azt
kiabálta, hogy elmenekül a lányával, a keresztlányommal.
Egyszer már rám lőtt. Nem tudtam, mire készül.
Lesütötte a szemét.
– Lenny?
– Nem tudom, hogyan történt, Marc. Tényleg nem.
Leosontam a lépcsőn. Monicánál még mindig ott volt a
fegyver... – Nem fejezte be a mondatot.
– Te pedig lelőtted.
Bólintott.
– Nem akartam megölni. Legalábbis azt hiszem. De hirtelen
ott hevertetek mindketten holtan. Fel akartam hívni a

rendőrséget. De aztán megijedtem, mit fognak gondolni. Fura
szögből találtam el Monicát. Úgy is értelmezhették volna, hogy
hátba lőttem.
– Attól féltél, hogy letartóztatnának?
– Persze. A zsaruk utálnak engem. Sikeres védőügyvéd
vagyok. Szerinted mi mást csináltak volna?
Nem válaszoltam.
– Te törted be az ablakot?
– Igen, kívülről – mondta. – Hogy betörésnek tűnjön.
– És Monicát is te vetkőztetted le?
– Igen.
– Ugyanazért?
– Lőpornyomok kerültek a ruhájára, és tudtam, hogy a
rendőrség rá fog jönni, hogy Monica elsütött egy fegyvert.
Próbáltam úgy beállítani, mintha véletlenszerű támadás
áldozata lett volna. Ezért megszabadultam a ruháitól, majd egy
nedves törlőkendővel tisztára töröltem a kezét.
Ez volt a másik dolog, amely kezdettől fogva zavart.
Monica ruháinak eltűnése. Elméletileg Stacy is levetkőztethette
volna, hogy tévútra vezesse a rendőrséget, de nem néztem ki
belőle. Lenny védőügyvéd – belőle kinéztem.
Kezdtünk közeledni a lényeghez. Mindketten tisztában
voltunk vele. Összefontam a karomat.
– Mesélj Taráról!
– A keresztlányom. Az én feladatom volt, hogy megvédjem.
– Nem értem.
Lenny széttárta a karját.
– Hányszor könyörögtem neked, hogy írjál végrendeletet?
Zavartan néztem rá.
– Hogy jön ez ide?

– Gondold csak végig! Amikor bajba kerültél, a sebészi
gyakorlatodra támaszkodtál, igaz?
– Igen, azt hiszem.
– Ügyvéd vagyok, Marc. Én ugyanezt tettem. Mindketten
meghaltatok. Tara bömbölt a másik szobában. És én, Lenny, az
ügyvéd, azonnal átláttam, mi fog történni.
– Mi?
– Nem írtál végrendeletet. Nem neveztél meg gyámot. Még
mindig nem érted? Ez azt jelentette, hogy Edgarhoz kerül a
lányod.
A szemébe néztem. Erre valóban nem gondoltam.
– Anyád talán tiltakozott volna, de esélye sem lett volna
legyőzni Edgart a vagyonával meg a kapcsolataival.
Gondoskodnia kellett apádról. Hat évvel ezelőtt ittas vezetésen
kapták. Edgar kapta volna a felügyeleti jogot.
Most már értettem.
– És ezt nem hagyhattad.
– Tara keresztapja vagyok. Az a feladatom, hogy
megvédjem.
– És gyűlölöd Edgart.
Megrázta a fejét.
– Dolgozott bennem, amit apámmal művelt? Igen, talán,
egy kicsit. De Edgar Portman gonosz ember. Te is tudod. Nézd
meg, mi lett Monicából. Nem hagyhattam, hogy a te lányodat is
ugyanúgy tönkretegye, mint a sajátját.
– Ezért magaddal vitted.
Lenny bólintott.
– Elvitted Bacardhoz.
– Volt egy ügyfele. Részben tudtam arról, amit csinál, de
azt nem, hogy milyen méretekben. Azt is tudtam, hogy

bizalmasan fogja kezelni az ügyet. Elmondtam neki, hogy a
létező legjobb családot akarom neki. Ne azt nézze, milyen
gazdagok vagy befolyásosak. Csak az számít, hogy jó emberek
legyenek.
– Így került Tansmore-ékhoz.
– Igen. Meg kell értened. Azt hittem, meghaltál. Mindenki
azt hitte. Aztán egy ideig úgy tűnt, hogy túléled, de csak
vegetálni fogsz. Mire rendbe jöttél, már túl késő volt. Nem
árulhattam el senkinek. Biztosan börtönbe kerültem volna.
Tudod, mit jelentett volna az a családomnak?
– El sem tudom képzelni – mondtam gúnyosan.
– Ez nem fair, Marc.
– Nem akarok fair lenni.
– Nem én akartam ezt az egészet! – Most már kiabált. –
Gyanútlanul besétáltam, és egy borzalmas helyzetben találtam
magamat. Azt tettem, amit a legjobbnak ítéltem. A lányodért.
De azt nem várhatod el tőlem, hogy feláldozzam a családomat.
– Inkább feláldoztad az enyémet?
– Akarod hallani az igazságot? Igen, persze. Bármit
odaadnék, hogy megvédjem a gyerekeimet. Bármit. Te talán
nem?
Most rajtam volt a hallgatás sora. Már mondtam: bármikor
hajlandó lennék feláldozni az életemet a lányomért. És ha arra
kerül a sor, bárki másét is.
– Akár hiszed, akár nem, megpróbáltam hideg fejjel
végiggondolni – magyarázta Lenny. – Elemeztem a helyzetet, és
arra jutottam, hogy ha előállok az igazsággal, azzal
tönkreteszem a feleségemet és a négy gyerekemet, a te lányodat
pedig kiragadjuk egy szerető családból. Ha viszont hallgatok... –
Megvonta a vállát. – Tudom, hogy szenvedtél. Nem akartam ezt

tenni veled. Borzalmas volt látni. De te mit tettél volna a
helyemben?
Nem akartam belegondolni.
– Valamit kihagytál – mondtam.
Behunyta a szemét, és motyogott valamit maga elé.
– Mi történt Stacyvel? – kérdeztem.
– Nem akartam, hogy bántódása essék. Úgy történt, ahogy
mondtad. Eladta a fegyvert Monicának, és amikor rájött, mire
kellett neki, iderohant, hogy megállítsa.
– De elkésett?
– Igen.
– Meglátott téged?
Lenny bólintott.
– Elmondtam neki mindent. Segíteni akart, Marc. Ő is látta,
mi a helyes megoldás. De végül a függősége erősebbnek
bizonyult.
– Megzsarolt téged?
– Pénzt kért. Adtam neki. De nem is ez volt a baj. Hanem
az, hogy mindenről tud. Amikor elmentem Bacardhoz,
részletesen beszámoltam neki a történtekről. Meg kell értened.
Azt hittem, meg fogsz halni. Amikor kiderült, hogy nem, biztos
voltam benne, hogy beleőrülsz, ha nem tudod lezárni
magadban. A lányod eltűnt. Beszéltem Bacarddal a dologról. Ő
találta ki, hogy tegyünk úgy, mintha elrabolták volna. Sok
pénzt kereshetünk vele.
– Te pénzt kerestél ezen?
Lenny arca megrándult, mintha felpofoztam volna.
– Természetesen nem. A részemet félreraktam Tara
egyetemi tanulmányaira. De a színlelt gyerekrablás ötlete
nekem is tetszett. Azt akartuk, hogy a végén úgy tűnjön,

mintha Tara meghalt volna. Te lezárhatod magadban az ügyet.
Ráadásul megfejjük Edgart, és legalább a pénz egy részét
eljuttatjuk Tarának. Úgy tűnt, mindenki jól jár.
– Mégsem így lett.
– Mégsem így lett, mert amikor tudomást szereztek
Stacyről, úgy döntöttek, hogy nem bízhatnak egy drogosban. A
többi te is tudod. Pénzzel magukhoz csábították. Gondoskodtak
róla, hogy felvegye a bank biztonsági kamerája, amikor fel
akarja váltani, majd, anélkül, hogy nekem szóltak volna,
megölték.
Elgondolkodtam. Próbáltam elképzelni Stacy utolsó perceit
abban a faházban. Vajon tudta, hogy meg fog halni? Vagy azt
hitte, ez is csak újabb trip, amelyből majd magához tér?
– Te szivárogtattál, igaz?
Lenny nem válaszolt.
– Te mondtad el nekik, hogy szóltunk a rendőrségnek.
– Hát nem érted? Úgysem számított. Fel sem merült, hogy
visszaadják Tarát. Addigra már Tansmore-éknál volt. A
váltságdíj átadása után azt hittem, vége, lezártuk az ügyet.
– Akkor mi történt?
– Bacard úgy döntött, eljátssza még egyszer ugyanazt.
– Te is benne voltál? – kérdeztem.
– Nem, teljesen kihagyott belőle.
– Mikor szereztél tudomást róla?
– Amikor elmondtad a kórházban. Dühbe gurultam.
Felhívtam telefonon. Azt mondta, nyugodjak meg, semmilyen
módon nem juthatnak el hozzánk.
– De végül mégis eljutottunk.
Bólintott.
– És te tudtad, hogy egyre közelebb kerültem Bacardhoz.

Mondtam a telefonban.
– Igen.
– Várjunk csak. – Borzongás futott végig a gerincemen. –
Bacard végül el akarta varrni a szálakat. Szólt annak a két
pszichopatának. A nő, Lydia, elment, hogy végezzen
Tatyjanával. Heshy feladata volt Denise Vanech likvidálása. De
amikor megláttam Steven Bacardot, alig néhány perce
halhatott meg. Még vérzett. Egyiküknek sem férhetett bele az
idejébe.
A barátomra néztem.
– Te ölted meg, Lenny?
– Szerinted én így akartam? – vágott vissza dühösen.
– Akkor miért?
– Hogyhogy miért? Én voltam Bacard szabaduló kártyája a
börtönből. Amikor kezdtek rosszra fordulni a dolgok, azt
mondta, vádalkut köt a rendőrséggel, és tanúskodik ellenem.
Elmondja nekik, hogy lelőttelek téged és Monicát, Tarát pedig
elvittem hozzá. Már említettem, hogy a zsaruk utálnak. Túl sok
rosszfiút mentettem már meg a börtöntől. Gondolkodás nélkül
belementek volna az alkuba.
– Börtönbe kerültél volna?
Úgy tűnt, Lenny mindjárt elbőgi magát.
– A gyerekeid szenvedtek volna?
Bólintott.
– Ezért inkább hidegvérrel megöltél egy embert?
– Mi mást tehettem volna? Hiába nézel így rám, a lelked
mélyén te is tudod, hogy ez az igazság. Ez a te szemeted volt, de
nekem kellett eltakarítanom. Mert fontos voltál nekem. Meg
akartam menteni a lányodat. – Elhallgatott, behunyta a
szemét, majd hozzátette: – És tudtam, ha megölöm Bacardot,

azzal talán téged is megmenthetlek.
– Engem.
– Újra elemeztem a helyzetet, Marc.
– Miről beszélsz?
– Véget ért. Bacard meghalt, ezért elvihette a balhét.
Mindenért. Már nem kellett tőle tartanom.
Lenny közelebb lépett hozzám, és megállt előttem. Egy
másodpercig azt hittem, meg akar ölelni, de csak állt
mozdulatlanul.
– Azt akartam, hogy megleld a békédet, Marc. De hiába
vártam rá. Mostanra rájöttem, hogy addig nem fogsz
megnyugodni, amíg meg nem találod a lányodat. Bacard
halálával a családom biztonságba került. Így nem maradt
akadálya annak, hogy megtudd az igazságot.
– Szóval írtál egy névtelen levelet, és Eleanor íróasztalára
csempészted.
– Igen.
Abe szavai jutottak eszembe.
– Rossz eszközöket használtál a jó cél érdekében.
– Képzeld magad a helyembe, Marc. Te mit tettél volna?
– Nem tudom – feleltem.
– Érted tettem.
És az volt a legszomorúbb az egészben, hogy igazat
mondott. Ránéztem.
– Te voltál a legjobb barátom, Lenny. Szeretlek. Szeretem a
feleségedet és a gyerekeidet is.
– Mit fogsz tenni?
– Ha azt felelem, hogy elmondom a rendőrségnek, akkor
engem is megölsz?
– Dehogy.

De bármennyire szerettem, és ő bármennyire szeretett
engem, már nem hittem neki.

Epilógus
Eltelt egy év.
Az első két hónapban minden héten elrepültem St. Louisba,
hogy Abe-bel és Lorraine kitaláljuk, mi legyen. Fokozatosan
haladtunk. Az első néhány alkalommal megkértem őket, hogy
maradjanak a szobában. Idővel Tara hajlandó volt kettesben
eljönni velem a parkba, az állatkerrbe vagy a körhintára, de
közben túl sokszor kereste őket a tekintetével. Kellett neki egy
kis idő, hogy megbarátkozzon velem. Nem hibáztattam érte.
Apám tíz hónappal ezelőtt meghalt. A temetése után vettem
egy házat a Marsh Lane-en, ötven méterre Tansmore-éktól, és
odaköltöztem. Abe és Lorraine fantasztikus emberek. A
„lányunkat” például Tashának hívjuk. A Natasha és a Tara
kompromisszumos megoldása. A bennem élő rekonstrukciós
sebésznek kimondottan tetszik az ötlet. Egyelőre minden jól
alakul. Nem firtatom, hogy miért, próbálom élvezni a helyzetet.
Anyám vett egy lakást, és ő is ideköltözött. Apa halála után
már nem volt miért Kasseltonban maradnia. Annyi tragédia
után – apám egészségi állapota, Stacy, Monica, a támadás, az
emberrablás – mindkettőnknek szüksége volt egy új esélyre.
Örülök, hogy itt él a közelünkben. Anya megismerkedett egy Cy
nevű pasival, és nagyon boldog vele. Kedvelem Cyt, és nem csak
azért, mert bérlete van a Rams meccseire. Sokat nevetnek. Már
majdnem elfelejtettem, milyen anyám nevetése.
Verne-nel viszonylag gyakran beszélünk. Tavasszal
lakóautóba ültek a családdal, és meglátogattak bennünket.
Remek hetet töltöttünk együtt. Verne elvitt horgászni,

életemben először. Tetszett. Megígérte, hogy legközelebb
vadászni megyünk. Mondtam neki, hogy szó sem lehet róla, de
Verne nagyon meggyőző tud lenni.
Edgar Portmannel nem sűrűn beszélek. Mindig küld
ajándékot Tasha születésnapjára. Kétszer fel is hívott.
Remélem, hamarosan eljön, hogy megismerkedjen az
unokájával. De túl sok bűntudat van mindkettőnkben. Lehet,
hogy Monica labilis volt. Lehet, hogy nem mi tehettünk róla.
Tudom, hogy sok pszichiátriai probléma testi okokra vezethető
vissza, és inkább adódik hormonális zavarokból, mint
elszenvedett sérelmekből. Elképzelhető, hogy semmit sem
tehettünk volna érte. De bármi volt is az eredete, az igazság az,
hogy mindketten cserbenhagytuk Monicát.
Zia először rosszul fogadta, amikor bejelentettem, hogy
elmegyek, de aztán meglátta benne a lehetőséget. Felvett egy új
orvost maga mellé. Úgy hallom, egész jó sebész. Megnyitottam a
SegítsÚjÉletetAdni St. Louis-i irodáját. Eddig úgy tűnik, itt is
van rá igény.
Lydia – vagy Larissa Dane, ha úgy tetszik – meg fogja
úszni. A gyilkosság vádja alól menekülve fejest ugrott a
„bántalmaztak és kényszerítettek” sztoriba, és két lábra
érkezett belőle. Ismét híresség lett belőle, a rejtélyes Trixie
visszatért. Lydia szerepelt Oprah műsorában, mintegy
vezényszóra kezdett sírni, amikor szóba került az évekig tartó
rettegés Heshy oldalán. A képernyőn megjelent a férfi arcképe.
A közönségnek elakadt a lélegezte. Heshy förtelmesen ronda.
Lydia viszont gyönyörű. A világ neki hisz. Azt beszélik,
hamarosan tévéfilm készül az életéből.
Ami a csecsemőkereskedelmet illeti, az FBI úgy döntött,
„betartatja a törvényt”, és felelősségre vonja a bűnösöket –

vagyis Steven Bacardot és Denise Vanechet. Mindketten
meghaltak. A rendőrség hivatalosan még mindig keresi a
nyilvántartásokat, de igazából senki nem akarja bolygatni,
melyik gyerek hová került. Azt hiszem, így a legjobb.
Rachel teljesen felépült a sérüléseiből. A fülén én hajtottam
végre a rekonstrukciós műtétet. Bátorsága komoly
sajtóvisszhangot
kapott.
Elismerték
érdemeit
az
emberkereskedő maffia lekapcsolásában. Az FBI visszavette
soraiba. Rachel St. Louisba kérte magát. Együtt élünk.
Szerelmes vagyok belé. El sem tudják képzelni, mennyire
szeretem. De ha teljes hepiendre számítanak, azzal sajnos nem
szolgálhatok.
Boldog vagyok Rachellel. Nem tudom elképzelni nélküle az
életemet. Fizikai rosszullét fog el a gondolatra, hogy esetleg
elveszíthetem. Mégsem vagyok biztos benne, hogy ez elég. Túl
sok mindent cipelünk magunkkal. Összezavarja a dolgokat.
Megértem, miért hívott fel annak idején késő éjszaka és aztán
miért jött el a kórházhoz – ugyanakkor azt is tudom, hogy végül
ezek az események vezettek a tragédiához. Természetesen, nem
okolom ezért Rachelt. De van ennek egy másik olvasata is.
Monica halála adott a kapcsolatunknak még egy esélyt. Fura
érzés. Próbáltam ezt elmagyarázni Verne-nek, amikor
meglátogatott. Azt mondta, seggfej vagyok. Valószínűleg igaza
van.
Csöngetnek. Valaki megrántja a nadrágom szárát. Igen,
Tasha az. Mostanra teljesen megszokta az új életét. A gyerekek
könnyebben alkalmazkodnak, mint a felnőttek. Rachel a
kanapén ül lábát maga alá húzva. Ránézek, aztán Tashára, és
átjár a boldogság és a félelem csodás egyvelege. Ők ketten – a
boldogság és a félelem – kéz a kézben járnak. Ritkán fordulnak

elő egymás nélkül.
– Egy pillanat, tökmag – mondom Tashának. – Előbb
megnézzük, ki az, jó?
– Jó.
A UPS kézbesítője. Csomagokat hozott. Amikor a feladó
nevére pillantok, ismerős nyilallást érzek a szívemben. A kis
matrica elárulja, hogy Lenny és Cheryl Marcus küldték a
csomagokat a New Jersey-i Kasseltonból.
Tasha felnéz rám.
– Az én ajándékom?
Nem beszéltem a rendőrségnek Lennyről. Egyébként sem
volt ellene más bizonyíték a nekem tett vallomásán kívül. Az
pedig édeskevés a bíróságon. De nem ezért döntöttem a
hallgatás mellett.
Azt gyanítom, Cheryl tudja az igazságot. Talán kezdettől
fogva tudta. Eszembe jut az arca, ahogy a lépcsőn tetején állva
ránk ripakodott, amikor Rachellel megérkeztünk hozzájuk az
éjszaka közepén, és nem tudom eldönteni, hogy a harag vagy a
félelem beszélt belőle. Utóbbira gyanakszom.
A helyzet az, hogy Lenny igazat mondott. Értem tette. Mi
lett volna, ha egyszerűen sarkon fordul, és elmegy aznap reggel?
Nem tudom. Talán még rosszabbul alakult volna minden.
Lenny azt kérdezte, én nem ugyanezt tettem volna-e a
helyében. Akkor még valószínűleg nem. Mert nem voltam elég jó
ember hozzá. Verne minden bizonnyal igen. Lenny próbálta
megóvni a lányomat anélkül, hogy feláldozná a saját családját.
Csak elcseszte.
Átkozottul hiányzik. Arra gondolok, milyen fontos szerepet
játszott az életemben. Néha felemelem a telefont, és
feltárcsázom a számát. De sosem várom meg, hogy kicsöngjön.

Tudom, hogy soha többé nem beszélek Lennyvel. Soha. És ez
pokolian fáj.
De sokszor eszembe jut a kis Conner érdeklődő arca a
futballmeccsen. Eszembe jut Kevin, amint futballozik, eszembe
jut Marianne klórszagú haja a reggeli úszás után. Eszembe jut,
mennyire megszépült Cheryl a gyerekek után.
Lenézek a lányomra. Biztonságban van mellettem. Tasha
még mindig a csomagokat bámulja. Ajándék a keresztapjától.
Emlékszem, amikor Abe felkeresett azon a napon a
Marriottban. Azt mondta, a jó cél sosem szentesítheti a rossz
eszközöket. Sokat gondolkodtam ezen, mielőtt eldöntöttem, mit
tegyek Lennyvel kapcsolatban.
Végül arra jutottam, hogy teljesen kiszámíthatatlan lenne
az eredmény.
Néha összezavarodom. Rossz eszközök a jó cél érdekében
vagy jó eszközök a rossz cél érdekében? Vagy a kettő ugyanaz?
Monica azt akarta, hogy szeressék, ezért átvert engem, és
teherbe esett. Ezzel kezdődött minden. De ha nem így tett
volna, akkor most nem állna mellettem a világ legcsodálatosabb
teremtése. Jó cél? Rossz cél? Ki tudná megmondani?
Tasha oldalra billenti a fejét, és fintorog.
– Apa?
– Nincs benne semmi, életem – mondom kedvesen.
Tasha látványosan megvonja a vállát. Rachel felnéz. Látom
a nyugtalanságot az arcán. Fogom a csomagot, és felrakom a
gardrób legfelső polcára. Azután becsukom az ajtót, és
felemelem a lányomat.

Köszönetnyilvánítás
A szerző – imádok egyes szám harmadik személyben hivatkozni
magamra – ezúton szeretne köszönetet mondani az alábbi
szakértők segítségéért: dr. Steven Miller, a New York-i
Presbiteriánus Kórház igazgatója; Christopher J. Christie, New
Jersey állam államügyésze; dr. Anne Armstrong-Coben, a
Newarki Covenant House egészségügyi igazgatója; dr. Lois
Foster Hirt, fogorvos; Jeffrey Bedford, FBI; Gene Riehl, FBI
(nyugalmazott); Andrew McDade, sógor és reneszánsz ember.
Minden hibáért kizárólag ők a felelősek. Elvégre ők a szakértők,
nem? Miért kéne nekem tartanom a hátamat?
Valamint szeretnék köszönetét mondani az alábbi személyeknek:
Carole Baron, Mitch Hoffman, Lisa Johnson és mindenki a
Dutton and Penguin Groupnál; Jón Wood, Susan Lamb,
Malcolm Edwards, Anthony Cheetham, Juliet Ewers, Emily
Furniss és mindenki az Orionnál; illetve a mindig megbízható
Aaron Priest, Lisa Erbach Vance, Maggie Griffin és Linda
Fairstein.
Ja, és természetesen nagy köszönet Katharine Foote-nak és
Rachel Cooke-nak, amiért felszabadítottak, és segítettek átjutni az
utolsó akadályon.

