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› 1 ‹ 

Otto Burke, a smúzolás nagymestere szintet emelt. 
– Ugyan már, Myron – unszolta pünkösdistákat megszégyenítő 
buzgalommal. – Egész biztosan megegyezésre jutunk. Ti is engedtek 
egy keveset, mi is engedünk egy keveset. A Titans egy csapat. 
Átfogóbb értelemben azt szeretném, ha mindannyian egy csapat 
lennénk… Téged is beleértve. Legyünk igazi csapat, Myron! Mit 
mondasz erre? 

Myron Bolitar egymáshoz illesztette az ujjhegyeit. Valahol azt 
olvasta, hogy így megfontoltabbnak tűnik az ember, ő viszont ostobán 
érezte magát. 

– Mit sem szeretnék jobban, Otto – felelte, és ezredjére is 
értelmetlenül visszadobta a labdát. – Komolyan ezt szeretném. De mi 
már engedtünk, amennyit lehet. Most ti következtek. 

Otto élénken bólogatott, mintha csak egy Szókratészt megszégyenítő 
filozófiai poént sütöttek volna el. Félrebillentette a fejét, kimerevített 
mosolyát a csapata vezetőedzője felé irányozta. 

– Te mit gondolsz, Larry? 
Larry Hanson a szerepének megfelelően rácsapott az asztalra az 

öklével, amelyet olyan dús szőr borított, hogy a viselője hörcsögnek is 
beillett volna. 

– Bolitar elmehet a pokolba! – üvöltötte, eljátszva, hogy totálisan 
berágott. – Érted, Bolitar? Érted, amit mondok? Menj a pokolba! 

– Menj a pokolba – ismételte el bólogatva Myron. – Vettem. 
– Ne add nekem itt a nagyokost! Oké? Válaszolj, hogy a rosseb essen 

beléd! Okoskodni akarsz velem? 
Myron ránézett. 
– Mákszem ragadt a fogaid közé. 
– Istenverte okoskodó! 
– Te pedig jól mutatsz, mikor dühös vagy. Az egész arcod felragyog. 
Larry Hanson szeme kikerekedett. Egy pillanatra oldalra fordult, a 

főnöke felé, aztán a tekintetét ismét Myronra szegezte. 
– Ez kurvára nem a te súlycsoportod, Bolitar. És ezt te is jól tudod. 
Myron nem felelt. Larry Hansonnak bizonyos fokig voltaképp igaza 



volt: Myron nem a saját súlycsoportjában küzdött. Két éve foglalkozott 
sportképviselettel. A legtöbb ügyfele határesetnek számított – akik még 
épp bekerültek a keretbe, és a liga minimumszintjét teljesítették. 
Ráadásul az amerikai foci távol esett az ő szakterületétől. Mindössze 
három NFL-játékost képviselt, és közülük csak egy tartozott a kezdők 
közé. Myronnal szemben most a harmincegy éves csodagyerek és az 
NFL legfiatalabb csapattulajdonosa, Otto Burke ült Larry Hansonnal, a 
mára ügyvezetővé avanzsált egykori futball-legendával együtt, és egy 
olyan megegyezésről tárgyaltak, amely még az ő tapasztalatlan kezei 
közt is az NFL történetének legnagyobb összegű újoncszerződtetése 
lenne. 

Igen, neki – Myron Bolitarnak – sikerült megszereznie Christian 
„Tuti Befektetés” Steele-t. Az irányítót, aki kétszer is elnyerte a 
Heisman-trófeát. Aki egymás után háromszor az AP- és a UPI-rangsor 
élén végzett. Akit négy egymást követő évben beválogattak az egyetemi 
álomkeretbe. A színjeles, jóképű, értelmes, illedelmes és fehér (hé, ez 
igenis számít) srácot. 

De mindennél többet jelentett, hogy Steele Myroné volt. 
– Az ajánlat az asztalon hever, uraim – folytatta Myron. – Szerintünk 

több mint méltányos. 
Otto Burke a fejét csóválta. 
– Egy rakás szar! – ordította Larry Hanson. – Istenverte idióta vagy, 

Bolitar. Tönkrevágod a kölyök karrierjét. 
Myron szélesre tárta a karját. 
– Csoportölelés? 
Larry már épp megint elkáromkodta volna magát, de Otto csillapítón 

felemelte a kezét. Aktív játékos korában Larryt teljes testes ütközéssel 
sem tudta megállítani Dick Butkus és Ray Nitschke. Most ez az alig 
hatvannyolc kilós harvardi diplomás egyetlen intéssel elhallgattatta. 

Otto Burke előrehajolt. Egy pillanatra sem tűnt el az arcáról a mosoly, 
egy pillanatra sem hagyta abba a gesztikulálást, mindvégig 
szemkontaktust tartott – mintha Anthony Robbins személyiségfejlesztő 
programjának megelevenedett tévéshopreklámja lett volna. Pokolian 
zavaró volt. Otto kistermetű, törékenynek tűnő férfi volt, a legapróbb 
ujjakkal, amelyeket Myron valaha látott. Heavy metalosan 
megnövesztett, sötét haja a vállát verdeste. Babaarcát hülye kis 
kecskeszakáll ellenpontozta, amit mintha ceruzával firkantottak volna 



fel. Elképesztően hosszú cigarettát szívott, vagy csak tömzsi ujjai közt 
tűnt hosszúnak. 

– Figyelj, Myron – szólalt meg Otto –, beszéljünk értelmes emberek 
módjára, jó? 

– Értelmes emberek módjára. Rendben. 
– Nagyszerű, Myron, ez sokat fog segíteni. Az a helyzet, hogy 

Christian Steele ismeretlen, kipróbálatlan tényező. Még profi mez sem 
volt rajta… Könnyen lehet, hogy ő lesz az évszázad bukása. 

Larry felhorkantott. 
– Ilyesmivel neked is volt már dolgod… olyan játékosokkal, akik 

végül nem vitték semmire. Akik idő előtt bedobják a törülközőt. 
Myron ügyet sem vetett rá. Sokszor próbálták sértegetni ezzel. Már 

nem zavarta. 
– Nem kizárt, hogy a valaha élt legkiválóbb irányítót sikerül 

leigazolnotok – felelte rezzenéstelen arccal. – Három játékost 
cseréltetek, és feladtatok hatot, hogy megszerezhessétek a jogait. 
Mindezt nem csináltátok volna meg, ha nem hinnétek a képességeiben. 

– De ez az ajánlat mégsem… – Otto kivárt, felnézett, mintha a 
mennyezet lapjain kereste volna a megfelelő szót – …ésszerű. 

– Én inkább faszságnak nevezném – tette hozzá Larry. 
– Végleges – jelentette ki Myron. 
Otto zavartalan mosollyal a fejét csóválta. 
– Beszéljük át, oké? Vizsgáljuk meg minden lehetséges szemszögből! 

Te még újonc vagy ebben… exsportoló, aki menedzserként szeretne 
szerencsét próbálni. Ezt tisztelem benned. Fiatalemberként belevágsz 
ebbe. A francba is, ez csodálatra méltó dolog. De tényleg. – Myron 
lenyelte, amit mondani akart. Megjegyezhette volna, hogy ő meg Otto 
egyidősek, de imádta, ha atyáskodnak vele. Akad talán, aki nem így van 
ezzel? – Ha ezt most elszúrod – folytatta Otto –, az végérvényesen 
tönkreteheti a karrieredet. Érted, mire gondolok? Rengetegen érzik már 
most is úgy, hogy nem vagy elég felkészült ahhoz… hogy egy ilyen 
kiemelt ügyféllel foglalkozz. Én persze nem tartozom közéjük. 
Kifejezetten eszesnek tartalak. Dörzsöltnek. Viszont a mostani 
viselkedésed… – Úgy csóválta a fejét, akár egy pedagógus, aki 
kiábrándult a kedvenc tanítványából. 

Larry felállt, mérgesen bámult le Myronra. 
– Nem lenne érdemes valami jó tanáccsal ellátnod a kölyköt? – 



kérdezte. – Ajánlhatnád neki, hogy kerítsen magának egy valódi 
ügynököt. 

Myron előre felkészült erre a „jó zsaru, rossz zsaru” játékra. 
Valójában rosszabbra számított – ám Larry Hanson mindeddig nem 
intézett támadást senki édesanyjának szexuális étvágya ellen. Myronnak 
mindazonáltal szimpatikusabb volt a rossz zsaru a jó zsarunál. Larry 
Hanson szemből támadott, jól láthatóan és kezelhetően. Otto Burke a 
kígyóktól nyüzsgő rét volt, ahova még robbanóaknákat is telepítettek. 

– Akkor, azt hiszem, nincs több megbeszélnivalónk – állapította meg 
Myron. 

– Szerintem nem lenne szerencsés kitartanotok emellett – válaszolta 
Otto. – Beszennyeződhet Christian makulátlan hírneve. Árthat a 
reklámszerződéseinek. Mindkettőtöknek igencsak sokba kerülhet. Nem 
szívesen veszítenél pénzt ezen, Myron. 

Myron ránézett. 
– Nem? 
– Bizony nem. 
– Ezt gyorsan lejegyezhetném magamnak? – Felkapott egy ceruzát, 

és írni kezdett. – Nem… szívesen… veszítenék… pénzt… ezen. – 
Rávigyorgott a két férfira. – Ma rengeteg tanácsot megszívlelek, mi? 

– Istenverte okoskodó – morogta Larry. 
Otto mosolya még mindig nem kapcsolt át robotpilótáról. 
– Ha megkockáztathatom – folytatta –, szerintem Christiannek 

mielőbb meg kéne állapodnia. 
– Ó? 
– Akadnak páran, akiknek komoly fenntartásaik vannak a jövőjét 

illetően… Vannak néhányan… – Otto hosszan beleszívott a 
cigarettájába –, akik szerint köze volt annak a lánynak az eltűnéséhez. 

– Ah – mondta erre Myron – ez már jobban hasonlít. 
– Mire hasonlít jobban? 
– A sárdobálásra. Egy pillanatig azt gondoltam, nem kérek eleget. 
Larry Hanson Myron felé bökött a hüvelykujjával. 
– Te hinni tudsz ebben a rohadt széplélekben, akit dédelgetünk? Elég 

egy megalapozott felvetés Christian exribancával kapcsolatban, ami 
közvetlenül a kölyök propagandaértékét kérdőjelezi meg… 

– Szánalmas pletykák – vágott a szavába Myron. – Senki sem hitte el. 
A nyilvánosság inkább még jobban átérezte Christian tragédiáját. Kathy 



Culvert pedig ne hívd ribancnak! 
Larry felvonta az egyik szemöldökét. 
– Hohó, milyen érzékenyek vagyunk – mondta –, pedig csak egy 

züllött senkiről van szó. 
Myron arckifejezése nem változott. Kathy Culverrel öt éve 

ismerkedett meg, amikor a lány másodikos gimis volt, de már bimbózó 
szépség. Akárcsak a nővére, Jessica. Tizennyolc hónappal ezelőtt Kathy 
titokzatos körülmények között eltűnt a Reston Egyetem kampuszáról. 
Senki  sem  tudta,  hol  lehet,  és  mi  történhetett  vele.  A  sztorijából  nem  
hiányoztak a média kedvenc témái: a szép egyetemista lány, a 
futballsztár vőlegény Christian Steele személyében, a regényíróként 
ismert nővér, Jessica Culver, és a pikantéria kedvéért szexuális 
támadásra erősen utaló jelek. A sajtó ráharapott az ügyre. Úgy csaptak 
le rá, akár a kiéhezett rokonok a halotti toros svédasztalra. 

Ám nemrégiben újabb tragédia sújtotta a Culver családot. Adam 
Culvert, Kathy édesapját három nappal ezelőtt este meggyilkolták egy – 
a rendőrségi jelentésben „félresiklottnak” nevezett – rablásban. Myron 
mindenáron szeretett volna kapcsolatba lépni a családdal, többet tenni a 
puszta részvétnyilvánításnál, de úgy határozott, hogy inkább távol tartja 
magát, mivel nem tudta, vajon szívesen fogadnák-e, sőt, meglehetősen 
biztosra vette, hogy nem. 

– Nos, ha… 
Kopogtak. Az ajtó résnyire kinyílt, és Esperanza dugta be a fejét. 
– Telefonon keresnek, Myron – szólt be. 
– Hagyjon üzenetet! 
– Szerintem jobb, ha személyesen beszélsz vele. 
Esperanza nem tágított az ajtónyílásból. Sötét szeme semmit sem 

árult el, azonban Myron megértette. 
– Ha megbocsátotok egy pillanatra – mondta. 
A nő félrecsusszant az ajtóból. 
Larry Hanson elismerően füttyentett. 
– Micsoda dögös csaj, Bolitar! 
– Hú, kösz, Larry. Rengeteget jelent, hogy a te szádból hallom ezt. – 

Felállt. – Mindjárt visszajövök. 
– Nincs időnk egész nap itt verni a farkunkat. 
– Ebben egészen biztos vagyok. 
Kiment a tárgyalóból, és Esperanzát az íróasztalánál találta. 



– A kenyéradód – közölte a nő. – Azt mondta, sürgős. 
Christian Steele. 
Filigrán alkatából kiindulva senki sem sejtette volna, hogy Esperanza 

egykor hivatásos pankrátor volt. Három éven át Little Pocahontas néven 
ismerték őt a szorítóban. A tény, hogy Esperanza Diaz latin-amerikai 
származású volt, és egyetlen csepp indián vér sem csörgedezett az 
ereiben, láthatóan a legkevésbé sem zavarta a MOS (Mesés és Okos 
Pankrátorhölgyek) szervezetét. Elhanyagolható részletkérdésnek 
tartották ezt: latin-amerikai, indián, mi a különbség? 

Pankrátori pályafutásának csúcsán az USA minden arénájának 
kijelzőjén ugyanaz a felirat volt olvasható. Esperanza („Pocahontas”) 
mindig ugyanolyan mokaszinban és rojtos szarvasbőr ruhában lépett ki, 
hosszú fekete haját pedig ugyanolyan fejpánttal kötötte félre sötét 
arcából. A szarvasbőr ruha lekerült róla az összecsapás előtt, helyette 
jóval lengébb és kevésbé hagyományosan indián gönc maradt. 

A hivatásos pankrátorok meccsei meglehetősen egyszerű 
forgatókönyvet követnek, fájdalmasan kevés variációs lehetőséggel. 
Némelyik versenyző gyenge harcos, mások elszántak. Pocahontas az 
utóbbiak közé tartozott, a közönség kedvence volt. Szimpatikus volt, 
kistermetű és gyors, a teste pedig rendkívül feszes. Mindenki imádta őt. 
Rendre az ügyességével fordított a helyzeten, amikor az ellenfelei 
valami sportszerűtlennel próbálkoztak – homokot szórtak a szemébe, 
félelmetes idegen tárgyat használtak, amit a bírón kívül mindenki 
rögtön kiszúrt. Azután a gonosz ellenfele behívta két haverját, és 
hárman összefogva támadtak rá szegény kis Pocahontasra, hogy a 
mérkőzésvezetők határozott döbbenetét és bosszúságát kiváltva – hiába 
nézték végig ugyanezt a jelenetet az előző meg az azt megelőző héten is 
– könyörtelenül nekimenjenek a bátor szépségnek. Amikor végképp 
úgy tűnt, hogy nem maradt remény, az öltözőből kirontott a Big Chief 
Mama nevű óriási teremtés, és megszabadította a szörnyetegektől a 
védtelen Pocahontast. Big Chief Mama és Little Pocahontas együttesen 
felülkerekedtek a gonosz erőin. 

Durván szórakoztató. 
– Bekapcsolnád az irodámba? – kérte Myron. 
Az irodájába belépvén megpillantotta a szüleitől ajándékba kapott 

névtáblát az íróasztalán: 

MYRON BOLITAR 



SPORTÜGYNÖK 

A fejét csóválta. Még mindig nem tudta elhinni, hogy bárki képes a 
Myron nevet adni a gyerekének. Amikor a családja New Jersey-be 
költözött, az új középiskolájában mindenkinek azt mondta, hogy Mike-
nak hívják. Teljes csőd. Aztán próbálta Mickey-nek becéztetni magát. 
Ez sem jött be. Mindenki visszatért a Myronhoz; a név, akár egy 
horrorfilmbeli szörnyeteg, nem volt hajlandó elpusztulni. 

Egyszóval: nem, sosem bocsátott meg a szüleinek. 
Felvette a telefont. 
– Christian? 
– Mr. Bolitar? Maga az? 
– Igen. És kérlek, hívj csak… Myronnak! – Elfogadni a 

megváltoztathatatlant bölcsességre vall. 
– Elnézést, amiért megzavartam. Tudom, mennyire elfoglalt. 
– Épp a szerződésedről tárgyalok. A szomszéd szobában Otto Burke 

és Larry Hanson ül. 
– Igazán nagyra értékelem, Mr. Bolitar, de ez rendkívül fontos. – A 

hangja reszketett. – Most rögtön találkoznom kell magával. 
Myron a másik kezébe vette át a kagylót. 
– Valami baj van, Christian? 
Micsoda éleslátás. 
– Nos… ez nem igazán telefontéma. El tudna jönni hozzám a 

kampuszba? 
– Persze. Semmi gond. Hánykor? 
– Azonnal, ha kérhetem. – Nem… nem tudom, mire véljem ezt. 

Szeretném, ha maga is látná. 
Myron mély lélegzetet vett. 
– Semmi gond. Kidobom Ottót és Larryt. Ez erősíteni fogja a 

tárgyalási pozíciónkat. Egy óra múlva ott leszek. 

►►► ◄◄◄ 

Tovább tartott. 
Myron belépett a Negyvenhatodik utcán lévő Kinney mélygarázsba, 
nem messze a Park Avenue-n lévő irodájától. Odabiccentett Mariónak, 
a garázsőrnek, elsétált az ártáblázat mellett, amelynek az alján apró 
betűkkel figyelmeztetés állt: „Az árak a 97 százalékos adót nem 



tartalmazzák!”, aztán megindult az alsó szinten parkoló kocsijához. Egy 
Ford Taurushoz. Az elsődleges pipimágneshez. 

Épp kinyitni készült az ajtót, amikor sziszegő hangra lett figyelmes. 
Mint egy kígyó. Vagy inkább, mint a kocsikerékből kiszökő levegő. A 
hang a jobb hátsó kerékből származott. Egy gyors vizsgálat 
egyértelművé tette számára, hogy a gumit felvágták. 

– Szia, Myron! 
Myron hátrapördült. Két férfi vigyorgott rá. Az egyikük méretei egy 

kisebb harmadik világbeli országéval vetekedtek. Myron nagydarab volt, 
százkilencvenhárom centis, és több mint kilencven kilót nyomott, de ez 
a fickó legalább százkilencvennyolc centi magas és közel száznegyven 
kiló lehetett. Nagy teljesítményű súlyemelő, akinek az egész teste úgy 
dagadozott, mintha felfújható mentőövet viselt volna a ruhái alatt. A 
másik fazon átlagos testfelépítésű volt, és fedora kalapot viselt. 

A drabális fickó döngő léptekkel megindult Myron kocsija felé. Két 
karja mereven himbálózott az oldalán. A fejét folyamatosan félrehajtva 
tartotta, és azt ropogtatta, ami a normál emberi anatómia szerint a nyaka 
lett volna. 

– Gond van az autóval? – kérdezte kuncogva. 
– Defekt – felelte Myron. – Van egy pótkerék a csomagtartóban. 

Cseréld ki! 
– Nem hinném, Bolitar. Ezt csak amolyan apró figyelmeztetésnek 

szántuk. 
– Tényleg? 
Az eleven lakóház megragadta Myron hajtókáját. 
– Tartsd távol magad Chaz Landreaux-tól! Már aláírt. 
– Előbb cseréld ki a kereket! 
A vigyor még szélesebbre húzódott. Ostoba és kegyetlen volt. 
– Legközelebb nem leszek ilyen kedves. – Egy kissé erősebben 

szorította a hajtókát, egymáshoz gyűrte az öltönyt és a nyakkendőt. – 
Megértetted? 

– Nyilván tisztában vagy vele, hogy a szteroidoktól összemennek a 
golyóid. 

A férfi arca elvörösödött. 
– Ó, tényleg? Talán be kéne törnöm a pofádat, he? Vagy inkább 

péppé verjelek? 
– Péppé? 



– Aha. 
– Csodás metafora, de komolyan. 
– Menj a büdös picsába! 
Myron felsóhajtott. Aztán ugyanebben a pillanatban mintha az egész 

teste egyszerre lendült volna mozgásba. Indításként hatalmasat 
belefejelt a nagydarab férfi orrába. Szortyogó hangot lehetett hallani, 
mint amikor bogarakra taposnak rá. Vér ömlött ki az orrlyukakból. 

– Te szemét… 
Myron átkarolta a nagydarab fickó tarkóját, hogy kitámaszthasson, 

aztán az ádámcsutka alatti puha részbe csapott a könyökével, és kis 
híján teljesen behorpasztotta a fickó légcsövét. Ezt fájdalmas, hörgő 
fulladozás  követte.  Aztán  néma  csend.  Myron  a  tenyere  élével  még  
rácsapott a fickó tarkójára, közvetlenül a koponya alatt. 

A drabális férfi úgy csuklott össze a földön, mint egy zsák nedves 
homok. 

– Jól van, ennyi elég! 
A fedora kalapos férfi közelebb lépett, a kezében pisztoly, amit 

Myron mellkasának szegezett. 
– Hátrébb, de rögtön! 
Myron hunyorogva méregette. 
– Az tényleg egy fedora kalap? 
– Azt mondtam, hátrébb! 
– Jól, van, jól van, hátrálok. 
– Erre semmi szükség nem volt – mondta a kisebbik fazon, már-már 

gyerekes sértődöttséggel. – Csak a munkáját végezte. 
– Meg nem értett kamasz – tette hozzá Myron. – Most rettenetesen 

érzem magam. 
– Csak tartsd távol magad Chaz Landreaux-tól, jól van? 
– Nincs jól. Üzenem Roy O’Connornak, hogy nincs jól. 
– Hé, nem arra béreltek fel, hogy választ is vigyek… Nekem az 

üzenetet kellett átadnom. 
A fedora kalapos férfi ezután szó nélkül talpra segítette kiütött 

barátját. A nagydarab fickó fél kezét az orrára szorítva odatámolygott a 
kocsijukhoz, a másik kezével pedig a torkát masszírozta. Az orra betört, 
de a légcsöve sokkal jobban fog fájni, különösen nyeléskor. 

Beszálltak, és sietve elhajtottak. Nem maradtak ott kicserélni Myron 
kocsijának a kerekét.  



› 2 ‹ 

Myron feltárcsázta Chaz Landreaux telefonszámát az autótelefonjával. 
Mivel nem lehetett volna megvádolni azzal, hogy van műszaki érzéke, 

Myronnak a hívás előtt fél órájába telt kicserélni a kereket. Az első 
kilométereket egészen lassan tette meg: attól félt, a keze munkája arra 
ösztökéli a kereket, hogy lecsússzon a tengelyéről, és önállósítsa magát. 
Amikor már valamivel biztosabbnak érezte a helyzetet, felgyorsított, és 
megindult vissza a Christian kollégiumához vezető úton. 

Chaz felvette a telefont, Myron pedig gyorsan felvázolta, mi történt. 
– Már jártak nálam – közölte vele Chaz. A háttérben irdatlan lárma: 

egy csecsemő sírt fel; valami leesett, és összetört; gyerekek nevetgéltek. 
Chaz hátrakiáltott, hogy hallgassanak már el. 

– Mikor? 
– Egy órája. Három férfi. 
– Bántalmaztak? 
– Á, dehogy. Csak lefogtak, és megfenyegettek. Azt mondták, eltörik 

a lábam, ha nem tartom magam a szerződéshez. 
Eltörik a lábát, gondolta Myron. Mennyire eredeti! 
Chaz Landreaux végzős kosaras volt a Georgia Állami Egyetemen, és 

valószínűleg első körben kiválasztja valamelyik NBA-csapat. Szegény 
családból származott, Philadelphia bérháznegyedéből. Hat fivére és két 
lánytestvére volt, apa nélkül. Tizedmagával egy olyan részen lakott, 
amit – ha merészen felújítanának – egy napon talán jótékonyan „a 
szegények gettójának” nevezhetnek el. 

Még elsőéves korában megkereste őt a Roy O’Connor nevű 
nagymenő ügynök egyik embere – négy évvel azelőtt, hogy Chaz 
hivatalosan szóba állhatott volna bármiféle ügynökkel. A férfi előre 
ötezer dolláros „opciót” ajánlott fel neki havi kétszázötven dolláros 
részletekben, ha a srác aláír egy szerződést, amely szerint O’Connort 
bízza meg az ügynöki teendők ellátásával, amint profi lesz belőle. 

Chaz összezavarodott. Tudta, hogy az NCAA szabályai tiltják, hogy 
szerződést írjon alá, amíg szabadon leigazolható. A megállapodást 
érvénytelennek nyilvánítanák. De Roy embere biztosította róla, hogy ez 
nem jelenthet gondot. Egyszerűen későbbre dátumozzák majd a 



szerződését, az utolsó egyetemi évre. Egy széffiókban helyezik el a 
papírokat, amíg el nem érkezik az idő. Senki sem fogja megneszelni. 

Chaz nem volt ennyire biztos ebben. Tudta, hogy nem törvényes, 
viszont azzal is tisztában volt, mit jelentene ennyi pénz az édesanyjának 
és a nyolc testvérének, akik egy kétszobás patkányfészekben laktak. 
Ekkor személyesen Roy O’Connor lépett a képbe, és megadta a végső 
lökést: ha Chaz később meggondolná magát, elég, ha visszafizeti az 
összeget, és széttépheti a szerződést. 

Négy évvel később Chaz meggondolta magát. Megígérte, hogy az 
utolsó centig mindent visszafizet. „Szó sem lehet róla – ellenkezett Roy 
O’Connor. – Szerződést kötöttél velünk. Betartod, ami abban áll.” 

A dolog nem számított szokatlan megoldásnak. Ügynökök tucatjai 
jártak el így. Norby Walterst és Lloyd Bloomot, az ország két 
legjelentősebb ügynökét ezért tartóztatták le. A fenyegetés se ment 
ritkaságszámba. Ám általában itt véget is ért az ügy: a fenyegetéssel. 
Egyetlen ügynök sem akarta megkockáztatni, hogy kiteregetik a 
szennyesét. Ha valamelyik kölyök kitartott, az ügynök végül 
visszakozott. 

Roy  O’Connor  viszont  nem  ezt  tette.  Roy  O’Connor  izmozott.  
Myront meglepte a dolog. 

– Szeretném, ha egy időre elutaznál a városból – folytatta Myron. – 
Van hol meghúzódnod? 

– Aha, becuccolok az egyik washingtoni haveromhoz. De mihez 
fogunk most kezdeni? 

– Majd én elintézem. Csak ne mutatkozz! 
– Jól van, oké, vettem. – Aztán: – Ja és még egy dolog… 
– Mondd csak! 
– Az egyik ürge, aki lefogott, azt mondta, ismer téged. Egy 

szörnyeteg volt. De tényleg egy behemót… Dörzsölt képű geci. 
– Elárulta a nevét? 
– Aaron. Azt mondta:„Aaron csókoltat.” 
Myron válla meggörnyedt. Aaron. Egy név a múltból. Ráadásul nem 

különösebben kedvelt név. Roy O’Connor nem egyszerűen izommal 
támogatta meg magát, hanem komoly izommal. 

►►► ◄◄◄ 

Három  órával  azután,  hogy  elindult  az  irodájából,  Myron  eltemette  



magában a mélygarázsban lejátszódott incidens emlékét, és bekopogott 
Christian ajtaján. Dacára annak, hogy két hónapja lediplomázott már, 
Christian továbbra is ugyanabban a kollégiumban lakott a kampuszon, 
ahol végzősként is, és a Reston nyári futballtáborában dolgozott 
tanácsadóként. Két hét múlva kezdődik viszont a Titans minitábora, 
Christian oda készült. Myronnak eszében sem volt várakoztatni őt a 
szerződéskötéssel. 

A fiú azonnal ajtót nyitott. Mielőtt Myron elmagyarázhatta volna, 
miért késett, Christian szólalt meg: 

– Köszönöm, hogy ilyen hamar ide tudott jönni. 
– Ah, persze. Mi sem természetesebb. 
Christian arcán nyoma sem volt a megszokott egészséges színnek. 

Eltűnt a rózsás arcocska, mely gödröcskébe gyűrődött, amikor a srác 
elmosolyodott. Eltűnt a széles, szemérmes mosoly, amitől elájultak az 
egyetemista lányok. Még a híresen biztos keze is jól láthatóan remegett. 

– Jöjjön be! – mondta. 
– Köszönöm. 
Christian szobája sokkal inkább egy 1950-es évekbeli vígjátéksorozat 

díszletéhez  hasonlított,  mint  mai  koleszszobához.  Először  is,  rend  volt  
benne. Be volt ágyazva, a cipők az ágy alatt sorakoztak. Nem hevert 
mocskos zokni a padlón, se alsónadrág, se szuszpenzor. A falakon 
csapatzászlók lógtak. Valódi csapatzászlók. Myron nem akart hinni a 
szemének. Se poszterek, se naptárak Claudia Schiffer, Cindy Crawford 
vagy a Barbi ikrek képeivel. Kizárólag régimódi csapatzászlók. Myron 
hirtelen mintha a Bízd csak az öcskösre! című film Wally Cleaverének 
kollégiumában találta volna magát. 

Christian először semmit se mondott. Csak zavartan ácsorogtak, akár 
két idegen, akik mindenféle ital nélkül leragadtak egymás mellett egy 
koktélpartin. Christian leszegte a tekintetét, akár egy leszidott kisgyerek. 
Nem tett megjegyzést a Myron öltönyét pettyező vérre. Valószínűleg 
észre sem vette. 

Myron  úgy  döntött,  hogy  az  egyik  jól  bevált,  ékesszóló  
társalgásindítójával próbálkozik. 

– Mi a helyzet? 
Christian elkezdett fel-alá járkálni – nem kis teljesítmény volt ez egy 

átlagos fegyvertárolónál alig nagyobb szobában. Myron látta, hogy 
Christian  szeme  ki  van  vörösödve.  Sírt,  és  az  arcán  még  mindig  



látszottak a legördülő könnycseppek nyomai. 
– Mr. Burke mérges volt a félbeszakított megbeszélés miatt? – 

kérdezte Christian. 
Myron vállat vont. 
– Dührohamában ellilult a feje, de túl fogja élni. Semmit nem jelent, 

ne aggódj! 
– A minitábor csütörtökön kezdődik? 
Myron bólintott. 
– Izgulsz? 
– Egy kicsit, talán. 
– Ezért akartál találkozni velem? 
Christian megrázta a fejét. Tétovázott, aztán kibökte: – Nem… nem 

értem ezt, Mr. Bolitar. 
Valahányszor a fiú Mr. Bolitarnak szólította őt, Myron az édesapját 

kereste. 
– Mit nem értesz, Christian? Mi ez az egész? 
A fiú megint habozott. 
– Ez… – Megtorpant, mély levegőt vett, aztán megint 

nekirugaszkodott. – Kathyvel kapcsolatos. 
Myron azt hitte, rosszul hallotta. 
– Kathy Culverrel? 
– Maga ismerte őt – felelte Christian. Myron nem tudta megállapítani, 

kérdezte-e, vagy kijelentette. 
– Annak már jó ideje – válaszolta Myron. 
– Amikor Jessicával járt? 
– Igen. 
– Akkor talán meg fogja érteni. Hiányzik nekem Kathy. Jobban, mint 

bárki el tudná képzelni. Egészen különleges volt. – Myron bátorítóan 
bólintott. Tisztára, mint az a showman, Phil Donahue. Christian egy 
lépést tett hátrafelé, és majdnem beverte a fejét egy könyvespolcba. – 
Mindenki szenzációként kezelte azt, ami történt vele – fogott bele. – 
Írtak róla a bulvárlapok, beszéltek róla az Aktuálisan a kilences 
csatornán. Mindenki játékként kezelte… Mint egy tévéműsort… 
Folyton „álompárnak” meg „idilli párnak” neveztek minket… – Az 
ujjával idézőjeleket rajzolt a levegőbe. – Mintha nem valóságos vagy 
érző emberek lettünk volna… Azt hajtogatták, hogy még fiatal vagyok, 
hamar  túl  teszem  magam  rajta…  Hogy  Kathy  csak  egy  volt  a  millió  



csinos  szőke  közül,  akikből  válogathatok.  Azt  várták  tőlem,  hogy  úgy  
folytassam az életem, mintha mi sem történt volna. Eltűnt az életemből. 
Végleg véget ért az egész. 

Christian kisfiússága – ami miatt Myron úgy gondolta, hogy belőle 
lesz a jövő reklámkirálya – hirtelen új dimenzióval bővült. A 
visszahúzódó, rácsodálkozó, szerény kansasi fiú helyett Myron most a 
valóságot látta maga előtt: a sérült gyereket, aki a sarokban kuporog, 
akinek meghaltak a szülei, akinek nincs valódi családja, valószínűleg 
nincsenek valódi barátai sem, csupán bálványozók, és azok, akik csupán 
profitálni akarnak belőle. (Mint Myron is?) 

Myron megrázta a fejét. Dehogy. Más ügynökök talán igen, de ő nem. 
Myron nem volt ilyen. És mégis megmaradt benne valami bűntudatféle, 
egy éles ujj, amelyik a bordáit bökdöste. 

– Sosem hittem el igazán, hogy Kathy halott – folytatta Christian. – 
Azt hiszem, részben ez volt a gond. A nem tudás egy idő után megviseli 
az embert. A lelkem mélyén… a lelkem mélyén mindig is abban 
reménykedtem, hogy már megtalálták a holttestet… vagy hogy történik 
valami, ami pontot tesz az egész végére. Ez olyan szörnyű dolog, Mr. 
Bolitar? 

– Nem hinném. 
Christian komoran nézett rá. 
– Folyton a bugyijára gondoltam. Hallott róla? – Myron bólintott. A 

rejtély megoldásához egyetlen nyomra vezető jelet találtak, Kathy tépett 
bugyiját, amelyre a kampusz szemeteskonténerének tetején találtak rá. 
Az a hír járta, hogy ondó és vér borította. A nagyvilág számára a bugyi 
azt bizonyította, amit eleve gyanítottak: hogy Kathy Culver halott. 
Szomorú, de nem ritkaságszámba menő eset volt. Megerőszakolta és 
megölte egy pszichopata, akinek az útjába sodorta őt a sors. A tetemét 
valószínűleg soha nem találják meg – esetleg egy napon majd vadászok 
bukkannak rá a csontvázra az erdőben, amit a sajtó elsőrangú reklám 
előtti beharangozóként használ majd, így ismét visszakerülnek a 
történetbe a kamerák, hátha sikerül elkapniuk egy gyásztól megtört 
rokont… 

– Úgy tüntették fel, mintha valami mocskos dolog történt volna – 
mesélte tovább Christian. – „Rózsaszín” meg „selyem”, hajtogatták… 
Sosem fehérneműként vagy alsóneműként emlegették, hanem 
egyszerűen bugyiként. Folyton a rózsaszín selyembugyiról beszéltek. 



Mintha ez fontos lett volna. Az egyik tévécsatorna még a Victorias 
Secret egyik modelljét is megkérte, hogy nyilatkozzon róla. Rózsaszín 
selyembugyi. Mintha ez azt jelentené, hogy ő provokálta ki a dolgot. 
Ringyónak állították be Kathyt… 

– A hangja ekkor mintha elcsuklott volna. Myron hallgatott. 
Christian  kimondani  készült  valamit.  Myron  csak  azért  szurkolt,  hogy  
ne legyen idegösszeomlás a vége. – Azt hiszem, ideje a lényegre térnem 
– szólalt meg végül Christian. 

– Ne kapkodd el! Nem megyek sehova. 
– Ma láttam valamit. Azt… – Christian elhallgatott, a fejét hirtelen 

Myron felé fordította. A tekintete rászegeződött, szinte könyörgött a 
szemeivel. – Lehet, hogy Kathy még él. 

A szavak úgy hatottak Myronra, mint egy csattanós pofon. Bármire is 
készítette fel magát, bármit is hitt arról, hogy Christian mit próbál majd 
elmondani neki, azzal még véletlenül sem számolt, hogy Kathy Culver 
esetleges életben maradásáról fog értesülni. 

– Hogy micsoda? 
Christian a háta mögé nyúlt, és kihúzott egy fiókot. Az íróasztal is 

mintha a Bízd csak az öcskösre! díszlete lett volna. Összevisszaságnak 
semmi jele. Két bádog ceruzatartó, az egyikben BIC tollak, a másikban 
kihegyezett ceruzák. Gégecsöves olvasólámpa. Asztallapvédő, naptárral. 
Értelmező szótár, szinonimaszótár, stilisztikakönyv mind egy sorban, 
két földgömbös könyvtámasz között. 

– Ez ma jött a postával. 
Egy  magazint  nyújtott  át  Myronnak.  A  borítóján  meztelen  nő.  Dús  

keblűnek nevezni annyit tett volna, mintha valaki kisebb csetepaténak 
titulálja a második világháborút. A legtöbb férfi bizonyos mértékig 
mellmániás, és Myron sem emelkedett felül a hasonló érzelmeken, ám 
ez már egyértelműen az ijesztő kategóriába tartozott. A nő arcát nagy 
jóindulattal sem lehetett volna szépnek mondani, inkább nyersnek tűnt. 
Amolyan „gyere hozzám” tekintettel igyekezett a fényképezőgépbe 
nézni, de inkább szorulásosnak hatott. Nyelvével az ajkát nedvesítette 
épp, a lábát széttárta, begörbített ujjával közelebb csalogatta az olvasót. 

Roppant kifinomult, állapította meg magában Myron. 
A magazint Didkónak hívták. A vezércikk a bal mellen keresztülfutó 

felirat szerint arról szólt: „Hogyan vedd rá, hogy leborotválja odalent?” 
Myron felkapta a fejét. 



– Mi ez az egész? 
– A gemkapocs. 
– Mi van? 
Úgy tűnt, Christian nem elég erős ahhoz, hogy megismételje. Csak 

odamutatott. A magazin tetején Myron ezüstösen megcsillanó fémet 
vett észre. Gemkapoccsal jelölték meg az oldalt. 

– Azzal együtt érkezett – tette hozzá magyarázatképp a fiú. 
Myron átforgatta a lapokat, pucér testek villantak fel előtte, mígnem 

odaért a gemkapoccsal megjelölt oldalhoz. Zavarodottan hunyorgott. Az 
oldalon hirdetések sorakoztak, habár itt is ugyanannyi erotikus fotót 
látott, mint bármely másik lapon. Az oldal tetején vastag felirat: 

ÉLŐ FANTÁZIAVONAL – VÁLASZD KI 
A NEKED TETSZŐ LÁNYT! 

A lányok képei három sorban voltak elrendezve, mindegyik sorban 
négy, egészen a lap aljáig. Myron végigfutotta őket a tekintetével. Nem 
akart hinni a szemének. „Kiéhezett távol-keleti lányok!” – „Nedves, 
begerjedt leszbik!” – „Fenekelj el!” – „Tüzelő szukák!” – „Pici cicik!” 
(kétségkívül azok számára, akiknek nem jött be a címlapkép) – „Hágj 
meg!” – „Szakíts le!” – „Még többre vágyom!” – „Elnyűhetetlen 
dugattyú kerestetik!” 

– „XXL élvezet!” – „Tüzes háziasszony!” – „Túlsúlyos férfiak 
előnyben!” Mindegyikhez egy-egy kép volt mellékelve: kihívó pózok, 
némelyik lány a telefonnal pucsított. 

Akadtak elképesztően trágár képek is. Transzvesztiták. 
Férfifelszereléssel ellátott nők. Némelyiket Myron felfogni sem tudta. 
Például amelyek megfejthetetlen tudományos kísérleteket ábrázoltak. 
Csupa olyan telefonszám, amire számítani lehetett. l-800-888-RIBI. l-
900-46-CAFKA. l-800-DUGJ-MEG. 1-900-BESTIAA. 

Myron elfintorodott. Kezet szeretett volna mosni. 
Aztán észrevette. 
A legalsó sorban volt, jobbról a második. A felirat: „Bármire 

hajlandó vagyok!” A telefonszám: 1-900-344-VÁGY. A hívás 
percenként 3,99-be került, amit diszkréten ráterheltek a telefonszámlára 
vagy a bankkártyára. Visa és MasterCard kártyát is elfogadtak. 

A kép Kathy Culverről készült. 
Myron érezte, hogy hűvös borzongás árad végig a testén. 



Visszafordított a címlapra, hogy megnézze a dátumot. A legfrissebb 
szám volt. 

– Ezt mikor kaptad? 
– A mai postával érkezett – felelte Christian, és kézbe vette a 

borítékot. 
– Ebben. 
Myron körül forogni kezdett a világ. Próbálta leküzdeni a szédülést, 

és valahogy megvetni a lábát, azonban Kathy képe újra meg újra 
megtántorította. Közönséges nagyalakú barna borítékban adták fel. 
Feladó nem szerepelt rajta – így túl könnyű lett volna. Nem volt rajta se 
bélyeg, se pecsét, csupán a címzés: 

CHRISTIAN STEELE 
PF.488 

Se  város,  se  állam.  Ez  annyit  tett,  hogy  itt,  a  kampuszon  adták  fel.  A  
borítékot kézzel címezték meg. 

– Rengeteg rajongói levelet kapsz, ugye? – kérdezte Myron. 
Christian bólintott. 
– De azok máshová mennek. Ez a magánpostafiókom. Titkosított cím. 

Myron óvatosan kézbe vette a borítékot, igyekezett nem elmaszatolni az 
esetleges ujjlenyomatokat. 

– Lehet, hogy fotótrükk – tette hozzá Myron. – Valaki talán 
rámásolta Kathy fejét egy… 

Christian a fejét csóválva elhallgattatta őt. Tekintetét ismét a földre 
szegezte. 

– Nemcsak az arca ugyanaz, Mr. Bolitar – mondta zavartan. 
– Ó – válaszolta a mindig gyors felfogású Myron. – Értem. 
– Gondolja, hogy át kellene adnunk a rendőrségnek? – kérdezte 

Christian. 
– Talán. 
– Helyesen szeretnék cselekedni – jelentette ki Christian, és ökölbe 

szorult a keze. – És nem fogom hagyni, hogy megint meghurcolják 
Kathy nevét. Vajon mit fognak tenni, ha meglátják ezt? 

– Lemennek állatba – értett egyet vele Myron. Christian bólintott. – 
Bár valószínűleg csak valami tréfa lehet – tette hozzá Myron. – 
Utánanézek, mielőtt bármi mást tennénk. 

– Hogyan? 



– Ez hadd legyen az én gondom. 
– Van még valami – hozakodott elő vele Christian. – A borítékon 

lévő kézírás… 
Myron újabb pillantást vetett rá. 
– Mit kell tudnom róla? 
– Nem tudom biztosra mondani, de nagyon hasonlít Kathyére. 



› 3 ‹ 

Myron megdermedt, amikor meglátta őt. 
Csak kóvályogva betévedt a bárba, a gondolatai összemosódva 
kavarogtak, akár egy filmkamera, amelyik folyton bemozdul. Próbálta 
átrostálni mindazt, amit az imént Christiannél hallott és látott, 
megkísérelte összerakni a tényeket, és határozott, jól átgondolt 
következtetést levonni belőlük. 

Semmire sem jutott. 
A félbehajtott magazin a ballonkabátja jobb zsebében pihent. 

Pornóújság és ballonkabát, gondolta Myron. Jesszusom. Unásig 
ugyanaz a kérdés ismétlődött a fejében: lehetséges, hogy Kathy Culver 
életben van? És ha igen, mégis, mi történt vele? Hogyan juthatott el 
Kathy a kollégiumi szoba ártatlanságától a Didkó magazin hirdetési 
oldaláig? 

Ekkor vette észre a leggyönyörűbb nőt, akit valaha látott. 
Egy bárszéken ült, egyik hosszú lábát átvetette a combján, és 

óvatosan kortyolgatta az italát. A nyakánál nyitott fehér blúzt, rövid 
szürke szoknyát és fekete combfixet viselt. Minden tökéletesen simult a 
testéhez. Egy pillanatra átfutott Myron agyán, hogy a nő csak az 
álmodozása mellékterméke lehet, egy kápráztató látomás, amely az 
érzékeivel játszadozik. Ám összeszoruló gyomra rögtön elvettette vele 
ezt a gondolatot. A torka kiszáradt. Mély, régóta szunnyadó érzelmek 
zúdultak rá, akár egy váratlanul lecsapó hullám a tengerparton. 

Valahogy sikerült nyelnie, aztán parancsot adott a lábainak az 
indulásra. A nő egész egyszerűen lélegzetelállító volt. A bárban minden 
más elhalványult mellette, mintha csak díszletként szolgáltak volna 
körülötte. 

Myron odament hozzá. 
– Gyakran jársz ide? – kérdezte. 
A nő úgy nézett rá, mintha egy Speedo úszónadrágban kocogó 

vénembert látna maga előtt. 
– Igazán eredeti duma – válaszolta. – Egészen újszerű. 
– Lehet, hogy nem az – mondta Myron. – De micsoda előadásmód! 
Elmosolyodott. Megnyerően, legalábbis ezt remélte. 



– Örülök, hogy így gondolod. – A nő visszafordult az italához. 
– Hagyj békén, kérlek! 
– Játszod a nehezen elérhetőt? 
– Elérhetném, hogy eltűnj? 
Myron szélesen elmosolyodott. 
– Ezt most hagyd abba! Kínos helyzetbe hozod magad. 
– Hogyan? 
– Mindenki számára nyilvánvaló a bárban. 
– Tényleg? – jegyezte meg a nő. – Felvilágosítanál? 
– Kívánsz engem. Rettenetesen. 
A nő majdnem elmosolyodott. 
– Ennyire nyilvánvaló, hm? 
– Ne magadat hibáztasd érte! Ellenállhatatlan vagyok. 
– Aha. Majd kapj el, ha elájulnék. 
– Számíthatsz rám, cukorfalat. 
A nő mélyet sóhajtott. Gyönyörű volt, mint mindig, épp olyan 

gyönyörű, mint aznap, amikor otthagyta Myront. A férfi négy éve nem 
látta a nőt, de még mindig ugyanúgy fájt, ha rágondolt. És még jobban 
fájt, hogy most ránézett. Eszébe jutott a hétvége, amit Martha’s 
Vineyardban töltöttek, Win házában. Még mindig maga előtt látta, 
ahogy az óceán felől fújó szellő belekapott a nő hajába, ahogy beszéd 
közben félrebillentette a fejét, és ahogy kinézett Myron régi 
melegítőfelsőjében. Maga a múlandó mennyei boldogság.  A  gyomra  
még erősebb görcsbe szorult. 

– Helló, Myron – mondta a nő. 
– Helló, Jessica. Jól nézel ki. 
– Te mit keresel itt? 
– Odafent van az irodám. Gyakorlatilag itt élek. 
Jessica elmosolyodott. 
– Ó, tényleg. Most sportolókat képviselsz, ugye? 
– Igen. 
– Jobb, mint a beépített ügynökösködés? – Myron válaszra se 

méltatta. Egy pillanatra találkozott a tekintetük, ám a nő azonnal el is 
fordította a fejét. – Egy illetőt várok – bökte ki hirtelen Jessica. 

– Férfi? 
– Myron… 
– Bocs. A régi reflex. – A nő bal kezére nézett. A szíve hátraszaltót 



vetett, mivel a nő nem viselt gyűrűt. – Nem is mentél hozzá ahhoz a… 
hogyishívjákhoz? – kérdezte. 

– Doughoz. 
– Ó, igen. Dougnak hívták. Vagy inkább Dougie-nak? 
– Most viccelődsz valaki nevével? 
Myron vállat vont. Jessicának igaza volt. 
– Szóval, mi lett vele? 
Jessica egy kerek söröspohár-lenyomatot tanulmányozott a bárpulton. 
– Nem ő döntött – felelte. – Te is tudod. 
Myron  kinyitotta  a  száját,  majd  becsukta.  A  keserű múlt  felidézése  

semmi jóra nem vezethetett. 
– Szóval, mi szél hozott vissza a városba? 
– Egy szemesztert a New York-i Egyetemen fogok tanítani. 
Myron pulzusa megint felgyorsult. 
– Visszaköltöztél Manhattanbe? 
– A múlt hónapban. 
– Sajnálom, ami az édesapáddal… 
– Megkaptuk a virágokat, amiket küldtél – szakította félbe Jessica. 
– Többet is szerettem volna tenni. 
– Jobb, hogy nem tettél. – Jessica lehajtotta a maradék italát. – Most 

mennem kell. Örülök, hogy összefutottunk. 
– Mintha találkozni akartál volna valakivel. 
– Tévedtem. 
– Még mindig szeretlek, tudod. – A nő felállt, bólintott. – Próbáljuk 

meg újra! – mondta Myron. 
– Nem megy. 
A nő megindult kifelé. 
– Jess! 
– Igen? 
Myron azon tanakodott, meséljen-e neki a húga fényképéről, amit a 

magazinban közöltek. 
– Együtt ebédelhetnénk valamikor? – kérdezte végül. – Csak egyet 

dumálni, oké? 
– Nem. 
Jessica hátat fordított neki, és otthagyta. Már megint. 

►►► ◄◄◄ 



III. Windsor Horne Lockwood az ujjhegyeit egymáshoz illesztve 
hallgatta végig Myron beszámolóját. Winnek jól állt a dolog, sokkal 
jobban, mint Myronnak. Amikor Myron végzett, Win pár pillanatig nem 
reagált, csak tovább morfondírozott összeillesztett ujjhegyekkel. Végül 
az asztalra fektette a kezét. 

– Nocsak, nocsak, micsoda rendkívüli napunk volt. 
Myron régi egyetemi szobatársától, III. Windsor Horne Lockwoodtól 

bérelte az irodáját. Az emberek előszeretettel mondogatták, hogy 
Myronra  egyáltalán  nem  illik  rá  a  neve  –  és  e  megjegyzést  Myron  
dicséretként értelmezte. III. Windsor Horne Lockwoodra viszont 
pontosan ráillett az övé. Ideális hosszúságú, jobb oldalon elválasztott 
szőke haj. Klasszikus nemesi arcvonásai már-már túl jóképűnek tűntek, 
mint valami kézzel festett porcelán. 

Az öltözéke, mint a legjobb iskolákban végzetteké: rózsaszín ingek, 
galléros pólók, monogramos ingek, chino vászonnadrág (vörös és 
ronda), golfnadrág, a lábán fehér szarvasbőr cipő (május végétől 
szeptember elejéig) vagy oxford cipő (szeptember elejétől május 
végéig). Win ráadásul azzal a borzongató akcentussal beszélt, amelyet 
nem annyira konkrét földrajzi helyhez lehet kötni, mint bizonyos 
magániskolákhoz: az Andoverhez és az Exeterhez. (Win annak idején 
az utóbbiba járt.) Kegyetlenül jól golfozott. A tekintélyes philadelphiai 
Merion Golfklub háromhendikepes, ötödik generációs tagja volt, 
valamint a nem kevésbé nagy jelentőséggel bíró Dél-New Jersey-i Pine 
Valley harmadik generációs játékosa. Golfozás közben állandóan 
megkapta a nap, méghozzá oly módon, hogy színt csak a karjain (rövid 
ujjú póló) és a V alakú nyakkivágás (Lacoste) helyén lehetett felfedezni 
– de liliomfehér bőre sosem barnult, legfeljebb leégett. 

Win minden ízében fehér középosztálybeli volt. Hozzá képest az 
istenített irányító, Christian Steele mediterrán cselédfiúnak hatott. 

Myron annak idején első látásra meggyűlölte Windsort. Ahogy szinte 
mindenki. Az emberek pedig előszeretettel tartják magukat ahhoz a 
képhez, amit az előítéleteik alapján, mélyebb ismeretség nélkül 
alakítanak ki másokról. Win esetében ez örökölt pénzt, elitizmust, 
arroganciát jelentett – röviden, utálatos seggfejnek hatott. Win semmit 
sem tehetett ez ellen. Az olyanok, akik kizárólag az első benyomásaikra 
alapoztak, nem különösebben érdekelték. 

Win az asztalán heverő magazin felé intett. 



– Szóval, Jessicának inkább nem árultad el? 
Myron felállt, fel-alá járkált egy keveset, aztán megint leült. 
– Mégis, mit mondhattam volna? „Szia, szeretlek, gyere vissza 

hozzám, nézd, itt egy fénykép az állítólagosan halott húgodról, aki egy 
pornómagazin telefonszex-hirdetésében pózol?” 

Win elgondolkodott egy pillanatra. 
– Kissé átfogalmaznám a dolgot – mondta. Átlapozta a pornólapot, és 

felvonta  a  szemöldökét,  mintha  nem  talált  volna  szavakat.  Myron  
figyelte. Úgy döntött, nem említi meg Winnek Chaz Landreux-t és a 
mélygarázsban történt incidenst. Egyelőre legalábbis még nem. Win 
hajlamos volt furcsán reagálni, ha valaki ártani próbált Myronnak. Nem 
feltétlenül  szépen.  Jobb  várni  ezzel,  amíg  Myron  pontosan  kitalálja,  
hogyan szeretné lerendezni Roy O’Connor ügyét. És Aaronét. Win az 
íróasztalára dobta a magazint. – Vágjunk bele! 

– Mibe? 
– A nyomozásba. Ezt tervezted, ha nem tévedek. 
– Segíteni akarsz? 
Win elmosolyodott. 
– Hát persze. – Átfordította Myron felé a telefont. – Tárcsázd fel! 
– A számot a magazinban? 
– Nahát, Myron, azt hittem, a Fehér Házat hívjuk – jegyezte meg 

gunyorosan Win. – Hátha sikerül rávennünk Hillaryt, hogy 
malacságokat mondjon nekünk a telefonba. 

Myron megragadta a kagylót. 
– Te hívtál már ilyen vonalat? 
– Hogy én? – kérdezte döbbenetét színlelve Win. – Aki után 

epekednek az elsőbálozók? Akiért megvesznek a madmoiselle-ek? 
Nyilván tréfálsz. 

– Még én sem. 
– Akkor talán jobban szeretnél magadra maradni – folytatta Win. – 

Meglazítani az öved, lehúzni a nadrágod, ilyesmi. 
– Roppant vicces. 
Myron feltárcsázta a Kathy képe alatt szereplő 900-as számot. Már 

több ezer kutakodó telefonhívást intézett mind az FBI-nál töltött évek 
alatt, mind a csapattulajdonosok és képviselők megbízásából végzett 
privát ügyekben. Ám most először érezte magát zavarban. 

Szörnyű sípolás harsant a fülébe, amit a kezelő hangja követett: 



– Sajnáljuk, de a hívását letiltottuk. 
Myron felpillantott. 
– Nem kapcsolják. 
Win bólintott. 
– Elfelejtettem. Letiltottunk minden 900-as számot. Az alkalmazottak 

folyton ilyeneket hívtak, és szép kis számlát összehoztak vele. Nemcsak 
telefonszexről volt szó, hanem asztrológusokról, sporteredményekről, 
médiumokról, receptekről, sőt, még telefonos imáról is. – A háta mögé 
nyúlt,  és  előhúzott  egy  másik  telefont.  –  Használd  ezt!  Ez  a  privát  
vonalam. Nincs rajta tiltás. 

Myron ismét feltárcsázta a számot. A telefon kétszer kicsöngött, 
azután előre felvett női hang suttogta bele a kagylóba rekedtesen, hogy: 

– Szia. Itt a Fantáziavonal. Ha még nem múltál el tizennyolc éves, 
vagy nem óhajtasz fizetni, kérlek, most tedd le a telefont! – Kevesebb 
mint egy másodperc telt el, mielőtt folytatta: – Üdvözöllek a 
Fantáziavonalon, ahol a világ legszexisebb, legkészségesebb, legszebb, 
legsóvárgóbb hölgyeivel beszélhetsz… – Myron észrevette, hogy a 
hang most már érezhetően lassabban fűzte a szavakat, mintha egy 
óvodás csoporthoz beszélne. Minden szó önálló mondatnak hatott. – 
Üdvözöllek… a… Fantáziavonalon… ahol… Hamarosan személyesen 
beszélhetsz csodálatos, káprázatos, érzéki és dögös lányaink egyikével, 
aki az eksztatikus gyönyör soha nem tapasztalt magasságaiba juttat 
majd. Kizárólag ő hallhat téged. A hívás költségét diszkréten 
hozzáadjuk a havi telefonszámládhoz. Élő beszélgetést folytathatsz 
álmaid  nőjével.  –  A hang tovább zsongta  rímtelen  verssorait.  A szalag  
végül elsorolta a teendőket. – Amennyiben nyomógombos telefonról 
hívsz, nyomd meg az egyes gombot, ha egy pajkos tanárnő vallomásait 
szeretnéd hallani. Nyomd meg a kettest, ha… 

Myron felpillantott Winre. 
– Mióta ketyeg az óra? 
– Hat perce. 
– Már huszonnégy dollárnál tartunk – állapította meg Myron. – Mond 

neked valamit a „totális átverés” kifejezés? 
Win bólintott. 
– Ennyit a farokverésről. 
Myron lenyomta az egyik gombot, csak hogy véget vessen a szalagra 

felmondott szövegnek. A telefon tízszer csöngött ki – ezek aztán tudják, 



hogyan kell húzni az időt –, mielőtt újabb női hang szólalt meg: 
– Szia! Hogy érzed magad, szépfiú? 
A hangja pontosan olyannak bizonyult, mint amire Myron számított. 
– Uh, szia – hebegte Myron. – Nézd, szeretnék… 
– Hogy hívnak, szivi? – kérdezte a lány. 
– Myronnak. – A homlokára csapott, és lenyelt egy durva 

káromkodást. Tényleg annyira hülye, hogy a saját nevét adta meg? 
– Mmmm, Myron – próbálgatta a szót a lány. – Tetszik a neved. 

Annyira szexi. 
– Hát, igen, köszi… 
– Az én nevem Tawny. 
Tawny. Persze. 
– Honnan szerezted meg a számom, Myron? 
– Egy magazinban láttam. 
– Miféle magazinban, Myron? 
A neve folyamatos használata lassanként elbátortalanította Myront. 
– A Didkóban. 
– Uúúh! Szeretem azt a magazint. Annyira… tudod, milyen leszek 

tőle. 
Meg kell hagyni, ért a szócsavaráshoz. 
– Figyelj, izé, Tawny, a hirdetésről szeretnék kérdezni valamit. 
– Myron? 
– Igen. 
– Imádom a hangodat. Olyan gerjesztőnek hangzol. Nem vagy 

kíváncsi rá, hogy nézek ki? 
– Nem, nem igazá… 
– A szemem barna. Hosszú, barna a hajam, kissé hullámos. 

Százhatvannyolc centi magas. 92-61-92. C kosár. Néha D. 
– Biztosan büszke vagy a méreteidre, de… 
– Te mit szeretsz csinálni, Myron? 
– Csinálni? 
– Amikor szórakozol. 
– Nézd, Tawny, rendkívül kedvesnek tűnsz, de beszélhetnék azzal a 

lánnyal, aki a hirdetésben szerepel? 
– Én vagyok az a lány. 
– Nem, arra a lányra gondolok, akinek a képét betették a magazinba a 

telefonszám fölé. 



– Az én vagyok, Myron. Én vagyok az a lány. 
– A képen egy szőke, kék szemű lány van – jegyezte meg Myron. – 

Azt mondtad, neked barna a hajad és a szemed is… – Win feltartott 
hüvelykujjal jelezte, mennyire odafigyel a részletekre Myron Bolitar, a 
szuperdetektív. – A hirdetésben szereplő lánnyal kell beszélnem. 
Rettenetesen fontos. 

A nő hangja egy oktávot mélyült. 
– Én sokkal jobb vagyok, Myron. A legjobb. 
– Ezt nem is kétlem, Tawny. Roppant hozzáértőnek tűnsz. Viszont 

most a hirdetésben szereplő lánnyal kell beszélnem. 
– Ő nincs itt, Myron. 
– Mikor fog visszaérni? 
– Nem tudom biztosan, Myron. Csak dőlj hátra, és engedd el magad! 

Jól fogunk szórakozni… 
– Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, de tényleg nem érdekel. 

Beszélhetnék a főnököddel? 
– A főnökömmel? 
– Igen. 
A nő hanghordozása megváltozott. Tárgyilagosakká vált. 
– Viccelsz, ugye? 
– Nem. Komolyan beszélek. Kérlek, add a főnöködet! 
– Hát jól van – válaszolta a nő. – Egy pillanat! 
Eltelt egy perc. Aztán kettő. 
– Nem fog újra beleszólni – szólalt meg Win. – Csak arra kíváncsi, 

meddig tartod még a vonalat, hogy dollárokkal tömd tele a bugyiját. 
–  Nem  hiszem.  Tetszett  neki  a  hangom  –  vetette  ellen  Myron.  –  

Tetszett neki a hangom, és azt mondta, gerjesztőnek hangzik. 
– Ó, ezt nem tudtam. Valószínűleg életében először mondott ilyet. 
– Én is pont így gondolom. – Pár perccel később Myron visszarakta a 

kagylót a helyére. – Meddig tartott a hívás? 
Win az órájára pillantott. 
– Huszonhárom percig. – Felkapott egy zsebszámológépet. – 

Huszonhárom perc szorozva percenként 3,99-cel… – Bepötyögte a 
számokat. – Az annyi, mint 91 dollár és 77 cent. 

– Ritka jó üzlet – állapította meg Myron. – Akarsz valami furcsát 
hallani? Egyetlen mocskos szó sem hagyta el a száját. 

– Hogy mi? 



– A lánynak a telefonban. Egyetlen mocskos szó sem hagyta el a 
száját. 

– És most csalódott vagy? 
– Te nem találod ezt kissé furának? 
Win vállat vont, gyorsan átfutotta a magazint. 
– Belenéztél ebbe egyáltalán? 
– Nem. 
– Az oldalak fele telefonszex-hirdetésekkel van tele. Egyértelműen 

komoly pénz lehet benne. 
– Biztonságos szex – morfondírozott Myron. – A lehető 

legbiztonságosabb. 
Bekopogtak az ajtón. 
– Csak tessék! – kiáltott ki Win. 
Esperanza nyitott be. 
– Telefonon keresnek. Otto Burke. 
– Mondd neki, hogy rögtön megyek! 
A nő bólintott, és távozott. 
– Akad némi szabadidőm – jelentette be Win. – Megpróbálom 

kideríteni, ki adta fel a hirdetést. Szükség lesz még írásmintára Kathy 
Culvertől az összevetéshez. 

– Meglátom, mit tudok szerezni. 
Win megint egymáshoz illesztette a két tenyerét, ujjhegyeit 

összeütögette. 
– Azzal, ugye, tisztában vagy – kezdte –, hogy ez a kép valószínűleg 

semmit sem jelent? Jó eséllyel egészen egyszerű magyarázatot lehet 
találni rá. 

–  Talán  –  ismerte  el  Myron,  amint  felállt  a  székből.  Az  elmúlt  két  
órában ugyanezt mondogatta magában. Most már nem hitt benne. 

– Myron! 
– Tessék? 
– Szerinted puszta véletlen lehetett… mármint, hogy összefutottál 

Jessicával odalent a bárban? 
– Nem – felelte Myron. – Azt hiszem, nem. 
Win bólintott. 
– Légy óvatos! – mondta. – Csak egy jó tanács. 



› 4 ‹ 

Hogy rohadna meg! 
Jessica a családi házuk konyhájában ült, ugyanazon a helyen, ahol 
gyerekkorában számtalan alkalommal. 

Több esze is lehetett volna. Végig kellett volna gondolnia, bármilyen 
eshetőségre felkészülve kellett volna idejönnie. Ehelyett mit csinált? 
Idegeskedett. Tétovázott. Beült egy italra az irodája alatti bárba. 

Hülye, hülye. 
De ez még nem volt minden. Myron meglepte őt, ő pedig pánikba 

esett. 
Miért? 
El kellett volna árulnia Myronnak az igazságot. El kellett volna 

mondania neki egyszerű, tárgyilagos hangnemben, hogy valójában mit 
keres ott. De nem tette meg. Elmélázva iszogatott, és hirtelen 
felbukkant Myron, annyira jóképűen, mégis annyira sebzetten… 

Ó, a francba, Jessica, te aztán elcseszett egy csaj vagy… 
Maga elé bólintott. Aha. Elcseszett. Önpusztító. És még jó pár 

hasonló melléknévi igenév, ami hirtelen eszébe jutott. A kiadója és az 
ügynöke természetesen nem ilyennek látta. Ők imádták a „gyarlóságait” 
(ezt a kifejezést használták erre – Jessie inkább a „balfaszságok” szót 
mondta volna), sőt, még biztatták is rájuk. Szerintük Jessica Culvert 
ezek tették annyira kivételes íróvá, ezek adták az írásainak azt a 
bizonyos „ízét” (megint ők fogalmaztak így). 

Talán így lehetett. Jessica igazából nem tudta megállapítani. Egy 
dologban azonban biztos volt: ezek a gyarló balfaszságai teljesen 
tönkretették az életét. 

Ó, szánd meg a szenvedő művészt! A szíved megszakad ily gyötrelem 
láttán! 

A fejét megrázva levetkőzte a gunyoros hangnemet. Ma szokatlanul 
magába fordulóan viselkedett, bár ez érthető volt. Találkozott Myronnal, 
és ez a „mi lett volna, ha” kezdetű felvetések egész sorához vezetett – a 
„mi lett volna, ha” lehetőségek valóságos lavinájához, minden 
elképzelhető magasságból és szögből. 

Mi lett volna, ha. Ismét elmerengett ezen. 



Tipikus egoista módján a „mi lett volna, ha” opciókat mindeddig 
kizárólag a saját szempontjából értelmezte, nem Myronéból. Most 
eltűnődött a férfin is, azon, hogy valójában milyen lehetett az élete azok 
után, hogy összedőlt körülötte a világ – nem egyszerre, hanem apró, 
málladozó darabokban. Négy éve. Jessica négy éve nem látta őt. Myront 
az agya egy eldugott zugába taszította, és rázárta az ajtót. Mindeddig azt 
hitte (remélte?), hogy ezzel véget vet a dolognak, hogy az ajtó ellen tud 
állni majd egy kis nyomásnak, és nem nyílik ki. De azok után, hogy ma 
találkozott vele, és látta azt a kedves, jóképű arcot a széles vállak felett, 
látta a változatlan „miért?” kérdést a szemében – az ajtó úgy robbant le 
a zsalukról, mintha egy gázrobbanás lökte volna ki. 

Jessicát letaglózták az érzései. Oly rettenetesen szeretett volna vele 
lenni, hogy tudta, azonnal el kell jönnie. 

Logikus, gondolta, hiszen totál balfasz vagy. 
Jessica kipillantott az ablakon. Paul érkezését várta. Paul Duncan 

Bergen megyei rendőr hadnagynak – Jessica számára kisgyerek kora óta 
csak Paul bácsinak – két éve volt hátra a nyugdíjazásig. Ő Jessica 
édesapjának legjobb barátja, Adam Culver végrendeletének 
végrehajtója volt. Mindketten a bűnüldöző hatóságoknál dolgoztak – 
Paul zsaruként, Adam megyei kórboncnokként – több mint huszonöt 
éven át. 

Paul azért jött, hogy véglegesítsék a gyászszertartás részleteit. Adam 
Culver nem kért temetést. Hallani sem akart róla. Azonban Jessica 
valami egész másról szeretett volna beszélni Paul bácsival. 
Négyszemközt. Nem tetszett neki, ami körülötte folyt. 

– Szia, szívem! 
Jessica hátrakapta a fejét a hang irányába. 
– Szia, anya! 
Az édesanyja az alagsoron át jött be. Kötényt viselt, ujjaival a 

nyakában lógó nagy fakereszten matatott. 
– Levittem a raktárba a székét – magyarázta erőltetett közönnyel. – 

Idefent csak a helyet foglalja. 
Jessica most vette észre, hogy az édesapja széke – amelyikre az anyja 

gondolhatott – eltűnt a konyhaasztal mellől. Azt az egyszerű, 
kárpitozatlan, négylábú széket, amelyen annak idején az édesapja ült 
mindig, amióta Jessica az eszét tudta, azt, amelyik a legközelebb állt a 
hűtőszekrényhez, olyan közel, hogy az édesapjának elég volt 



hátrafordulnia, hogy kinyissa az ajtaját, és némi nyújtózkodás árán, 
anélkül hogy felállt volna, kivegye a tejet, most elvitték, s már az 
alagsor egyik pókhálóval fedett sarkában porosodik. 

Nem úgy Kathyé. 
Jessie tekintete a tőle közvetlenül jobbra lévő székre siklott. Kathy 

székére. Még mindig itt volt. Az édesanyja hozzá se nyúlt. Az édesapja, 
nos, ő meghalt. Kathy viszont – ki tudja? Kathy elméletileg akár e 
pillanatban besétálhatott volna a hátsó bejáraton, az ajtót a falhoz 
csapva, ahogy mindig szokta, arcán tündöklő mosollyal, hogy leüljön 
melléjük a vacsorához. A holtak: holtak. Ha az ember egy 
kórboncnokkal él együtt, pontosan megérti, mennyire haszontalanok a 
halottak. A halottak és elhantoltak. A lélek persze egészen más kérdés. 
Jessie édesanyja jámbor katolikus volt, aki reggelente misére járt, és az 
ehhez hasonló krízishelyzetekben állhatatos vallásossága kifizetődött – 
mint amikor valaki, miután hosszú ideje eljár az edzőterembe, végül 
módot talál rá, hogyan használja a megerősödött izmait. Fenntartás 
nélkül hitt az isteni és boldog túlvilágban. Micsoda vigasz. Bárcsak 
Jessica ugyanígy tehetne, ám az évek során vallási buzgalma tunya 
megszokássá merevedett. 

Persze elképzelhető, hogy Kathy nem halott. Ezért van itt a szék – 
tulajdonképpen ez az anyja mécsese, amit azért égetnek, hogy a 
legfiatalabb gyermekét hazavezesse. 

Jessica reggelente többnyire úgy ébredt, hogy hirtelen 
felegyenesedett az ágyban, és a húgára gondolt – pontosabban, új 
lehetőségeket ötlött ki a számára. 

Vajon Kathy egy verem mélyen hever holtan? Egy bokor alá temették 
azt erdőben? Csontváz, amiről állatok rágják le a húst, és nyüvek lepik 
el? Kathy holttestét vajon betonalap zárja magába? Súlyokkal 
lehúzatták egy folyó fenekére, mint a kis víz alatti pacákot a nappaliban 
felállított akváriumban? Nem szenvedett, amikor meghalt? Megkínozták? 
A testét vajon feldarabolták, elégették, savval maratták szét…? 

Vagy még mindig él? 
Az életöröm kiapadhatatlan forrása. 
Lehetséges, hogy Kathyt tényleg elrabolták? Fehér rabszolgaként él 

valamelyik közel-keleti sejk háremében? Vagy egy radiátorhoz láncolva 
tengeti a napjait egy wisconsini farmon, mint amilyen esetekről a 
Geraldóban hallani? Elképzelhető, hogy beverte a fejét, elfelejtette, 



hogy kicsoda, és most amnéziás hajléktalanként tévelyeg az utcákon? 
Vagy egyszerűen elmenekült egy másik világba? 

A lehetőségek száma végtelen volt. Még képzelőtehetség híján is 
milliónyi borzalom jut az ember eszébe, ha hirtelen eltűnik valamelyik 
szerette – vagy ami még fájdalmasabb, milliónyi reményt adó gondolat, 
amelybe belekapaszkodhat. 

Jessica merengését egy kivénhedt kocsi fáradt köhögése szakította 
meg. Apró horpadásokkal borított, ismerős Chevy Caprice állt be a ház 
elé. Úgy nézett ki, mint egy gyakorlópálya golflabdabegyűjtő kocsija. 
Jessica felpattant, és kiszaladt a bejárathoz. 

Paul Duncan zömök, izmos férfi volt, mákos haja lassan inkább 
porcukrosba ment át. Céltudatosan lépkedett, ahogy a zsaruk szoktak. 
Az ajtóban széles mosollyal, és az arcára nyomott csókkal üdvözölte 
Jessicát. 

– Szia, szépségem! Hogy vagy? 
Jessica megölelte. 
– Tűrhetően, Paul bácsi – felelte. 
– Remekül nézel ki. 
– Köszönöm. 
Paul a tenyerével árnyékolta a szemét. 
– Jól van, menjünk be! Idekint pokolian tűz a nap. 
– Egy pillanat még! – válaszolta Jessica, és Paul karjára tette a kezét. 

– Előbb beszélni szeretnék veled. 
– Miről? 
– Apa ügyéről. 
– Nem én foglalkozom vele, szívem. Már nem kapok emberölési 

ügyeket, te is tudod. Ráadásul összeférhetetlenség is felmerülne… lévén, 
hogy Adam barátja voltam, meg minden. 

– Tudnod kell, mi a helyzet. 
Paul Duncan kimérten bólintott. 
– Tudom. 
– Anya azt mondta, hogy a rendőrség szerint egy rablási kísérletben 

ölték meg. 
– Így van. 
– Ezt te sem hiszed el, ugye? 
– Édesapádat kirabolták – felelte a férfi. – Eltűnt a pénztárcája. A 

karórája. Még a gyűrűi is. A pasas mindent elvett tőle. 



– Hogy rablásnak tűnjön a dolog. 
Paul ekkor gyengéden elmosolyodott: ahogyan – Jessica jól 

emlékezett rá – a bérmálásakor, a tizenhatodik születésnapján és a 
gimnáziumi ballagásakor is. 

– Mire akarsz kilyukadni, Jess? 
– Nem találod furcsának ezt az egészet? – kérdezte Jessica. – Nem 

érzed úgy, hogy kapcsolat lehet az ő ügye és Kathy között? 
A férfi hátratántorodott, mintha Jessica szavai finoman meglökték 

volna. 
– Miféle kapcsolat? A húgod az egyetemi kampuszról tűnt el. Az 

édesapádat egy rabló gyilkolta meg, másfél évvel később. Hol látsz itt 
összefüggést? 

– Valóban úgy gondolod, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz? – 
kérdezte a lány. Komolyan elhiszed, hogy a villám kétszer is becsaphat 
ugyanoda? 

Paul zsebre dugta a kezét. 
– Ha azt kérdezed, úgy gondolom-e, hogy a családodat két egymástól 

független, rettenetes tragédia sújtotta, a válaszom: igen. Rendszeresen 
történik ilyen, Jess. Az élet ritkán igazságos. Isten nem törődik azzal, 
hogy egyforma adagokban ossza szét a rosszat. Némelyik család pár 
karcolással megússza az életet. Másoknak túl sok jut. Mint a tieteknek. 

– Szóval, a sors keze van benne – állapította meg Jessica. – Ez a 
válaszod. A sors keze. 

Paul megadó testtartást vett fel. 
– A sors keze, a villám nem csap be kétszer ugyanoda… a te szavaid. 

Te vagy az író, nem én. Én egyszerűen tragédiának hívom. Tragikus, 
némileg bizarr, véletlen egybeesést látok benne. Rengeteg furcsábbat 
megtapasztaltam már. Ahogy apád is. 

Kinyílt a bejárati ajtó. Jessica anyja állt meg az ajtónyílásban. 
– Mi történt? 
– Semmi, Carol. Csak beszélgetünk. 
Carol a lányára nézett: 
– Jessica? 
A lány továbbra is Paulra szegezte fürkésző tekintetét. 
– Beszélgetünk, anya. 
Jessica elfordult, és visszament a házba. Paul Duncan követte a 

tekintetével, és némán felsóhajtott. Sejtette, hogy a lány gondot fog 



jelenteni – Jessica sosem fogadta el a maguktól értetődő megoldásokat 
az élet semmilyen problémájára, még akkor sem, ha a válasz 
pofonegyszerű volt. Igen, remélte, hogy erre nem fog sor kerülni, de 
határozottan számolt az eshetőséggel. 

Mindössze azt nem tudta, mit tegyen ez ügyben. 

►►► ◄◄◄ 

Éjfél. 
Este tízkor Christian Steele bebújt a takaró alá, tíz percig olvasott, aztán 
leoltotta a lámpát. Azóta a sötétben feküdt a hátán, a mennyezetet 
bámulta mozdulatlanul, és még véletlenül sem ringatta magát abba a 
hitbe, hogy egyhamar álom jön a szemére. 

– Kathy – mondta ki fennhangon. 
Elméje céltalanul lebegett, itt-ott pillangó módjára megállapodott, de 

csak pár futó másodpercre, aztán továbbrebbent. Sötétség vette körül, 
de nem csend. Egy futballtáborban nem létezik olyasmi, hogy csend. 
Christian eldobott söröskorsókat hallott, bömbölő zenét, nevetést, 
danolászást, káromkodást. Tisztán kivette Charles és Eddie, a két 
támadó falember hangját a szomszéd szobából. Mindkettő állandó 
maximális hangerőre volt állítva, mint amikor valaki feltekeri a rádiót, 
aztán letépi a hangerőgombot. Christian nem tartotta méltóságon 
alulinak a bulizást, addig vedelt, amíg át nem kellett ölelnie a 
porcelánistent, hogy beléokádja áldozati felajánlását. De ma éjjel nem 
volt kedve hozzá. 

Jézusom, ma éjjel nem. 
– Kathy – rebegte újra. 
Lehetséges lenne? Ennyi idő után? 
Olyan sok minden történt egyszerre. Véget ért az egyetem. A Titans 

minitábora holnapután kezdődik. A sajtó érdeklődése minden korábbi 
mértéket felülmúlt. Christiannek imponált a figyelem, hogy a Sports 
Illustrated címlapjára került, tetszett neki az emberek arcára kiülő 
ámulat, amikor vele beszéltek. „Szimpatikus kölyök – mondogatták. – 
Igazán szimpatikus.” Mintha arra számítottak volna, hogy nyersen 
bánik velük, csak mert képes pontosan eldobni egy tojáslabdát. Mintha 
úgy kellene éreznie, hogy valamilyen magasabb rendű fajhoz tartozik, s 
messze jobb náluk, csupán azért, mert élsportoló. 

Christian izgatott volt. Közben rettegett. Tudta, hogy gondolnia kell a 



jövőre. Myron már mesélt neki a veszélyről, hogy milyen rövid életű 
lehet  a  hírnév.  Myron végtére  is  klasszikus  példának  számított.  Mesélt  
Christiannek arról, mennyire fontos most minél több pénzt leakasztani, 
és  arról,  hogy  a  karrierje  legfeljebb  tíz  évig  tarthat.  Olyan  sok  forgott  
kockán. Olyan sok. Most híres volt, de óriási a különbség az egyetemi 
híresség és a profi ligás híresség között. Hamarosan mindent megkap. A 
versengést. A hírnevet. Komoly pénzt – nemcsak a korábban végzettek 
titkos adományait… 

De akkor mi lesz? 
– Kathy… 
Megcsörrent a telefonja. 
Christian felpattant, a szíve hevesen vert, akár egy nyúlé. 

Villámgyors reflexek. Néha az ember ellen dolgoztak. Holott csak a 
telefon szólalt meg. Valószínűleg Charles vagy Eddie hívta, hogy 
közölje vele: „Hé, bulizhatnál velünk!” Őket is draftolták már. Charles 
a második körben került a Dallashoz. Eddie az ötödikben a Ramshez. 

Christian felvette a telefont. 
– Halló? 
Semmi válasz. 
– Halló? – ismételte el. 
Semmi. De nem tették le a telefont. Valaki volt a vonal túloldalán, és 

a füléhez szorította a kagylót. 
– Ki az? 
Semmi. 
Christian lerakta a kagylót. Már épp visszafeküdt volna, amikor újra 

megcsörrent a készülék. Felvette. 
– Halló? 
Megint csend. Christian próbált jobban odafigyelni. Semmi. Vagy… 

vagy lélegzést hallott? Páni félelem fogta el. Nem tudta megmondani, 
miért. Bizonyára egy telefonbetyár lehetett, aki megtudta valahonnan a 
titkos számát. Még az is lehet, hogy Charles vagy Eddie szórakozik vele. 
Felesleges felzaklatnia magát. 

Mégiscsak zaklatott volt. Megköszörülte a torkát. 
– Mit akar? 
Még mindig semmi. 
– Ha még egyszer felhív, szólok a zsaruknak. 
Lecsapta a kagylót. A keze remegett. Épp hátradőlt volna, amikor 



eszébe jutott valami. 
Csillag. Hat. Kilenc. 
A telefontársaságtól érkezett valami a mai postával. Már a 

televízióban is reklámozták – egy terhes nő a szobán 
keresztülvánszorogva próbált odaérni a csörgő telefonhoz, de mire 
megragadta a kagylót, a hívó már letette. Most mit tehet? Felemelte a 
kagylót, és a reklámhang – Cliff Robertsé vagy valaki hasonlóé – 
olyasmit mondott, hogy: „Lemaradt egy hívásról. Vajon fontos lehetett? 
Olyasvalaki hívta, akivel beszélni szeretett volna? Ezt egy módon 
derítheti ki. Nyomja meg a csillag gombot, aztán a hatost, majd a 
kilencest!” Ezután bemutatták a képen is, ha netán valaki nem tudná, 
hogyan kell használni a telefont. Utána folytatta a reklámhang: 
„Kapcsolni fogják a legutóbbi hívóját, még akkor is, ha foglalt a szám. 
Folyamatosan tárcsázunk ön helyett, miközben szabadon hagyjuk a 
vonalát, hogy más hívásokat indíthasson vagy fogadhasson.” 

A terhes nő hallgatta, ahogy kicseng, aztán beleszólt a 
megkönnyebbült férj, aki egy tervezőasztalnál dolgozott éppen a 
munkahelyén. 

Christian felemelte a kagylót. Megnyomta a csillag gombot, aztán a 
hatost, majd a kilencest. 

A telefon kicsengett. 
A fiú megdörgölte az állát. Kisvártatva gépi hang szólalt meg: 
– A vonal jelenleg foglalt. Felhívjuk, amint felszabadul. Köszönjük. 
Christian  visszarakta  a  kagylót.  Felült,  és  várt.  A buli  javában  folyt.  

Három vagy négy helyről vélte kivenni a partizás zajait. Valaki 
elordította magát: „Juhúúú!”, széttörő ablaküveg csörömpölt, az 
emberek éljeneztek. Tágabb értelemben vett csapatának tagjai 
korsóhajításban versenyeztek, ami a diszkoszvetéshez hasonlít, csak 
söröskorsókkal művelik. 

Megcsörrent a telefon. 
Christian úgy kapta fel, mintha egy elejtett labda lett volna a gyepen. 

A készülék újratárcsázta a számot – épp, mint a terhes hölgyé a 
reklámban. A negyedik kicsengés után valaki felvette. 

Üzenetrögzítő. 
Egy hang szólt bele: 
– Helló. Pillanatnyilag nem tartózkodunk itthon. Kérem, a sípoló 

hang után hagyjon üzenetet, és mindenképp visszahívjuk. Köszönjük. 



A telefon kicsúszott Christian markából. Fagyos kéz simított végig a 
nyakán. A száját furcsa – fuldoklásra emlékeztető – hang hagyta el. 
Szavakat próbált kipréselni magából, de kudarcot vallott. 

Az üzenetrögzítő. A hang. 
Kathy volt az.  



› 5 ‹ 

Myron a kialvatlanságtól totál kábán tántorgott be az irodába. Előző 
este még arra sem vette a fáradságot, hogy ágyba bújjon. Próbált 
olvasni, ám a szavak értelmetlen hullámokká folytak össze a szeme előtt. 
Bekapcsolta a televíziót. Nick at Nite, a sajtspray kulturális megfelelője. 
Az F Troop egymás után következő epizódjai három órán keresztül: 
Agarn háborúi Larry Storch alakításában, más szóval zseniális drámai 
csúcsteljesítmény. Ki gondolta volna, hogy ennyire vicces lehet, ha 
valakit egy kalap karimájával püfölnek? 

Azonban még az efféle intellektuális szórakoztatás sem tudta elterelni 
a gondolatait az egyetlen visszatérő témáról: Jess újra itt van. És amint 
Win megjegyezte, ez nem lehetett véletlen. 

Éjfélkor az édesanyja jött le hozzá köntösben. 
– Szívem, jól érzed magad? 
– Jól vagyok, anya. 
– Egész este olyan szétszórtnak tűntél. 
– Semmi gond. Csak sok a munkám. 
Édesanyja mindentudó tekintettel, hitetlenkedve nézett rá. 
– Ahogy gondolod. 
Myron harmincegy évesen még mindig otthon lakott. Való igaz, 

megvolt a saját kuckója az alagsorban, külön hálószobával és fürdővel. 
De hiába is tagadta volna: anyucival és apucival élt egy fedél alatt. 

Öt perccel azután, hogy az édesanyja visszament aludni, Christian 
Steele hívta Myront a privát vonalán, amelyik csak halkan csörgött 
odalent, az alagsorban, nehogy felverje a szüleit, akik mindketten olyan 
hamar felébredtek a legkisebb neszre is, hogy Myron biztosra vette: 
egyik korábbi életükben egy gettó őrszemei lehettek. Christian mindent 
elmesélt a furcsa hívásról. 

Myron ismerte a csillag-hat-kilences opciót, közismertebb nevén a 
visszahívást. A telefontársaság használatalapú szolgáltatásként 
számlázta ki – nagyjából hetvenöt centet számolt fel alkalmanként. A 
problémát az jelentette, hogy a visszahívás nem rögzítette a számot. 
Automatikusan feltárcsázta a legutóbbi bejövő hívás számát, de nem 
közölte a számot. A csillag-öt-hét kombináció – híváslenyomozás – ezt 



a feladatot is elvégezte volna, habár a számot kizárólag a helyi 
telefontársasággal tudatta, akik egyedül az illetékes hatóságoknak 
adhatják ki azt. 

Myron ennek ellenére felhívja majd a telefontársaságnál dolgozó régi 
forrásait, hátha sikerül megtudnia valamit. Azt tudta, hogy a csillag-
hatkilences csupán néhány helyi körzetszám esetében működött. Vagyis 
nem távolsági hívás volt. Kezdetnek megteszi. Több a semminél. 
Ezenkívül híváskijelzőt vagy híváslenyomozót is szerel majd Christian 
telefonjára. A híváslenyomozás ma már nem úgy működött, mint ahogy 
a tévében látni, amikor a főhős izgatottan igyekszik elég ideig a 
vonalban tartani a hívót, amíg a szerkezet nem végez. Minden 
automatikusan történt. A híváskijelző ténylegesen megmutatta a hívó 
fél számát, mielőtt az ember felvette a telefont. 

Ám természetesen mindez nem adott választ az igazán fontos 
kérdésre. Christian valóban Kathy hangját hallotta a telefonban? És ha 
igen, ez mit jelentett? 

Rengeteg kérdés. Túl kevés válasz. 
Odament Esperanza íróasztalához. 
– Hogy haladsz? – A nő szinte átdöfte őt haragos tekintetével, 

undorodva megcsóválta a fejét, majd megint az íróasztalára pillantott. – 
Visszaszoktál a koffeinmentesre? – kérdezte Myron. Újabb mérges 
pillantás. Myron vállat vont: – Üzenet? – Fejrázás. Esperanza 
motyogott valamit. Myron mintha a „szarházi” spanyol megfelelőjét 
vélte volna hallani. – Elárulnád, mi zaklatott fel ennyire? 

– Ja – felelte harapósan a nő. – Mintha nem tudnád. 
– Nem tudom. – Megint az a haragos tekintet. A nőknek különös 

érzékük van a haragos tekintetekhez. Esperanza isteni tehetséggel 
született. – Felejtsd el! – hagyta rá Myron. – Csak hívd fel nekem Otto 
Burke-öt! 

– Most? – kérdezte gúnytól csöpögő hangon Esperanza. – Nem leszel 
túl elfoglalt ehhez? 

– Csak tedd meg, kérlek, oké? Kezdesz az idegeimre menni. 
– Úúúúúh. Reszketek. 
Myron a fejét csóválta. Most nem volt ideje Esperanza szeszélyeire. 

Átsétált a helyiségen, és benyitott az irodája ajtaján… ahol földbe 
gyökerezett a lába. 

– Szia! 



Myron megköszörülte a torkát, aztán betette maga mögött az ajtót. 
– Helló, Jessica. 

►►► ◄◄◄ 

A legtöbb sportoló számára, morfondírozott Jessica, a reflektorfény 
fokozatosan halványul el. Néhány tragikus kivétel esetében azonban 
egyik pillanatról a másikra kialszik – mintha hirtelen elment volna az 
áram –, és egyszerre kápráztató sötétségbe vonja az illetőt. 

Akárcsak Myron esetében. 
A legtöbb sportoló számára az elvárásaik igazítása segít lassan 

mérsékelni a fény erejét. A gimnáziumi kezdőből egyetemi kispados 
lesz. A fény halványulni kezd. Az egyetemi kezdő rájön, hogy nem ő 
lesz a csapata legjobb pontszerzője. A fény fakóbbá válik. Az egyetemi 
szupersztár rájön, hogy sosem juthat be a profik közé. A fény tovább 
tompul. És vannak azok a kevesek, egymillió közül egy, akik már-már 
wolfe-i értelemben „igazak”, nos, belőlük lesznek a hivatásos sportolók. 

Esetükben vakítóan erős a fény, szakadatlanul rongálja mindazok 
látását, akik közvetlenül belenéznek. Ezért olyan fontos a fokozatos 
csillapodás. A sportoló hozzá tud szokni az épp csak kissé csökkenő 
fényerőhöz. Tapasztalatlan kezdőből ereje teljében lévő játékossá 
fényesedik, aztán a fény ereje lassacskán tompul, ahogy veteránná érik. 

Myronnal nem így történt. 
Egyike volt a kevés kiválasztottnak, akiknek az elképzelhető 

legnagyobb fényerő jutott, mintha a reflektorfény egyszerre irányult 
volna rá, és áradt volna belőle. A kosárlabdához való érzéke hatodikos 
korában vált nyilvánvalóvá. Ezután minden pontszerzési és 
visszapattanó-rekordot megdöntött a New Jersey állambeli Essex 
megyében, amely a kosárlabda lerombolhatatlan erődítménye. Myron a 
százkilencvenhárom centijével túl alacsony volt támadónak (többnyire a 
nem túl magas dobójátékosok is elérik a százkilencvennyolc centit), de 
hatalmas testi erővel bírt, akár egy bika, és a fehér emberekhez képest 
pokolian magasra ugrott. Több csapatba is hívták, a Duke-ot választotta, 
és négy év alatt két NCAA-bajnoki címet szerzett. 

A Boston Celtics első körben draftolta, összességében nyolcadik 
kiszemeltként. Myron reflektora hihetetlenül fényesen felragyogott. 

Aztán kiment a biztosíték. 
Bizarr sérülésként emlegették. A Washington Bullets ellen játszottak 



szezon előtti barátságos meccset. Két játékos, akik együttesen több mint 
kétszázhetven kilót nyomtak, két oldalról összeszorította a kezdő 
Myron  Bolitart.  Az  orvosok  mindenféle  kifejezésekkel  dobálóztak  a  
gyermek-férfi előtt, aki mindaddig sosem sérült meg, még a bokáját 
sem ficamította ki. Szilánkos törés, mondták. Szétzúzott térdkalács. 
Gipsz. Kerekes szék. Mankó. Bot. 

Évek. 
Tizenhat hónappal később Myron már tudott járni, habár további két 

évig sántított. Sosem tért vissza. A karrierjének vége szakadt. 
Megfosztották mindattól, amire addig az életét alapozta. A lapokban 
megjelent róla egy-két cikk, de gyorsan elfelejtették. 

Mintha nem is lett volna. 
Jessica összevonta a szemöldökét. Reflektorfény. Gyenge metafora. 

Túlságosan közhelyes és pontatlan. Megrázta a fejét, és Myronra emelte 
a tekintetét. 

– Így már érthető – mondta Myron. 
– Mi érthető? 
– Esperanza komor hangulata. 
– Ó. – Jessica rámosolygott. – Azt mondtam neki, hogy 

megbeszéltük az időpontot. Nem úgy tűnt, mintha örült volna neki. 
– Ne viccelj! 
– Még mindig megfojtana egy kanál vízben, mi? 
– Feleannyiban is – felelte Myron. – Kérsz kávét? 
– Persze. 
Myron felemelte a telefont. 
– Behoznál egy feketét? Köszönöm. – Visszahelyezte a kagylót a 

helyére, és felnézett Jessicára. 
– Hogy van Win? – kérdezte a nő. 
– Jól. 
– Az ő családjáé az épület? 
– Igen. 
– Úgy hallottam, Winből egész ügyes üzleti mágus lett… habár senki 

nem nézte volna ki belőle. – Myron bólintott, kivárt. – Szóval, még 
mindig jóban vagy Winnel – folytatta Jessica. – És megvan Esperanza 
is… Nem sok minden változott. 

– Rengeteg dolog megváltozott – jegyezte meg Myron. 
Esperanza jelent meg az ajtóban, és továbbra is rosszallóan meredt rá. 



– Otto Burke épp megbeszélésen volt. 
– Próbálkozz Larry Hansonnal! 
Esperanza átnyújtotta Jessicának a kávét, hátborzongató mosolyt 

villantott rá, aztán kiment. 
– Szerinted beleköpött? 
– Valószínűleg – felelte Myron. 
Jessica letette a csészét. 
– Egyébként is kevesebbet kell innom. – Myron átsétált az íróasztal 

túloldalára, és leült. Mögötte a falat színházi plakátok borították. Csupa 
musical. Az ujjaival dobolt az asztalon. – Sajnálom, ami tegnap történt 
– mondta Jessica. – Szerettelek volna meglepni, váratlanul lecsapni rád. 
Nem pedig fordítva. 

– Még mindig te akarsz irányítani? 
– Igen, azt hiszem. Puszta megszokásból. – A férfi vállat vont, és 

nem válaszolt. – A segítségedet szeretném kérni – bökte ki végül 
Jessica. Myron kivárt. Jessica mély levegőt vett, aztán belevágott. – A 
rendőrség szerint apám egy rablási kísérlet során halt meg. Nem hiszem, 
hogy így lett volna. 

– Akkor mit hiszel? 
– Szerintem a meggyilkolásának valamiképp Kathyhez lehet köze. 
Myront nem lepte meg, amit hallott. Előredőlt, tekintete egyszer sem 

mélyedt hosszabban Jessicáéba. 
– Ezt miből gondolod? 
– A rendőrség véletlen egybeesésként könyveli el – közölte 

egyszerűen Jessica. – Én viszont nem igazán hiszek a véletlenekben. 
– Mit mond édesapád barátja, a rendőrségtől, hogy is hívják? 
– Paul Duncan. 
– Igen, ő… Beszéltél már vele? 
– Persze. 
– És? 
Jessica topogni kezdett a lábával, ami régi, öntudatlan, idegesítő 

szokása volt. Erőt vett magán, hogy abbahagyja. 
– Paul is azzal jött, hogy rablás volt. Elsorolta a tényeket a bűnügyi 

helyszínnel kapcsolatban, az eltűnt pénztárcáról, az eltűnt ékszerekről 
meg hasonlókról. Abszolút logikusan és tárgyilagosan kezelte az ügyet, 
ami nem vall rá. 

– Hogy érted? 



– Paul Duncan szenvedélyes ember. Forrófejű. Erre megölik a 
legjobb barátját, és mintha… szinte félvállról veszi az egészet. Az 
ilyesmi nem jellemző rá. – Jessica elhallgatott, és fészkelődni kezdett. – 
Itt valami nem stimmel, másként mivel tudnám megmagyarázni ezt? – 
Myron megdörgölte az állát, azonban nem szólalt meg. – Nézd, te is 
tudod, hogy sosem állt túlzottan közel hozzám az apám – folytatta a nő. 
– Nem volt könnyű szeretni őt. Sokkal jobban elboldogult a 
holttesteivel, mint bármilyen eleven személlyel. Kedvére volt a család 
eszméje, az elképzelés… csak a tényleges kivitelezés okozott problémát 
neki. Mégis ki kell derítenem az igazságot. Kathy miatt. 

– Apád és Kathy hogy jöttek ki egymással? – kérdezte Myron. 
Jessica egy pillanatig elgondolkozott ezen. 
– Mostanában jobban. Gyerekkorunkban nem álltak különösebben 

közel egymáshoz. Kathy anyás kislány volt, mindig az ő szoknyája 
körül sertepertélt, mindenben rá szeretett volna hasonlítani. De amikor 
eltűnt, meg merem kockáztatni, hogy sokkal közelebb állt apámhoz, 
mint anyámhoz. Apa teljesen összetört, amikor Kathynek nyoma veszett. 
Megszállottá vált. Nem, a „megszállott” túl enyhe kifejezés. 
Mindannyian megszállottan kerestük az igazságot. Mégsem úgy, mint 
apa. Teljesen elemésztette őt. Minden megváltozott körötte. Mindig is 
csendes vidéki kórboncnokként viselkedett, aki nem sok vizet zavar. 
Most meg a beosztását használta, hogy a nap huszonnégy órájában ne 
lankadjon a figyelme… Paranoiássá vált, meggyőződése lett, hogy a 
rendőrség nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy Kathyt 
megtalálják. Önálló nyomozásba is fogott. 

– Rábukkant valamire? 
– Nem. Tudtommal nem. – Myron elfordította a tekintetét. A 

túloldali falra meredt. A Marx fivérek egyik állófotójára. Botrány az 
operában. Groucho visszabámult rá, ám válasszal nem szolgált. – Mi az? 
– kérdezte Jessica. 

– Semmi. Folytasd! 
– Sok mást nem tudok mondani, legfeljebb annyit, hogy apám 

igencsak furcsán viselkedett az utolsó pár hét során. Folyton 
telefonálgatott nekem, pedig korábban legfeljebb évente háromszor 
beszéltünk, és kissé könnyesnek tűnt a hangja. Mintha újult erővel 
próbálta volna játszani a tökéletes apát. Nem tudtam eldönteni, vajon 
őszintén megváltozott, vagy ez valami futó hóbort volt. 



Myron bólintott, és ismét elfordította a tekintetét. Nem mondott 
semmit. Jessica már azt hitte, teljesen elkalandozott a figyelme, amikor 
végül alig hallhatóan megszólalt: 

– Szerinted mi történhetett Kathyvel? – kérdezte. 
– Fogalmam sincs. 
– Szerinted halott? 
– Tudod… – Elhallgatott. – Hiányzik. Valahogy… nem akarom azt 

hinni, hogy halott. 
Myron megint bólintott. 
– Szóval, mire szeretnél kérni, mit tegyek? 
– Hogy utánajárj. Derítsd ki, mi folyik itt. 
– Feltéve, hogy folyik valami. 
– Úgy van. 
– Miért pont engem kérsz meg rá? 
Jessica ezen elgondolkozott egy pillanatra. 
– Nem is tudom – válaszolta. – Úgy gondoltam, te hinni fogsz nekem. 

Hogy segítesz majd. 
– Segítek – felelte Myron. – Viszont egyvalamit meg kell értened: 

fontos üzleti érdekem fűződik ahhoz, hogy tisztázzam az ügyet. 
– Christian? 
– Az ügynöke vagyok – folytatta Myron. – Nekem kell 

gondoskodnom a jólétéről. 
– Még mindig hiányzik neki a húgom – állapította meg Jessica. 
– Igen. 
– Hogy van? 
Myron arca rezzenéstelen maradt. 
– Tűrhetően. 
– Jó srác. Kedvelem. 
Myron bólintott. 
Jessica felállt, az ablak felé lépett. Myron elfordult tőle. Nem 

szívesen nézte őt túl hosszú ideig. Jessica megértette. Neki is fájt. 
Lepillantott a tizenkét emelettel lejjebb futó Park Avenue-ra. Turbános 
taxisofőr rázta az öklét egy bottal közlekedő öreg nénire. A néni fejbe 
csapta a férfit, aztán elszaladt. A turbán még csak el sem mozdult. 

– Sosem volt az erősséged, hogy elrejtsd előlem az érzelmeidet – 
szólalt meg Jessica, miközben még mindig az ablakon bámult kifelé. – 
Mit nem akarsz elárulni nekem? – A férfi nem felelt. – Myron… 



Esperanza mentette meg, aki kopogás nélkül berontott az ajtón. 
– Larry Hansont nem találtam az irodában – jelentette be. 
Win lépett be mögötte. 
– Találtam valamit azzal a magazinnal… – Elharapta a mondatot, 

amikor megpillantotta Jessicát. 
– Szia, Win! – köszönt oda Jessica. 
– Helló, Jessica Culver. – Átölelték egymást. – Jóságos ég, abszolút 

fantasztikusan nézel ki. A minap olvastam rólad egy cikket, amiben az 
irodalom szexszimbólumának neveztek. 

– Nem volna szabad efféle szennyet olvasnod. 
– A fogorvosom várótermében hevert az asztalon. Becsszó. 
Kínos szünet következett. Esperanza törte meg a csendet azzal, hogy 

Jessica felé bökött, ujját a szájába téve öklendezést mímelt, aztán 
kiviharzott. 

– Micsoda tündér – morogta maga elé Jessica. 
Myron felállt. 
– Hol szálltál meg? 
– Anyámnál lakom. 
– A száma még mindig ugyanaz? 
– Igen. 
– Később felhívlak. Most viszont Winnel kell mennem. Jessica Win 

felé fordult. A férfi széles mosolyt villantott rá. 
Az arca szokás szerint semmit sem árult el. 
– Délután a szerkesztőmmel találkozom – közölte Jessica. – De este 

otthon leszek. 
– Jól van. Akkor este hívlak. – Kínos patthelyzet. Egyikük sem tudta 

pontosan, hogyan búcsúzzanak. Intsenek? Kezet fogjanak? 
Megpuszilják egymást? – Mennünk kell – szólalt meg Myron. 
Elsprintelt Jessica mellett, a közelébe se került. Win egy „mit lehet 
tenni?”-féle vállrándítással jelzett Jessicának, és a barátja után eredt. A 
nő nézte, ahogy befordulnak a sarkon. Batman és Robin a batpóznákhoz 
siet. 

Aztán kiment. Most másodszor találkozott Myronnal úgy, hogy meg 
sem érintették egymást – még a teste sem súrolta a férfiét. 

Furcsa volt ezen elmerengeni.  
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– Mit derítettél ki? – érdeklődött Myron. 
Win fürgén jobbra tekerte a kormányt. A Jaguar XJR szinte meg sem 
csikordult. Az elmúlt tíz percben egyetlen szót sem szóltak, egyedül a 
CD-lejátszó keltett zajt a kocsiban. Win a musicaleket kedvelte. Most 
épp a La Mancha lovagja szólt, Don Quijote adott szerenádot szeretett 
Dulcineájának. 

– A Didkó magazint az FVK adja ki – felelte Win. 
– FVK? 
– Forró Vágy Kiadó. – Újabb balkanyar. A Jaguar több mint 

százharmincra gyorsított. 
– Megengedett sebesség – szólalt meg Myron. – Hallottál róla? 
Win rá se hederített. 
– A szerkesztőség a New Jersey állambeli Fort Leeben működik. 
– Szerkesztőség? 
– Mindegy. Megbeszéltem egy találkozót Mr. Fred Nicklerrel, a 

főszerkesztővel. 
– Büszke lehet rá az édesanyja. 
– Moralizálgatunk, moralizálgatunk – merengett el Win. – Aranyos. 
– Mit mondtál Mr. Nicklernek? – kérdezte Myron. 
– Semmit. Felhívtam, és megkérdeztem, hogy találkozhatnánk-e. 

Igent mondott. Szimpatikus pasasnak tűnt. 
– Nyilván igazi herceg. – Myron kinézett az oldalsó ablakon. Az 

épületek összemosódtak. Megint csend telepedett közéjük. – Gondolom, 
érdekel, mit keresett Jessica az irodámban… – Win közönyösen vállat 
vont. Nem volt szokása mások magánügyeiben turkálni. – Az apja 
halála miatt. A rendőrség szerint rablás történt. Ő másként gondolja. 

– Hogyan? 
– Úgy véli, kapcsolat lehet az apja meggyilkolása és Kathy között. 
– Szóval, bonyolódik az ügy. Segíteni fogunk neki? 
– Igen. 
– Remek. És mi is úgy véljük, hogy kapcsolat lehet a kettő között? 
– Igen. 
– Igen – értett egyet Win. 



Ráfordultak egy olyan épület felhajtójára, amely igényesebb raktár 
vagy alacsony bérleti díjú irodaépület lehetett. Lift nem volt, 
ugyanakkor legfeljebb két emeletet kellett fellépcsőzni. Az FVK Rt.-t 
az első emeleten találták. Amikor beléptek a külső irodába, Myron kissé 
meglepődött. Nem igazán tudta, mire számítson, azt azonban nem várta, 
hogy egy erkölcstelenségben utazó ügynök székhelye ennyire… 
jellegtelen legyen. A fehér falakon olcsó, bár ízlésesen bekeretezett 
reprodukciók lógtak: McKnight, Fanch, Behrens. Zömében tengerpartot 
és naplementét ábrázoló tájképek. Sehol egy csupasz mell. Ez volt az 
első számú meglepetés. A második számú meglepetést a jelentéktelen 
recepciós okozta. Szigorúan átlagos megjelenésű, nem pedig valami 
túlkoros, festett szőke hajú, megereszkedett egykori Playboy-
nyuszi/bombázó/pornósztárocska pihegő kacajjal és csábos kacsintással. 

Myront már-már csalódottság kerítette hatalmába. 
– Miben segíthetek? – kérdezte a recepciós. 
– Mr. Nicklerhez jöttünk – felelte Win. 
– Megtudhatnám a nevüket? 
– Windsor Lockwood és Myron Bolitar. 
A nő felemelte a telefont, bejelentette őket, és egy pillanattal később 

azt mondta: 
– Fáradjanak be azon az ajtón! 
Nickler határozott kézfogással üdvözölte őket. Kék öltönyt viselt, 

piros nyakkendővel és fehér inggel – visszafogott volt, akár egy 
republikánus szenátorjelölt. Hármas számú meglepetés. Myron 
aranyláncokra számított, vagy Joey Buttafuoco-féle fülbevalóra, vagy 
legalább egy kisujjgyűrűre. Azonban Fred Nickler nem viselt semmiféle 
ékszert, csak egy egyszerű jegygyűrűt. Őszült, a bőre kifakult. 

– A te Sid bácsikádra emlékeztet – súgta oda neki Win. 
Valóban. A Didkó magazin kiadója Sidney Griffinre, a közkedvelt 

kertvárosi fogászra hasonlított. 
– Kérem, foglaljanak helyet! – invitálta őket Nickler, miközben 

visszasétált az íróasztala mögé. Rámosolygott Myronra. – Ott voltam a 
meccsen, amikor a legjobb négy között megverték a Kansast. 
Huszonhét pont, köztük a mérkőzést eldöntő kosár… Nem mindennapi 
teljesítmény. Hihetetlen! 

– Köszönöm – válaszolta Myron. 
– Még sosem láttam hasonlót. Ahogy az az utolsó dobás megcsókolta 



a palánkot… 
– Köszönöm. 
– Egészen elképesztő. – Nickler szája megint mosolyra húzódott, 

álmélkodva ingatta a fejét, ahogyan felidézte az emléket. Aztán leült. – 
Tehát mit tehetek önökért, uraim? 

– Egy hirdetésről szeretnénk feltenni pár kérdést – felelte Myron –, 
amelyik az ön egyik, hmm, kiadványában jelent meg. 

– Melyikben? 
– A Didkóban. – Mocskosnak érezte kimondani a szót. Myron próbált 

nem elfintorodni. 
– Érdekes – válaszolta Nickler. 
– Miért mondja ezt? 
– A Didkó viszonylag új kiadványunk, és nem fogy jól… az FVK 

havi folyóiratai közül ebből veszik a legkevesebbet. Még egy vagy két 
hónapot adok neki, aztán valószínűleg megszűnik. 

– Hány magazint ad ki? 
– Hatot. 
– Mindegyik olyan, mint a Didkó? 
Nickler halkan felnevetett. 
– Mindegyik pornográf magazin, igen. És mind teljesen törvényes. 
Myron átnyújtotta neki az újságot, amit Christiantől kapott. 
– Ezt mikor nyomták? 
Fred Nickler szinte rá sem pillantott. 
– Négy napja. 
– Ennyi? 
– Ez a legfrissebb szám… épp csak kikerült a standokra. Meglep, 

hogy találkoztak vele. 
Myron a megfelelő oldalra lapozott. 
– Azt szeretnénk megtudni, ki fizetett ezért a hirdetésért. 
Nickler félhold alakú szemüveget tett fel. 
– Melyikért? 
– Legalsó sor. Fantáziavonal. 
– Ó – csodálkozott el Nickler. – Telefonszex? 
– Valami gond van? 
– Nem. De nem fizettek a hirdetésért. 
– Ezt hogy érti? 
– Ez az üzlet ilyen – magyarázta Nickler. – Előfordul, hogy felhívnak, 



rakjak be egy pornótelefonos hirdetést. Közlöm, hogy ennyibe meg 
ennyibe fog kerülni. Erre azt feleli, hogy, tyű, még csak most kezdem, 
nem engedhetek meg magamnak ennyit. Szóval, ha jónak tűnik az ötlet, 
felesben megcsináljuk. Úgy is mondhatnánk, hogy én gondoskodom a 
marketingről, míg a partnerem a technikai részét intézi: a telefonokat, a 
vonalakat, a lányokat, akik a hívásokat fogadják, meg ami még adódik. 
Aztán fele-fele alapon elosztjuk a jövedelmet. Így mindkettőnk 
kevesebb anyagi kockázatot vállal. 

– Gyakran csinál ilyet? 
Nickler bólintott. 
– A reklámok kilencven százalékát telefonszex-hirdetések teszik ki. 

Úgy saccolom, az egész háromnegyed részében lehet részesedésem. 
– Meg tudná adni az üzlettársa nevét, aki ebben a konkrét 

vállalkozásban érdekelt? 
Nickler szemügyre vette a képet. 
– Nem a rendőrségtől jöttek, ugye? 
– Nem. 
– Magánnyomozók? 
– Nem. 
A férfi levette a szemüvegét. 
– Nem vagyok nagymenő – jelentette ki. – Megvan a magam kis 

szerepe. Épp ahogy szeretem. Senki sem zaklat, én sem zaklatok senkit. 
Nem vágyom különösebb hírnévre. 

Myron oldalra pillantott Winre. Nickler családos volt, valószínűleg 
egy csinos kis házban lakott valahol Tenaflyban, és a szomszédoknak 
azt mondta, hogy egy kiadóban dolgozik. Nem lenne nagy ügy nyomást 
gyakorolni rá. 

– Őszinte leszek önnel – mondta Myron. – Ha nem segít nekünk, 
nyilvánosságra hozhatjuk az ügyet. Újságok, tévé, minden. 

– Ez most fenyegetés? 
– Egyáltalán nem az. – Myron a tárcájába nyúlt, és előhúzott egy 

ötvendollárost. Az asztalra tette. – Mindössze annyit szeretnénk tudni, 
hogy ki adta fel ezt a hirdetést. 

Nickler visszatolta a pénzt Myron felé, s az arcára hirtelen 
ingerültség ült ki. 

– Ez mi akar lenni, valami film? Nincs szükségem kenőpénzre. Ha az 
ürge valami rosszat tett, nem akarom, hogy közöm legyen hozzá. Épp 



elég problémás ez a vállalkozás. Törvényesen működtetem. Nálam nem 
találnak kiskorú lányokat, abszolút semmi illegálisát. 

Myron Winhez fordult. 
– Mondtam, hogy igazi herceg. 
–  Higgyen,  amit  akar  –  folytatta  Nickler  olyan  hangon,  ami  arról  

árulkodott, hogy számtalanszor végigjátszotta már ezt a meccset. – 
Ugyanolyan üzlet, mint bármi más. Egyszerű, becsületes polgár vagyok, 
aki tisztességes úton keresi meg a kenyerét. 

– Igazi amerikai. 
A férfi vállat vont. 
– Nézze, nem próbálok mindent megvédeni a vállalkozásban. De 

sokkal rosszabbak is léteznek. Az IBM, az Exxon, a Union Carbide… 
azok az igazi szörnyetegek, a valódi kizsákmányolók. Én nem lopok. 
Nem hazudok. Széles körű igényt elégítek ki. 

Myron könnyedén visszavághatott volna, azonban Win a fejét 
ingatva visszatartotta tőle. Igaza volt. Mi értelme lett volna maga ellen 
fordítania a fickót? 

– Megkaphatnánk a nevet és a címet? – kérte Myron. 
Nickler kihúzott egy fiókot maga mellett, és előkereste a dossziét. 
– Valamiféle bajba került? 
– Csak beszélnünk kell vele. 
– Elárulnák, miért? 
Win először szólt Nicklerhez: 
– Jobb, ha nem tudja. 
Fred Nickler tétovázott, látta Win rászegezett tekintetét, aztán 

bólintott. 
– A céget ABC-nek hívják. Hobokenben tartanak fenn postafiókot, a 

785-ös számút. Az ürgének Jerry a neve. Mást nem tudok róla. 
– Köszönöm – mondta Myron, és felállt. – Még egy kérdés, ha nem 

bánja. Látta valaha is a lányt, aki a fényképen szerepel? 
– Sosem. 
– Biztos benne? 
– Teljesen. 
– Ha látná őt, vagy eszébe jutna valami, megtenné, hogy felhív? – 

Myron átnyújtotta neki a névjegykártyáját. 
Nickler mintha kérdezni akart volna még valamit, a tekintete újra 

meg újra Kathy fényképére siklott, ám végül csak annyit válaszolt: 



– Természetesen. 
Amint kiértek az utcára, Win nekiszegezte a kérdést: 
– Mit gondolsz? 
– Hazudik – felelte Myron. 

►►► ◄◄◄ 

A kocsiban Myron megkérdezte: 
– Használhatom a telefont? 
Win bólintott, lába egy pillanatra sem engedte fel a gázpedált. A 
sebességmérő százhúszat mutatott. Myron úgy figyelte, akár valami 
taxiórát egy hosszú fuvarnál; igyekezett nem kinézni a mellettük 
elszáguldó utcára. 

Feltárcsázta az irodát. Esperanza egy kicsengés után felvette a 
telefont. 

– MB SportReps. 
MB SportReps. M mint Myron, B mint Bolitar. Myron maga ötlötte ki 

a nevet, habár nem gyakran dicsekedett vele. 
– Nem hívott Otto Burke vagy Larry Hanson? 
– Nem. De rengeteg üzenet vár. 
– Burke-től és Hansontól semmi? 
– Süket vagy? 
– Nemsokára visszaérek. 
Myron letette a telefont. Ottónak és Larrynek mostanra jelentkeznie 

kellett volna. Mégsem keresték. A kérdés, hogy miért nem. 
– Valami gond van? – kérdezte Win. 
– Lehetséges. 
– Szerintem egy kis felfrissülésre van szükségünk. 
Myron felnézett. Rögtön ráismert az utcára. 
– Ne most, Win! 
– De most. 
– Vissza kell mennem az irodába. 
– Megvár. Belső energiára van szükséged. Összpontosításra. 

Egyensúlyra. 
– Utálom, amikor így beszélsz. 
Win elmosolyodott, és behajtott a parkolóba. 
– Inkább gyere! Nem szívesen rúgnám szét a kocsiban a hátsódat. 
A táblán a következő felirat állt: 



KWAN MESTER TAEKWONDOISKOLÁJA 

Kwan hetvenhez közeledett, és már csak ritkán tartott órákat, inkább jól 
képzett beosztottakat választott maga mellé, hogy helyette elvégezzék 
ezt a munkát. Kwan mester a különféle kütyükkel felszerelt irodájában 
üldögélt, négy képernyőtől körülvéve, hogy azokon kövesse a 
foglalkozásokat. Időnként előrehajolt, és beleordított egy mondatot egy 
mikrofonba, amire valamelyik szerencsétlen diák riadtan felkapta a fejét. 
Mintha az Óz, a csodák csodája nagy varázslója osztogatott volna 
parancsokat. 

Ha Kwan mester angolsága valamelyest javulna, alig törné a nyelvet. 
Win tizennégy évvel ezelőtt hozta magával Koreából, amikor Win 
csupán tizenhét esztendős volt. Myron úgy érezte, hogy Kwan mester 
akkoriban jobban beszélt angolul. 

Win és Myron átöltözött a dobok nevű fehér edzőruhába. Mindketten 
fekete övet kötöttek a derekukra. Win hatos fokozatú fekete öves volt, 
és az Egyesült Államokban nála magasabb szintre aligha jutott bárki is. 
Hétéves kora óta foglalkozott taekwondóval. Myron a főiskolán kezdte 
el, aminek eredményeképp tizenkét évnyi gyakorlatra és hármas 
fokozatú fekete övre tett szert. 

Odamentek Kwan mester ajtajához, és megvárták a küszöbön, hogy a 
mester tudomást vegyen a jövetelükről, aztán derékból meghajoltak. 

– Jó napot, Kwan mester! – köszöntek egyszerre. 
Kwan fogatlan mosolyt villantott rájuk. 
– Korán érkeztek. 
– Így van, uram – felelte Win. 
– Kell segítség? 
– Nem, uram. 
Kwan a televízió képernyőihez visszafordulva elbocsátotta őket. 

Myron és Win még egyszer meghajoltak, majd átmentek a magasabb 
fokozatú fekete öveseknek fenntartott dozsangba. Meditálással 
indítottak, amire Myron sosem érzett rá igazán. Win teljesen odavolt 
érte. Naponta legalább egy órát töltött el ezzel. Ő lótuszülésbe húzta a 
lábait, Myron pedig indiaiasan keresztbe tette a sajátjait. Mindketten 
lehunyták a szemüket, a hüvelykujjukat közvetlenül a kisujjuk alatt a 
tenyerükhöz szorították, és a mennyezet felé fordították a tenyerüket. A 
karjukat a térdükre fektették. Az utasítások mantraként visszhangoztak 
Myron fejében. A hát egyenes. A nyelv alja a felső fogsorhoz 



kunkorodik. Hat másodpercig az orrán át lélegzett be, arra koncentrált, 
hogy a levegőt a gyomorüregébe préselje le, miközben a mellkasa nem 
mozdult, és kizárólag a hasa tágult. Aztán lent tartotta a levegőt, 
magában  számolt,  nehogy  a  gondolatai  elkalandozzanak.  Hét  
másodperc elteltével a száján át lassan, tízig elszámolva kiengedte a 
levegőt, és ügyelt rá, hogy teljesen kiürítse összehúzódó gyomorüregét. 
Aztán négy másodpercet kivárt, mielőtt újra belélegzett. 

Winnek mindez megerőltetés nélkül ment. Nem számolt. Az elméje 
kiüresedett. Myron mindig számolt, és figyelnie kellett arra, nehogy a 
gondolatai visszakalandozzanak a problémáira – különösen az ilyen 
napokon. Ám akaratlanul is ellazult, érezte, hogy a feszültség minden 
egyes elnyújtott kilégzéssel fokozatosan távozik a testéből. Szinte 
bizseregve. 

Tíz percet meditáltak, mielőtt Win kinyitotta a szemét, és megszólalt: 
– Barro. – Koreaiul ez annyit tett, hogy „állj”. 
Az elkövetkező húsz percet mély nyújtógyakorlatokkal töltötték. Win 

egy balettos rugalmasságával bírt, és könnyedén lement spárgába. 
Myron sokkal lazábbá vált, amióta elkezdett taekwondózni. 
Meggyőződése volt, hogy az egyetemi éveiben harminc centit nőtt 
emiatt a súlypontemelkedése. Majdnem sikerült teljesen lemennie 
spárgába, de nem tudta sokáig megtartani. 

Röviden: Myron laza volt, Win pedig, mint egy gumiember. 
Ezután végigmentek a formagyakorlatok bonyolult sorozatán, ami 

nem sokban különbözik a vehemens tánclépésektől. A testedzés 
megszállottai még nem ismerték fel, hogy a harcművészetek a 
legmagasabb szintű aerobikedzéssel érnek fel. Az ember szakadatlanul 
mozog  –  ugrik,  forog,  pörög  –,  fél  órán  át  megállás  nélkül  dolgozik  a  
kar és a láb is. Alsó hárítás és előrerúgás, felső hárítás és ütés, középső 
hárítás és megfordulásos rúgás. Belső hárítás, külső hárítás, ütések a 
tenyér élével, ököllel, tenyérrel, térddel és könyökkel. Kimerítő és 
felemelő edzés volt. 

Win hibátlanul végigment a gyakorlatokon – ilyen ellentmondásos és 
megtévesztő volt mindig. Ha az utcán látta meg valaki, azt gondolta róla, 
hogy nyápic úri gyerek, aki még egy barackon sem lenne képes nyomot 
hagyni, hiába adná bele minden erejét. A dozsangban ugyanakkor 
félelemmel és ámulattal töltötte el az embert. A taekwondót harci 
művészetnek tartják. Művészetnek. A szót nem véletlenül használják rá. 



Win művész volt, a legjobb, akit Myron valaha látott. 
Myron még mindig emlékezett arra, amikor Win első alkalommal 

tartott neki bemutatót a képességeiből. Elsőévesek voltak a főiskolán. 
Néhány böszme focista úgy döntött, lenyírják Win szőke fürtjeit, mert 
nem tetszett nekik a képe. Késő éjjel öten belopóztak a szobájába – 
négyen a karját és a lábát szorították volna le, az ötödik pedig a borotvát 
és a borotvahabot vitte magával. 

Tömören fogalmazva, a futballcsapnak gyengén sikerült az idénye. 
Túl sokan nem tudtak játszani sérülés miatt. 

Myron és Win könnyű, kötetlen küzdelemmel zárták le az edzést. 
Aztán levetették magukat a tatamira, és száz fekvőtámaszt nyomtak le 
az öklükön – Win hangosan számolta koreaiul. Amikor végeztek ezzel, 
újra leültek a meditációhoz, ami ezúttal negyedóráig tartott. 

– Barro – szólalt meg Win. 
Mindketten kinyitották a szemüket. 
– Összeszedettebbnek érzed magad? – kérdezte Win. – Érzed az 

energia áramlását? Az egyensúlyt? 
– Igen, Szöcske. Szeretnéd, ha most kikapnám a kezedből a kavicsot? 
Win egyetlen kecses és könnyed mozdulattal felállt az ülő pozícióból. 
– Na szóval – mondta –, döntésre jutottál? 
– Aha. – Myron küszködve igyekezett egy mozdulattal felállni, ide-

oda billegett, ahogy felemelkedett. – Mindenbe be fogom avatni 
Jessicát.  



› 7 ‹ 

A sárga öntapadós üzenetek úgy lepték el Myron telefonját, akár a 
sáskák egy tetemet. Myron sorra lehámozta mind, és végigpörgette őket. 
Otto Burke-től, Larry Hansontól vagy a Titans vezetőségétől semmi. 

Ez nem jó jel. 
Felvette a headsetet. Hosszú ideig ellenállt annak, hogy ilyet 

használjon, miközben bonyolítja a hívásait – úgy vélte, inkább légi 
irányítókhoz illik, mintsem ügynökökhöz ám csakhamar megtanulta, 
hogy az ügynök pusztán magzat, az irodája az anyaméh, a telefonja 
pedig a köldökzsinór. A headset megkönnyítette a dolgát: sétálgathatott, 
szabadon használhatta a kezét, a nyaka nem görcsölt be attól, hogy a 
vállához szorította a kagylót. 

Elsőként a BurgerCity nevű új gyorsétteremlánc reklámigazgatóját 
hívta fel. Le akarták szerződtetni Christiant, és elég jó pénzt ajánlottak 
neki, de Myronnak fenntartásai voltak. A BurgerCity csupán helyi 
érdekeltség. Egy országos hálózat talán jobb ajánlattal állhat elő. A 
legnehezebbnek sokszor a visszautasítás bizonyult. Ilyenkor 
megbeszélte Christiannel az előnyöket és a hátrányokat, és hagyta, hogy 
a fiú hozza meg a döntést. Végső soron ő adta hozzá a nevét. Az ő 
pénzéről volt szó. 

Myron már több jól fizető reklámszerződést tető alá hozott Christian 
számára. A Wheaties gabonapelyhes dobozait októbertől Christian 
képmása díszíti majd. A Diet Pepsi egy olyan reklámötlettel állt elő, 
amelyben Christian kétliteres palackot hajít tökéletes csavarvonalban 
néhány érett nő felé. A Nike Steele Trap fantázianevű melegítőket és 
sportcipőket terveztetett. 

Christian milliókat fog keresni reklámarcként, sokkal többet, mint 
amit a Titans játékosaként kap majd, bármennyire nagyvonalú 
szerződést köt vele Otto Burke. Bizonyos szempontból furcsa dolog 
volt ez. A szurkolók nem nézték jó szemmel, ha egy játékos a lehető 
legtöbbet próbálta kicsikarni, amikor egy csapathoz szerződött. 
Bunkónak, önzőnek és egocentrikusnak kiáltották ki, ha nagyobb pénzt 
kért a kőgazdag csapattulajdonostól – az ellenben cseppet sem izgatta 
őket, ha ténylegesen tetemes összegeket kapott a Pepsitől, a Nike-tól 



vagy a Wheatiestől azért, hogy olyan termékekhez adja az arcát, 
amelyeket  valószínűleg  sosem  használt,  vagy  talán  nem  is  szeretett.  
Ennek semmi értelme nem volt. Christian többet fog keresni azzal, ha 
három nap alatt leforgatnak vele egy félperces képmutató reklámszpotot, 
mint amennyit egy évad alatt kap azért, hogy agyalapimirigy-
túltengésben szenvedő, nyáladzó férfiak rohanják le – márpedig a 
szurkolók ezt várták el. 

Egyetlen ügynököt sem zavart ez a felállás. Legtöbbjük három-öt 
százalékban részesedett a játékosok teljes kialkudott fizetéséből (Myron 
négy százalékot kért), szemben a reklámbevételekből járó húsz-
huszonöt százalékkal. (Myron tizenöt százalékkal megelégedett, végtére 
is új volt még a szakmában.) Másként fogalmazva, ha egymillió 
dollárért írtak alá valamelyik csapattal, az ügynök nagyjából negyven 
lepedőt kapott. Ha összehozott egy egymillió dolláros reklámot, az 
ügynök zsebe akár negyedmillával is vastagodhatott. 

Myron másodikként Ricky Lane, a New York Jets futójátékosának és 
Christian egykori egyetemi szobatársának a számát tárcsázta. Ricky az 
egyik legfontosabb ügyfelének számított, és Myron meglehetősen 
biztosra vette, hogy eredetileg Ricky beszélte rá Christiant is, hogy 
válassza őt az ügynökének. 

– Egy gyerektáborban kéne megjelenned – kezdte Myron. – Öt 
lepedőt fizetnek érte. 

– Jól hangzik – válaszolta Ricky. – Mennyi időt kellene ott töltenem? 
– Pár órát. Egy kicsit beszélgetnél velük, adnál pár autogramot, 

ilyesmi. 
– Mikor? 
– Szombathoz egy hétre. 
– No és a szereplés a bevásárlóközpontban? 
– Az vasárnap lesz – felelte Myron. – A Livingston Maliban. Morley 

sportfelszerelésboltjában. – Ricky markát újabb ötezer dollár üti, amiért 
két órára leül egy asztalhoz, és autogramokat osztogat. 

– Baró. 
– Küldjek érted egy limót? 
– Nem, majd én vezetek. Van bármi hír a jövő évi szerződésről? 
– Hamarosan az is meglesz, Ricky. Maximum még egy hét. Figyelj, 

szeretném, ha bejönnél a közeljövőben, és benéznél Winhez, oké? 
– Igen, persze. 



– Jó formában vagy? 
– Életem legjobbjában – felelte Ricky. – Kell az a kezdő állás. 
– Csak dolgozz! És ne felejts el megbeszélni egy időpontot Winnel! 
– Meglesz. Még dumálunk, Myron. 
– Aha. 
Következhettek a telefonok, egyik a másik után. Myron újságírókat 

hívott vissza. Mindegyikük a Titans Christiannel kötendő szerződéséről 
érdeklődött. Myron udvariasan elhárította a kérdéseket. Előfordult, 
hogy érdemes volt kényszerítő erőként használni a sajtót, ám nem Otto 
Burke esetében. „Folynak a tárgyalások” – szokta felelni nekik. 
„Bármelyik pillanatban megegyezésre juthatnak.” 

Myron ezután Joe Norrist hívta fel, a Yarikee exjátékosát, aki minden 
héten megjelent egy baseballkártya-rendezvényen. Joe most egy hónap 
alatt többet keresett, mint fénykorában egy egész évad alatt. 

Utána Linda Regal jött, a profi teniszező, akinek nem sokkal 
korábban sikerült bekerülnie a legjobb tíz közé. Lindát aggasztotta a 
kora, megsértődött, amiért egy kommentátor „jól ismert veterán”-ként 
utalt rá. Már majdnem húszéves volt. 

Eric Kramer, a Kaliforniai Egyetem végzős hallgatója – és minden 
valószínűség szerint az NFL második körös draftoltja – épp a városban 
járt. Myronnak sikerült közös vacsorát megbeszélnie vele. Ez annyit tett, 
hogy Myron a döntőbe került – még vagy ezer más ügynökkel együtt. 
Hihetetlenül  kemény volt  a  verseny.  Csak  egy  példa:  ezerkétszáz  NFL 
által bejegyzett ügynök működik, és udvarol annak a kétszáz egyetemi 
ligás játékosnak, akiknek végül áprilisban szerződést ajánlanak. Valamit 
fel kell adni. És ez a valami többnyire az etikusság volt. 

Myron  felhívta  a  New  York  Jets  általános  igazgatóját,  Sam  Logant,  
hogy megbeszéljék Ricky Lane szerződését. 

– A fiú élete legjobb formáját nyújtja – áradozott Myron. Felállt a 
székből, és fel-le járkált a szobában. Myron tágas, meglehetősen 
mutatós irodában dolgozott a Park Avenue-n, a Negyvenhatodik és a 
Negyvenhetedik utca között. Lenyűgözte vele az embereket, márpedig a 
külsőségek rettenetesen fontosak egy olyan üzletben, amit mindenféle 
görények uralnak. – Még sosem láttam ehhez hasonlót. Én mondom 
neked, Sam, a fiú egy újjászületett Gayle Sayers. Tényleg bámulatos. 

– Túl alacsony – fanyalgott Logan. 
–  Mégis,  miről  beszélsz?  Talán  Barry  Sanders  túl  alacsony?  Emmitt  



Smith túl alacsony? Ricky mindkettőnél magasabb. Hidd el nekem, 
hogy a legnagyobbak között fogják emlegetni. 

– Aha. Nézd, Myron, szimpatikus fiú. Keményen dolgozik. De nem 
mehetek feljebb… 

Az összeg még mindig nem volt az igazi, bár jóval ígéretesebbnek 
tűnt. 

Szünet nélkül folytatódtak a hívások. Valamikor a nap közepén 
Esperanza behozott egy szendvicset, amit Myron szinte egészben 
lenyelt. 

Este nyolc órakor intézte az aznapi utolsó hívást. 
Jessica vette fel a telefont. 
– Halló? 
– Egy óra múlva nálad leszek – jelentette be Myron. – Beszélnünk 

kell. 

►►► ◄◄◄ 

Myron Jessica arcát fürkészte. A nő továbbra is a magazint nézte, 
mintha a Newsweek legfrissebb számát böngészné; az arckifejezése 
ijesztően közönyösnek hatott. Időről időre bólintott egyet, átfutotta az 
oldal fennmaradó részét, aztán egy-egy pillantást vetett a Didkó első és 
hátsó borítójára, de mindig visszatért Kathy képéhez. Annyira hanyagul 
lapozgatott, hogy Myron azon sem lepődött volna meg, ha Jessica 
egyszerre csak fütyörészni kezd. 

Egyedül az ujjai árulták el. A bütykei vértelenül kifehéredtek, a lapok 
meggyűrődtek halálos szorításában. 

– Minden rendben? – kérdezte Myron. 
– Jól vagyok – felelte higgadt, már-már nyugtató hangon Jessica. – 

Azt mondtad, Christian postán kapta ezt? 
– Igen. 
– És te meg Win beszéltetek a pasassal, aki kiadja ezt a… – 

tétovázott, arcán végre megjelent valami undorféle – …ezt a dolgot? 
– Igen. 
Jessica bólintott. 
– Megadta a címét annak, aki feladta ezt a hirdetést? 
– Csak egy postafiók számát. Holnap felderítem a helyet, és 

kinyomozom, ki hozza el a leveleket. 
Jessica először emelte fel a tekintetét. 



– Veled megyek. 
Myron kis híján tiltakozni kezdett, aztán befogta a száját. Esélye sem 

volt. 
– Oké. 
– Mikor adta oda neked ezt Christian? 
– Tegnap. 
Ez felkeltette a nő figyelmét. 
– Már tegnap is tudtál róla? 
Myron bólintott. 
– És nem árultad el? – csattant fel Jessica. – Kiöntöttem neked a 

szívemet, úgy éreztem magam, mint egy skizofrén üldözési mániás, te 
meg egész idő alatt tudtál erről? 

– Nem igazán tudtam, hogyan mondjam el neked. 
– Van még valami, amit elhallgattál előlem? 
– Christiant tegnap este felhívta valaki. Szerinte Kathy lehetett. 
– Hogy micsoda? – Myron gyorsan mindent elmesélt. Amikor ahhoz 

a részhez ért, hogy Christian Kathy hangját hallotta, Jessica teljesen 
elsápadt. – A barátod, aki a telefontársaságnál dolgozik, ki tudott 
deríteni valamit? – kérdezte. 

– Nem. A visszahívás csak bizonyos városokban működik, a 201-es 
hívószámkörzetben. 

– Hány városban? 
– Nagyjából a települések háromnegyedében. 
– Vagyis New Jersey, az USA legsűrűbben lakott állama északi 

részének háromnegyed részéről beszélünk? Ez… mennyi is…? Úgy 
hárommillió emberre szűkíti le a lehetőségeket? 

– Valóban nem sokat segít – ismerte el Myron –, de azért valami. 
Jessica tekintete megint a magazinon állapodott meg. 
– Nem akartalak így legorombítani. Csak… 
– Felejtsd el! 
– Nálad jobb embert sosem ismertem – mondta a nő. – Komolyan 

mondom. 
– Te pedig a legelviselhetetlenebb perszóna vagy. 
– Ezzel nehéz lenne vitatkoznom – válaszolta Jessica, és a szája 

sarkában mosoly játszadozott. 
– Értesíteni akarod a rendőrséget? – kérdezte Myron. – Vagy Paul 

Duncant? 



Jessica elgondolkodott. 
– Nem vagyok biztos benne. 
– A sajtó megzabálná a dolgot. Bemocskolnák Kathy nevét. 
– Magasról teszek rá, mit csinál a sajtó. 
– Én szóltam – jegyezte meg Myron. 
– Akár mindenféle ribancnak elmondhatják. Nem érdekel. 
– Na és az édesanyádat? 
– Arra is magasról teszek, hogy ő mit akar. Csak azt szeretném, ha 

megtalálnák Kathyt. 
– Szóval el akarod mondani nekik – állapította meg Myron. 
– Dehogy. 
A férfi zavartan ránézett. 
– Ezt bővebben is kifejtenéd? 
Jessica nyelve lassan eredt meg, a szavai kimértek voltak, az ötletek 

beszéd közben születtek. 
– Kathy több mint egy éve eltűnt – kezdte. – Amire az azóta eltelt 

időben a rendőrség jutott, az nulla. Semmi. Nuku. Egyszerűen 
nyomtalanul eltűnt. 

– Vagyis? 
– Most viszont itt ez a magazin. Valaki elküldte Christiannek, ami azt 

jelenti, hogy valaki… talán Kathy, talán nem ő… kapcsolatot próbál 
teremteni. Gondolj bele! Egy év óta először valamiféle kommunikációra 
került sor. Nem szeretném, ha ezt elvennék tőlem. Nem akarok nagy 
felhajtást, hogy elriasszák, bárki legyen is az illető. Kathynek talán 
megint nyoma vész. Ez… – felmutatta a magazint – …ez itt 
gusztustalan, ugyanakkor biztató is. Valami. Ne érts félre! Megdöbbent 
a dolog. De legalább határozott nyom… pokolian összezavaró nyom, 
ennek  ellenére  némi  reményt  ad.  Ha  beavatnánk  a  rendőrséget  és  a  
sajtót, bárki tette is ezt, megijedhetne, és megint eltűnhetne. Ezúttal 
véglegesen. Ezt nem kockáztathatom meg. Köztünk kell maradnia. 

Myron bólintott. 
– Logikusnak hangzik. 
– Szóval, mi következik ezután? 
– Elmegyünk a hobokeni postahivatalba. Korán idejövök érted. 

Mondjuk, hatra.  
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Jessicának csodálatos volt az illata. 
A hobokeni Uptown Station postahivatalban várakoztak. Jessica 
egészen  közel  állt  Myronhoz.  A hajából  ugyanaz  a  frissen  mosott  illat  
áradt, amit Myron négy éve igyekezett elfelejteni. Most, hogy beszívta, 
egészen elkábult tőle. 

– Tehát így kell detektívet játszani – szólalt meg a nő. 
– Izgalmas, ugye? 
Immár több mint egy órája próbáltak észrevétlenek maradni – nem 

könnyű feladat, ha a férfi százkilencvenhárom centi magas, a nő pedig 
őrületes bombázó –, miután reggel hat harminckor megérkeztek a 
postahivatalba. A 785-ös számú postafiókhoz még senki sem nyúlt. 

Hamar beleuntak. Jessica a különféle dobozok és borítékok árait 
böngészte. Nem különösebben volt érdekes. Végigolvasta az 
álláshirdetéseket, egytől egyig mindegyiket, és ezeket már valamivel 
izgalmasabbaknak találta. Körözési plakátok egy postahivatalban. 
Mintha azt akarták volna, hogy az ember levelet írjon a pasasnak. 

– Te aztán tényleg tudod, hogyan szórakoztass el egy lányt – jegyezte 
meg Jessica. 

– Ezért hívnak Móka kapitánynak. 
A nő elnevette magát. Dallamos hangja hallatán Myron gyomra 

görcsbe szorult. 
– Tetszik az ügynökösködés, Móka kapitány? 
– Rettenetesen. 
– Mindig úgy képzeltem, hogy az ügynökök görények. 
– Köszönöm. 
– Érted, mire gondolok… Piócák. Viperák. Kapzsi, pénzéhes, 

vérszívó paraziták, akik átvágják a naiv sportolókat, a Le Cirque-ben 
ebédelnek, tönkretesznek mindent, ami csak jó a sportban… 

– A közel-keleti helyzet – vágott a szavába Myron. – Arról is mi 
tehetünk. Meg a költségvetési hiányról. 

– Pontosan. De rád ebből semmi sem illik. 
– Nem vagyok pióca, vipera, se parazita. Menő. 
– Érted, mire gondolok. 



Myron megvonta a vállát. 
– Rengeteg görény ügynök akad. Ahogy rengeteg görény orvos, 

ügyvéd meg… – Elhallgatott, a szavak túlságosan ismerősen csengtek. 
Vajon Fred Nickler nem ugyanezekkel az érvekkel védte a magazinjait? 
– Az ügynök a szükséges rossz – folytatta. – Nélkülük kihasználnák a 
sportolókat. 

– Kik? 
– A tulajdonosok, a vezetőség. Az ügynökök némi jót is tettek már a 

sportolókkal. Segítettek feltornázni a fizetésüket, biztosítják a szabad 
leigazolhatóságot, reklámszerződéseket szereznek nekik. 

– Akkor mi a probléma? 
Myron elgondolkozott egy pillanatra. 
– Két dolog – felelte. – Először is, némelyik ügynök csaló tolvaj. 

Ennyi. Csak egy fiatal, gazdag srácot látnak, és kihasználják. Viszont 
ahogy a sportolók egyre dörzsöltebbekké válnak, és egyre több olyan 
történet tudódik ki, mint Kareem Abdul-Jabbaré, a legtöbb tolvajtól 
megszabadulnak. 

– És a második? 
– Az ügynököknek túl sok tisztséget kell betölteniük – válaszolta 

Myron. – Tárgyalók, könyvelők, pénzügyi tanácsadók, pesztrák, utazási 
ügynökök, pszichológusok, házassági tanácsadók, kifutófiúk, lakájok… 
ami ahhoz kell, hogy menjen az üzlet. 

– Na és hogyan bírsz el ennyi feladattal? 
– A két legnehezebb tisztséget Winnek passzolom át: ő a könyvelő és 

a pénzügyi tanácsadó. Én vagyok a jogász. Ő diplomázott 
közgazdaságból. Ezenkívül itt van nekünk Esperanza, aki szinte 
mindent el tud végezni. Jól működik a dolog. Mindhárman egymás 
fékeiként és ellensúlyaiként működünk. 

– Akárcsak az államigazgatás ágai. 
Myron bólintott. 
– Jefferson és Madison büszkék lennének ránk. 
Egy kéz nyúlt ki, és nyitotta ki a 785-ös postafiókot. 
– Kezdődik az előadás – állapította meg Myron. 
Jessica felkapta a fejét, és körülnézett. A férfi sovány volt. Mindene 

túl hosszúnak, hátborzongatóan elnyújtottnak hatott, mintha egy 
középkori kínpadra húzták volna. Még az arca is megnyúltnak tűnt, 
mint egy gyurmába nyomott rajzfilmfigura. 



– Ismered valahonnan? – kérdezte Myron. 
Jessica tétovázott. 
– Van benne valami… de nem hiszem. 
– Gyere, tűnjünk el innen! 
Lesiettek a lépcsőn, és beültek a kocsiba. Myron korábban tilosban 

parkolt le az épület előtt, és rendőrségi vészjelzőt tett ki a szélvédő 
mögé. A rendfenntartóknál szolgáló egyik barátjától kapta ajándékba. 
Időnként jól jött – különösen, amikor leárazás volt a plázában. 

A vékony férfi két perccel később lépett ki a postáról. Egy sárga 
Oldsmobile-ba szállt be. New Jersey-i rendszámtábla. Myron egyesbe 
tette  a  kocsit,  és  megindult  utána.  A  fickó  a  3-as  útra  hajtott  fel,  a  
Garden State Parkway északi bekötőútja felé. 

– Már vagy húsz perce jövünk – szólalt meg Jessica. – Mi értelme az 
otthonától ilyen messze bérelnie postafiókot? 

– Lehet, hogy nem hazamegy. Talán munkába indult. 
– A pornó-telefonvonal irodájába? 
– Lehetséges – válaszolta Myron. – De az is elképzelhető, hogy azért 

utazik ennyit, nehogy valaki meglássa. 
A 160-as lejáratnál hajtott le a főútról, aztán rá a 208-as útra északi 

irányban, majd megállt a ridgewoodi Lincoln Avenue-n. 
Jessica kiegyenesedett az ülésben. 
– Ez itt az én kijáratom – hüledezett. 
– Tudom. 
– Mi a fene folyik itt? 
A sárga Oldsmobile a felhajtó végén balra fordult. Mostanra alig öt 

kilométernyire jártak Jessica házától. Ha a Lincoln Avenue-n hajtana 
tovább, egészen a Godwin Roadig, gyakorlatilag… 

De nem. 
Mr. Vékony a Kenmore Roadra fordult be, nem egészen egy 

kilométernyire Ridgewood határától. Még mindig a kertvárosok 
közepén jártak – a szóban forgó kertvárost Glen Rocknak hívták. A 
New  Jersey-beli  Glen  Rockot  a  Rock  Road  mellett  heverő hatalmas  
szikláról nevezték el így. A kulcsszó itt a rock, azaz a szikla. 

A sárga Oldsmobile ráfordult egy kocsifelhajtóra. Kenmore 78. 
– Tégy úgy, mintha csak épp erre járnál! – mondta Myron. – Ne 

bámuld! 
– Hogy mi? 



Myron nem felelt.  Lassítás nélkül elhajtott  a ház mellett,  befordult  a 
következő utcába, aztán egy csalitos mögött megállította a kocsit. 
Felemelte a kocsitelefont, és tárcsázta az irodát. Már az első csengés 
közben felvették. 

– MB SportReps – szólt bele Esperanza. 
– Deríts ki nekem mindent, amit csak tudsz, a Kenmore 78-as számú 

házról!  Glen  Rock,  New Jersey.  A tulajdonos  nevét,  a  hitelképességét,  
mindent. 

– Vettem. – Katt. 
Myron feltárcsázott egy másik számot. 
– A telefontársaságnál dolgozó barátom – magyarázta Jessicának. 

Aztán: – Lisa? Itt Myron beszél. Nézd, megtennél nekem egy 
szívességet? Kenmore 78., Glen Rock, New Jersey. Fogalmam sincs, 
hány vonala lehet a pasasnak, de mindet le kellene nyomoznod. Minden 
számról, amit az elkövetkező két órában felhív, tudni akarok! Rendben. 
Hé, mit sikerült kiderítened arról a 900-as számról? Hogy mi? Ó, oké, 
értem. Köszönöm. 

Letette a telefont. 
– Mit mondott? 
– A 900-as számot nem a telefontársaság működteti. Valami kis dél-

karolinai cég tartja fenn. Ezzel kapcsolatban semminek sem tud 
utánanézni. 

– Akkor most mihez kezdünk? – kérdezte Jessica. – Csak figyeljük a 
házat? 

– Nem. Bemegyek. Te pedig megvársz itt. 
Jessica felvonta a szemöldökét. 
– Hogy mondtad? 
–  Te  nem  akartál  elijeszteni  senkit  –  folytatta  Myron.  –  Ha  ennek  a  

pasasnak bármi köze van a húgodhoz, szerinted hogyan fog reagálni, ha 
meglát téged? 

Jessica összefonta maga előtt a karját, és magában füstölgött. Tudta, 
hogy a férfinak igaza van, ám ez még nem jelentette azt, hogy könnyen 
beletörődik. 

– Menj! – mondta. 
Myron kiszállt a kocsiból. A környék nem mutatott változatosságot, 

minden épületet ugyanazzal a sablonnal szaggattak ki, mint a tésztát – 
háromnegyed hektárnyi kétszintes otthon. Itt-ott a házat megfordítva 



építették, a konyha a jobb oldalra került a bal helyett. A legtöbb 
alumíniumburkolatot kapott. Az utcáról lerítt a középosztálybeliség. 

Myron bekopogott. A sovány férfi nyitott ajtót. 
– Jerry? 
Vékony arcán zavar mutatkozott. Így, közelről jobban nézett ki, az 

arca inkább mélázónak, nem pedig torznak tűnt. Ha a kezébe 
nyomnának egy cigarettát, és fekete garbót húzna, akár verseket is 
felolvashatna a helyi kávéházban. 

– Miben segíthetek? 
– Jerry, nekem… 
– Bizonyára eltévesztette a házszámot. Engem nem Jerrynek hívnak. 
– Pedig pontosan úgy nézel ki, mint Jerry. 
A férfi arca elkomorodott. 
– Sajnálom – mondta, és már csukta is be az ajtót. – Most tényleg 

nincs időm ilyesmire. 
– Biztos vagy ebben, Jerry? 
– Már megmondtam, hogy… 
– Ismered Kathy Culvert? Alattomos döfés volt. És sebet ejtett. 
– Mi… mi ez az egész? – csattant fel a férfi. 
– Szerintem te is tudod. 
– Ki maga? 
– Myron Bolitarnak hívnak. 
– És ismernem kellene? 
– Hát, ha rajongsz a kosárlabdáért… voltaképp nem. De szeretnék 

feltenni pár kérdést. 
– Nincs mit mondanom. 
Ideje bevetni az aduászt. Myron előhúzta a magazint. 
– Biztos vagy ebben, Jerry? 
Vékony szemének fehérje tízszeresére tágult, Wedgwood porcelánra 

hasonlított az elnyújtott arcon. 
– Összekever valakivel. Viszlát! A férfi becsapta az ajtót. 
Myron vállat vont, és megindult visszafelé a kocsihoz. 
– Nos? – érdeklődött Jessica. 
– Megráztuk – felelte Myron. – Meglátjuk, mi hullik ki belőle. 

►►► ◄◄◄ 

A helyi újságárus. 



Win még mindig emlékezett arra az időre, amikor ezek a szavak 
nosztalgiát keltve az igazi Amerika rockwelli képeit idézték fel benne. 
Ma már nem. Bármelyik utcában, bármelyik sarkon, minden isten háta 
mögötti kis településen ugyanolyan volt. Édesség, napilapok, 
üdvözlőlapok – és pornómagazinok. A gyerekek vehettek maguknak 
Snickers szeletet, és egy füst alatt bepillantást nyerhettek az élet 
intimebb oldalába. A pornó az amerikai mindennapok megszokott 
velejárójává vált. A kemény pornó. Az a fajta, amelyikhez képest a 
Penthouse ártatlan képregényújságnak tűnt. 

Win odalépett a lottószelvény-kiadó gép mögött álló férfihoz. 
– Elnézést – mondta. 
– Hmm? 
– Meg tudná mondani, megvan-e önnek a Climaxx, a Spricc, az 

Orgazmus Magazin, a Nyalás, a Cuna és  a  Didkó legújabb száma? – 
Egy idősebb asszony riadtan levegőért kapott, és fagyos tekintettel 
meredt Winre. Ő visszamosolygott. – Hadd találjam ki – mondta. – A 
hónap playmate-je, 1926 júniusa. 

A nő hangosan megköszörülte a torkát, aztán elfordult. 
– Ott nézze meg! – válaszolta az újságos. – A képregények és a 

Disney-videók között. 
– Hálásan köszönöm. 
Win hármat megtalált közülük – a Climaxxet, az Orgazmus Magazint 

és a Cunát. Még három újságosbódénál próbálkozott, és sikerült 
beszereznie a Nyalást  is,  de  a  Spriccre és a Didkóra sehol sem lelt rá. 
Végül a Negyvenkettedik utca egyik hardcore boltjában, Dávid Király 
Szexpalotájában akadt rá pár példányra. A bolt bejáratánál hatalmas 
tábla hirdette, hogy itt éjjel-nappal a vevők rendelkezésére állnak. 

Ez igen. Win meglehetősen világiasnak tartotta magát, ám amit ebben 
az üzletben talált, azt bizonyította, hogy mind az élettapasztalata, mind 
a képzelőereje erősen korlátozott. 

Már majdnem dél felé járt az idő, amikor kijött az üzletből. 
Gyümölcsöző és viszonylag tanulságos délelőttöt töltött el odabent. 

Win összesen hat magazinnal a hóna alatt leintett egy taxit, hogy 
bemenjen a városba. A hátsó ülésen átfutott néhányat a magazinokból. 

– Eddig megvagyunk – mondta fennhangon. 
A sofőr hátranézett rá a visszapillantó tükörben, vállat vont, majd 

ismét az útra szegezte a tekintetét. 



Amikor Win megérkezett az irodájába, szétterítette a magazinokat 
széles íróasztalán. Alaposan szemügyre vette, összevetette őket. 
Hihetetlen. A gyanúja beigazolódott. Pontosan az volt a helyzet, amit 
sejtett. 

Öt perccel később Win az íróasztala fiókjába tette a magazinokat. 
Aztán a telefonon jelzett Esperanzának, hogy jöjjön be. 

– Megtennéd, hogy beküldöd hozzám Myront, amint megérkezik? 



› 9 ‹ 

– Be kell vallanom valamit – kezdte Jessica. 
Az Ötvenkettedik utcai Kinney mélygarázsból jöttek ki épp, a 
kipufogógáz és a húgy szaga lassan eloszlott, ahogy kiléptek a 
viszonylag friss levegőjű járdára. Befordultak az Ötödik sugárútra. Az 
útlevélre várakozók sora az Atlasz-szobron túlra nyúlt. Egy raszta hajú 
fekete férfi megállás nélkül tüsszögött, a fürtjei tucatnyi kígyóra 
emlékeztetően csapkodtak. A mögötte álló nő ciccegve ingatta a fejét. A 
várakozók közül sokan a St. Patrick-katedrális felé fordultak, mintha 
isteni közbeavatkozásban reménykednének; arcukra gyötrelem ült ki. 
Japán turisták fényképezték a szobrot és a sort. 

– Figyelek – válaszolta Myron. 
Továbbsétáltak, Jessica nem fordult felé, a tekintete a semmit 

fürkészte maga előtt. 
– Már nem álltunk közel egymáshoz. Valójában Kathy meg én alig 

beszéltünk egymással. 
Myront meglepte a dolog. 
– Mióta? 
– Az utolsó nagyjából három évben. 
– Mi történt? 
Jessica a fejét rázta, azonban továbbra sem nézett Myronra. 
– Nem igazán tudom. Megváltozott. Vagy egyszerűen felnőtt, én 

pedig nem tudtam mit kezdeni ezzel. Eltávolodtunk egymástól. Amikor 
találkoztunk, mintha egy szobában sem bírt volna megmaradni velem. 

– Ezt sajnálattal hallom. 
– Igen, hát… nem olyan nagy ügy. Csak… Kathy felhívott aznap este, 

amikor eltűnt. Nem tudom, mennyi ideje először. 
– Mit akart? 
– Fogalmam sincs. Épp indulni készültem. Leráztam. 
Elhallgattak, és csöndben bandukoltak tovább, egészen Myron 

irodájáig. 
Amikor kiszálltak a liftből, Esperanza egy papírlapot nyújtott át 

Myronnak, és közölte vele: 
– Win azonnal látni szeretne. – Haragvón méregette Jessicát, ahogy 



egy fedezet forszírozna egy sántikáló irányítót a dobókézzel ellentétes 
oldali lerohanásnál. 

– Otto Burke vagy Larry Hanson nem hívott? – érdeklődött Myron. 
Esperanza most Myron felé fordította mérges tekintetét. 
– Nem. Win azonnal látni szeretne. 
– Elsőre is hallottalak. Mondd meg neki, hogy öt perc múlva ott 

leszek! 
Beléptek Myron irodájába. A férfi betette maga mögött az ajtót, aztán 

átfutotta a lapot. Jessica leült vele szemben. Úgy tette keresztbe a lábát, 
ahogy nagyon kevés nő tudja, a hétköznapi mozdulatot a csábítás 
magasiskolájává változtatta. Myron próbált nem odanézni. A lábak 
érzéki puhaságát is igyekezett elfeledni. Mindkét próbálkozása kudarcot 
vallott. 

– Mi áll rajta? – kérdezte a nő. 
Myron felkapta a fejét. 
– Vékony barátunkat, aki a Kenmore-on lakik, Glen Rockban, Gary 

Gradynek hívják. 
Jessica hunyorogva törte a fejét. 
– A neve ismerősnek tűnik. – Aztán megrázta a fejét. – Viszont 

fogalmam sincs, honnan. 
– Hét éve vett el egy Allison nevű nőt. Gyerekeik nincsenek. A házat 

száztízezer dolláros jelzálogkölcsön terheli, a részleteket időben fizeti. 
Más egyelőre nincs. Hamarosan remélhetőleg többet tudunk majd. – 
Lerakta a lapot az asztalra. – Azt hiszem, pár újabb fronton kell 
támadást indítanunk. 

– Hogyan? 
– Vissza kell térnünk arra az estére, amikor a húgodnak nyoma 

veszett. Ezzel kezdünk, és onnan haladunk előre. Az egész ügynek újra 
utána kell nézni. Ahogy az apád meggyilkolása kapcsán is. Nem azt 
mondom, hogy a zsaruk nem végeztek alapos munkát. Valószínűleg 
lelkiismeretesen nyomoztak. De a birtokunkba jutott pár olyan 
információ, amiről ők nem tudtak. 

– A magazin – állapította meg Jessica. 
– Pontosan. 
– Én miben segíthetek? – kérdezte a nő. 
– Deríts kik mindent arról, hogy Kathy mire készülhetett, amikor 

eltűnt! Beszélj a barátaival, a szobatársaival, a testvérisége tagjaival, a 



többi pomponlánnyal, bárkivel! 
– Oké. 
– Ezenkívül szerezd meg az indexét! Hátha találunk benne valamit. 

Szeretném látni, milyen kurzusokra járt, milyen tevékenységekben vett 
részt, mindent. 

Esperanza nyitott rájuk nagy svunggal. 
– A kenyéradód. Kettes vonal. 
Myron az órájára pillantott. Christiannek épp edzésen kellene lennie. 

Felvette a telefont. 
– Christian? 
– Mr. Bolitar, nem értem, mi ez az egész. 
Myron alig értette, amit mond. Mintha a fiú egy szélcsatornában állt 

volna. 
– Honnan hívsz? 
– Egy telefonfülkéből a Titans stadionja előtt. 
– Mi a gond? 
– Nem akarnak beengedni. 

►►► ◄◄◄ 

Jessica az irodában maradt, hogy elintézzen pár telefonhívást. Myron 
kirohant. Az Ötvenhetedik utcán egészen a West Side sztrádáig 
szokatlanul gyér volt a forgalom. A kocsijából felhívta Otto Burke-öt és 
Larry Hansont. Egyiküket sem találta bent. Myront ez nem lepte meg 
különösebben. 

Aztán feltárcsázott egy titkos washingtoni vonalat. Csak kevesen 
ismerték ezt a számot. 

– Halló? – szólt bele udvariasan a hang. 
– Szia, P. T. 
– A francba, Myron, mi a faszt akarsz? 
– Szívességet szeretnék kérni. 
– Remek. Épp az előbb említettem valakinek, hogy hú, milyen jó 

lenne, ha Bolitar felhívna, hogy szívességet kérjen tőlem. Kevés dolog 
dob fel ennyire. 

P. T. az FBI-nál dolgozott. Az FBI főnökei sorra váltották egymást, P. 
T. azonban állandónak számított. A sajtó nem tudott róla, de Nixon óta 
minden elnök gyorshívóján az övé volt az egyes szám. 

– A Kathy Culver-ügyről van szó – mondta Myron. – Kivel érdemes 



leginkább beszélni ezzel kapcsolatban? 
– A helyi hekussal – felelte gondolkodás nélkül P. T. – Választott 

seriff, vagy ilyesmi. Nagyszerű fickó, jó haverom. Nem jut eszembe a 
neve. 

– Össze tudnál hozni vele? – kérdezte Myron. 
– Miért is ne? Azzal, hogy segíthetek neked, értelmet nyer az életem. 
– A lekötelezetted vagyok. 
– Már így is az vagy. Az életben nem fogod tudni viszonozni nekem. 

Felhívlak, amint jutottam valamire. 
Myron lerakta a kagylót. Még mindig alig néhány autó lézengett az 

utcán. Bámulatos. Myron áthajtott a Washington hídon, és rekordidő 
alatt odaért a Meadowlandsbe. 

A Meadowlands Sportkomplexumot a New Jersey-i autópálya 
melletti egyik hasznavehetetlen lápos területen, East Rutherfordban 
építették fel. Nyugatról keletre a Meadowlands Versenypálya, a Titans 
Stadion és a Brendan Aréna állt, melyet arról a korábbi kormányzóról 
neveztek el, akit nagyjából annyira kedveltek, mint egy pattanást a 
végzősök báljának estéjén. Sorra követték egymást a nagy francia 
forradalomhoz mérhető dühös tiltakozások a név ellen, ám mindhiába. 
A puszta forradalmak aligha méltó ellenfelei egy politikus egojának. 

– Jesszusom! 
Christian kocsiját – legalábbis azt feltételezte, hogy Christian kocsija 

az – alig lehetett látni a riporterek köréje csődült seregétől. Myron 
számított erre. Ő javasolta Christiannek, hogy zárkózzon be a kocsiba, 
és senkinek se nyilatkozzon. Hasztalanul próbált volna elhajtani. A 
sajtó egyszerűen a nyomába eredt volna, Myronnak pedig semmi kedve 
nem volt holmi autós üldözéshez. 

A közelben parkolt le. A riporterek úgy fordultak felé, mint a sérült 
bárányt szimatoló oroszlánok. 

– Mi folyik itt, Myron? 
– Christian miért nincs az edzésen? 
– Nem vagy hajlandó megegyezni, vagy micsoda? 
– Mi a helyzet a szerződéssel? 
Myron egyetlen kérdésre sem válaszolt, átgázolt a mikrofonok, 

kamerák és testek tengerén, befurakodott a kocsiba, azonban a nyálkát 
nem hagyta beszivárogni magával. 

– Nyomás! – mondta Myron. 



Christian beindította a motort, és megindult. A riporterek vonakodva 
szétváltak a kocsi előtt. 

– Sajnálom, Mr. Bolitar. 
– Mi történt? 
– Az őr nem volt hajlandó beengedni. Azt mondta, utasították, hogy 

zárjanak ki a stadionból. 
– Szemétláda – dörmögte maga elé Myron. Otto Burke meg az 

átkozott taktikája. A kis sunyi. Myronnak számolnia kellett volna 
valami hasonlóval. De kitiltásra? Ezt parányit túlzásnak érezte, még 
Otto Burke-höz képest is. A pózolás ellenére egészen közel jártak már 
ahhoz, hogy aláírják a szerződést. Burke az értésére adta, hogy szeretné, 
ha Christian mielőbb a minitáborba kerülne, hogy ott felkészülhessen az 
idényre. 

Akkor pedig miért zárja ki Christiant? 
Myronnak nem tetszett a dolog. 
– Van kocsitelefonod? – kérdezte. 
– Nincs, uram. 
Nem számított. 
– Fordulj vissza! – utasította Myron. – Parkolj le a C kapu mellett! 
– Most mit fog tenni? 
– Csak gyere velem! 
Az őr próbálta feltartóztatni őket, de Myron áttuszkolta mellette 

Christiant. 
– Hé, oda nem mehetnek be! – kiáltott utánuk a fazon. – Álljanak 

meg! 
– Lőjön le minket! – szólt hátra Myron, de nem lassított. 
Kivonultak a pályára. A játékosok keményen nekirohantak az 

edzőbábuknak. Rendkívül keményen. Egyikük sem fogta vissza magát. 
A próbajátékok folytak. A srácok többsége azért küzdött, hogy 
bekerüljön a csapatba. A zömük középiskolai vagy egyetemi 
szupersztár volt, akik megszokták már, hogy náluk nagyszerűbb senki 
nem lehet a pályán. Java részüket kiszórják majd. A legtöbben 
beletörődnek, hogy ezzel szertefoszlik az álmuk, más csapatoknál 
potyáznak majd, hátha beválasztják őket, kitartanak, vég nélkül 
csúsznak lefelé, és közben mindvégig haldokolnak. 
Bűbájos hivatás. 
Az edzők a sípjukat fújták. A futók szuflanövelő sprinteket 



gyakoroltak. A rúgójátékosok mezőnygólokat helyeztek a túlsó oldali 
kapufák közé. A kézből elrúgott labdák lassú, lusta ívben zúgtak 
magasan a levegőben. Több játékos odafordult, és észrevette Christiant. 
Kisebb zsongás támadt. Myron rá se hederített. Már felfedezte a 
célpontját: az első sorban, az ötvenyardos vonalnál. 

Otto Burke úgy terpeszkedett ott, akár egy cézár a Colosseumban, azt 
az átkozott mosolyt mintha az arcára ragasztották volna, karját kétoldalt 
a  mellette  lévő üléseken  pihentette.  Mögötte  Larry  Hanson  és  még  
néhány igazgatósági tag ült. Cézár szenátusa. Otto időnként áthajolt, és 
valami megjegyzéssel jutalmazta a kíséretét, amivel görcsös hahotát 
váltott ki belőlük. 

– Myron! – kiáltott oda neki szívélyesen Otto, és intett egyik tömzsi 
kezével. – Gyere fel, és ülj le mellém! 

– Várj meg itt! – szólt Christianhez Myron. Felbandukolt a lépcsőn. 
A kíséret Larry Hanson vezetésével egy emberként felállt, és 
elmasírozott. 

Myron kurtán szalutált nekik. 
– Egy, két, há, négy. Jobbra át! – Senki sem nevetett. Milyen meglepő. 
–  Foglalj  helyet,  Myron!  –  invitálta  ragyogó  mosollyal  Otto.  –  

Beszélgessünk el! 
– Nem válaszoltál a hívásaimra – szólalt meg Myron. 
– Kerestél? – A fejét ingatta. – Ezt tisztáznom kell a titkárnőmmel. 
Myron hosszan felsóhajtott, és leült. 
– Miért tiltottátok ki Christiant? 
– Hát, Myron, ez voltaképp egészen egyszerű ügy. Christian még 

nem írt alá hozzánk. A Titansnek nincs ideje olyanokba invesztálni, 
akik talán nem is lesznek a csapat tagjai. – A pálya felé biccentett. – 
Látod, ki jött el próbajátékra? Neil Decker a Cincinnatiból. Remek 
irányító. 

– Ja, egészen kiváló. Már majdnem képes megpörgetve eldobni a 
labdát. 

Otto halkan felnevetett. 
– Vicces vagy, Myron. Rendkívül szórakoztató. 
– Örülök, hogy így gondolod. Elmondanád, mi ez az egész? 
Otto Burke bólintott. 
– Jogos kérés, Myron. Szóval, beszéljünk őszintén egymással! 
– Ésszerűen, őszintén, ahogy akarod. 



– Nagyszerű. Szeretnénk újratárgyalni az ügyfeled szerződését – 
mondta. – Levinnénk az árat. 

– Értem. 
– Úgy érezzük, hogy az ügyfeled veszített az értékéből. 
– Aha. 
Burke a tekintetét fürkészte. 
– Nem tűnsz túlzottan meglepettnek, Myron. 
– Ezúttal mi az? – érdeklődött Myron. 
– Mi micsoda ezúttal? 
– Nos, elsőként vegyük Benny Kelehert. Meghívtad magadhoz, 

telenyomtad piával, aztán szóltál egy zsarunak, hogy a hazaúton 
meszelje le ittas vezetésért. 

Otto őszinte döbbenetét színlelt. 
– Ehhez semmi közöm nem volt. 
– Hihetetlen, hogy másnap rögtön aláírt. Aztán ott van Eddie Smith. 

Kompromittáló fotókat készíttettél róla egy magánnyomozóval, és 
megfenyegetted, hogy elküldöd őket a feleségének. 

– Újabb hazugság. 
– Jól van, hazugság. Akkor térjünk a tárgyra! Mi okozta a hirtelen 

devalválódást? 
Otto hátradőlt az ülésben. Cigarettát vett elő a fedelén a Titans 

emblémájával díszített arany cigarettatárcájából. 
– Egy meglehetősen feslett magazinban láttam valamit – felelte. – 

Valamit, ami igazán elkeserített. – Egyáltalán nem tűnt elkeseredettnek. 
Elégedettnek tűnt. 

– Újabb mélypont – jegyezte meg Myron. – Büszke lehetsz magadra. 
– Hogy mondtad? 
– Te intézted el. A magazint. 
Otto elmosolyodott. 
– Ah, szóval tudtál róla. 
– Honnan szerezted azt a képet? 
– Miféle képet? 
– Amit a hirdetéshez használtak. 
– Nekem semmi közöm ehhez. 
– Na persze – mondta gúnyosan Myron. – Nyilván az elsők között 

fizettél elő a Didkóra. 
– Semmi közöm nem volt ahhoz a hirdetéshez. Becsszó. 



– Akkor hogyan került hozzád a magazin? 
– Valaki felhívta rá a figyelmemet. 
– Kicsoda? 
– Nem áll módomban megvitatni ezt. 
– Mindjárt gondoltam. 
–  Nem  hinném,  hogy  tetszik  nekem  ez  a  hangnem,  Myron.  És  hadd  

áruljak el még valamit: ebben az esetben te jártál el helytelenül. Ha 
tudtál a magazinról, erkölcsi kötelességed lett volna értesíteni róla 
engem. 

Myron az égre emelte a tekintetét. 
– Az „erkölcsi” szót használtad, és nem vágott agyon a villám. Nincs 

Isten. 
A mosoly megrezdült, de maradt. 
– Bármennyire szeretnénk is, Myron, ezt nem lehet meg nem 

történtté tenni. A magazin létezik, és foglalkozni kell vele. Szóval, ha 
nem bánod, elárulom, mire jutottam. 

– Csupa fül vagyok. 
– Veszed a jelenlegi ajánlatunkat, aztán harmadával csökkented az 

összeget. Ha nem, Ms. Culver képe a nyilvánosság elé kerül. Gondold 
át! Három napot kapsz, hogy eldöntsd. – Otto nézte, ahogy Neil Decker 
passzol. Mintha egy törött szárnyú kacsa repült volna, és jóval az 
elkapó játékos előtt a földbe csapódott. Összevonta a szemöldökét, és 
végigsimított a kecskeszakállán. – Legyen inkább két nap! 
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Harrison Gordon oktatási dékánhelyettes ellenőrizte, hogy az ajtó 
kulcsra  legyen  zárva.  Valójában,  hogy  kétszeresen  zárva  legyen.  Nem  
akart kockáztatni. Ezzel nem. 

Visszaült a székébe, és kibámult az ablakon. A dicsősége teljében 
lévő, nagybecsű Reston Egyetemre. A kilátás zöld gyep és téglafalú 
épületek szövedékére nyílt. Borostyán nem futotta be a tanulás e büszke 
bástyáit, noha megérdemelték volna. A diákok a nyári szünetet élvezték, 
de az épületek közötti téren még lézengtek néhányan – a futball- vagy 
tenisztáborban táborozok, helyiek, akik parknak használták a kampuszt, 
valamely régebbi korból visszamaradt hippik, akik úgy zarándokoltak a 
szabad bölcsészet fellegváraiba, mint a muszlimok Mekkába. Rengeteg 
piros fejpántos és poncsós meg müzliszelet-majszoló. Egy szakállas 
férfi frízbit dobott el. Egy kisfiú elkapta. 

Harrison Gordon semmit sem látott  meg ebből.  Nem azért  fordította 
meg a székét, hogy a kilátásban gyönyörködjön, hanem azért, hogy 
elfordítsa a tekintetét a… az íróasztalán heverő valamiről. 
Legszívesebben egyszerűen megsemmisítette volna az átkozott dolgot, 
és elfeledkezett volna az egészről. Csakhogy nem tehette. Valami 
visszatartotta. És valami egyre odavonzotta a tekintetét, arra az oldalra, 
valahol a vége felé… 

Semmisítsd meg, te bolond! Ha valaki megtalálja nálad… 
Akkor mi lesz? 
Fogalma sem volt róla. Visszafordította a széket, ügyelt rá, nehogy 

rápillantson a magazinra. Jobbra tőle a „CULVER, KATHERINE” 
feliratú dosszié hevert. Harrison nyelt egyet. Remegő kézzel átlapozta a 
bizonyítványlapok és az ajánlólevelek halmát. Nem mindennapi anyag, 
de Harrisonnak erre most nem volt ideje. 

A házi telefon jelzője – rettenetes berregés – riasztotta fel. 
– Gordon dékánhelyettes úr? 
– Igen – válaszolta szinte kiabálva. A szíve szaporán vert. 
–  Valaki  beszélni  szeretne  önnel.  Nem  egyeztetett  időpontot,  de  

gondoltam, fogadni akarja. 
Edith fojtott, templomi suttogásnak beillő hangon beszélt. 



– Ki az? – kérdezte Harrison. 
– Jessica Culver. Kathy nővére. 
Páni félelem döfte át a férfi szívét, akár egy jégcsap. 
– Gordon dékánhelyettes úr? 
Harrison a szájához kapta a kezét, attól félt, hogy felordít ijedtében. 
Valójában nem volt választási lehetősége. Fogadnia kell a nőt, hogy 

kiderítse, mit akar tőle. Ha bármi mást tesz, azzal gyanút kelt. 
Gyorsan belesöpörte az íróasztalon lévő papírokat a legalsó fiókba, 

majd elővette a kulcscsomóját, és lezárta az íróasztalt. Jobb az 
elővigyázatosság. Végül elhúzta a reteszt. 

– Küldje be Ms. Culvert! – szólt ki. 
Jessica legalább olyan szép volt, mint a húga, ami egészen 

rendkívülinek számított. Harrison megvitatta magában, hogyan 
üdvözölje, és a gyászos igazgatói modor mellett maradt – tárgyilagos 
együttérzés, barátságos hivatalosság. 

Gyengéd határozottsággal rázta meg Jessica kezét. 
– Miss Culver, sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell 

találkoznunk. Imádkozunk a családjáért ebben az embert próbáló 
helyzetben. 

– Köszönöm, hogy előzetes egyeztetés nélkül fogadott. 
Harrison legyintett, mintha semmiségnek tartaná. 
– Kérem, foglaljon helyet! Hozhatok valamit inni? Kávét, üdítőt? 
– Köszönöm, nem kérek. 
A dékánhelyettes visszament a székéhez. Leült, és az asztalra fektette 

összekulcsolt ujjait. – Tehetek bármit önért? 
– A húgom dossziéjára lenne szükségem – felelte Jessica. 
Harrison érezte, hogy az ujjai egymáshoz szorulnak, azonban meg 

sem rezzent az arca. 
– A húga egyetemi dossziéjára? 
– Igen. 
– Megtudhatnám az okát? 
– Az eltűnésével kapcsolatos. 
– Értem – felelte tétován a dékánhelyettes. A hangja – maga is 

meglepődött ezen – nyugodt maradt. – Úgy vélem, hogy a rendőrség 
alaposan átvizsgálta a dossziét. Mindenről másolatot készítettek… 

– Tisztában vagyok ezzel. Nekem lenne szükségem rá. 
– Értem – mondta ismét a dékánhelyettes. 



Másodpercek teltek el. Jessica ülést változtatott. 
– Valami gond van? – kérdezte. 
– Nem, dehogyis. Vagyis, talán. Sajnos elképzelhető, hogy nem 

adhatom ki önnek a dossziét. 
– Hogyan? 
– Úgy értem, nem biztos, hogy joga van betekintetni. A szülők 

esetében ez egyértelmű. A testvéreket illetően azonban nem vagyok 
biztos ebben. Egyeztetnem kell az egyetem jogászával. 

– Megvárom – jelentette ki Jessica. 
– Hmm, rendben. Megtenné, hogy az előszobában várakozik? 
Jessica felállt, megfordult, és megtorpant. A válla felett 

hátrapillantott a férfira. 
– Ugye, ismerte a húgomat, Gordon dékánhelyettes úr? 
Harrisonnak sikerült elmosolyodnia. 
– Igen, ismertem. Csodálatos fiatal hölgy volt. 
– Kathy önnek dolgozott. 
– Iratokat rendezett, fogadta a telefonhívásokat, effélékkel 

foglalkozott  –  vágta  rá  Harrison.  –  Kiváló  munkaerő volt.  
Mindnyájunknak szörnyen hiányzik. 

– Ön úgy látta, hogy minden rendben van vele? 
– Rendben? 
– Mielőtt eltűnt – folytatta Jessica, és a tekintetével szinte átszúrta 

Harrisont. – Nem viselkedett furcsán? 
Verítékcseppek jelentek meg a dékánhelyettes homlokán, de nem 

merte letörölni őket. 
– Nem, én nem vettem észre ilyesmit. Teljesen kiegyensúlyozottnak 

tűnt. Miért kérdezi? 
– Csak biztos akartam lenni benne. Odakint várok. 
– Köszönöm. 
Jessica betette az ajtót. 
Harrison hosszan kiengedte a levegőt. Most mit tegyen? Ki kell adnia 

neki a dossziét; ha másként tenne, az több mint gyanús lenne. 
Ugyanakkor persze nem húzhatta csak úgy elő a dossziét az íróasztala 
alsó fiókjából, hogy átnyújtsa Jessicának. Nem, vár néhány percet, 
kimegy az irattárba, hogy „személyesen” intézze az ügyet, aztán 
visszatér a dossziéval. 

Vajon, tűnődött el, miért érdekelheti Jessica Culvert a dosszié? 



Valamit nem vett észre benne? 
Nem. Ebben egészen biztos volt. 
Harrison az elmúlt évben folyamatosan azért imádkozott, abban 

reménykedett, hogy végre vége legyen. De több esze is lehetett volna. 
Az efféle ügyek sosem zárulnak le igazán. Megbújnak, gyökeret 
eresztenek, megerősödnek, felkészülnek a következő támadásra. 

Kathy Culvert nem temették el. Akárcsak valamilyen rémregénybe 
illő szellem, feltámadt, kísértette őt, a földin túli világból üzent neki. 

Bosszút követelt. 

►►► ◄◄◄ 

Myron visszament az irodába. 
– Win kétszer is szólt – közölte Esperanza. – Találkozni szeretne veled. 
Most rögtön. 

– Már megyek is. 
– Myron? 
– Tessék. 
Esperanza gyönyörű sötétbarna szemében komolyság tükröződött. 
– Visszajött? Mármint Jessica. 
– Nem. Csak látogatóban van itt. 
Esperanza arcára kétség ült ki. Myron nem erőltette a témát. Már 

maga sem tudta, mit gondoljon. 
Felfelé kettesével vette a lépcsőfokokat. Win irodája két emelettel 

feljebb helyezkedett el, de akár egy másik dimenzióban is lehetett volna. 
Amint Myron kinyitotta az ajtót, beözönlött, rárontott a szüntelen lárma. 
A tágas, egybenyitott tér állandó mozgásban volt. Kétszáz, talán 
háromszáz íróasztal borította be az emeletet, akár valamiféle szőnyegek. 
Minden asztalon legalább két számítógép-terminál állt. Nem voltak 
elválasztó falak. Több száz férfi ült vagy állt minden elképzelhető 
szögben, mindegyik fehér öltönyinget viselt nyakkendővel és 
nadrágtartóval, öltönyzakójuk a szék háttámlájára terítve. Fájdalmasan 
kevés nő akadt közöttük. A férfiak mind telefonáltak, a legtöbb a 
telefonkagyló mikrofonját eltakarva ordítozott valakivel. Mind 
egyformának tűntek. Mindnek egyforma volt a hangja. Gyakorlatilag 
ugyanannak a személynek hatottak. 

Isten hozott a Lock-Horne Befektetési és Értékpapír Alapnál. 
Mind  a  hat  emelet  ugyanúgy  nézett  ki.  Myron  valójában  azt  



gyanította, hogy a Lock-Horne mindössze egyetlen emeletet foglal el, és 
a liftet úgy programozták be, hogy mindig ugyanazon az emeleten 
álljon  meg,  függetlenül  attól,  hogy  az  ember  a  tizennegyedik  vagy  a  
tizenkilencedik gombját nyomta meg, hogy ezáltal egy nagyobb cég 
illúzióját keltsék. 

A közös tér peremén irodák sorakoztak egymás mellett. Ezeket a 
legfőbb góréknak, a nagykutyáknak, a numero unóknak, avagy – az 
értékpapír-kereskedők zsargonjában – a Nagy Jövedelmet Termelőknek 
tartották fenn. Az NJT-k mindegyikének jutott ablak és napfény, 
ellentétben a középen összezsúfolt jobbágyokkal, akik betegessé és 
sápadttá váltak a mesterséges világítástól. 

Win a sarokirodájából egyszerre ráláthatott a Negyvenhetedik utcára 
és a Park Avenue-ra – a panorámáról ordított a nagy pénz. Az irodáját a 
korai amerikai fehér arisztokrácia stílusában alakította ki. Sötét 
faburkolat. Erdőzöld szőnyeg. Fotelek. A falon rókavadászatot ábrázoló 
festmény. Nem mintha Win valaha látott volna rókát. 

Amikor Myron belépett, Win felpillantott méretes tölgyfa íróasztala 
mögül, ami alig nyomott kevesebbet egy betonkeverőnél. Win épp egy 
számítógépes mátrixnyomatot tanulmányozott, egy olyan jellegzetes, 
zöld-fehéren csíkozott, végtelen ívet. Az egész íróasztalt ilyenek 
borították. Többé-kevésbé passzoltak a szőnyeghez. 

– Hogy sikerült a reggeli randevúd Jerry barátunkkal, a tele-
paráznával? – érdeklődött Win. 

– Tele-paráznával? 
Win elmosolyodott. 
– Az egész délelőttöt azzal töltöttem, hogy ezt kiagyaljam. 
– Megérte – állapította meg Myron. 
Mindent aprólékosan elmesélt Winnek a Gary „Jerry” Gradyvel való 

találkozásról. Win hátradőlt a székében, és egymáshoz illesztette az 
ujjhegyeit. Myron ezután részletesen beszámolt az Otto Burke-kel 
lefolytatott beszélgetésről. Win előrehajolt, és elvette egymástól a két 
kezét. 

– Otto Burke – mondta kimért hangon Win – egy gazember. Talán 
érdemes lenne meglátogatnom. – Reménykedőn Myronra emelte a 
tekintetét. 

– Nem. Még ne! Kérlek. 
– Egészen biztos vagy ebben? 



– Egészen. Ígérd meg, Win! Nem fogod meglátogatni. 
Win csalódottnak tűnt. 
– Rendben – egyezett bele kelletlenül. 
– Szóval, miért akartál találkozni velem? 
–  Ah.  –  Win  arca  újra  felragyogott.  –  Vess  egy  pillantást  erre!  –  

Felmarkolta az asztalról a mátrixnyomatokat, aztán minden teketória 
nélkül a földre hajította az egész kupacot. Alattuk egy halom magazin 
hevert. A legfelsőt Climaxxnek hívták. Alatta kisebb betűs felirat: „Két 
X, kettős gyönyör.” Ügyes reklámfogás. Win szétterítette őket, mint aki 
valamilyen kártyatrükkre készül. – Hat magazin – mondta. 

Myron elolvasta a címeket. Climaxx, Nyalás, Spricc, Cuna, 
Orgazmus Magazin és természetesen a Didkó. 

– Nickler kiadványai. 
– Micsoda éles szem! 
– A többéves gyakorlás eredménye. Mi van velük? 
– Nézd meg a megjelölt oldalakat! 
Myron a Climaxxszel kezdte. A címlapról újabb rémisztően bögyös 

nő bámult vissza rá, aki ezúttal a saját mellbimbóját nyalogatta. Ügyes. 
Win bőr könyvjelzőkkel jelölte meg a lapokat. Bőr könyvjelző egy 
pornómagazinban. Akár a cigaretta egy aerobikórán. 

A megjelölt oldalt már túlságosan is jól ismerte. Myron érezte, hogy 
megint felkavarodik a gyomra. 

ÉLŐ FANTÁZIAVONAL – VÁLASZD KI 
A NEKED TETSZŐ LÁNYT! 

Ugyanúgy három sor volt, és négy kép minden sorban. Myron tekintete 
rögtön az alsó sorra, jobbról a második képre siklott. Ugyanaz állt alatta: 
„Bármire hajlandó vagyok!” A telefonszám továbbra is 1-900-344-
VÁGY volt. Még mindig percenként 3 dollár 99-be került. A hívást 
hasonlóképpen diszkréten a telefonszámlára vagy a bankkártyára 
terhelték. Visa és MasterCard kártyát is elfogadtak. 

Ám a képen nem Kathy Culver mutogatta a bájait. 
Myron sebtében végigpásztázta az oldalt. Semmi más nem 

különbözött. Ugyanaz az ázsiai lány várakozott. Ugyanaz a fenék 
vágyott egy kis paskolásra. „Pici Cicik” sem serdült fel azóta. 

– Ugyanez a reklámoldal van mind a hat magazinban – magyarázta 
Win. – De kizárólag a Didkóba került be Kathy Culver képe. 



– Érdekes. – Myron egy pillanatra elgondolkodott. – Nickler 
valószínűleg egyszerre több kiadványban jelenteti meg a hirdetéseket. 
Hat reklámhelyet vehet három áráért, valami ilyesmi. 

– Pontosan. Meg merném kockáztatni, hogy mind a hat magazinba 
ugyanazok a hirdetések kerültek. 

– Viszont valaki Kathy képét rakatta be a Didkóba. – Myron lassan 
hozzászokott, hogy kimondja a magazin nevét. Már nem érezte annyira 
mocskosnak a saját szájából hallani, amitől eleve mocskosabbnak érezte 
magát. 

– Emlékszel, hogy Nickler szerint a Didkó nem fogyott valami jól? 
Myron bólintott. 
– Hát, pokolian nehezen sikerült megtalálnom. A többi szennylapot 

meglehetősen könnyen be tudtam szerezni bármelyik újságosnál. A 
Didkóért viszont egy Negyvenkettedik utcai hardcore pornópalotába 
kellett elzarándokolnom. 

– Otto Burke-nek mégis sikerült hozzájutnia egy példányhoz – 
merengett el Myron. 

–  Pontosan.  Biztosra  veszem,  hogy  te  is  fontolóra  vetted  annak  
lehetőségét, hogy talán Mr. Burke áll az egész mögött. 

– Már megfordult a fejemben. 
Kopogtattak az ajtón. Esperanza lépett be. 
– Az írásszakértő ismerősöd keres telefonon – mondta. – 

Átkapcsoltam Winhez. 
Win felvette a kagylót, és átnyújtotta Myronnak. 
– Halló. 
– Szia, Myron, itt Swindler beszél. Átnéztem a két mintát, amit 

kaptam tőled. 
Myron azt a borítékot adta oda Swindlernek, amiben a Didkó érkezett, 

és egy levelet Kathy kézírásával. 
– És? 
– Egyeznek. Vagy ő az, vagy profi hamisító csinálta. 
Myron érezte, hogy a gyomra összeszorul. 
– Biztos vagy ebben? 
– Abszolút. 
– Kösz, hogy hívtál. 
– Nincs mit. Barátnak bármikor. 
Myron visszaadta a telefonkagylót Winnek. 



– Egyezés? – kérdezte Win. 
– Aha. 
Win hátradőlt a székében, és elmosolyodott. 
– Azta!  
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Myron a folyosón futott össze Ricky Lane-nel. Már három hónapja nem 
találkoztak, és Ricky jóval nagyobb darabnak látszott. A Jets örülni fog 
ennek. 

– Te hogy kerülsz ide? – kérdezte Myron. 
– Winnel beszéltem meg találkozót – felelte széles vigyorral Ricky. – 

Ahogy az ügynököm ajánlotta. 
– Jó látni, hogy hallgatsz az ügynöködre. 
– Mindig. Zseniális az ürge. 
– És sosem vitatkozik az ügyfeleivel. 
Ricky felnevetett. 
– Figyu, azt hallottam, hogy Christiant kizárták az edzőtáborból. 
A hír gyorsan terjed. 
– Hol hallottál ilyet? 
– A FAN-en. 
Ez New York kizárólag sporttal foglalkozó rádióállomása volt. 
– Beszéltél vele mostanában? 
Ricky elfintorodott. 
– Christiannel? 
– Aha. 
– Az utolsó egyetemi meccsünk óta, úgy másfél éve nem. 
– Azt hittem, barátok vagytok – Myron tulajdonképp mindeddig 

abban a hitben élt, hogy Ricky ajánlotta be őt Christiannek. 
– Csapattársak voltunk – felelte határozottan Ricky. – Sosem voltunk 

barátok. 
– Nem kedveled őt? 
Ricky vállat vont. 
– Nem igazán. Egyikünk sem volt oda érte. 
– Pontosan kik? 
– A srácok a csapatból. 
– Mi volt a gond vele? 
– Ez hosszú történet, haver. Felesleges lenne időt pazarolni rá. 
– Engem érdekelne. 
– Fogalmazzunk úgy – mondta erre Ricky hogy Christian 



mindnyájunk szemében kicsit túl tökéletesnek tűnt, oké? 
– Egocentrikusnak? 
Ricky habozott, átgondolta a dolgot. 
– Nem igazán, vagyis, hogy őszinte legyek, szerintem inkább az 

irigység dolgozott bennünk. Christian nem egyszerűen jó volt. A 
francba is, még csak nem is kiváló, hanem elképesztő. A legjobb, akit 
valaha láttam. 

– És? 
– És mindenki mástól ugyanezt várta el. 
– Rászállt az emberekre, ha hibáztak? 
Ricky megint habozott, a fejét rázta. 
– Még csak ez sem. 
– Parányit ködösen beszélsz, Ricky. 
Ricky Lane felemelte, majd leszegte a tekintetét, balra nézett, jobbra 

nézett, mintha kínban érezte volna magát. 
– Nem tudom elmagyarázni – mondta végül. – Leginkább 

morgolódásnak tűnhet, de a srácok nem örültek túlságosan annak, hogy 
mindenki róla áradozott. Mármint két országos bajnokságot 
megnyertünk, és másról sem beszéltek, csak Christianről. 

– Hallottam azokat az interjúkat. Mindig a csapattársainak 
tulajdonította a sikert. 

– Aha, az igazi úriember – válaszolta nem kevés gúnnyal Ricky. – 
Attól a rengeteg „csapatmunka volt” süketeléstől a sajtó csak még 
jobban imádta őt. A srácok a csapatból mind úgy gondolták, hogy 
sütkérezik a reflektorfényben, tudod. Maga volt a saját tökéletes 
marketingese. Azért fújtak rá, mert túl népszerű volt. 

– Na és te? 
– Nem is tudom. Talán. Az igazat megvallva nem nagyon kedveltem. 

A  futballon  kívül  semmi  közös  nem  volt  az  életünkben.  Ez  így  nem  
nyerő kombináció. 

– Csak ennyiről volt szó? 
Ricky hanyag vállrándítással válaszolt. 
– Asszem. De, haver, ez régi história. Nem is tudom, miért hoztam 

fel. Már nem számít. Christian egyszerűen nem illett közénk, oké? 
Szimpatikus srác volt, azt hiszem. Mindig udvariasan viselkedett. Csak 
ezzel nem sokra mész az öltözőben, tudod? – Myron jól tudta. Gyerekes, 
szexista, homofób heccelődés – az öltözőben ezzel lehetett 



népszerűségre szert tenni. – Most mennem kell, haver. Win biztosan 
nem tudja, hová lettem. 

– Oké. Még találkozunk. – Ricky már majdnem elfordult, amikor 
Myronnak eszébe jutott még valami. – Mit tudnál mondani Kathy 
Olivérről? 

Ricky arca falfehérré vált. 
– Mi van vele? 
– Ismerted a lányt? 
– Egy kicsit, azt hiszem. Vagyis pomponlány volt, és az 

irányítónkkal járt. De sosem lógtunk együtt, vagy ilyesmi. – Ricky 
egészen idegesnek tűnt. – Miért érdekel? 

– Népszerű volt? Vagy őt is utálták? 
Ricky tekintete ide-oda járt, mint valami kismadár, amelyik 

biztonságos helyet keres magának, ahol leszállhat. 
– Nézd, Myron, mindig őszinte voltál velem, és én is mindig őszinte 

voltam veled, igaz? 
– Igaz. 
– Mást nem szeretnék mondani. Az a lány halott. Jobb, ha nem 

bolygatjuk a múltját. 
– Ez mit akar jelenteni? 
– Semmit. Csak nem szívesen beszélek róla, oké? Eléggé 

hátborzongató. Viszlát. 
Ricky úgy sietett végig a folyosón, mintha Reggie White üldözné. 

Myron figyelte. Megfordult a fejében, hogy esetleg utána ered, aztán 
elvetette az ötletet. Ricky ma nem fog többet elárulni neki. 
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Esperanza dugta be a fejét az ajtón. 
– Odakint vár valaki… vagy valami… hogy beszélhessen veled. 

Myron csendre intette a kezével. A headsetje azóta nem került le a 
fejéről, hogy visszaért az irodába. 

– Figyelj, most le kell tennem – mondta. – Próbáld meg feljebb 
soroltatni az első kategóriába! Nagydarab srác. Köszi. – Levette a 
headsetet. – Ki az? 

Esperanza grimaszt vágott. 
– Valami Aaron. A vezetéknevét nem árulta el. 
Nem kellett. 
– Küldd be! 
Aaron láttán Myron úgy érezte, mintha időörvény ragadta volna el. A 

pasas pontosan olyan nagydarab volt, amekkorának megmaradt Myron 
emlékezetében, épp, mint az a drabális tökfej a mélygarázsban. Frissen 
vasalt fehér öltönyt viselt, de inget nem vett fel hozzá, így bőven 
megmutatkozott a barnasága és a dagadó mellizma. Zokni sem volt rajta. 
Klassz frizura, hátrafésült haj á la Pat Riley. Fenemód laza járás. 
Márkás napszemüveg. Márkás parfüm, ami gyanúsan emlékeztetett 
valamilyen rovarriasztóra. Aaron a megtestesült „szuperelegancia” volt 
– elég megkérdezni tőle, és maga is megerősíti ezt. 

Szélesen elmosolyodott. 
– Jó látni téged, Myron. 
Kezet  fogtak.  Myron  nem  szorított  rá.  Ehhez  túl  érett  volt  már.  Ha  

megtette volna, Aaron valószínűleg összeroppantja a csontjait. 
– Foglalj helyet! 
– Csodálatos. – Aaron színpadiasan széttárta a karját, mintha palástot 

viselt volna. Hallható csusszanással levette a napszemüvegét. – Tetszik 
az irodád. Igazán remek. 

– Köszönöm. 
– Elsőrangú hely. Elsőrangú kilátás. 
A jelszó: „elsőrangú”. 
– Irodahelyiséget akarsz bérelni? 
Aaron felkacagott, mintha az ékek élcét hallotta volna. 



– Dehogy – felelte. – Nem szívesen gubóznék be egy irodába. Nem 
az én stílusom. Jobban kedvelem a szabadságot. Szeretek egymagam 
lenni odakint, az úton. Nem bírnám, ha egy íróasztalhoz láncolnának. 

– Tyű, ez egészen elbűvölő, Aaron. Tényleg. 
A férfi megint felnevetett. 
– Ah, Myron, egy cseppet se változtál. Öröm látni ezt. 
A középiskola elvégzése óta nem találkoztak. Myron a New Jersey-i 

Livingston Gimnáziumba járt. Aaron pedig a főellenség West Orange 
gimibe. A csapatok évente kétszer mérkőztek meg egymással, és az 
összecsapás ritkán alakult kellemesen. 

Akkoriban Myron egy Todd Midron nevű tulokkal barátkozott. Todd 
böhöm, jószívű, egyszerű srác volt, aki selypített. Mint Lenny az 
Egerek és emberekből, Myron pedig George. Mindamellett Myron nem 
ismert nála keményebb kötésű gyereket. 

Toddot sosem tudták megverni. Soha. Még csak a közelébe sem 
kerültek. Egyszerűen túlságosan erős volt. Végzősként az egyik 
meccsen Aaron alávágott Myronnak, aki kis híján lesérült emiatt. Akkor 
Todd nekiment Aaronnak, aki a földbe döngölte őt. Myron megpróbált 
a barátja segítségére sietni, de Aaron lerázta őt, mint korpát a válláról. 
Tovább csépelte Toddot, egyenletesen, módszeresen, és mindvégig 
Myront  bámulta,  le  sem  pillantott  ernyedt  áldozatára.  Kegyetlenül  
megverte a srácot. Mire abbahagyta, Todd arcát felismerhetetlen péppé 
zúzta. Todd négy hónapot töltött a kórházban. Az állkapcsát közel egy 
évbe telt összedrótozni. 

– Nicsak! – Aaron egy filmes állófényképre mutatott a falon. – Az ott 
Woody Allen meg az a… hogyishívják. 

– Diane Keaton. 
– Ez az, Diane Keaton. 
– Tehetek érted valamit? – kérdezett rá Myron. 
Aaron az egész testével Myron felé fordult. Borotvált mellkasa szinte 

vakítóan ragyogott. 
– Azt hiszem, igen, Myron. Tulajdonképp mindketten tehetünk 

egymásért valamit. 
– Ó? 
– Az egyik vetélytársadat képviselem. Kisebb nézeteltérés alakult ki 

közöttetek. Az ügyfelem békésen szeretné rendezni a vitát. 
– Most már ügyvédként dolgozol, Aaron? 



A férfi elmosolyodott. 
– Nem igazán. 
– Ó. 
– Egy Chaz Landreaux nevű fiatalemberről beszélek. Nemrégiben 

szerződést írt alá a cégeddel, az MB SportRepsszel. 
– A név saját ötlet. 
– Hogy micsoda? 
– Az MB SportReps. Én magam találtam ki a nevet. Aaron szája 

ismét mosolyra húzódott. Szép mosolya volt. 
Kivillant szinte az összes foga. 
– Egy kis gond van a szerződéssel. 
– Ne mondd! 
– Tudod, Mr. Landreaux már aláírt a Roy O’Connornak a TruPro 

Enterprisesnál. Az a szerződés korábban született a tiednél. Szóval, 
érted a problémát: a szerződésed érvénytelen. 

– Mi lenne, ha erről a bíróság döntene? 
A férfi mélyet sóhajtott. 
– Az ügyfelem úgy véli, hogy mindenki jobban jár, ha elkerüljük a 

pereskedést. 
– Hú, micsoda meglepetés. Tehát mit javasol az ügyfeled? 
– Mr. O’Connor hajlandó lenne fizetni az idődért. 
– Rendkívül nagylelkű ajánlat. 
– Az. 
– És ha nemet mondanék? 
– Reméljük, hogy erre nem kerül sor. 
– No de ha mégis? 
Aaron felsóhajtott, rákönyökölt Myron íróasztalára! 
– Kénytelen leszek eltüntetni téged. 
– Valami bűvésztrükkre gondolsz? 
– Halálosra. 
Myron a szívéhez kapott. 
– Hah! Ó, hah! 
Aaron megint felnevetett, ezúttal humortalanul. 
– Tudok a taekwondós bemutatódról a mélygarázsban. De az a fickó 

csak egy ostoba izomagy volt. Én nem az vagyok. Hivatásosként 
bunyóztam. Fekete övét szereztem dzsúdzsucuban és nagymesteri címet 
aikidóban. Már öltem embert. 



– Fogadok, hogy ez jól mutat egy szakmai önéletrajzban – jegyezte 
meg Myron. 

– Hadd fogalmazzak egészen érthetően, Myron. Ha cseszekedsz 
velünk, megöllek. 

– Reszketek. Remegek. – Myron közel sem érezte annyira 
magabiztosnak magát, mint amire a szarkazmusából következtetni 
lehetett, de tudta, hogy jobb, ha nem mutat félelmet. Az Aaronhoz 
hasonló fickók olyanok, mint a kutyák. Ha kiszagolják, hogy valaki fél, 
rárontanak. 

Aaron ismét felnevetett. Ma rengeteget kacagott. Vagy rendkívüli 
módon szórakoztatta a dolog, vagy kéjgázt szippantott. Megfordult, és 
megindult az ajtó felé. 

– Ez az utolsó figyelmeztetés – jelentette ki. – Landreaux tartja magát 
a Mr. O’Connorral kötött szerződéshez, vagy mindkettőtökből a 
kukacok fognak lakmározni. – Kukacok lakmároznak. Előbb péppé 
vernének, most meg ez. – Kedvellek, Myron. Nem venném a szívemre, 
ha valami bajod esne. De érted… 

– Az üzlet az üzlet. 
– Pontosan. 
Esperanza jelent meg az ajtóban. 
Aaron hatalmas cápamosolyt villantott rá. 
– Ejha – ámuldozott. Aztán nagymenősen odakacsintott neki. 

Esperanza mégsem dobta le rögtön minden ruháját. Hihetetlen 
önmérséklet. 

– A kettes vonalon keresnek – közölte. 
–  Ne  vedd  félvállról,  amit  mondtam,  Myron!  –  tette  hozzá  széles  

mosollyal  Aaron.  –  Érezd  át  a  helyzet  komolyságát!  És  ne  feledd:  
kukaclakoma! 

– Kukaclakoma. Feltétlenül észben fogom tartani. 
Aaron megint rákacsintott Esperanzára, csókot dobott neki, majd 

távozott. 
– Elbűvölő – szólalt meg Esperanza. 
– Ki hív? 
– Chaz Landreaux. 
Myron feltette a headsetet. 
– Halló! 
– A gecik berontottak az édesanyámhoz! – ordította Chaz. – 



Megfenyegették, hogy letépik a tökömet, és elpostázzák neki! Az 
édesanyámnak, haver! Ilyet mondtak az édesanyámnak! 

Myron érezte, hogy a keze ökölbe szorul. 
– Elintézem – mondta kimérten. – Többet nem fogják zaklatni őt. 
Elég a játszadozásból. Ideje cselekedni. 
Ideje elmondani Winnek, mi a helyzet Roy O’Connorral. 

►►► ◄◄◄ 

Win úgy mosolygott, mint amikor egy kisgyerek a rádión hallgatja, 
hogy hószünetet rendeltek el az iskolában. 

– Roy O’Connor – merengett. 
– Nem szeretném, ha baja esne. Ígérd meg! 
Win tekintete elrévedt. Lehetséges, hogy beleegyezően rábólintott, de 

Myron nem tudta biztosan megállapítani.  
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Baumgart étterme a Palisade Avenue-n. Egykori kedvenc környékük. 
Peter  Chin  az  ajtóban  állva  üdvözölte  őket,  Jessica  láttán  a  szeme  

örömében és meglepetésében kikerekedett. 
– Miss Culver! Mennyire örülök, hogy újra láthatom! 
– Részemről az öröm, Peter. 
– Csodálatosan néz ki, mint mindig. Szépsége beragyogja az 

éttermemet. 
– Szervusz, Peter – köszönt oda Myron. – Bár mindegy is. – Peter 

csak legyintett Myron felé. Minden figyelmét Jessicának szentelte; az 
sem változtatott volna ezen, ha egy krokodil rágcsálja a lábát. 

– Mintha kissé túlságosan lefogyott volna, Miss Culver. 
– Washingtonban nem főznek olyan jól. 
– Vicces – vetette közbe Myron. – Nekem meg picit vaskosabbnak 

tűnt. 
Jessica szúrós szemmel rámeredt. 
– Véged. 
Baumgart étterme a New Jersey-i Englewoodban fogadta a 

vendégeket. Ötven éven át régimódi zsidó csemegeüzletként és 
fagyizóként működött, amely kiváló fagylaltjáról és süteményeiről volt 
híres. Amikor Peter Chin nyolc évvel ezelőtt megvásárolta, mindent 
megtartott a régi hagyományokból, de az állam legfinomabb nouvelle 
cuisine kínai fogásaival bővítette a kínálatot. A kettő kombinációja 
bombasiker lett. Egy szokványos rendelés állhatott pekingi kacsából, 
szezámmagos tésztából, sült krumpliból és csokoládéturmixból, amit 
desszertként csupacsoki fagylalt követett. Amikor Myron és Jessica 
még együtt éltek, legalább hetente egyszer Baumgart éttermében 
vacsoráztak vagy ebédeltek. 

Myron még mindig eljárt ide egy héten egyszer. Rendszerint Winnel 
vagy Esperanzával. Előfordult, hogy egymagában. Barátnőt sosem 
hozott ide. 

Peter bekísérte Myront és Jessicát az üdítőspult mellett, majd leültette 
őket az egyik bokszba, egy hatalmas festmény alá. Modern művészet. A 
portré vagy Chert, vagy Barbara Busht ábrázolta. Talán mindkettőt. 



Roppant ezoterikus. 
Myron és Jessica egymással szemben, némán ültek az asztalnál. A 

pillanat nyomasztónak, letaglózónak hatott. Ismét együtt jöttek el ide – 
arra számítottak, hogy ez némi nosztalgiát kelt bennük. Ám a hatás 
inkább egy gyomorszájra mért ütésre emlékeztetett. 

– Hiányzott a hely – törte meg a csendet Jessica. 
– Igen. 
Átnyúlt az asztal fölött, és megfogta Myron kezét. 
– Hiányoztál. 
Az arca sugárzott, mint annak idején, amikor úgy nézett a férfira, 

mintha egyedül ő létezne az egész világon. Myron érezte, hogy elszorul 
a szíve, szinte levegőt sem kapott. A világmindenség darabokra tört, 
szertefoszlott körötte. Csak ők ketten maradtak. 

– Nem igazán tudom, mit mondjak erre. 
Jessica elmosolyodott. 
– Hogyan? Myron Bolitar nem talál szavakat? 
– Ripley műsorába illő, mi? 
Peter lépett oda hozzájuk. Rögtön a tárgyra térve kijelentette: 
– Előételként ropogósra sült kacsacsíkokat hozok, és fenyőmaggal 

szórt galambfiókát. A főfogás puha tengeri rák lesz speciális szószban, 
Baumgart-homárral és garnélarákkal. 

– Választhatunk desszertet? – kérdezte Myron. 
– Nem. Myron, te pekándiós-fagylaltos pitét kapsz. Miss Culver 

pedig… – Elhallgatott, kvízműsorvezető módjára fokozta a feszültséget. 
Jessica izgatottan elmosolyodott. 
– Csak nem… 
Peter bólintott. 
– …Banánpudingos tortát kap vaníliás ostyával. Egyetlen szelet 

maradt, de félretettem kegyednek. 
– Az Isten áldjon meg érte, Peter. 
–  Mindenki  teszi,  amit  tőle  telik.  Bort  nem  hoztak?  –  Baumgart  

étterme nem szolgált fel alkoholos italokat. 
– Elfelejtettük – felelte Jessica. Teljesen elkápráztatta Petert a 

mosolyával. Nem sportszerű. Jessica arca olyan volt, akár egy bénítóra 
állított lézerpisztoly a Star Trekből. A mosolyával pedig ölni tudott. 

– Elküldök valakit egy palackért. Kendall-Jackson Chardonnay? 
– Kiváló a memóriád – dicsérte meg Jessica. 



– Dehogy. Csak arra emlékszem, ami fontos. – Myron az égre emelte 
a tekintetét. Peter finoman meghajolt, majd távozott. 

Jessica úja Myron felé fordította a mosolyát. A férfi ijedtnek, 
tehetetlennek és mámorosan boldognak érezte magát. 

– Elnézést – szabadkozott a nő. – Myron a fejét rázta. Félt kinyitni a 
száját. – Nem akartam… – Jessica nem igazán tudta, hogyan folytassa. 

– Rengeteg hibát követtem el életemben. Buta vagyok. Önpusztító. 
– Dehogy – ellenkezett Myron. – Tökéletes vagy. 
Jessica drámai hangon folytatta, kezét a mellkasához szorítva. 
– Vedd le a szemellenzőt, és láss végre olyannak, amilyen valójában 

vagyok! 
Myron elgondolkozott egy pillanatra. 
– Ahogy Dulcinea mondja Don Quijoténak a La Mancha lovagjában: 

„Hát sose hullik le a hályog a szemedről?”1 Szó sincs szemellenzőről. 
– Igazán lenyűgöző. 
– Win rendszeresen ezt játszotta velem vezetés közben. – Régóta 

szórakoztak ezzel. Találd ki, honnan van az idézet! 
Jessica a vizespoharával matatott, apró körhullámokat keltett, aztán 

megvizsgálta az áttetszőségüket és az alakjuk határozottságát. Aztán 
olimpiai öt karikát rajzolt ki a vízben. 

– Nem tudom, mit próbálok elmondani neked – szólalt meg végül. 
– Azt sem tudom, minek kellene történnie most. – Felemelte a 

tekintetét. 
– Egy utolsó vallomás, oké? – Myron bólintott. – Azért kerestelek 

meg,  mert  úgy  gondoltam,  segíteni  fogsz.  Ez  igaz.  De  nem  ez  volt  az  
egyetlen ok. 

– Tudom – válaszolta Myron. – Igyekszem nem gondolni rá túl 
sokszor. Megrémít. 

– Szóval, most mi legyen? 
A feladott labda. Myron remélte, hogy lesz még ilyen. 
– Megszerezted a húgod dossziéját? 
– Igen. 
– Már át is nézted? 
– Nem. Csak most mentem el érte. 
– Akkor mi lenne, ha együtt belepillantanánk? 
Jessica bólintott. Felbukkant a ropogósra sült kacsa a fenyőmaggal 

megszórt galambfiókával. Jessica elővett egy barna borítékot, és 



felvágta a leragasztásnál. 
– Szerintem előbb te nézd meg. 
– Oké – egyezett bele Myron. – De hagyj egy keveset a kajából! 
– Esélytelen. 
Myron nekilátott, hogy átböngéssze a papírokat. A legfelső oldal 

Kathy gimnáziumi bizonyítványa volt. Az utolsó előtti évben 
tizenkettedikként végzett a háromszázas évfolyamból. Nem rossz. Ám 
az utolsó év végére sokat rontott – az ötvennyolcadik helyre csúszott le. 

– A középiskola utolsó évében leromlottak a jegyei – közölte Myron. 
– Kinek nem? – vágott vissza Jess. – Valószínűleg csak lazábbra 

vette a tempót. 
– Valószínűleg. – De ez általában annyit tett, hogy a jeles tanulók 

jóra vagy közepesre rontottak. Kathy egy jelest, három közepest és egy 
elégtelent kapott az utolsó évben. Az addig makulátlan magatartását is 
iskola utáni kötelező bennmaradásokkal piszkolta be – mindegyikre a 
legutolsó gimis évében került sor. Furcsa. Ám valószínűleg érdektelen. 

– Van kedved elmesélni, mi más történt még ma? – kérdezte Jessica 
két falat között. 

Még  akkor  is  gyönyörű volt,  amikor  mohón  lapátolta  be  az  ételt.  
Bámulatos. Myron a felfedezéssel kezdte, amit Win a hat magazint 
illetően tett. 

– Szóval, mire kellene vélnünk – kérdezte Jessica –, hogy Kathy képe 
kizárólag abban a szennylapban jelent meg? 

– Nem tudom biztosan. 
– De van ötleted? 
Volt. Csak még túl korai lett volna előállni vele. 
– Még semmi. 
– Megkeresett a barátod a telefontársaságtól? 
Myron bólintott. 
– Gary Grady két számot hívott, miután eljöttünk. Az egyik Fred 

Nickleré volt, a Forró Vágy Kiadónál. A másik egy városi szám. Senki 
sem vette fel, amikor mi hívtuk. Eléggé későn kaptuk meg az 
információt. 

– És az írásszakértő? 
Jobb nem kertelni. 
– A két írásminta megegyezik. Vagy Kathy kézírása, vagy rendkívül 

jó hamisítvány. 



Jessica kezében megállt az evőpálcika. 
– Úristen! 
– Igen. 
– Akkor tehát él? 
– Ez egyelőre csupán lehetőség. Semmi több. A borítékot akár a 

halála előtt is felcímezhette. Vagy, ahogy mondtam, elképzelhető, hogy 
ügyes hamisítvánnyal állunk szemben. 

– Eltúlzod. 
– Ebben nem vagyok annyira biztos – felelte Myron. – Ha él, mégis, 

hol lehet? Miért csinálja mindezt? 
– Lehet, hogy elrabolták. Lehet, hogy kényszerítik rá. 
– Kényszerítik, hogy borítékokat címezzen meg? Most akkor ki túloz? 
– Van jobb magyarázatod? – kérdezte Jessica. 
– Még nincs. De rajta vagyok. – Újra a dosszié tartalmát kezdte 

vizsgálni. – Hallottál már egy Otto Burke nevű alakról? 
– A nagy lemezmágnásról, aki megvette a Titanst? 
– Róla. Ő is tudott a magazinról. – Myron gyorsan összefoglalta a 

Titans Stadionba tett látogatás alkalmával történteket. 
– Vagyis úgy véled, hogy Otto Burke állhat emögött? – kérdezte 

Jessica. 
– Ottónak van indítéka: hogy lealkudja a Christianért kérhető árat. 

Kétségkívül megvannak hozzá az eszközei: felveti a pénz. És ez 
megmagyarázná azt is, Christiannek miért postáztak el egy példányt. 

– Christiannek üzent – vonta le a következtetést Jessica. 
– Bizony. 
– De Burke hogyan hamisíthatta oda a húgom kézírását? 
– Felbérelhetett egy szakértőt. 
– Honnan szerzett írásmintát? 
– Ki tudja? Nem hinném, hogy annyira nehéz lenne. 
Jessica szeme bepárásodott. 
– Egyszóval az egész csak kacsa lett volna? Ostoba összeesküvés, 

hogy nyomást gyakorolhassanak az érintettekre egy megegyezés 
megkötése előtt? 

– Lehetséges. Bár nem hiszem, hogy így lenne. 
– Miért nem? 
– Valami nem klappol. Miért komplikálta volna meg a dolgot ennyire 

Burke? A fényképpel is zsarolhatott volna. Nem volt szükség rá, hogy 



berakassa egy magazinba. A fénykép bőven elég lett volna. 
Jessica úgy kapaszkodott bele ebbe a reménysugárba, mintha az élete 

függött volna tőle. 
– Jogos – állapította meg. 
– A kérdés tehát az – folytatta Myron –, hogyan jutott hozzá Otto a 

magazinhoz. 
– Talán az egyik beosztottja vett magának egyet valamelyik 

újságosnál. 
– Valószínűtlen. A Didkó – a szó megint mocskosnak hatott, helyes – 

egészen alacsony példányszámban jelenik meg. Annak az esélye, hogy 
valaki a cégénél véletlenül megvette a magazint, volt ideje végigolvasni, 
és valamiképp felfedezte benne Kathy fényképét az egyik hátsó 
hirdetési oldal alsó sorában… nos, a legjobb esetben is meglehetősen 
csekély. 

Jessica csettintett. 
– Valaki neki is elpostázta. 
Myron bólintott. 
– Miért csak Christiannek küldtek volna? Az sem kizárt, hogy 

tucatnyi ember kapott ilyen csomagot. 
– Hogyan fogjuk kideríteni? 
– Már rajta vagyok. 
Sikerült megmentenie magának egy csíkot a ropogósra sült kacsából, 

mielőtt a finom falatot magába szívta volna a fekete lyuk. Mennyei íze 
Volt. Aztán ismét Kathy dossziéjának szentelte minden figyelmét. A 
Restonon töltött első szemeszterben Kathy továbbra is rossz jegyeket 
kapott. A második szemeszterben viszont jelentős javulás mutatkozott. 
Myron magyarázatot kért erre Jessicától. 

– Hozzászokott az egyetemhez, gondolom – felelte a nő. – A 
drámaszakkör tagja lett, majd pomponlány, utána pedig járni kezdett 
Christiannel. Az első szemeszterben pánikba esett a sok újdonságtól. 
Nem ritka az ilyesmi. 

– Nyilván nem. 
– Ezt nem mondtad valami nagy meggyőződéssel. 
A férfi vállat vont. Myron Bolitar, Senor Skepticalo. 
Ezután Kathy ajánlólevelei következtek. Három darab. A gimnáziumi 

tanácsadó „rendkívül tehetséges”-nek nevezte. A tizedik osztályos 
történelemtanára azt írta róla: „Az élet iránti lelkesedése ragályos.” A 



tizenkettedikes irodalomtanára szerint pedig: „Kathy Culver okos, 
szellemes és életvidám. Bármely oktatási intézményben megállja a 
helyét.” Kedves megjegyzések. Az oldal aljára siklott a tekintete. 

– Ohó! – mondta. 
– Mi az? 
Myron átnyújtotta Jessicának az áradozó ajánlólevelet Kathy 

tizenkettedikes Ridgewood gimnáziumbeli irodalomtanárától. Egy 
bizonyos Mr. Gradytől. 

Mr. Gary – más néven „Jerry” – Gradytől.  
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Myront telefoncsörgés riasztotta fel álmából. Épp Jessicáról álmodott. 
Próbálta felidézni a részleteket, ám az emlékkép apró darabokra esett 
szét, és elillant, mindössze néhány frusztráló töredék maradt belőle. Az 
éjjeliszekrényen álló óra reggel hetet mutatott. Valaki reggel hétkor 
hívta otthon. Myron sejtette, ki lehet az. 

– Halló? 
– Jó reggelt, Myron. Remélem, nem ébresztettelek fel. 
Myron felismerte a hangot. Elmosolyodott és megkérdezte: 
– Ki az? 
– Roy O’Connor. 
– Az a bizonyos Roy O’Connor? 
– Ohm, igen, azt hiszem. Roy O’Connor, az ügynök. 
– A szuperügynök – helyesbített Myron. – Minek köszönhetem a 

megtiszteltetést, Roy? 
– Találkozhatnánk ma délelőtt? – A hang határozottan remegett. 
– Hát persze, Roy. Az irodámban megfelel? 
– Ohm, nem igazán. 
– Akkor a te irodádban, Roy? 
– Öhm, inkább nem. 
Myron felült. 
– Találgassak még, hol lenne jó, te pedig segítesz, hogy meleg vagy 

hideg? 
– Ismered Reilly kocsmáját a Tizennegyedik utcában? 
– Igen. 
– A jobb hátsó sarokban lévő bokszban várlak. Egykor. Együtt 

ebédelünk. Ha nincs ellenedre. 
– Pompás, Roy. Vegyek fel valami különlegeset? 
– Öhm, nem kell. 
Myron lerakta a kagylót, és elmosolyodott. Egy éjszakai látogatás 

Wintől, általában olyankor, amikor az ember a legmélyebben alszik, a 
szentélyek legszentebbikében. Ez mindig bejött. 

Myron átvetette a lábát az ágy szélén. Hallotta, hogy az édesanyja a 
konyhában ténykedik, az emeleten, az édesapja pedig tévét néz az 



odújában. Kora reggel Bolitarék házában. Kinyílt az alagsor ajtaja. 
– Fenn vagy már, Myron? – kiáltott be az édesanyja. 
Myron. Ez a pokolian förtelmes név. Szenvedélyesen gyűlölte. Azt 

szűrte le a dologból, hogy miután a születésekor nem hiányzott egyetlen 
ujja sem, nem volt nyúlszája, bibircsókja, és a lábaival is minden 
rendben volt, a szüleinek ellentételeznie kellett a szerencsétlenség 
hiányát, ezért Myronnak keresztelték el. 

– Igen – válaszolta. 
– Apád hozott friss bagelt. Kitettem az asztalra. 
– Köszönöm. 
Kikelt az ágyból, és felcammogott a lépcsőn. Egyik kezével 

végigsimított a durva borostán, amit le kell majd borotválnia; a 
másikkal kidörzsölte a sárga csipát a szeme sarkából. Édesapja úgy 
terült el az odúja kanapéján, akár egy nedves zsák; Adidas melegítőben 
majszolta a marénakrémtől csöpögő bagelét. Mint minden reggel, 
Myron apja most is egy tornás videokazettát nézett. Ozmózis révén 
igyekezett jobb kondícióba kerülni. 

– Jó reggelt, Myron! Van bagel az asztalon. 
– Hmm, köszönöm. – Mintha semelyikük sem hallotta volna a 

másikat. 
Myron belépett a konyhába. Az édesanyja már betöltötte a hatvanat, 

de sokkal fiatalabbnak tűnt. Mondjuk, úgy negyvenötnek. Fiatalosabban 
is viselkedett. Mondjuk, akár egy tizenhat éves. 

– Későn jöttél meg tegnap este – jegyezte meg. Myron mordult egyet. 
– Mikor értél végül haza? 

–  Nagyon  későn.  Már  majdnem  tíz  óra  volt.  –  Myron  Bolitar,  aki  
átdorbézolja az éjszakákat. 

– Na és mondd csak – kezdte az édesanyja erőltetett közönyösséggel 
–, kivel voltál? – A körmönfontság királynője. 

– Senkivel – felelte Myron. 
– Senkivel? És egész este ezzel a senkivel voltál? 
Myron jobbra-balra forgatta a fejét. 
– Mikor tervezitek behozni a reflektorokat és a hosszabbítókat? 
– Jól van, Myron. Ha nem akarod elárulni… 
– Nem akarom elárulni. 
– Jól van. Valami lánnyal? 
– Anya… 



– Oké, felejtsd el, hogy megkérdeztem! 
Myron a telefonért nyúlt, és feltárcsázta Win számát. A nyolcadik 

kicsöngés után már épp lerakta volna, amikor egy erőtlen, távoli hang 
köhintett. 

– Halló? 
– Win! 
– Tessék. 
– Jól vagy? 
– Halló! 
– Win! 
– Tessék. 
– Miért vetted fel ilyen sokára a telefont? 
– Halló! 
– Win! 
– Ott ki beszél? 
– Myron. 
– Myron Bolitar? 
– Hány Myront ismersz? 
– Myron Bolitar? 
– Nem, Myron Rockefeller. 
– Valami nincs itt rendjén – jelentette ki Win. 
– Mi van? 
– Nagyon nincs. 
– Miről beszélsz? 
– Valami seggfej felcsörget hajnali hétkor, és a legjobb barátomnak 

adja ki magát. 
– Bocs, elfelejtettem, mennyi az idő. – Wint a legnagyobb 

jóindulattal sem lehetett volna korán kelőnek nevezni. A Duke-on 
eltöltött  évek  alatt  sosem  bújt  ki  az  ágyból  déli  tizenkettő előtt  –  még  
olyankor sem, amikor délelőtt volt órája. Voltaképp a legnagyobb alvó 
volt,  akit  Myron életében  ismert  vagy  el  tudott  képzelni.  Myron szülei  
ellenben már arra felébredtek, ha a nyugati féltekén valaki elfingta 
magát. Mielőtt Myron leköltözött az alagsorba, minden este ugyanaz a 
jelenet játszódott le. 

Hajnali három körül Myron felkelt, hogy kimenjen vécére. Ahogy 
lábujjhegyen elosont a szülei hálószobaajtaja előtt, az édesapja 
végtelenül lassan megfordult, mintha valaki jégkrémnyalókát ejtett 



volna az ágyékára. 
– Ki az? – ordított ki ilyenkor. 
– Csak én, apa. 
– Te vagy az, Myron? 
– Igen, apa. 
– Jól vagy, fiam? 
– Remekül, apa. 
– És miért vagy ilyenkor ébren? Beteg vagy? 
– Vécére megyek, apa. Tizennégy éves korom óta egyedül járok 

vécére. 
Másodévesként Myron és Win a Duke kampuszának legkisebb 

kétágyas szobáján osztoztak, benne emeletes ággyal, amely Win szerint 
„kissé nyikorgott”, Myron viszont úgy gondolta, hogy „olyan a hangja, 
mint amikor egy markológép gázol át egy kacsán”. Egyik reggel, 
amikor épp nem adott ki semmiféle hangot az ágy, ő meg Win pedig az 
igazak álmát aludták, egy baseball-labda tört át az ablakon. A fülsiketítő 
csörömpölésre az egész kollégium kiugrott az ágyból, hogy megnézzék, 
Myron és Win túlélték-e a tetőt átszakító óriásmeteorit pusztítását. 
Myron az ablakhoz rohant, és trágárságokat ordított le. A többi koleszos 
keresztülrontott az alsónadrágokkal szőnyegezett szobán, és beszálltak a 
vagdalkozásba. Az ezután kitört hangos perpatvar még egy 
kávészünetet tartó étkezdéi pincért is idegesített volna. 

Win zavartalanul aludt tovább a széttört üvegcserepekkel borított 
takaró alatt. 

Másnap éjjel Myron felszólt az alsó ágy sötétjéből. 
– Win? 
– Tessék. 
– Hogy tudsz ilyen mélyen aludni? 
De Win nem válaszolt, mert közben elaludt. 
A telefonban Win most azt kérdezte: 
– Mit akarsz? 
– Minden rendben ment tegnap este? 
– Mr. O’Connor még nem hívott fel? 
– Dehogynem. – Téma lezárva. Myron nem volt kíváncsi a 

részletekre. 
– Tudom – folytatta Win –, hogy nem azért vertél fel, mert meg 

akarod kérdőjelezni a hatékonyságomat. 



– Kathy Culver egyetlen jelest kapott az utolsó évben a Ridgewood 
gimiben. Találd ki, hogy hívták a tanárt? 

– Hogy? 
– Gary Gradynek. 
– Hmm. Pornótelefonvonal-működtető és gimnáziumi irodalomtanár. 

Érdekes szakmapárosítás. 
– Arra gondoltam, ma délelőtt meglátogathatnánk Mr. Gradyt. 
– Az iskolában? 
– Persze. Eljátszhatjuk az aggódó szülőket. 
– Ugyanazét a gyerekét? 
– Kiderítenénk, mennyire működik a meleg szülőkre vonatkozó 

szivárványos tervezet. 
Win felnevetett. 
– Ez jó móka lesz.  
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– Hogyan találjuk meg? – kérdezte Win. 
Kilenc harminckor érkeztek meg a Ridgewood Gimnáziumba. Kellemes 
júniusi nap volt, az a fajta, amikor az ember csak kiáll az ablakba, és a 
tanév végéről álmodozik. Az épületben nem sok mozgást lehetett 
tapasztalni – mintha az egész iskola, de még az épület is tehetetlenül a 
nyári vakáció felé csúszott volna. 

Myron emlékezett rá, mennyire gyötrelmesek voltak az ilyen napok. 
Erről támadt egy ötlete. 

– Csináljunk tűzriadót! – vetette fel. 
– Hogy mondod? 
– Akkor mindenkinek el kell hagynia az épületet. Sokkal könnyebben 

kiszúrhatjuk őt. 
– Elembeteg módon zseniális – állapította a meg Win. 
– Ráadásul mindig is szerettem volna meghúzni egy tűzriasztó karját. 
– Rebellis vágyak? 
Senki sem vette észre őket, amikor beléptek az iskolába. A bejáratot 

és  a  folyosókat  nem  őrizték,  az  ajtókat  nem  védték  zárak,  sehol  egy  
kamera vagy mozgásérzékelő. Nem nagyvárosi gimnázium volt. Myron 
a bejárattól nem messze ráakadt egy tűzriasztóra. 

– Gyerekek, ne csináljátok utánam! – mondta, és meghúzta a 
készülék karját. Csengők berregtek. Aztán éljenzés tört ki a diákok 
között. Myron örült, hogy jót cselekedett. Eszébe jutott, hogy 
gyakrabban kellene riasztókat beindítania, aztán eszébe jutott, hogy 
egyesek szerint ez éretlenségre vallana. 

Win tartotta az ajtót, és úgy tett, mintha a tűzriadót vezényelné le. 
– Egyes sorban! – utasította a gyerekeket. – És ne feledjétek: csak ti 

akadályozhatjátok meg a tüzeket. 
Myron észrevette Gradyt. 
– Bingó! 
– Merre? 
– Épp most fordul be a sarkon. Balra… Mr. Divatos. 
Gary Grady sárga Century 21 jellegű blézert viselt narancssárga 

csíkos Keith Partridge nadrággal. Winnek láthatóan fájdalmat okozott a 



látvány. Odamentek a férfihoz. 
– Helló, Jerry! 
Grady odakapta a fejét. 
– Nem így hívnak. 
– Ja, már mondtad. Ez csak az álneved, ugye? Amikor Fred 

Nicklerrel üzletelsz. A valódi neved Gary Grady. 
A mellettük elhaladó diákok megtorpantak. 
– Nyomás kifelé! – csattant fel Grady. 
A diákok vonakodva tovább vánszorogtak. 
– Türelmetlen tanárok – jegyezte meg Myron. 
– Szomorú – értett egyet Win. 
Gary sovány arca mintha még jobban megnyúlt volna. Közelebb 

lépett, hogy senki se hallhassa, miről beszélnek. 
– Esetleg később folytathatnánk ezt a beszélgetést – súgta. 
– Nem hinném, Gary. 
– Épp órát tartok. 
– Szívás, szivi – állapította meg Myron. 
Win felvonta a szemöldökét: 
– Szívás, szivi? 
– Csak egy régi középiskolai emlék – válaszolta Myron. – Ráadásul 

úgy gondoltam, illik a helyzethez. 
Win elgondolkozott ezen. 
– Oké. Ebben igazad lehet. 
Myron ismét Garyhez fordult. 
– A tűzriadó még egy darabig eltart. Aztán időbe telik majd, amíg a 

gyerekek visszavonulnak az épületbe. Odabent egy keveset 
marháskodni akarnak még a folyosón. Addigra végzünk. 

Gary a karjába fonta a kezét maga előtt. 
– Szó sem lehet róla. 
– Akkor marad a másik lehetőség. – Myron előhúzta a Didkó egyik 

számát. – Tarthatunk kiselőadást az igazgatónak. 
Grady a tenyerébe köhögött. A tűzjelző hangosan sípolt. A szirénák 

egyre közelebbről vijjogtak. 
– Fogalmam sincs, miről beszélnek – mondta, és még pár lépéssel 

távolabb húzódott a gyerekektől. 
– Követtelek. 
– Hogy mi? 



Myron felsóhajtott, bosszús arcot vágott. 
– Tegnap reggel Hobokenben jártál. Elmentél a postáért arra a címre, 

amit a pornómagazinokban hirdetett szextelefonvonalakhoz megadsz. 
Aztán hazamentél Glen Rockba, megláttál engem, és bepánikoltál, majd 
felhívtad Fred Nicklert, a szóban forgó szennylapok kiadóját. 

– Amatőr – tette hozzá undorral Win. 
– Szóval, megbeszélhetjük a dolgot hatszemközt, vagy az iskolaszék 

előtt. Tőled függ. 
Gary az órájára pillantott. 
– Két percük van. 
– Rendben. – Myron jobbra mutatott. – Mi lenne, ha behúzódnánk a 

tanári mosdóba? Feltételezem, van hozzá kulcsod. 
– Igen. 
Kinyitotta az ajtót. Myron világéletében szeretett volna belülről látni 

egy tanári mosdót, hogy megtudja, hogyan él a másik oldal. De a dolog 
minden szempontból érdektelennek bizonyult. 

– Oké, itt vagyok magukkal – szólalt meg Gary. – Mit akarnak? 
– Mesélj nekünk erről a hirdetésről! 
Gary nyelt egyet. Hatalmas ádámcsutkája fel-le járt, akár az ütések 

elől elhajoló bokszolóé. 
– Semmit sem tudok róla. 
Myron és Win összenéztek. 
– Belenyomhatom a fejét a vécécsészébe? – kérdezte Win. 
Gary kihúzta magát. 
– Ha fenyegetni próbálnak, nem fognak sokra menni vele. 
Win már-már könyörgésre váltott. 
– Csak egy gyors megmerítkezés? 
– Még nem. – Myron ismét Gary felé fordult. – Nem áll érdekemben 

bemószerolni téged, Gary. Perverz vagy, a te dolgod. Az érdekel, 
milyen kapcsolatban álltál Kathy Culverrel. 

Verejték ütött ki Gary felső ajka fölött. 
– A diákom volt. 
– Tudom. Mit keres a fényképe a Didkó magazinban? A te 

hirdetésedben? 
– Fogalmam sincs. Tegnap láttam először. 
– De a te hirdetésed, ugye? 
A férfi habozott, tétován megvonta a vállát. 



– Jól van – mondta. – Beismerem. Hirdetek Mr. Nickler 
kiadványaiban. Az ilyesmi nem törvényellenes. Viszont nem én 
rakattam be Kathy fényképét abba a hirdetésbe. 

– Akkor ki tette? 
– Nem tudom. 
– De beismered, hogy telefonszexvonalakat üzemeltetsz? 
– Igen. Senkinek sem ártok vele. Azért csinálom, hogy egy kis pluszt 

keressek. Senkinek sem fáj. 
– Egy újabb herceg – állapította meg Myron. – Mégis, mennyi pluszt 

keresel vele? 
– Amikor igazán jól ment az üzlet, havonta húszezer is megvolt. 
Myron nem volt biztos benne, hogy jól hallotta. 
– Havi húszezer dollár telefonszexből? 
– A nyolcvanas évek közepén igen. Mielőtt a kormány beavatkozott, 

és lecsapott a 900-as vonalakra. Ma már örülök, ha havi nyolc lepedő 
bejön. 

– Átkozott bürokraták – jegyezte meg Myron. – Szóval, hogyan kerül 
a képbe Kathy Culver? 

– Ezt hogy érti? 
– Ejha, Gary, a lány meztelenül pózol az egyik hirdetésedben. Talán 

erre gondolok. 
– Már mondtam. Ehhez semmi közöm. 
– Akkor nyilván véletlen egybeesés, hogy a tanítványod volt, meg 

minden. 
– Így van. 
– Nem fogom sokáig lent tartani – ígérte Win. – Légyszi! 
Myron megrázta a fejét. 
– Az egekig dicsérted az egyetemi ajánlóleveledben, igazam van? 
– Kathy csodálatos diák volt – felelte Gary. 
– Mi más még? 
– Ha azt akarja sugallni, hogy a kapcsolatom Kathyvel több volt a 

tanár-diák viszonynál… 
– Pontosan erre gondolok. 
A férfi megint karba fonta a kezét maga előtt. 
–  Ezt  válaszra  sem  méltatom.  És  most  véget  vetek  ennek  a  

beszélgetésnek. 
Gary úgy beszélt hozzájuk, ahogy a tanárok szoktak a diákjaikkal. Ők 



hajlamosak időnként elfelejteni, hogy az élet nem egy osztályterem. 
– Nyomd le! – mondta Myron. 
– Örömmel. 
Gary valószínűleg öt centivel magasabb volt Winnél. Lábujjhegyre 

emelkedett, és a lehető legmorcosabban nézett le Winre. 
– Nem félek magától – jelentette ki. 
– Az első hiba. 
Win olyan sebességgel mozgott, hogy a videokamerák nem tudták 

volna követni. Megragadta Gary kezét, kicsavarta, és rántott egyet rajta 
lefelé. Hapkidós technika. Gary a csempézett padlóra rogyott. Win Gary 
könyökének hegyére szorította a térdét. Finoman. Nem okozott túl nagy 
fájdalmat. Épp csak annyit, hogy tudni lehessen, ki irányít. 

– A fenébe! – káromkodta el magát Win. 
– Mi a gond? 
– Mindegyik vécékagyló tiszta. Utálom, amikor ez történik velem. 
– Van valami hozzáfűznivalód, mielőtt alámerülsz? – kérdezte Myron. 
Gary arca falfehérré vált. 
– Ígérjék meg, hogy nem árulják el senkinek! – nyögte ki. 
– Elárulod az igazságot? 
– Igen. De meg kell esküdniük, hogy senkinek sem mondják el. Se az 

igazgatónak, senkinek. 
– Rendben. – Myron odabiccentett Winnek. Win eleresztette a férfit. 

Gary visszahúzta a kezét, és úgy simogatta, mint egy megvert kiskutyát. 
– Viszonyom volt Kathyvel – ismerte be. 
– Mikor? 
– Abban az évben, mikor végzett. Pár hónapig tartott, és ennyi. Azóta 

egyszer sem találkoztunk, esküszöm. 
– És ez minden? 
A férfi bólintott. 
– Semmi mást nem tudok. Valaki más rakatta be azt a fényképet a 

hirdetésbe. 
– Ha hazudsz, Gary… 
– Nem hazudok. Istenre esküszöm. 
– Rendben – mondta Myron. – Elmehetsz. 
Gary kirohant. Még arra sem szakított időt, hogy a tükörben 

ellenőrizze a frizuráját. 
– Szemétláda – állapította meg Myron. – A pasas igazi velejéig 



mocskos szemétláda. Elcsábítja a diákjait, pornó-telefonvonalat 
működtet. 

– Viszont felettébb kifinomult az öltözködési stílusa – jegyezte meg 
Win. – Most mi következik? 

– Kiderítjük, amit még lehet. Aztán megkeressük az iskolaszéket. 
Mindent elmondunk nekik Mr. Grady tanórán kívüli tevékenységeiről. 

–  Nem  az  előbb  ígérted  meg  neki,  hogy  senkinek  sem  árulod  el?  
Myron vállat vont. 

– Hazudtam.  
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Jessica jóformán révületben mondott köszönetet Myronnak, aztán 
letette a telefont. Betántorgott a konyhába, és leült. Az édesanyja és az 
öccse, Edward felkapták a fejüket. 

– Kicsim – kezdte Carol Culver –, jól érzed magad? 
– Jól – nyögte ki. 
– Ki hívott? 
– Myron. – Csend. – Kathyről beszélgettünk – folytatta Jessica. 
– Mi van vele? – kérdezte Edward. 
Az öccsét mindig is Edwardnak hívták, nem Ednek, Eddie-nek vagy 

Tednek. Csak egy éve diplomázott le, de már sikeres vállalkozása volt, 
az IVSZR (Interaktív Vezetőségi Számítógépes Rendszer), amely 
tekintélyes nagyvállalatoknak fejlesztett szoftverrendszereket. Edward 
kizárólag farmernadrágot hordott, még az irodában is, és förtelmes 
pólókat, bóvli felvasalt matricákkal, amelyeken a „Nyomd a gázt!”-hoz 
hasonló feliratok díszelegtek. Egyetlen nyakkendő sem lógott a 
szekrényében. Széles, szinte nőies arca volt, a legfinomabb porcelánt 
idéző vonásokkal. A nők bármit megadtak volna, ha olyan szempillájuk 
lehetett volna, mint neki. Kizárólag a rövidre nyírt haj – és a pólója 
tömör felirata – árulkodott arról, mire büszke Edward: 

A SZÁMÍTÓGÉPKUKACOKÉ A LEGSTRAPABÍRÓBB CUCC! 

Jessica nagy lélegzetet vett. Többé nem tudott törődni a tapintatossággal 
és mások érzéseivel. Kinyitotta a retiküljét, és előhúzta belőle a Didkó 
friss számát. 

– Ez a magazin pár napja került ki az újságos-standokra – mondta. 
Címlappal felfelé az asztalra dobta. Az édesanyja arcára értetlenség 

és undor elegye ült ki. 
– Mi az ördög akar ez lenni? – kérdezte. 
Jessica gyorsan hátralapozott. 
– Tessék – felelte kurtán, aztán Kathy képére mutatott az alsó sorban. 

Pár pillanatba telt, hogy felfogják, mit látnak, mintha az információt 
valahol a szem és az agy között feltartóztatták volna. Aztán Carol 



Culver fájdalmasan felnyögött. Kezét a szájához kapta, elfojtotta a 
kitörni készülő sikolyt. Edward szeme résnyire szűkült. Jessica nem 
hagyott időt arra, hogy az édesanyja összeszedje magát: – Más is van 
még – jelentette ki. Az anyja üres, űzött pillantást vetett rá. A 
tekintetéből eltűnt minden elevenség, mintha egy utolsó, fagyos 
széllökés kioltotta volna a mögötte pislákoló lángot. – Egy írásszakértő 
ellenőrizte a címzést a borítékon, amiben érkezett. A kézírás 
megegyezik Kathyével. 

Edward levegőért kapott. Carol térde végül megrogyott. Keményen a 
székre huppant, és keresztet vetett. Könnyek szöktek a szemébe. 

– Él? – sikerült kipréselnie magából. 
– Nem tudom. 
– De van rá esély? – kérdezett rá Edward. 
Jessica bólintott. 
– Mindig is volt rá esély. – Döbbent csend. – De ki kell derítenem pár 

dolgot – folytatta Jessica. – Tudnom kell, mi történt Kathyvel. Hogy 
mitől változott meg. 

Edward szeme ismét résnyire szűkült. 
– Ezt hogy érted? 
– Kathynek viszonya volt a gimnáziumi irodalomtanárával. Az utolsó 

évben. – Megint csend. Jessica nem tudta megállapítani, vajon 
döbbenetről árulkodott-e. – A tanár, egy Gary Grady nevű féreg, 
beismerte. 

– Ne – rebegte az édesanyja. Leszegte a tekintetét, a feszület ingaként 
járt ide-oda a nyakában. Elsírta magát. – Édes jó Istenem, az én kicsim 
nem… 

Edward felállt. 
– Ebből elég, Jess. 
– Nem elég. 
Edward felkapta a dzsekijét. 
– Én leléptem innen. 
– Várj! Hova mész? 
– Sziasztok! 
– Ezt meg kell beszélnünk. 
– Egy frászt kell. 
– Edward… 
A fiú kirohant a hátsó kijáraton, és becsapta maga mögött az ajtót. 



Jessica újra az édesanyjához fordult. Az asszony szívfájdítóan 
zokogott. 

A lány egy-két percig figyelte őt, majd elfordult, és kiment a 
konyhából. 

►►► ◄◄◄ 

Roy O’Connor már a hátsó bokszban ült, amikor Myron megérkezett. A 
pohara üresen állt, ő maga pedig egy jégkockát szopogatott. Akár egy 
földimalac a hangyabolynál. 

– Helló, Roy! 
O’Connor a szemközti szék felé biccentett, és arra sem vette a 

fáradságot, hogy felálljon. Aranygyűrűket viselt, amelyek eltűntek 
vaskos, makulátlanul tiszta kezének redői alatt. A körmét 
manikűröztette. A korát tekintve valahol negyvenöt és ötvenöt között 
járhatott, de lehetetlen lett volna megállapítani, pontosan mennyi idős. 
Kopaszodott; egyszerűen ellenállhatatlan, oldalra zselézett, lenyalt 
frizurát viselt. 

– Csodás hely, Roy – állapította meg Myron. – Hátsó asztal, kellemes 
félhomály, halk, romantikus zene. Ha nem tudnám, miért hívtál ide… 

O’Connor rosszallón rázta a fejét. 
– Nézd, Bolitar, tudom, hogy kész Buddy Hackettnek hiszed magad, 

de ezt most hagyd abba, oké? 
– Ezek szerint virágról szó sem lehet. – Szünet. Aztán: – Buddy 

Hackett? 
– Beszélnünk kell. 
– Csupa fül vagyok. 
Egy pincérnő lépett oda hozzájuk. 
– Hozhatok az uraknak valami italt? 
– Még egyet! – felelte Roy, és a poharára mutatott. 
– És önnek? 
– Tartanak Yoo-hoo csokis italt? – érdeklődött Myron. 
– Azt hiszem. 
– Nagyszerű. Akkor azt kérek. 
A nő távozott. Roy a fejét csóválta. 
– Ki az a hülye, aki ilyet iszik…? – morogta maga elé. 
– Mondtál valamit? 
– A gorillád meglátogatott az éjjel. 



– Elsőként a te gorilláid kerestek meg engem – válaszolta Myron. 
– Ahhoz semmi közöm nem volt. – Myron a legmeggyőzőbb, 

színtiszta, szkepticizmussal teli „Na, menj már!” pillantását vetette rá. 
A pincérnő lerakta a rendeléseiket. Ray a kezébe kapta a koktélját, 
mintha valami életmentő ellenméreg lett volna benne. Myron ezzel 
szemben kecsesen kortyolgatta a csokis innivalóját. A született úriember. 
– Nézd, Myron – folytatta O’Connor –, elmondom, mi a helyzet. 
Leszerződtettem Landreaux-t. Előre fizettem neki. Minden hónapban 
pénzt küldtem. A magam részéről betartottam a megállapodást. 

– Törvénytelenül szerződtetted le. 
– Nem én vagyok az első, aki ilyet tett. 
– És az utolsó sem. Térj a lényegre, Roy! 
– Nézd… Ismersz. Tudod, hogyan dolgozom. 
Myron bólintott. 
– Szaros kis csaló vagy. 
– Lehetséges, hogy megfenyegettem a srácot. Jól van. Máskor is 

tettem már ilyet. De ennyi. Ténylegesen sosem bántottam senkit. 
– Aha. 
– Elterjedne a hír a sportolók között… Az a végemet jelentené. 
– Igazán nagy kár lenne érted. 
– Bolitar, egyáltalán nem könnyíted meg a dolgomat. 
– Nem is próbálom. 
O’Connor megint felkapta az italát. Lehajtotta a maradékot, aztán 

intett a pincérnőnek, hogy hozzon ki még egyet. 
– Rossz társaságba keveredtem – mondta. 
– Ezt hogy érted? 
– Komoly szerencsejáték-tartozást halmoztam fel. Amit nem tudtam 

megadni. 
– Tehát részesedni akartak az üzletedből. 
Roy bólintott. 
– Most már teljesen ők irányítanak. A… a barátod, aki éjszaka nálam 

járt… – Egy Geiger-számláló is érzékelte volna a reszketést a 
hangjában, amikor Wint említette. – Pontosan azt szeretném tenni, amit 
ajánlott, de már nem áll a hatalmamban. 

Myron kortyolt még egyet a Yoo-hoo italából, és remélte, hogy nem 
marad tőle csokibajsza. 

– A barátom nem fog örülni ennek. 



– El kell mondanod neki, hogy nem én tehetek róla. 
– Hanem kicsoda? 
Roy hátradőlt, a fejét ingatta. 
– Nem árulhatom el. Csak annyit mondhatok, hogy komoly játékosok. 

Semmit sem értenek ebből az üzletből. Azt hiszik, hogy fenyegetéssel 
bárkit rávehetnek az együttműködésre. Példát akarnak statuálni 
valakivel. 

– És Landreaux lenne a példa. 
– Landreaux. Meg te. Landreaux-t csak bántani akarják. Téged 

likvidálni. Vérdíjat tűztek ki a fejedre. 
Még egy higgadt korty. Myron nem felelt. 
– Nem úgy tűnik, mintha beijedtél volna – jegyezte meg Roy. 
– A halál arcába nevetek – felelte Myron. – Vagyis, talán nem 

nevetek. Inkább kuncogok. Nagyon halkan. 
– Jesszusom! Te megtébolyodtál. 
– És nem is egyenesen az arcába nevetnék. Inkább a háta mögött 

kuncognék halkan. 
– Bolitar, ez cseppet sem vicces. 
– Nem – értett egyet Myron. – Nem az. Erősen ajánlom, hogy lefújd 

a dolgot. 
– Te semmit sem fogtál fel abból, amit mondtam neked? Itt nem én 

irányítok. 
– Ha bármi történik velem, a barátom rendkívül ideges lesz. És rajtad 

fogja levezetni a fezsültséget. 
Roy nyelt egyet. 
– De nincs hatalmam fölötte. Komolyan hidd el nekem! 
– Akkor áruld el, ki parancsolgat! 
– Nem tehetem. 
Myron vállat vont. 
– Lehet, hogy egymás mellé fognak eltemetni minket. Mint azokban 

a romantikus tragédiákban. 
– Megölnek, ha bármit elárulok. 
– Szerinted a barátom mit fog tenni veled? 
Roy megborzongott. Megint a jégkockát kezdte szopogatni, próbálta 

megmenteni a whisky utolsó cseppjeit. 
– Hol van már az az átkozott ribanc a koktélommal? 
– Ki parancsolgat, Roy? 



– Nem tőlem hallottad, rendben? 
– Rendben. 
– Nem fogsz beárulni nekik. 
– Lakatot teszek a számra. 
A jégkocka újra nagyot szörcsent. Aztán Roy kibökte: 
– Ache. 
– Herman Ache? – kérdezett vissza meglepetten Myron. – Herman 

Ache fölötte áll az efféléknek. 
Roy a fejét ingatta. 
– Az öccse, Frank. Fékezhetetlen. Fogalmam sincs, legközelebb mit 

fog tenni az a pszichopata. 
Frank Ache. Logikusnak hangzott. Herman Ache New York egyik 

legnagyobb hatalmú banditája volt, felmérhetetlen mennyiségű 
szenvedés forrása. Ugyanakkor az öccséhez, Frankhez képest Herman 
egyszerű Alan Alda-klónnak hatott. Aaron örömmel dolgozna 
olyasvalakinek, mint Frank. 

Ez nem tűnt jó hírnek. Myron eljátszadozott a gondolattal, hogy a 
kuncogást is hagyja a fenébe. 

– Tudsz még valamit mondani? 
– Nem, csak nem szeretném, ha bárkinek baja esne. 
– Belevaló fickó vagy, Roy. Roppant önzetlen. 
O’Connor felállt. 
– Mást nem mondhatok. 
– Azt hittem, együtt ebédelünk. 
– Edd meg egyedül! – válaszolta O’Connor. – Én fizetek. 
– Nélküled nem ugyanaz. 
– Azért valahogy elboldogulsz majd. 
Myron a kezébe vette az étlapot. 
– Megpróbálkozom vele.  
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Ki mást hívjon még fel? 
A válasz adta magát. 
Nancy Seratot. Kathy szobatársát és legjobb barátját. 
Jessica az édesapja íróasztalánál ült. A lámpákat lekapcsolta, a 
redőnyöket lehúzta, a nap ennek ellenére olyan erősen sütött, hogy 
áttörő fénye árnyékokat vetett. 

Adam Culver annak idején mindent megtett, hogy a dolgozószobája 
alapvetően különbözzön a vidéki hullaházakban megszokott komor, 
hivatalos betonsivárságtól. Az eredmény vegyesre sikeredett. Az 
átalakított hálószobát sárgára festett falak, rengeteg ablak, selyemből 
készült művirágok és egy fehér hőálló műanyag lapból készült íróasztal 
tette otthonosabbá. Körben mindenfelé játék mackók ültek. William 
Shakesbear. Rhett Beartler és Scarlett O’Beara. Bear Ruth. Bearlock 
Holmes. Humphrey Beargart és Lauren Bearcall. Az egész légkör 
vidámságot árasztott, noha erőltetett vidámságot, mint az olyan bohóc, 
akin ugyan nevet az ember, de közben félelmetesnek látja. 

Jessica elővette a zsebéből a telefonszámos noteszét. Nancy pár héttel 
ezelőtt küldött egy levelezőlapot a családnak. Elnyert valami ösztöndíjat, 
és a kampuszon szállt meg, ahol a beiratkozást intézte. Jessica kikereste 
a számát, és tárcsázott. 

A harmadik kicsengésre üzenetrögzítő vette fel. Jessica üzenetet 
hagyott, aztán letette a kagylót. Már épp hozzálátott volna, hogy átnézze 
a fiókokat, amikor egy hang riasztotta meg. 

– Jessica! 
Felnézett. Az édesanyja állt az ajtóban. A szeme körül sötét karikák, 

az arca csontvázszerű halotti maszknak hatott. A teste ingott, mint aki 
mindjárt felbukik. 

– Te mit keresel idebent? – kérdezte Carol. 
– Csak keresgélek. 
Carol bólintott, a feje mintha madzagon billegett volna a nyaka 

helyett. 
– Találtál valamit? 
– Még nem. 



Carol leült. Mereven bámult maga elé, tekintete a semmibe révedt. 
– Mindig annyira vidám kislány volt – szólalt meg tétován. Ujjaival a 

rózsafüzér gyöngyein matatott, és továbbra is a messzeségbe bámult. – 
Kathy folyton mosolygott. Csodás, vidám mosolya volt. Ahová csak 
belépett, beragyogta a szobát. Te meg Edward, tudod, mindketten jóval 
többet merengtetek. Kathy viszont… mindenkire és mindenre 
rámosolygott. Emlékszel még? 

– Igen – felelte Jessica. – Emlékszem. 
– Apád mindig azzal tréfálkozott, hogy újjászületett pomponlány 

lehet – tette hozzá Carol, és mulatott az emléken. – Soha semmi nem 
tudta elvenni a jókedvét. – Elhallgatott, abbahagyta a nevetést. – 
Legfeljebb, azt hiszem, én. 

– Kathy szeretett téged, anya. 
Carol mélyet sóhajtott, a mellkasa reszketve emelkedett, mintha még 

egy sóhajtás is meghaladta volna az erejét. 
– Szigorúan neveltelek benneteket. Túl szigorúan, azt hiszem. 

Régimódian.  –  Jessica  nem felelt.  –  Egyszerűen  nem akartam,  hogy te  
vagy a húgod… – Leszegte a tekintetét. 

– Mit csináljunk? 
Carol a fejét ingatta. Ujjai buzgóbban morzsolták a gyöngyszemeket. 

Hosszú ideig egyikük sem beszélt. Aztán Carol szólalt meg: 
– Igazad volt, Jessica. Kathy megváltozott. 
– Mikor? 
– A gimnázium utolsó évében. 
– Mi történt? 
Könnyek szöktek Carol szemébe. A szájával szavakat igyekezett 

formálni, a kezével tehetetlenül gesztikulált. 
– A mosolya – válaszolta végül valami vállrándításfélével. – Egyik 

napról a másikra eltűnt. 
– Miért? – Az édesanyja megtörölte a szemét. Alsó ajka megremegett. 

Jessica szíve majdnem megszakadt miatta, valamiért mégsem tudott 
megmozdulni, hogy vigasztalja. Csak ült, és furcsa részvétlenséggel 
nézte, ahogy szenved az anyja, mintha valami szentimentális éjszakai 
filmet bámult volna valamelyik kábelcsatornán. – Nem bántani akarlak 
– mentegetőzött Jessica. – Csak Kathyt szeretném megtalálni. 

– Tudom, szívem. 
– Úgy hiszem – folytatta Jessica –, bármi miatt változott is meg 



Kathy, annak köze lehet az eltűnéséhez. 
Az édesanyja válla megroggyant. 
– Jóságos Isten! 
– Tudom, hogy fájdalmas – vigasztalta Jessica. – De ha sikerülne 

megtalálnunk Kathyt, megtalálnunk apa gyilkosát… 
Carol hirtelen felkapta a fejét. 
– Édesapádat egy rablás során ölték meg. 
– Nem hinném. Szerintem ez az egész összefügg. Kathy eltűnése, apa 

halála, minden. 
– De hát… hogyan? 
– Még nem tudom. Myron segít kideríteni. 
Csengettek. 
– Paul bácsi lesz az – jelentette ki az édesanyja, és megindult kifelé, 

hogy ajtót nyisson. 
– Anya! – Carol megtorpant, azonban nem nézett hátra. – Mi folyik 

itt? Mit félsz elmondani nekem? 
Újra megszólalt az ajtócsengő. 
– Jobb, ha nem várakoztatom – mondta Carol, és lesietett a lépcsőn. 

►►► ◄◄◄ 

– Szóval – kezdte Win –, Frank Ache végezni akar veled. 
Myron bólintott. 
– Úgy tűnik. 
– Kár. 
– Bárcsak jobban megismerhetne. Az igazi énemet. 
A Titans Stadion első sorában ültek. Otto nagylelkűen megengedte, 
hogy Christian velük eddzen. Puszta jószívűségből, meg amiatt, mert 
Neil Decker, a veterán irányító elmondhatatlanul pocsékul játszott. 

A délelőtt java része szuflanövelő sprintekkel és a figurák 
begyakorlásával telt. A délutáni foglalkozás viszont kisebb 
meglepetésként hatott. A játékosok teljes felszerelésben vonultak ki a 
pályára, ami az évnek ebben a szakaszában példa nélkülinek számított. 

– Frank Ache nem egy kedves pasas – merengett Win. 
– Előszeretettel kínoz állatokat. 
– Hogy mondtad? 
– Az egyik ismerősöm emlékszik rá gyerekkorából – magyarázta 

Myron. – Frank Ache kedvenc hobbija az volt, hogy kutyákat és 



macskákat üldözött, aztán baseballütővel szétverte a fejüket. 
– Fogadok, hogy ezzel bevágódott a lányoknál – jegyezte meg Win. 

Myron bólintott. – Akkor úgy sejtem, szükséged lesz kivételes 
szolgálataimra. 

– Pár napig mindenképp – felelte Myron. 
– Remek. Azt is feltételezhetem, hogy kieszeltél egy tervet? 
– Már dolgozom rajta. Lázasan. 
Christian kikocogott a pályára. Mindenféle megerőltetés nélkül 

mozgott, ahogy a legkiválóbb sportolók szoktak. Odadugta a fejét a 
kupaktanácshoz, véget vetett neki, és odasétált a kiinduló vonalhoz. 

– Full kontakt! – ordította az edző. 
Myron Win felé fordult. 
– Nem tetszik ez nekem. 
– Micsoda? 
– Full kontakt az első napon. 
Christian sorra odakiáltotta a számokat. Aztán párszor hut-huttal 

jelzett, hogy kezdhetik, mielőtt hátradobták neki a labdát. Majd hátrébb 
húzódott, hogy passzoljon. 

– Ó, a francba! – szólalt meg Myron. 
Tommy Lawrence, a Titans álomcsapat válogatott fedezete 

őrizetlenül rontott előre. Christian túl későn vette észre. Tommy 
Christian szegycsontjába nyomta a sisakját, és leterítette a fiút – az 
efféle szerelés pokolian tud fájni, de maradandó sérülést nem okoz. Két 
másik védő vetette rájuk magát. 

Christian felkelt, fintorgott, és a mellkasához szorította a kezét. Senki 
sem segített neki. 

Myron felállt. 
Win a fejével intett neki, hogy maradjon nyugton. 
– Ülj le, Myron! 
Otto Burke vonult le a lépcsőn, nyomában a kíséretével. 
Myron dühösen meredt rá. Otto ragyogó mosolyt villantott felé. 

Cicegő hangot hallatott. 
– Jó pár népszerű veteránt adtam el azért, hogy megszerezzem – 

szólalt meg. – Úgy tűnik, a srácok közül egynéhányan nincsenek 
elragadtatva ettől. 

– Ülj le, Myron! – ismételte el Win. 
Myron tétovázott, aztán szót fogadott neki. 



Christian visszabicegett a kupaktanácshoz. Bekiáltotta a következő 
figurát, és megint odasétált a kiinduló vonalhoz. Szemügyre vette a 
védelmet, számokat és hut-hutot kiáltott, aztán elkapta a hátrapasszt a 
feladótól. Hátralépett. Tommy Lawrence újra villámgyorsan megindult 
a  bal  oldali  falember  mellett,  és  senki  sem  tartóztatta  fel.  Christian  
megdermedt. Tommy rávetette magát, úgy vetődött feléje, akár egy 
párduc, karját széttárta a csonttörő szereléshez. Christian az utolsó 
pillanatban lépett el. Nem is ellépett: valójában csupán parányit 
elmozdult. Tommy elrepült mellette, és a földön landolt. Christian 
hátrahúzta a karját, és bombát dobott. 

Tökéletes passz. 
Myron vigyorogva hátrafordult. 
– Hé, Otto! 
– Mi az? 
– Kinyááálhatod. 
Otto mosolya egy pillanatra sem halványult. Myron elmerengett, 

vajon hogyan csinálhatja. Talán így maradt a szája gyerekkora óta: mint 
amikor a kisgyerekek grimaszolnak, ha az édesanyjuk korholja őket. 
Otto bólintott, és otthagyta őket. A kísérete sorban lépdelt a nyomában, 
mint a kiskacsák az anyjuk után. 

Win Myronra pillantott. 
– Kinyááálhatod? 
Vállrándítás. 
– Flo előtt tisztelegtem, az Alice-ből. 
– Túl sokat nézed a tévét. 
– Figyelj csak! Gondolkodtam. 
– Ó? 
– Gary Gradyről – magyarázta Myron. 
– Mi van vele? 
– Viszonyt kezd az egyik tanítványával. A lánynak egy év múlva 

nyoma vész. Telik-múlik az idő, aztán a lány képe feltűnik egy 
pornóhirdetésben, amit ő adott fel. 

– Mire akarsz kilyukadni? 
– Őrültség. 
– Ahogy minden ezzel az üggyel kapcsolatban. 
Myron a fejét csóválta. 
– Gondolj bele! Grady beismerte, hogy viszonya volt Kathyvel, ugye? 



Szóval, mitől óvakodna a leginkább? 
– Hogy nyilvánosságra hozza. 
– A kép mégis bekerül a hirdetésbe. 
– Ah. – Win bólintott. – Úgy gondolod, hogy valaki csőbe akarja 

húzni. 
– Pontosan. 
– Kicsoda? 
– Én Fred Nicklerre tippelnék – felelte Myron. 
– Hmm. Kétségtelenül különösebb ellenkezés nélkül elárulta nekünk 

Grady postafiókszámát. 
– És meg tudja oldani, hogy kicserélje a saját magazinjaiban 

megjelenő fotókat. 
– Tehát mit javasolsz? – kérdezte Win. 
– Szeretném, ha nagyon alaposan utánanéznél Mr. Fred Nicklernek. 

Talán megint elbeszélgethetnél vele. Elbeszélgethetnél – ismételte meg 
Myron –, és nem meglátogatnád. 

A pályán Christian újra hátrahúzódott. Tommy Lawrence harmadjára 
rohant el akadálytalanul a bal oldali falember mellett. A falember 
tulajdonképpen csípőre tett kézzel állt, és figyelt. 

– Christiannel a saját falának tagja szemétkedik – állapította meg 
Myron. 

Christian ellépett Tommy Lawrence elől, hátrarántotta a karját, és 
ijesztő sebességgel egyenesen a saját bal oldali falemberének az 
ágyékába hajította a labdát. Egy pillanatra „hkk” hangot lehetett hallani. 
Aztán a bal oldali falember összecsuklott, akár egy strandszék. 

– Juj – kommentálta Win. 
Myron kis híján tapsolni kezdett. 
– A Hajrá, fegyencváros újratöltve! 
A bal oldali falember természetesen ágyékvédőt viselt. Ám az közel 

sem nyújtott tökéletes védelmet egy száguldó lövedék ellen. A pasas a 
földön fetrengett, kikerekedett szemekkel, összegörbedve, akár egy 
magzat. A közelében lévők egyszerre, együtt érzőn felszisszentek. 

Christian odament a bal oldali falemberéhez – aki több mint 
százhuszonöt kilót nyomott –, és a kezét nyújtotta neki. A bal oldali 
falember elfogadta. Aztán visszasántikált a kupaktanácshoz. 

– Christian tökös gyerek – állapította meg Myron. 
Win bólintott. 



– De vajon a bal oldali falemberről is el lehet mondani ugyanezt? 
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Amint Myron behajtott a Reston Egyetem kampuszába, megszólalt a 
kocsitelefonja. 

–  Figyelj,  faszfej,  elintéztem,  amit  kértél  –  szólt  bele  P.  T.  –  A  
haveromat Jake Courternek hívják. Ő a városi seriff. 

– Jake seriff – mondta Myron. – Ugye, most viccelsz? 
– Hé, ne tévesszen meg a beosztás! Jake régebben Philadelphiában, 

Bostonban és New Yorkban szolgált a gyilkosságiaknál. Jóravaló ember. 
Azt mondta, hajlandó találkozni veled ma háromkor. 

Myron az órájára pillantott. Az állomás öt percre volt. 
– Köszi, P. T. 
– Kérdezhetek valamit, Myron? 
– Csak tessék. 
– Miért érdekel ennyire ez az ügy? 
– Hosszú történet, P. T. 
– A nővéréhez van köze? Ahhoz a jó bőrhöz, akit annak idején 

döngettél? – Felvihogott. 
– Született úriember vagy, P. T. 
– Hé, Myron! Szeretném, ha valamikor elmesélnéd nekem. Az egész 

történetet. 
– A szavamat adom rá. 
Myron leparkolta az autót, és megindult a régi sportközpont irányába. 

A folyosó valamivel lerobbantabbnak tűnt, mint amire Myron számított. 
A falon három sorban fényképek az egykori csapatokról – némelyik 
száz évvel azelőttről. Myron odament egy ólomüveg ajtóhoz, ami 
mintha egy régi Sam Spade-filmből került volna oda. Fekete festékkel 
felfújva a „FUTBALL” szó állt rajta. Myron bekopogott. 

A hang aszfaltozatlan úton gördülő régi abroncsra emlékeztetett. 
– Tessék! 
Myron bedugta a fejét. 
– Nagyon elfoglalt, mester? 
A Reston Egyetem fociedzője, Danny Clarke felpillantott a 

számítógépéről. 
– Ki az ördög maga? – recsegte. 



– Köszönöm, jól. De hagyjuk a kölcsönös udvariaskodást. 
– Ezt most viccesnek szánta? 
Myron félrebillentette a fejét. 
– Tán nem találta annak? 
– Még egyszer megkérdezem: ki az ördög maga? 
– Myron Bolitar. 
Az edző továbbra is összevont szemöldökkel meredt rá. 
– Ismernem kellene magát? 
A forró nyári napon a kampusz gyakorlatilag üres volt, az iskola 

legendás futballedzője pedig itt ült öltönyben-nyakkendőben, és a 
tehetséges végzős gimnazistákról készült felvételeket nézte. Öltöny és 
nyakkendő, légkondicionálás nélkül. Ha a hőség esetleg zavarta Danny 
Clarke-ot, a férfi nem mutatta jelét. Minden jól ápoltságról és 
rendszeretetről árulkodott. Földimogyorót hámozott és evett, mégsem 
tűnt rendetlennek az asztala. Rágcsálás közben csomókba húzódtak a 
rágóizmai, a füle mellett apró dudorok jelentek meg, majd tűntek el. A 
homlokán jól láthatóan kidagadt az egyik ér. 

– Sportügynök vagyok. 
Az edző elkapta a tekintetét, mint amikor egy uralkodó elbocsátja 

valamelyik alattvalóját. 
– Tűnjön innen! Sok a dolgom. 
– Beszélnünk kell. 
– Kifelé, seggfej! Tűnés! 
– Épp csak… 
– Figyelj ide, szarjankó! – Edzői ujjával Myron felé bökött. – Nem 

beszélek dögevőkkel. Soha. Tiszta kurzust vezetek, tiszta játékosokkal. 
Nem fogadok el kenőpénzt úgynevezett ügynököktől, meg hasonló 
szarságokat. Szóval, ha egy zöldhasúakkal kibélelt borítékkal állított ide, 
feldughatja magának. 

Myron tapsolt. 
– Csodálatos. Nevettem, sírtam, örök élmény marad. 
Danny Clarke bőszen felpillantott. Nem szokott hozzá, hogy 

semmibe veszik az utasításait, de a lelke mélyén mintha élvezte volna a 
helyzetet. 

– Húzzon innen a büdösbe! – morogta, ám immár visszafogottabb 
hangnemben. A tekintetét ismét a televízióra szegezte. A képernyőn egy 
fiatal irányító hosszú, feszes spirált dobott. Elkapták. Touchdown. 



Myron úgy döntött, hogy tapintattal fegyverezi le. 
– A srác egészen jónak tűnik. 
– Aha, még szerencse, hogy maga iszapzabáló pióca, nem pedig 

játékosmegfigyelő. A srác szart sem ér. Most menjen, nézzen körül 
odakint! 

– Christian Steele-ről szeretnék pár szót váltani. 
Az edző erre felkapta a fejét. 
– Mi van vele? 
– Én vagyok az ügynöke. 
– Ó – kerekedett el Danny Clarke szája. – Már emlékszem. Maga az 

az egykori kosaras. Akinek megsérült a térde. 
– Szolgálatára – válaszolta Myron. 
– Christiannel minden rendben? 
Myron igyekezett diplomatikusnak mutatkozni. 
– Úgy hallottam, nem jött ki a csapattársaival. 
– Na és? Maga a rendezvényszervezője? 
– Mi volt a gond? 
– Nem értem, most mit számíthat ez – felelte az edző. 
– Akkor a kedvemért válaszoljon! 
Időbe telt, míg az edző mérges tekintete lenyugodott. 
– Sok minden – mondta végül. – De azt hiszem, Horty jelentette a 

legfőbb problémát. 
– Horty? – Ügyes vallatási technika. Odafigyelés. 
– Junior Horton – magyarázta Clarke. – Védekező falember. 

Megfelelő sebesség, megfelelő méret, megfelelő tehetség. Az agya 
viszont annyi, mint a limonádénak. 

– Szóval, mi köze ennek a Hortynak Christianhez? 
– Valami nézeteltérésük támadt. 
– Hogyhogy? 
Danny Clarke elgondolkodott egy pillanatra. 
– Fogalmam sincs. Ahhoz a lányhoz volt valami köze, aki eltűnt. 
– Kathy Culverhez? 
– Igen. Hozzá. 
– Ő hogy került a képbe? 
Az edző visszafordult a videomagnóhoz, és kazettát cserélt. Aztán 

begépelt valamit a számítógépébe. 
– Azt hiszem, Hortyval járhatott Christian előtt. Valami ilyesmi. 



– Aztán mi történt? 
– Horty kezdettől fogva renitensen viselkedett. Amikor végzős volt, 

kiderült, hogy drogot ad el a játékosaimnak: kokaint, doppingszereket, 
Isten tudja, mit még. Így aztán kitettem. Később megtudtam, hogy 
három éven át látta el a srácokat szteroidokkal. 

Ja persze, később, gondolta Myron. Azonban ez egyszer megtartotta 
magának a véleményét. 

– És mi köze van ennek Christianhez? 
– Azt kezdték suttogni, hogy Christian dobatta ki Hortyt a csapatból. 

Tudja, Horty feltüzelte őket, és azt mondogatta a többieknek, hogy 
feldobta őket a szteroidok miatt, vagy valami ilyesmi. 

– Igaza volt? 
– Dehogy. A legjobb játékosaim közül kettő annyira betépve jelent 

meg meccsnapon, hogy alig láttak. Ekkor határoztam el, hogy teszek 
valamit. Christiannek semmi köze nem volt hozzá. De tudja, hogy megy 
ez. Mind úgy gondolták, hogy Christian a sztár, aki ha ki akarja 
töröltetni a seggét, akkor az edzők azt kérdezik, Charmin vagy Downy 
papírt használjanak. 

– Elmondta a srácoknak, hogy nem Christiant kell okolniuk? 
Clarke elfintorodott. 
– Maga szerint ez segített volna? Csak azt gondolták volna, hogy 

fedezni akarom. Hogy védem őt. Még jobban megutálták volna… Amíg 
ez nem befolyásolta a játékukat, márpedig nem befolyásolta, nem 
tartozott rám az ügy. Egyszerűen annyiban hagytam. 

– Ön vérbeli személyiségfejlesztő, mester. 
Clarke a legádázabb gólyabeszarató pillantását villantotta Myronra. 

A homlokán lüktetni kezdett az ér. 
– Minden határon túlmegy, Bolitar. 
– Nem először fordulna elő velem ilyesmi. 
– Én törődöm a fiaimmal. 
– Igen, látom. Hortyt mindaddig engedte játszani, amíg veszélyes, ám 

de teljesítményfokozó drogokkal tömte a társait. Amikor viszont 
bekerült a profi ligába, és olyan anyagokat kezdett terjeszteni, amelyek 
negatívan hatottak a pályán, hirtelen átvedlett erélyes kábítószer-
üldözővé. 

– Nem kell végighallgatnom ezt a faszságot – dühödött fel Clarke. – 
Különösen egy semmirekellő, vérszívó vámpírtól nem. Húzzon a 



büdösbe az irodámból! Tűnés! 
– Nincs kedve eljönni velem a moziba? – kérdezte Myron. – Esetleg 

egy Broadway-darabra? 
– Kifelé! 
Myron kiment. Új nap, újabb barát. A titok nyitja az elbűvölő 

egyéniség. 
Bőségesen maradt elverni való ideje, mielőtt Jake seriffel találkozik, 

ezért úgy döntött, sétál egyet. A kampusz szellemvárosra emlékeztetett, 
épp csak ördögszekerek nem szaladgáltak a földön. A diákok 
hazamentek a nyári szünetre. Az épületek élettelenül és szomorúan 
álltak. A távolban valaki Elvis Costellót hallgatott. Két lány bukkant fel. 
Egyetemisták ágyékon csúszkáló sortban és pántos topban. Egy hosszú 
szőrű apró kutyát – egy si-cut – sétáltattak. Úgy nézett ki, mint 
Hogyishívják Kuzin, miután a kelleténél eggyel többet pörgött a 
centrifugában. Myron rájuk mosolygott, és odabiccentett, ahogy a 
lányok elhaladtak mellette. Egyikük sem alélt el, vagy dobta le magáról 
a gönceit. Elképesztő. Az apró kutyus viszont rámordult. A kis Cujo. 

Már majdnem a kocsijához ért, amikor észrevett egy feliratot: 

KAMPUSZ POSTAHIVATAL 

Megtorpant, körbenézett az udvarban, senkit se látott. Megért egy 
próbát. 

A postát belül hivatali zöldre festették, ugyanarra a színre, mint az 
iskolai vécét. Egy hosszú V alakú folyosót postafiókok tapétáztak. A 
távolban  rádió  szólt.  Myron  nem  tudta  kivenni,  melyik  szám,  csak  az  
erős, monoton basszust hallotta. 

Odalépett a felvevőablakhoz. Egy srác ült mögötte, felrakott lábbal. 
A zene a srác füléből jött. Egy olyan walkmanklónon keresztül hallgatta, 
amelyiknek a mini hangszórói kikerülik a dobhártyát, és egyenesen az 
agyba csatlakoznak be. Magas szárú tornacipője az íróasztalon 
nyugodott, baseballsapkáját a szemére húzta, mint a sombrerókat 
szokták szieszta idején. Az ölében könyv feküdt. A Shylock-hadmüvelet 
Philip Rothtól. 

– Jó könyv – szólalt meg Myron. A srác nem nézett fel. – Jó könyv – 
ismételte el Myron, ezúttal üvöltve. 

A srác pukkanva kihúzta a fülhallgatót a füléből. Sápadt volt, és 
vörös hajú. Amikor levette a sapkáját, alóla vad afrolobonc bukkant elő. 



Bernie a Room 222 című tévésorozatból. 
– Tessék? 
– Azt mondtam, jó könyv. 
– Olvasta? 
Myron bólintott. 
– És a számat sem mozgattam hozzá. 
A srác felállt. Magas volt, és sovány. 
– Kosarazol? – kérdezte Myron. 
– Aha – felelte a srác. – Most végeztem az első évet. Nem sokat 

játszottam. 
– Myron Bolitarnak hívnak. 
A srác értetlen tekintettel meredt rá. 
– A Duke-ban játszottam. 
Bamba pislogás. 
– Ne könyörögj autogramért, kérlek! 
– Mikor játszott ott? – kérdezte a srác. 
– Tíz éve végeztem az egyetemen. 
– Ó – felelte a srác, mintha ez mindent megmagyarázott volna. 

Myron  gyorsan  osztott-szorzott  a  fejében.  Ő hét  vagy  nyolc  lehetett,  
amikor Myron címvédő lett. Hirtelen öregnek érezte magát. 

– Akkoriban még barackszedő puttonyt használtunk kosárként. 
– Tessék? 
– Nem számít. Feltehetnék pár kérdést? 
A srác vállat vont. 
– Csak tessék. 
– Milyen gyakran ügyelsz a postahivatalban? 
– Nyáron heti öt napot, kilenctől ötig. 
– Mindig ilyen nyugodt? 
– A vakáció idején igen. Nincsenek diákok, szóval alig van levél. 
– Te osztod el a leveleket? 
– Persze. 
– És te adod ki a maradókat? 
– Maradókat? 
– A kampuszon belüli leveleket. 
– Aha, de csak az az egy láda van, a bejáratnál. 
– Az az egyetlen helyi postaláda? 
– Ja. 



– Mostanában sok kampuszon belüli levelet adtak fel? 
– Szinte semmit. Napi három, legfeljebb négy levelet. 
– Ismered Christian Steele-t? 
– Hallottam róla – felelte a srác. – Ki nem? 
– Pár nappal ezelőtt egy nagy barna borítékot küldtek neki. Bélyegző 

nem volt rajta, így egész biztosan a kampuszon adták fel. 
– Aha, emlékszem rá. Miért érdekli? 
– Láttad, ki adta fel? – kérdezte Myron. 
– Nem – felelte a srác. – De aznap csak ezeket a leveleket kellett 

szétszortíroznom. 
Myron félrebillentette a fejét. 
– Leveleket? 
– Tessék? 
– „Leveleket” mondtál. „Csak ezeket a leveleket kellett 

szétszortíroznom.” 
– Így van. Két nagy borítékot. Teljesen egyformák voltak, kivéve a 

címzést. 
– Emlékszel még, kinek címezték a másikat? 
– Hát persze – felelte a fiú. – Harrison Gordonnak. Ő az oktatási 

dékánhelyettes.  
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Nancy Serat a padlóra dobta a bőröndjét, és visszatekerte az 
üzenetrögzítő kazettáját. A szalag végig visítva csévélődött vissza. 
Nancy Cancúnban töltötte a hétvégét, még utoljára vakációra ment, 
mielőtt megkezdődött az ösztöndíjas szemesztere a Reston Egyetemen, 
a régi almamaterében. 

Az első üzenetet az édesanyja hagyta. 
„Nem akarlak nyaralás közben zavarni, drágám. De úgy gondoltam, 

jobb, ha tudod, hogy Kathy Culver édesapja tegnap meghalt. 
Megkéselte egy utcai rabló. Szörnyű. Mindenesetre úgy gondoltam, 
inkább szólok. Hívj fel minket, amikor visszértél. Édesapáddal 
szeretnénk elvinni téged vacsorázni a születésnapodon.” 

Nancy lába remegni kezdett. A lány a székre roskadt, alig hallotta a 
következő két üzenetet – az egyiken a fogorvosa asszisztense 
emlékeztette őt a pénteken esedékes fogkő-eltávolításra, a másikon egy 
barátja hívta meg egy bulira. 

Adam Culver meghalt. Képtelen volt elhinni. Az édesanyja azt 
mondta, egy utcai rabló tette. Nancy eltűnődött. Valóban véletlenül 
történt? Vagy köze lehetett a férfi látogatásához…? 

Kiszámolta, hány nappal azelőtt járt nála. 
Kathy édesapja aznap látogatta meg, amikor meghalt. 
Az üzenetrögzítőről megszólaló hang visszarántotta a jelenbe. 
„Helló, Nancy. Jessica Culver vagyok, Kathy nővére. Amikor 

hazaérsz, kérlek, hívj fel! Mielőbb beszélnem kell veled. Pillanatnyilag 
az édesanyámnál lakom. Az itteni számom 555-1477. Eléggé fontos. 
Köszönöm.” 

Nancy egyszerre fázni kezdett. Végighallgatta a többi üzenetet. Aztán 
percekig mozdulatlanul ült, a lehetőségeket fontolgatta. Kathy meghalt 
– legalábbis mindenki úgy hitte. És most az édesapja is meghalt, alig 
néhány órával azután, hogy vele beszélt. 

Vajon mit jelenthetett ez? 
Nancy nem moccant, egyedül a saját lélegzése csapott zajt, ahogy 

kurtán, kapkodva vette a levegőt. Aztán felemelte a telefonkagylót, és 
feltárcsázta Jessica számát. 



►►► ◄◄◄ 

A dékánhelyettes irodája zárva volt, így Myron egyenesen a házához 
ment tovább. A régi, cédruszsindelyes, viktoriánus épület a kampusz 
végében állt. Myron becsöngetett. Egy rendkívül vonzó asszony nyitott 
ajtót. Csábítóan Myronra mosolygott. 

– Miben segíthetek? 
A nő mérték után készült krémszínű kosztümöt viselt. Nem volt fiatal, 

de a kecsessége, a szépsége és a belőle áradó nemiség láttán Myronnak 
kissé kiszáradt a szája. Egy ilyen hölgy előtt Myron legszívesebben 
kalapot emelt volna, épp csak nem volt rajta fejfedő. 

– Jó napot! – köszönt. – Gordon dékánhelyettes urat keresem. A 
nevem Myron Bolitar, és… 

– A kosaras? – vágott a szavába a nő. – Hát persze. Rögtön rá kellett 
volna ismernem önre. 

Kecsesség, szépség, nemi varázs és a kosárlabda ismerete. 
– Emlékszem, láttam önt az NCAA-meccseken – folytatta a nő. – 

Végig önnek szurkoltam. 
– Köszönöm. 
– Amikor megsérült… – elhallgatott, s az Audrey Hepburn-nyakat 

ékesítő fejét  csóválta  –  …sírtam.  Úgy  éreztem,  bennem  is  eltörött  
valami. 

Kecsesség, szépség, nemi varázs, a kosárlabda ismerete, és sajnos 
érzékenység. Ezenkívül hosszú lábú volt, és a megfelelő helyeken 
kellően gömbölyded. Összességében véve csinos kis csomag. 

– Ez nagyon kedves öntől, köszönöm. 
– Örülök, hogy megismerhetem, Myron. 
Még a keresztneve is kellemesen hangzott a nő szájából. 
– Ön pedig bizonyára Gordon dékánhelyettes úr felesége. A kedves 

dékána. 
Az asszony felnevetett a Woody Allen-es poénon. 
– Úgy van, Madelaine Gordon. És nem, a férjem jelenleg nem 

tartózkodik itthon. 
– Várható, hogy hamarosan hazaér? 
A nő elmosolyodott, mintha a kérdést kétértelműnek szánták volna. 

Aztán olyan mosolyt villantott rá, amitől Myron arcát elöntötte a pír. 
– Nem – felelte kimérten. – Még órákig nem fog hazaérni. 
Jelentőségteljesen megnyomta az „órákig” szót. 



– Akkor hát nem is zavarom tovább. 
– Nem zavar. 
– Majd máskor eljövök. 
Madelaine (Myronnak tetszett a név) szemérmesen bólintott. 
– Már alig várom. 
– Örülök, hogy megismerkedtünk. – Myronnak minden mondata a 

hölgyek szívébe döfött. 
– Részemről a szerencse – csicseregte a nő. – Viszlát, Myron. 
Az ajtó lassan, ingerlőn becsukódott. Myron még vagy egy percig állt 

ott, pár mély lélegzetet vett, aztán visszasietett a kocsijához. Hűha. 
Az órájára pillantott. Ideje elmenni Jake seriffhez. 

►►► ◄◄◄ 

Jake Courteren kívül senki más nem tartózkodott az őrsön, amit mintha 
a Mayberry R.F.D. tévéműsorból vettek volna. Azzal az eltéréssel, hogy 
Jake fekete volt. Mayberryben egyetlen színes bőrű sem lakott. Ahogy 
Green Acresben sem. Vagy bármelyik hasonló helyen. Sem zsidók, sem 
latin-amerikaiak, sem ázsiaiak, semmiféle etnikum. Pedig feldobta 
volna kicsit a sorozatokat. Bevethettek volna egy görög tavernát vagy 
egy Abdul nevű fickót, aki Sam Druckernél dolgozik az 
élelmiszerboltban. 

Myron úgy becsülte, hogy Jake a negyvenes évei közepén járhatott. 
Civil ruhát viselt, zakó nélkül, meglazított nyakkendővel. Hatalmas 
pocakja úgy dagadt előre, mint ami valaki más testének a része. 
Kapcsos dossziék borították Jake íróasztalát, mellettük valószínűleg egy 
szendvics maradéka és egy almacsutka. Jake fáradtan vállat vont, aztán 
megtörölte az orrát egy konyharuhára emlékeztető szövetdarabbal. 

– Felhívtak – szólalt meg bemutatkozásképp. – Segítenem kell 
magának. 

– Hálás lennék érte – válaszolta Myron. 
Jake hátradőlt a székben, a lábát feltette az asztalra. 
– Játszott a fiam, Gerard ellen. Michigan State. 
– Hát persze – mondta Myron. – Emlékszem rá. Kemény srác. A 

palánk szörnyetege. A védekezés mestere. 
Jake büszkén bólintott. 
– Róla van szó. Kosárra dobni pocsékul tudott, viszont mindig 

lehetett tudni, hogy valahol ott van. 



– Egy dumagép – tette hozzá Myron. 
– Az. Most zsaru. New Yorkban. Már segédnyomozó. Jó zsaru. 
– Akár az örege. 
Jake elmosolyodott. 
– Aha. 
– Adja át neki az üdvözletemet! – mondta Myron. – Vagy inkább 

könyököljön bele párszor a bordáiba! Néhány ilyennel tartozom még 
neki. 

Jake hátravetette a fejét, és hahotázni kezdett. 
– Ez jellemző Gerardra. A kifinomultság sosem volt az erőssége. – 

Belefújta az orrát a konyharuhába. – De biztosra veszem, hogy nem 
azért utazott ennyit, hogy a kosárlabdáról csevegjünk. 

– Valóban nem. 
– Akkor mi lenne, ha elmondaná, miről van szó, Myron? 
– A Kathy Culver-ügyről – válaszolta. – Próbálom kideríteni, mi 

történt. Teljes titoktartás mellett. 
–  Teljes  titoktartás  mellett  –  ismételte  el  Jake,  és  felvonta  a  

szemöldökét. – Nagyon hivatalos, Myron. 
– Mostanában önfejlesztő kazettákat hallgatok a kocsiban. 
– Valóban? – Jake megint kifújta az orrát. Mint amikor egy birka 

hívja a párját. – És miért érdekli az ügy… azonkívül, hogy Christian 
Steele-t képviseli, régebben pedig Kathy nővérével járt? 

– Igencsak alapos – jegyezte meg Myron. 
A seriff harapott egyet a félig megevett szendvicsből, és 

elmosolyodott. 
– Jólesik az embernek, ha dicsérik. 
– Amint mondta. Christian Steele miatt. Az ügyfelem. Próbálom 

kisegíteni. 
Jake fürkészőn méregette őt, kivárt. Régi trükk. Ha kellően sokáig 

nem szól az ember, a tanú beszélni kezd, belemegy a részletekbe. 
Myron nem kapta be a horgot. 

Miután eltelt egy egész perc, Jake szólalt meg. 
– Akkor hadd tisztázzam ezt! Christian Steele aláír magához. Egyik 

nap csevegni kezdenek. Ő azt mondja: „Tudod, Myron, abból kiindulva, 
ahogy a liliomfehér seggemet nyalod, meg minden, úgy gondoltam, 
eljátszhatnád nekem, bazmeg, Dick Tracyt, és megkereshetnéd a régi 
csajomat,  aki  másfél  éve  eltűnt,  és  sem  a  zsaruk,  sem  az  FBI  nem  



találja.” így történt, Myron? 
– Christian nem káromkodik – jegyezte meg Myron. 
– Oké, jól van, ki akarja hagyni a táncot? Akkor hagyjuk ki! Ha azt 

várja tőlem, hogy bármit adjak, cserébe magának is adnia kell valamit. 
– Jogos kérés – válaszolta Myron. – Azonban nem tehetem. Egyelőre 

legalábbis nem. 
– És miért nem? 
– Sokak érdekeit sértené – felelte Myron. – És valószínűleg 

egyébként sincs semmi. 
Jake elfintorodott. 
– Hogy érti, hogy érdekeket sértene? 
– Ezt nem fejthetem ki. 
– Már hogy a faszba ne tehetné? 
– Mondom, Jake, semmit sem árulhatok el. 
Jake ismét végigmérte. 
– Hadd mondjak magának valamit, Bolitar. Nem a dicsőségre hajtok. 

Olyan vagyok, mint a fiam volt a pályán. Nem villogok, viszont húzom 
az igát. Nem vágyom újságcikkekre, hogy feljebb kerülhessek a 
ranglétrán. Lehet, hogy kissé régimódinak fog hangzani, de hiszek az 
igazságszolgáltatásban. Szeretem, amikor az igazság győzedelmeskedik. 
Tizennyolc hónapja élek együtt Kathy Culver eltűnésével. Betéve 
ismerem az ügyet. És fogalmam sincs, mi történt vele aznap este. 

– Mégis, mit gondol, mi történt? – kérdezett rá Myron. 
Jake felkapott egy ceruzát, és az íróasztalához kocogtatta. 
– Hogy mire tippelek a bizonyítékok alapján? 
Myron bólintott. 
– A lány elszökött. 
Myront meglepte a dolog. 
– Ezt miből gondolja? 
Lassú mosoly terjedt szét Jake arcán. 
– Ez egyelőre maradjon az én titkom. 
– P. T. azt mondta nekem, hogy ön segíteni fog. 
Jake vállat vont, és még egyet harapott a szendvics maradékából. 
– Mit tud mondani Kathy nővéréről? Úgy hallottam, meglehetősen 

közel álltak egymáshoz. 
– Már csak barátok vagyunk. 
Jake elismerően füttyentett egyet. 



– Láttam őt a tévében – mondta. – Nehéz csak barátkozni egy ilyen 
kinézetű nővel. 

– Tipikus kilencvenes évekbeli felfogása van, Jake. 
– Ja, az a helyzet, hogy elfelejtettem meghosszabbítani a Cosmo-

előfizetésemet. 
Egy darabig egymást bámulták. Aztán Jake újra hátradőlt a székében, 

és a körmeit vizsgálgatta. 
– Mit szeretne tudni? 
– Mindent – válaszolta Myron. – A legelejétől. 
Jake a karba fonta a kezét maga előtt. Mélyen beszívta, aztán lassan 

kiengedte a levegőt. 
– A kampusz biztonsági szolgálatát felhívta Kathy Culver szobatársa, 

Nancy  Serat.  Nancy  és  Kathy  a  Pszi  Omega  kollégiumában  laktak.  
Kellemes kolesz. Csupa szőke hajú, ragyogó fogsorú, fehér lány. Akik 
mind ugyanúgy néznek ki, és ugyanúgy beszélnek. Képben van, ugye? 
– Myron bólintott. Felfigyelt rá, hogy Jake nem felolvas, sőt, bele se 
néz az aktába. Emlékezetből mondta. – Nancy Serat azt közölte a 
bérzsaruval, hogy Kathy Culver már három napja nem jött vissza a 
szobájába. 

– Miért várt ennyit azzal a hívással? – kérdezte Myron. 
– Úgy tűnik, Kathy egyébként sem sok időt töltött a kollégiumban. 

Többnyire a maga ügyfelének a szobájában aludt. Tudja, amelyik nem 
szeret káromkodni… – Kurta mosoly. – A lényeg, hogy a maga sráca 
meg Nancy egyik nap beszédbe elegyedett egymással, és kiderült, hogy 
mindketten azt hitték, Kathy a másikkal tölti az éjszakákat. Ekkor 
tudatosodott bennük, hogy Kathy eltűnt, és ekkor hívták fel a kampusz 
biztonsági szolgálatát. Ők értesítettek minket, de eleinte senki sem 
izgatta különösebben magát. Egy egyetemista lány, akinek pár napra 
nyoma veszett, nem számított világrengető eseménynek. Csak aztán az 
egyik bérzsaru megtalálta a lány bugyiját egy szemeteskonténer tetején, 
és innentől fogva már tudja, mi történt. A hír terjedt, akár egy zsírfolt 
Elvis párnáján. 

– Azt olvastam, vért találtak a bugyin – jegyezte meg Myron. 
– A sajtó eltúlozta. Volt rajta egy vérfolt, teljesen száraz, 

valószínűleg az előző menstruációjából maradt ott. Meghatároztuk a 
vércsoportot. B negatív. Ugyanaz, mint Kathy Culveré. De ondót is 
találtunk rajta. Elegendő antitesttel egy DNS-teszthez. 



– Volt gyanúsítottjuk? 
– Csak egy – felelte Jake. – A maga sráca, Christian Steele. 
– Miért pont ő? 
– A szokásos okból. Kathy Culver vele járt. Épp a fiúhoz készült, 

amikor  eltűnt.  Semmi  konkrét  vagy  kompromittáló.  De  a  DNS-teszt  
tisztázta őt. – Kinyitotta a mögötte álló kis hűtőszekrény ajtaját. – Kér 
kólát? 

– Kösz, nem. 
Jake kivett egy dobozzal, és felpattintotta. 
– Valószínűleg ilyesmiket olvashatott az újságokban… – folytatta. – 

Kathy elmegy valamelyik leányszövetség koktélpartijára. Lehajt egy-
két italt, semmi komolyat, este tízkor eljön, hogy találkozzon 
Christiannel, aztán eltűnik. Ennyi a történet. De hadd egészítsem ki ezt 
néhány  részlettel…  –  Myron  előrehajolt.  Jake  belekortyolt  a  kólába,  
aztán a vastagságra egy tölgyfa törzsével vetekedő alkarjával 
megtörölte  a  száját.  –  Jó  néhány  koleszos  társa  szerint  –  mondta  –  
Kathy zavartnak tűnt. Nem volt önmaga. Azt is tudjuk, hogy valaki 
telefonált neki pár perccel azelőtt, hogy elindult a kollégiumból. Nancy 
Seratnak azt mondta, hogy Christian hívta fel, és hogy hozzá készül. 
Christian tagadja, hogy telefonált volna neki. Csupa kampuszon belüli 
hívásról beszélünk, szóval sehogy sem lehet utánajárni. De a szobatársa 
szerint Kathy hangja feszültnek tűnt, amíg telefonált, nem úgy, mint 
amikor az igaz szerelmével, Mr. Tisztaszájúval szokott csevegni. Kathy 
lerakta a kagylót, és Nancyvel együtt lement a földszintre. Aztán beállt 
a mostanra híressé vált fotóhoz, mielőtt véglegesen távozott. – Jake 
kihúzta az íróasztala fiókját, és átnyújtotta Myronnak a fényképet. 
Myron természetesen számtalanszor látta már. Az ország minden 
sajtóorgánuma beteges elragadtatással közölte a fotót. A tizenkét Pszi 
Ómega-nővérről készült képet. Kathy balról a második volt. Kék 
melegítőfelsőt és szoknyát viselt. A nyakában gyöngysor lógott. Igazán 
elitiskolás. Kathy lányszövetségi nővérei szerint, a csaj közvetlenül 
azután indult el a kollégiumból, hogy lekapták őket. Többé nem tért 
vissza. 

– Oké – szólalt meg ismét Jake –, szóval a lány elmegy a 
koktélpartiról. Ezután csupán egyvalaki látta őt egészen biztosan. 

– Kicsoda? – kérdezte Myron. 
– A csapat edzője. Egy Tony Gardola nevű pasas. Furcsamód azt 



látta, hogy a lány negyed tizenegykor belép a csapat öltözőjébe. Az 
öltöző ilyenkor elvileg üres. Tony kizárólag azért járt arra, mert ott 
felejtett valamit. Rákérdezett, mit keres ott a lány, Kathy pedig azt 
válaszolta, hogy Christiannel találkozik. Tony annyiban hagyta a dolgot. 
A francba vele, ezek mai kölykök. Lehet, hogy arra gerjednek, ha az 
öltözőben csinálhatják. Tony úgy érezte, jobb, ha nem kérdezősködik. 
Ez az utolsó határozott beszámoló a lány hollétét illetően. Lehetséges, 
hogy később őt látták a kampusz nyugati végében, úgy este tizenegy 
körül. Valaki egy szőke nőt látott kék melegítőfelsőben és szoknyában. 
Túl sötét volt ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsa. A tanú azt vallotta, 
hogy észre se vette volna, ha a lány nem siet annyira. Nem futott, csak 
gyorsan szedte a lábát. 

– Pontosan merrefelé a kampusz nyugati végében? – kérdezett rá 
Myron. 

Jake kinyitott egy aktát, elővett belőle egy térképet, és közben 
továbbra is Myron arcát fürkészte, mintha nyomra vezető jelet 
fedezhetne fel rajta. Kiterítette a térképet, és rábökött. 

– Itt – mondta. – A Millikan Hall előtt. 
– Mi az a Millikan Hall? – kérdezte Myron. 
– A matematika fakultás. Este kilenckor minden kapuját bezárják. De 

a tanú szerint a lány nyugatnak tartott. – Myron tekintete végigsiklott a 
nyugati irányban futó ösvényen: négy épületet látott „OKTATÓI 
LAKÁSOK” felirattal. Gordon dékánhelyettes lakott itt. – Mit talált? – 
érdeklődött Jake. 

– Semmit. 
– Lófaszt, Bolitar. Lát valamit. 
– Lényegtelen. 
Jake szemöldöke összefutott. 
– Jól van. Tehát ilyen szabályokkal akar játszani? Akkor húzzon 

innen a picsába! Van még egy adum tartalékba, és nem vagyok hajlandó 
megmutatni. 

Myron felkészült erre. Jake Courternek oda kell dobnia valamit. 
Semmi gond nem volt ezzel, amennyiben Myron a saját előnyére 
fordíthatja. 

– Nekem úgy tűnik – mondta elgondolkodva Myron –, hogy Kathy 
nagyjából a dékánhelyettes házának irányába tartott. 

– Na és? – Myron nem felelt. – A lány nála dolgozott – mondta Jake. 



Myron bólintott. – Mi az összefüggés? 
–  Ó,  biztosra  veszem,  hogy  teljesen  ártatlan  dolog  lehet  –  mondta  

Myron. – Mégis érdemes lenne kifaggatnia erről. Amilyen alapos… 
– Csak nem azt akarja sugallni… 
– Semmit sem sugallok. Csupán egy megjegyzést tettem. 
Jake újra fürkészőn meredt rá. Myron hűvösen nézett vissza. Jake 

Courter látogatása valószínűleg nem töri meg Gordon dékánhelyettest, 
de kissé megpuhíthatja. 

– Mit is akart mondani a tartalékban lévő ütőkártyáról…? 
Jake habozott. 
– Kathy Culver pénzt örökölt a nagyanyjától – válaszolta végül. 
– Huszonöt lepedőt – tette hozzá Myron. – Mind a három gyerek 

ugyanennyit kapott. Az összeg egy betétszámlán pihen. 
– Nem egészen – javította ki Jake. Felállt, feljebb rántotta a nadrágját. 

– Akarja tudni, miért mondtam azt, hogy a bizonyítékok alapján Kathy 
elszökhetett? – Myron bólintott. – Aznap, amikor Kathy eltűnt, elment a 
bankba – folytatta Jake. – Kivette az örökségét. Az utolsó centig az 
egészet.  



› 20 ‹ 

Myron visszaindult New Yorkba. Bekapcsolta a rádiót. A Wham 
klasszikus slágere, a Careless Whisper szólt épp. George Michael azon 
kesergett, hogy többé sosem táncolhat már, mert a „bűnös láb nem érzi 
a ritmust”. Mély értelmű, gondolta Myron. Roppant mély értelmű. 

Felemelte a kocsitelefon kagylóját, és feltárcsázta Esperanzát. 
– Mi a helyzet? – kérdezte. 
– Visszajössz az irodába? 
– Épp oda tartok. 
– Én nem állnék meg útközben – tanácsolta a nő. 
– Miért? 
– Az egyik ügyfeled megjelent itt váratlanul. 
– Kicsoda? 
– Chaz Landreaux. 
– Neki Washingtonban kellene rejtőzködnie. 
– Nos, itt vár rád. És pocsékul néz ki. 
– Mondd meg neki, hogy ne menjen sehová! Már úton vagyok. 

►►► ◄◄◄ 

– Elmondom, mi a helyzet – kezdte Chaz. – Fel akarom bontani a 
szerződésünket. 

Az irodában járkált fel-alá, akár egy férj a szülőszoba előtt, és tényleg 
rosszul nézett ki. A hetyke mosoly eltűnt az arcáról. Jampecos tartása 
inkább görnyedtségnek hatott. Folyton a száját nyalogatta, ide-oda járt a 
tekintete, összeszorította és kiengedte az ujjait. 

– Mi lenne, ha az elején kezdenéd? – próbálkozott Myron. 
– Nincs eleje – csattant fel Chaz. – Ki akarok szállni. Be akarsz 

perelni miatta? 
– Mi történt? 
– Semmi sem történt. Meggondoltam magam, és ennyi. Most már 

Roy O’Connorral és a TruPróval akarom folytatni. Ők nagymenők. 
Szimpatikus srác vagy, Myron, de nincsenek meg a kapcsolataid. 

– Aha. 
Csend. Járkálás. 



– Megkaphatom a szerződést végre? 
– Mivel vettek rá, Chaz? 
– Fogalmam sincs, mi a faszról beszélsz. Hányszor kell még 

elmondanom?  Nincs  szükségem  rád,  oké?  –  Chaz  teljesen  kiborult,  az  
idegösszeomlás határára jutott. – A TruPrót választom. 

– Ez nem ilyen egyszerű – jegyezte meg Myron. 
– Pereskedni akarsz? – kérdezte újra. 
– Ezzel még nem lesz vége, Chaz. Nyakig benne vagy. Hagynod kell, 

hogy segítsek. 
Chaz megtorpant. 
– Hogy segíts? Segíteni akarsz nekem? Akkor add vissza a 

szerződésemet! És ne tégy úgy, mintha fikarcnyit is törődnél velem! 
Csak lehúzni akarsz. 

– Komolyan így gondolod? – kérdezte Myron. 
Chaz a fejét csóválta. 
– Nem érted, haver. Nincs szükségem rád. A TruPrónál akarok lenni. 
– Értem én. És mint már mondtam, ez nem olyan egyszerű. Azok a 

fickók megragadták a töködet. Te meg azt hiszed, hogy ha azt teszed, 
amit mondanak, elérheted, hogy elengedjenek. De nem fog menni. 
Örökre semmiképp. Bármikor eszükbe jut valami, egyszerűen megint 
benyúlnak a nadrágodba, és újra szorítanak egyet. Nem fognak leállni, 
Chaz. Addig nem, amíg mindent ki nem préseltek belőled. 

– Haver, te szart se tudsz. Semmit sem kell elmagyaráznom neked. – 
Megindult az íróasztal felé, azonban a tekintetét elfordította. – Kérem 
azt az istenverte szerződést! Most rögtön. 

Myron felemelte a telefont. 
– Esperanza, behoznád Chaz szerződését? Az eredeti példányt. – 

Lerakta a kagylót. – Mindjárt itt lesz. – Chaz semmit se szólt. – 
Fogalmad sincs, mibe keveredtél bele – folytatta Myron. 

– Menj a picsába, haver! Pontosan tudom, mibe keveredtem. 
– Hadd segítsek, Chaz! 
Chaz felhorkantott. 
– Mit tehetnél? 
– Megállíthatom őket. 
– Ó, persze, látom. Eddig is nagyszerűen ment a dolog. 
– Mi történt? 
Azonban Chaz csak a fejét ingatta. 



Esperanza lépett be, és odaadta Myronnak a szerződést. Aztán Myron 
átnyújtotta azt Chaznek. A fiú kikapta a kezéből, és az ajtóhoz sietett. 

– Bocs, Myron. De ez üzlet. 
– Nem győzheted le őket, Chaz. Egymagadban nem. 
– Miattam ne aggódj! Tudok vigyázni magamra. 
– Nem hinném. 
– Te maradj ki ebből, bazmeg! Többé nincs közöd hozzá. 
Hátra se nézett, ahogy elsietett. Miután elment, Win nyitotta ki a 

tárgyalóterem és Myron irodája között nyíló ajtót. 
– Érdekfeszítő beszélgetés – mondta. 
Myron elgondolkozva bólintott. 
– Elveszítettünk egy ügyfelet – állapította meg Win. – Nagy kár. 
– Ez nem ilyen egyszerű, Win. 
– Hát, ebben tévedsz – válaszolta határozottan Win. – Pontosan ilyen 

egyszerű. Dobott egy másik ügynökség miatt. Amint azt oly 
ékesszólóan megfogalmazta: „Többé nincs közöd hozzá.” 

– Chazt kényszerítik. 
– Te felajánlottad a segítségedet. Ő nem kért belőle. 
– Csak egy rémült kölyök. 
– Felnőtt, aki önállóan hozza meg a döntéseit. Melyek egyike az volt, 

hogy elküldött a picsába. 
Myron felpillantott. 
– Tudod, mit fognak tenni vele? 
– Mindenki szabad akarata szerint cselekszik, Myron. Landreaux úgy 

döntött, hogy az egyetem alatt elfogadja azt a pénzt. És most úgy 
határozott, hogy visszamegy hozzájuk. 

– Megtennéd, hogy követed? 
– Hogy mondtad? 
– Kövesd Chazt! Derítsd ki, hová megy azzal szerződéssel! 
– Túlbonyolítod a dolgokat, Myron. Hagyd annyiban! 
– Nem tehetem. Te is tudod, hogy nem tehetem. 
Win bólintott. 
– Azt hiszem, igazad van. – Egy pillanatra elgondolkozott. – A közös 

üzletünk kedvéért megteszem – jelentette ki. – A pluszbevételért. Ha 
sikerül visszacsábítanunk Landreaux-t az istállónkba, komoly hasznot 
húzhatunk belőle. Te talán élvezed, ha szuperhőst játszhatsz, de ami 
engem illet, nem erkölcsi hadjáratra indulok. A pénzért teszem. Ez az 



egyedüli ok. A pénz. 
Myron bólintott. 
– Nekem így tökéletesen megfelel. 
– Rendben. Ezt tehát tisztáztuk. És szeretném, ha magaddal vinnéd 

ezt. – Win átnyújtott neki egy 38-as Smith & Wessont és egy vállra 
csatolható pisztolyhevedert. Myron felvette. Hihetetlenül 
kényelmetlennek érezte, ha fegyvert kellett hurcolnia magával, a súlya 
mégis megnyugtatóan hatott rá, mintha valamiféle védőburokra 
emlékeztette volna. Előfordult, hogy az érzéstől az ember 
megmámorosodott, legyőzhetetlennek hitte magát. Általában ilyenkor 
pukkant szét a burok. – Légy különösen óvatos! – figyelmeztette Win. – 
A hír már elterjedt. 

– Miféle hír? 
– Hivatalosan is vérdíjat tűztek ki a fejedre – mondta Win, mintha 

csak egy vidám koktélpartin társalogna. – Harmincezret kap az, aki 
kiiktat. 

Myron elfintorodott. 
– Harmincezret? A pokolba is, régebben az FBI-nál dolgoztam. 

Legalább hatvanat, hetvenet megérek. 
– Recesszió. Nehéz időket élünk. 
– Csökkentették az értékemet? 
– Olybá tűnik, hogy igen. – Myron szétnyitotta a revolvert, és 

ellenőrizte a golyókat. Ahogy sejtette. Win dum-dum lövedékeket 
rakott bele – keresztben bemetszett végűeket, hogy kilátsszék az ólom. 
Nem volt elég üreges hegyű Winchester Silvertip golyókat használni. 
Winnek még ezeket is meg kellett buherálnia, hogy egy kicsit 
harapósabbak legyenek. Win a mellére tette a kezét. – Jaj, ó, jaj, 
micsoda szörnyűség! 

– És felesleges. 
– Ha te azt mondod. 
– Azt mondom. 
– Hatásosak. 
– Nincs szükségem rájuk – jelentette ki Myron. 
– Rendben. – Bevágatlan lövedékeket nyújtott oda Myronnak. – 

Beszari.  
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Jessica meghallgatta az üzenetet a rögzítőről. 
„Szia, Jessica! Itt Nancy Serat beszél. Sajnálattal hallom, mi történt az 
édesapáddal. Annyira kedves ember volt. El sem tudom hinni. Délelőtt 
nálam járt aznap, amikor meghalt. Furcsa. Annyira nosztalgikusnak tűnt 
a hangulata. Mesélt nekem a kedvenc sárga melegítőfelsőjéről, amit 
Kathynek ajándékozott. Annyira aranyos történet. Bárcsak többet 
segíthettem volna… Egyszerűen nem hiszem el… Összevissza beszélek, 
ne haragudj. Mindig ezt csinálom, amikor ideges vagyok. A lényeg, 
hogy ma este tízig nem érek haza. Vagy átjöhetsz akkor, vagy hívj fel. 
Szia!” 

Jessica visszatekerte a kazettát, és még egyszer lejátszotta az üzenetet. 
Aztán harmadszor is. Nancy Serat a gyilkosság napján találkozott az 
édesapjával. 

Újabb véletlen egybeesés? 
Nem hitte volna. 

►►► ◄◄◄ 

Myron felhívta az édesanyját. 
– Pár napig nem megyek haza. 
– Tessék? 
– Winnél leszek. 
– A városban? 
– Igen. 
– New Yorkban? 
– Nem, anya. Kuvaitban. 
– Ne okoskodj az anyáddal, tartogasd a szellemeskedést a 

barátaidnak! – dördült rá. – És elmondanád, miért maradsz a városban? 
Hmm. Vajon elárulja neki az igazságot? Azért, anya, mert egy 

gengszter vérdíjat tűzött ki a fejemre, és nem szeretnélek téged meg apát 
veszélybe sodorni. Á! A végén még aggódni kezdene. 

– Az elkövetkező napokban sokáig bent kell majd maradnom. 
– Biztos vagy benne? 
– Igen. 



– Vigyázz magadra, Myron! Éjszaka ne császkálj egyedül! 
Esperanza nyitotta rá az ajtót. 
– Sürgős hívás a hármason – szólt be kellő hangerővel ahhoz, hogy 

Myron édesanyja is hallhassa. 
– Anya, most le kell tennem. Sürgős hívás. 
– Ne felejts el felhívni minket! 
– Nem fogom. – Lerakta a kagylót, és Esperanzára pillantott. – Köszi. 
– Nem tesz semmit. 
– Van valaki a vonalban? 
Esperanza bólintott. 
–  Már  megint  Timmy  Simpson  keres.  Próbáltam  elintézni,  de  

erősködik, hogy a problémája a te szakértelmedet igényli. 
Timmy Simpson újonc  shortstopként  játszott  a  Red  Soxban.  MLB-s  

púp Myron hátán. 
– Szia, Timmy! 
– Szevasz, Myron! Két istenverte órája várom, hogy visszahívj. 
– Csak most értem be az irodába. Mi a gond? 
– Itt vagyok Torontóban, oké? A Hiltonban. És a szállodában nincsen 

meleg víz. 
Myron kivárt. Aztán azt válaszolta: 
– Jól hallottalak, Timmy? Azt mondtad… 
– Ugye, hihetetlen, bazmeg? – üvöltötte Timmy. – Belépek a 

zuhanyzóba, oké? Várok öt percig, aztán tízig. A víz jéghideg, bazmeg, 
Myron! Jéghideg. Aztán végül leszólok a recepcióra, oké? Valami 
hangyafasz igazgató azzal jön nekem, hogy baj van a vízvezetékkel. Baj 
van a vízvezetékkel, Myron, mint valami lakókocsiparkban, bazmeg. 
Aztán megkérdezem tőle, hogy mikorra javítják meg… Erre hadoválni 
kezd, hogy nem tudja. El tudod hinni ezt a szarságot? 

Nem, gondolta Myron. 
– Timmy, egész pontosan miért engem hívsz ezzel? 
– Jesszusom, Myron, profi vagyok, oké? És itt ragadtam ebben a 

patkányfészekben, ahol még meleg víz sincs. A szerződésben nem áll 
semmi ilyen helyzetekre? 

– Esetleg meleg vizes záradékra gondolsz? – próbálkozott Myron. 
– Vagy valamire. Mármint, a francba is… Meddig mehetnek el? Le 

kell zuhanyoznom a meccs előtt. Meleg vízben. Olyan nagy kérés ez? 
Mármint… mit fogok most csinálni? 



Dugd a fejedet a vécécsészébe, és húzd le, gondolta Myron, 
miközben a halántékát masszírozta az ujjával. 

– Meglátom, mit tudok tenni, Timmy. 
– Beszélj a szállodaigazgatóval, Myron! Értesd meg vele, mennyire 

fontos! 
– Ahogy én látom – válaszolta Myron –, a kelet-európai 

árvagyerekek elhanyagolható bosszúságot jelentenek csak ehhez képest. 
De ha belátható időn belül mégsem jönne vissza a meleg víz, költözz át 
egy másik szállodába! A számlát majd elpostázzuk a Red Soxnak. 

– Remek ötlet. Kösz, Myron. 
Katt. 
Myron a telefonkészülékre meredt. Hihetetlen. Hátradőlt, és 

eltűnődött  azon,  hogyan  oldja  meg  három  súlyos  problémáját:  Chaz  
Landreaux hirtelen távozását, Kathy Culver lehetséges újbóli 
megjelenését, és a csőtörést a torontói Hiltonban. Úgy döntött, hogy az 
utóbbit hanyagolja. Az ember erőforrásai végesek. 

Egyes számú probléma: Chaz Landreaux összeszűrte a levet Frank 
Ache-kel. Ebből egyetlen kiút lehetséges. Frank bátyja, Herman. 

Myron felemelte a telefonkagylót, és tárcsázott. Még mindig fejből 
tudta a számot. Az első kicsengésre felvették. 

– Clancy tavernája. 
– Itt Myron Bolitar beszél. Hermannel szeretnék találkozni. 
– Tartsa! – Öt perc telt  el,  mielőtt  újra megszólalt  a hang. – Holnap, 

kettőkor. 
Katt. Felesleges lett volna megvárni a választ. Bármilyen időpontot 

adott is meg a találkozóhoz Herman, az embernek szabaddá kellett 
tennie magát. 

Kettes számú probléma: Kathy Culver. A Didkó magazint a kampusz 
postaládájába dobták be. Nemcsak Christian Steele-nek, hanem 
Harrison Gordon dékánhelyettesnek is küldtek belőle példányt. Vajon 
miért? Myron tudta, hogy Kathy annak idején a dékánhelyettesnél 
dolgozott. Elképzelhető, hogy az aktarendezésen kívül más feladatokat 
is ellátott? Esetleg viszonyuk volt? No és Gordon elbűvölő felesége? 
Vajon viselt alsóneműt? 

De Myron gondolatai elkalandoztak. 
Az egészet a Didkóban megjelent hirdetés indította el. Gary Grady 

azt  állította,  hogy  semmi  köze  nem  volt  hozzá.  Meglehet.  Ám  az  sem  



kizárt, hogy hazudott. A képeknek mindenképp keresztül kellett 
menniük Fred Nickler kezén. A jó öreg Freddy állt az egész 
középpontjában. 

Myron előkereste a számot, és feltárcsázta. 
– FVK. Miben segíthetek? 
– Fred Nicklerrel szeretnék beszélni. 
– Mit mondjak, ki keresi? 
– Myron Bolitar. 
– Kérem, tartsa a vonalat! 
Eltelt egy perc. Aztán Fred Nickler szólt bele a telefonba: 
– Halló? 
– Mr. Nickler, itt Myron Bolitar beszél. 
– Tessék, Myron. Mit tehetek önért? 
– Szeretném felkeresni, hogy még néhány kérdést feltehessek a 

hirdetéssel kapcsolatban. 
– Sajnos pillanatnyilag meglehetősen elfoglalt vagyok, Myron. Mi 

lenne, ha holnap felhívna? Talán sikerül időpontot egyeztetnünk. – 
Csend. – Myron? Itt van még? 

– Tudja, ki készítette azt a képet, Mr. Nickler? 
– Természetesen nem. 
– A Jerry nevű barátja tagadja, hogy bármit tudna róla. 
– Myron, kérem… Maga se most jött le a falvédőről. Mit várt, mit 

fog mondani? 
– Azt állítja, semmi köze ahhoz, hogy az a kép bekerült a hirdetésbe. 
– Nos, ez teljességgel elképzelhetetlen. Ő fizetett a hirdetésért. Ő adta 

le a képet. 
– Akkor nyilván van a fényképről másolata. 
Szünet. 
– Valahol itt kell lennie a dossziéban. 
– Esetleg előkereshetné, én pedig elmegyek érte. 
– Figyeljen ide, Myron, nem szeretnék udvariatlannak tűnni, de 

tényleg sok a dolgom. Nyilván ugyanaz a kép lesz, amit már látott. 
– Kathy képe kizárólag a Didkóban jelent meg – jegyzete meg Myron. 
– Hogy mondta? 
– A lány fényképe. Egyetlen másik magazinjában sem volt benne. 

Csak a Didkóban. 
Szünet. 



– Na és? – A férfi hangjából hirtelen eltűnt a magabiztosság. 
– Na és ugyanaz a hirdetés került be mind a hat magazinba. Pontosan 

ugyanaz az oldal, ugyanazokkal a fényképekkel. Kivéve ezt az apró 
változtatást a Didkóban. Valaki megváltoztatott egyetlen képet az alsó 
sorban. Valaki kicserélte a képet ebben a magazinban, a többiben 
viszont nem. Miért? 

Fred Nickler köhintett. 
– Tényleg nem tudom, Myron. Tudja mit: utánanézek, és értesítem. 

Most millió hívást kell lebonyolítanom. Rohannom kell. Viszlát. 
Újabb kattanás. 
Myron hátradőlt a székében. Fred Nickler kezdett pánikba esni. 

►►► ◄◄◄ 

Fred Nickler reszkető kézzel tárcsázta fel a számot. Három kicsengés 
után felvették. 

– Megyei rendőrség. 
Fred megköszörülte a torkát. 
– Adná, kérem, Paul Duncant?  
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Este kilenc óra. 
Myron felhívta Jessicát. Mindent elmondott neki arról, amit a 
dékánhelyettessel kapcsolatban megtudott. 

– Komolyan azt gondolod, hogy Kathynek viszonya volt a 
dékánhelyettessel? – hitetlenkedett Jessica. 

– Fogalmam sincs. De azok után, hogy láttam a pasas feleségét, 
erősen kétlem. 

– Csinos? 
– Nagyon – felelte Myron. – És jártas a kosárlabdában. Még sírt is, 

amikor megsérültem. 
Jessica fújt egyet. 
– A tökéletes nő. 
– Csak nem féltékenységet hallok ki a hangodból? 
– Álmodozz nyugodtan! – válaszolta Jessica. – A puszta tény, hogy 

valakinek szép a felesége, még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
csinos egyetemista lányokkal folytasson viszonyt. 

– Való igaz. A kérdés tehát az, hogyan került fel Gordon 
dékánhelyettes neve erre a gyalázatos levelezőlistára. 

– Halvány gőzöm sincs – felelte Jessica. – Viszont ma én is érdekes 
felfedezésre jutottam. Apa aznap, amikor meghalt, délelőtt meglátogatta 
Nancy Seratot, Kathy szobatársát. 

– Miért? 
– Még nem tudom. Nancy csak egy üzenetet hagyott az 

üzenetrögzítőmön. Egy óra múlva találkozom vele. 
– Remek. Hívj fel, ha megtudsz még valamit! 
– Hol leszel? – kérdezte Jessica. 
– Esténként a Chippendale-ben dolgozom – felelte Myron. – Zorro 

művésznéven. 
– A Parány jobban illene hozzád. 
– Ez fájt. 
Kínos csend telepedett közéjük. Végül Jessica törte meg. 
– Nem lenne kedved átjönni ma este? – kérdezte erőltetett 

higgadtsággal. 



Myron szíve hatalmasat dobbant. 
– Elég késő lesz már. 
– Semmi gond. Nem alszom sokat. Csak kopogj a 

hálószobaablakomon, Zorro! 
Lerakta. A következő öt percben Myron teljes mozdulatlanságban ült, 

és Jessicára gondolt. Egy hónappal azelőtt kezdtek randizni, hogy 
Myron karrierje derékba tört. A lány vele maradt. Ápolta. Szerette. 
Myron eltaszította maga mellől azzal a macsó ürüggyel, hogy meg 
akarja védeni őt. De Jessica nem volt hajlandó szakítani. Akkor 
legalábbis nem. 

Esperanza nyitott be kopogás nélkül. Myronra nézett, és felcsattant: 
– Ezt hagyd abba! 
– Mit? 
– Már megint olyan képet vágsz. 
– Milyen képet? 
Esperanza leutánozta őt. 
– Mint egy összetört szívű kölyökkutya. Förtelmes. 
– Semmilyen képet nem vágtam. 
– Rendben. Undorodom tőled, Myron. 
– Köszönöm. 
– Tudod, mit gondolok? Szerintem sokkal fontosabb számodra, hogy 

megint bebújhass Jessica bugyijába, mint az, hogy megtaláld a húgát. 
– Jesszusom, téged meg mi lelt? 
– Ott voltam, emlékszel? Amikor otthagyott téged. 
– Hé, már nagyfiú vagyok. Tudok vigyázni magamra. 
Esperanza a fejét ingatta. 
– Már megint déjà vum van. 
– Mi? 
– Tudsz vigyázni magadra… Lófaszt! Pont úgy beszélsz, mint Chaz 

Landreaux. Mindketten túlságosan el vagytok foglalva önmagatokkal. 
Esperanza sötét arca a spanyol éjszakákat, az aranyszínű fövenyt, a 

csillagtalan égbolton ragyogó teliholdat juttatta Myron eszébe. 
Korábban akadtak pillanatok, amikor majdnem elcsábultak, de vagy az 
egyikük, vagy a másikuk mindig rájött, hogy ez mihez vezetne, és 
megálljt parancsolt. Efféle kísértés immár nem merült fel kettejük 
között. Win mellett Esperanza volt Myron legjobb barátja. A nő 
aggodalma, Myron jól tudta ezt, szívből fakadt. 



Témát váltott. 
– Volt valami határozott oka annak, hogy bejelentés nélkül rám törtél? 
– Találtam valamit. 
– Micsodát? 
Esperanza gyorsírótömbből olvasott. Hogy miért gyorsírótömböt 

használt, azt Myron nem tudta volna megmondani. A nő sem a 
gyorsíráshoz, sem a gépeléshez nem értett egy fikarcnyit sem. 

– Végül sikerült lenyomoznom a másik számot, amit Gary Grady 
felhívott a látogatásod után. Egy fotóstúdióé, amit, nem fogod elhinni, 
Global Globes Photosnak hívnak. A Tizedik sugárúton működik, nem 
messze az alagúttól. 

– Lerobbant környék. 
– A leglerobbantabb – értett egyet Esperanza. – Szerintem a stúdió 

pornográf képekre szakosodott. 
– Elsőrangú választás. – Myron az órájára pillantott. – Win nem 

jelentkezett? 
– Még nem. 
– Hagyd meg a fényképész címét a hangpostáján! Talán időben végez 

ahhoz, hogy ott találkozzunk. 
– Ma este odamész? – kérdezte Esperanza. 
– Igen. 
A nő összecsapta a noteszét. 
– Zavarna, ha veled mennék? 
– A fotóstúdióba? 
– Oda. 
– Nincs órád ma este? – Esperanza jogásznak tanult a New York-i 

Egyetem esti tagozatán. 
– Nincs. És már megcsináltam az összes házi feladatot, apa. 

Becsszóra végeztem mindennel. 
– Fogd be, és gyere!  
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Prostinegyed. 
Mindenféle akadt belőlük. Fehér, fekete, ázsiai, latin-amerikai – a 
prostituáltak valóságos Egyesült Nemzetei. A legtöbbjük fiatal volt, 
nagyon fiatal, túlságosan magas sarkú cipőkben botladoztak, akár a 
beöltözősdit játszó gyerekek, és a szó valódi értelmében azok is voltak. 
Szinte mind sovány volt, és aszott, a karjukat tucatnyi, apró bogárra 
emlékeztető tűszúrásnyom borította, a bőrük az arccsontjukra feszült, és 
ettől az arcuk kísértetkoponyára hasonlított. A szemük beesett volt, 
mélyen ülő, a hajuk élettelenül, szalmaszerűen csüngött le. 

– Hát nem tudják, hogy halottakkal szerelmeskednek? – morogta ma 
ga elé Myron. 

Esperanza elgondolkozott. 
– Ezt nem ismerem. 
– Fantine szövege A nyomorultakból. A musicalből. 
– Nincs pénzem Broadway-musicalekre. A főnököm sóher. 
– De aranyos. 
Figyelte, ahogy egy hatvanas évekbeli forrónadrágot viselő szőke 

lány tárgyal egy Ford kombis görénnyel. Jól tudta, hogyan jutott ide a 
lány. Látott már hozzá hasonlókat (néha fiúkat is), ahogy leszállnak a 
buszról a Kikötőparancsnokságnál, egy Greyhound járatról, amelyik 
Nyugat-Virginiából, Pennsylvania nyugati részéről vagy arról a 
hatalmas, kopár egyentérségről érkezett, amit a New York-iak egész 
egyszerűen Középnyugatként emlegetnek. A lány elszökött otthonról – 
talán azért, hogy meneküljön az otthoni molesztálás elől, de sokkal 
gyakrabban azért, mert unatkozott, és úgy érezte, hogy a nagyváros az ő 
„igazi otthona”. Peckesen, megbabonázva, egyetlen cent nélkül lépett le 
a buszról. A stricik végigmérték, és a keselyűk türelmével várakoztak. 
Tudták, hogy amikor elérkezik az ideje, lecsapnak, és megragadják a 
tetemet. Bemutatják a lánynak a Nagy Almát, helyet kerítenek neki, 
ahol meghúzódhat, étellel, meleg vízzel, esetleg pezsgőfürdős szobával 
és vakító fényekkel, menő CD-lejátszóval és távirányítós kábeltévével. 
Megígérik neki, hogy összehozzák egy fényképésszel, modellként 
néhány munkát szereznek neki. Aztán megtanítják arra, hogyan kell 



bulizni, igazából bulizni, ami egészen más, mint az a puhány szarság, 
amit Hicks Fallsban művelt egy kevés sörrel meg a csupa ragya végzős 
gimis sráccal a furgonjuk hátsó ülésén. Megmutatják neki, hogyan 
érezze jól magát a legjobb anyaggal, a tuti fehér porral. 

Aztán minden megváltozott. Valakinek fizetnie kellett a sok 
szórakozásért. A modellkedésből nem lett semmi, a lány pedig nem 
élhetett mások nyakán. Ráadásul a bulizás mostanra inkább 
szükségletnek, mint fényűzésnek számított. Akár az étel és a levegő. A 
lány immár nem tudott meglenni anélkül, hogy egyet szippantott volna, 
vagy megszúrta volna magát a kedvenc injekciós tűjével. 

Nem telt sok időbe, hogy lezuhanjon, és mélypontra érjen. És miután 
oda eljutott, nem volt ereje – voltaképp kedve sem – felállni. 

Itt kötött ki. 
Myron leparkolt. Esperanzával együtt kiszállt a kocsiból. Myron 

érezte, hogy a gyomra kavarogni kezd. Természetesen éjszaka volt. Az 
efféle helyek kizárólag éjszaka léteztek, a napfény rohamára 
elmenekültek. 

Myron sosem volt együtt kurvával, de tudta, hogy Win jó pár 
alkalommal igénybe vette már a szolgáltatásaikat. Ő kényelmesnek 
érezte ezt. A kedvenc helye egy Noble House nevű ázsiai bordély volt a 
Nyolcadik utcában. Még a nyolcvanas évek közepén Win és néhány 
barátja időnként úgynevezett „kínai estet” rendezett Win lakásán – a 
Hunan Gardenből hozatták az ételt, a Noble House-ból a lányokat. Az 
igazság az volt, hogy Win semmit sem érzett a nők iránt. Nem bízott 
bennük. Neki a kurvák kellettek. Nem csupán a kötődés hiánya miatt. 
Win sosem hagyta, hogy a nők kötődjenek hozzá. A kurvák viszont 
eldobhatók voltak. Egyszer használatosak. 

Myron úgy vélte, Win már nem vesz részt efféle eseményeken – 
ebben a járványoktól veszedelmes korban nyilván nem –, ám biztosan 
nem tudhatta. Ilyesmiről sosem beszéltek. 

– Kellemes hely – állapította meg Myron. – Festői. 
Esperanza bólintott. 
Elhaladtak valamiféle éjszakai szórakozóhely mellett. A zene olyan 

hangosan szólt, hogy a járdát is megrepeszthette volna. Egy zöldre 
festett, tüskés hajú kamasz – Myron nem tudta megállapítani, fiú 
lehetett-e, vagy lány – nekik ütközött. Küllemre a Szabadság-szoborhoz 
hasonlított. Bőségesen akadt motorkerékpár, fül- és mellbimbókarika, 



tetoválás, ékszerként viselt láncok. A kurvák szakadatlan „Hé, szépfiú!” 
kórusa bombázta minden elképzelhető szögből, az arcok egyetlen 
emberi hulladéktömeggé mosódtak össze. A hely egy karneváli 
horrorjelmezbálra emlékeztetett. 

A bejárat fölötti táblán ez a felirat állt: 

CLUB F. U. 

A lógójuk felemelt középső ujj. Igen szofisztikált. Egy táblán az alábbi 
szöveg volt olvasható: 

HEAVY „MEDIKUS” EST! 
KIZÁRÓLAG ITT LÉP FEL 

A CSÖCSFOLT ÉS A REKTÁLIS HŐMÉRŐ! 

Myron belátott a nyitott ajtón. Az emberek nem táncoltak. Fel-le 
ugrándoztak, a fejük élettelenül billegett, mintha a nyakuk helyén 
gumiszalag lett volna, karjukat az oldalukhoz szorították. Myron 
egyetlen srácra összpontosított, aki talán tizenöt éves lehetett, és 
belefeledkezett az ibolyaszínű boldogságba, hosszú haja pedig az 
izzadságtól az arcához tapadt. Eltűnődött, vajon a színpadon a Csöcsfolt 
vagy a Rektális hőmérő zúzott-e. Nem számított. Úgy hangzott, mintha 
valaki rothadó disznót tömött volna egy konyhai robotgépbe. 

Az egész jelenet úgy hatott, mintha Dickenst ötvözték volna a 
Szárnyas fejvadásszal. 

– A stúdió a szomszéd házban lesz – szólalt meg Esperanza. 
A ház vagy elcseszett barna téglás lakóépület vagy kisebb raktár 

lehetett. Az ablakokból úgy lógtak ki a kurvák, mint holmi karácsonyról 
megmaradt díszek. 

– Ez lenne az? – kérdezte Myron. 
– A másodikon – felelte Esperanza. Láthatóan csöppet sem ijesztette 

meg a környezet, de persze ennél alig valamivel jobb utcákon 
nevelkedett. Arckifejezése nyugodt maradt. Esperanza sohasem mutatta 
gyengének magát. Gyakran felkapta a vizet, ám az együtt töltött évek 
alatt  Myron  egyszer  sem  látta  sírni  őt.  A  nő nem  mondhatta  el  róla  
ugyanezt. 

Myron a bejárati lépcsőhöz ment. Egy kötözött sonkának kinéző, 
trikóruhába tuszkolt, túlsúlyos kurva lépett elé. 



– Hé, figyu, akarod, hogy leszopjalak? Ötven dolcsi. 
Myron próbálta nem összeszorítani a szemét. 
– Nem – felelte halkan, és leszegte a tekintetét. Bölcs szavakkal 

szeretett volna válaszolni, amelyek megváltoztatják a nőt, a 
körülményeit. Ám csak annyit mondott: – Sajnálom! – és elsietett 
mellette. A kövér lány vállat vont, majd elhúzta a csíkot. 

Gyalogosan kellett felmenniük. Nem különösebben meglepő. A 
lépcsőházban mindenfelé emberekbe botlottak, a többségük ájult vagy 
tán halott volt. Myron és Esperanza óvatosan átlépdelték őket. A 
folyosó felől hatalmas hangzavart hallottak – Neil Diamondtól kezdve a 
métálig, ami akár a Csöcsfolt is lehetett, mindenféle zene szólt. Másféle 
hangok is kiszűrődtek. Üvegcsörömpölés, káromkodás, csapkodás, 
gyereksírás. A pokol zenekara. 

Amikor felértek a másodikra, egy beüvegezett irodát találtak. 
Odabent senkit sem láttak, azonban a falakra kifüggesztett képek – a 
korbácsról és a bilincsről nem is beszélve – kétséget sem hagytak afelől, 
hogy jó helyen járnak. Myron megpróbálkozott az ajtógombbal. 
Elfordult. 

– Te maradj idekint! – mondta. 
– Oké. 
Beljebb lépett. 
– Helló? 
Senki sem válaszolt neki, de a másik helyiségben zene szólt. Calypso 

muzsikára emlékeztetett. Myron megint beköszönt, majd belépett a 
stúdióba. 

Döbbenten látta, mennyire profi a berendezés. Minden tiszta volt, jól 
megvilágított, egy olyan esernyőszerűség is volt benne, amilyet mindig 
látni a fotóstúdiókban. Fél tucat fényképezőgép állt háromlábú 
állványokon, a feje felett pedig különféle színű lámpák lógtak. 

Természetesen elsőként nem a berendezés szúrt szemet neki. 
Másvalami vonta magára a tekintetét. Például a motorkerékpáron ülő 
meztelen nő. Pontosabban szólva, nem volt teljesen pucér – fekete 
csizmát  viselt.  Mást  semmit.  Az  öltözék  nem minden  nőnek állt  volna  
jól, de rajta láthatóan csodásán mutatott. A nő még nem vette észre 
Myront, a kezében tartott magazinba mélyedt. A National Sunba. Főcím: 
„A tizenhat éves fiúból nagymama lett”. Hmm. Myron közelebb lépett. 
Nagy mellű nő volt, kifejezetten Russ Meyer-es típus, de Myron 



sebhelyeket fedezett fel a hatalmas duzzanatok alatt. Implantátum, a 
nyolcvanas évek divattartozéka. 

A nő felpillantott, meghökkent. 
Myron barátságosan rámosolygott. 
– Helló! 
A nő felsikoltott. Élesen. 
– Húzzon innen a bús picsába! – visította, és a melle elé kapta a kezét. 

Szemérmesség… Manapság ritka, mint a fehér holló. Jó volt ilyet látni. 
– A nevem… – kezdte Myron. 
Újabb éles sikoly. Myron a háta mögül hallotta a zajt, és megperdült. 

Vézna, deréktól fölfelé meztelen srác állt mögötte mosolyogva. 
Kikattintotta rugós kése pengéjét, arcára mintha odaragasztották volna a 
tébolyult vigyort. Bruce Lee-szerű teste csillogott a lámpák fényében. 
Mélyen megroggyantotta a térdét, és intett Myronnak. Rendkívül West 
Side Story-s. Épp csak csettintenie kellene. 

Újabb ajtó nyílt ki, és vörös fény áradt ki rajta. Egy nő lépett elő. 
Göndör, vörösnek tűnő haja volt, de Myron nem tudta biztosan 
megállapítani, valóban ilyen színű-e, vagy csak a sötétszoba fényében 
tűnt annak. 

– Idegenek nem tartózkodhatnak idebent – közölte Myronnal. – 
Hectornak jogában áll megölni ott, ahol áll. 

– Fogalmam sincs, hol szerezte a jogi diplomáját – válaszolta Myron 
–, de ha Hector nem elég óvatos, elveszem tőle a játékszerét, és 
felnyomom neki oda, ahol sohasem süt ki a nap. 

Hector halkan elnevette magát. Egyik kezéből a másikba kezdte 
dobálni a kést. 

– Tyűha – mondta Myron. – A topless modell kimenekült az öltözőbe, 
amit elmésen „VETKŐZŐSZOBA” felirattal láttak el. A másik nő most 
teljesen kilépett a sötétszobából, és betette maga mögött az ajtaját. A 
haja valóban vörös volt, vagyis inkább sötét gesztenyebarna. A bőrét 
egyesek tejszínes baracknak mondták volna. Harmincas lehetett, és 
bármennyire furcsán hangzik, huncutnak tűnt. A pornó világának Katie 
Couricja. 

– Ön a tulajdonos? – kérdezte Myron. 
– Hector roppant ügyesen bánik a késsel – felelte hűvösen a nő. – Ki 

tudja metszeni bárki szívét úgy, hogy még megmutathassa neki, mielőtt 
az illető meghal. 



– Ez feldobhatja a hangulatot a bulikon. 
Hector közelebb lépett. Myron nem moccant. 
– Bemutatót tarthatnék a harcművészeti képességeimből – kezdte 

Myron, gyorsan előhúzva, és Hector mellének szegezve a fegyverét –, 
de az előbb zuhanyoztam. – Hector szeme kikerekedett a meglepetéstől. 
– Legyen ez lecke számodra, pengés barátom – folytatta Myron. – Az 
épületben valószínűleg minden második embernél van fegyver. Ha 
azzal a játékszerrel hadonászol, valaki, akinek nincs olyan jó szíve, mint 
nekem, a végén még telibe talál. 

A vörös hajú láthatóan nem hökkent meg a fegyver látványától. 
– Tűnjön innen! – mondta Myronnak. – Azon nyomban! 
– Ön a tulajdonos? – próbálkozott ismét Myron. 
– Van házkutatási parancsa? 
– Nem zsaru vagyok. 
– Akkor húzza el innen a belét! – Ide-oda ringott, ahogy beszélt. A 

csípője és a lába folyamatos mozgásban volt. Intett Hectornak, aki 
visszapattintotta a pengét. – Elmehetsz, Hector. 

–  Lassan  a  testtel,  Hector!  –  szólt  oda  neki  Myron.  –  Menj  a  
sötétszobába! Nem szeretném, ha eszedbe jutna, hogy egy pisztollyal 
gyere vissza. – Hector a vörös hajúra pillantott. A nő bólintott, és a fiú 
bement. 

– Csukd be az ajtót! – utasította Myron. 
Becsukta. Myron odament, és ráfordította a zárat. 
A vörös hajú a csípőjére tette a kezét. 
– Most boldog? 
– Szinte önkívületbe kerültem. 
– Akkor tűnjön innen! 
– Figyeljen – mondta Myron legnegédesebb mosolyával. – Nem 

akarok bajt. Csak néhány fotót szeretnék megvásárolni. Bernie Worley-
nak hívnak. Egy pornómagazinnak dolgozom. 

A nő grimaszt vágott. 
– Tényleg ennyire ostobának tűnök? Bernie Worley. Fotókat 

vásárolna. Egy pornómagazinnak. Hagyjon már ezzel a süket dumával! 
Hirtelen zajongás támadt. Emberek kiabáltak. Rengetegen. Egész 

csődület támadt, még a helyhez mérten is. A folyosón. Pontosan ott, 
ahol Esperanzát hagyta. Egyedül. 

Myron  sarkon  fordult,  és  rohanni  kezdett,  érezte,  hogy  a  szíve  a  



torkában dobog. Ha bármi történne Esperanzával… 
Kivágta az ajtót. Emberek tucatjai állták körül Esperanzát, a többség 

térdre vetette magát előtte. A titkárnője a kör közepén állt, mosolygott, 
és – Myron nem akart hinni a szemének – autogramokat osztogatott. 

– Pocahontas van itt! – kiáltotta el magát valaki. 
– Az enyémre azt írd, hogy „Szeretettel Manuelnek”! 
– Még mindig te vagy a kedvencem! 
– Emlékszem, amikor legyőzted Queen Carimbát. Micsoda küzdelem 

volt! 
– Az a Highway Hannah… Elképesztően piszkosul verekedett. 

Amikor sót dobott a szemedbe, legszívesebben megöltem volna. 
Esperanza elkapta Myron tekintetét, vállat vont, aztán folytatta az 

autogramosztogatást, gyufásleveleket és papírfecniket írt alá. A vörös 
hajú nő Myron után ment az ajtóhoz. Amikor meglátta Esperanzát, 
egész lénye felragyogott. 

– Poca? 
Esperanza hátrapillantott. 
– Lucy? 
Aztán átölelték egymást. Visszamentek a stúdióba, Myronnal a 

nyomukban. 
– Merre jártál, kislány? – kérdezte Lucy. 
– Erre-arra. – A két nő csókot adott egymásnak. Szájra. Egy kissé túl 

sokáig tartott. Esperanza megfordult. – Myron? 
– Hah? 
– Kidülled a szemed. 
– Valóban? 
– Nem mindent mesélek el neked. 
– Úgy tűnik – állapította meg a férfi. – De legalább már tudom, hogy 

az ellenállhatatlan külsőm miért nem hatott a barátnődre. 
Ezen mindkét nő elnevette magát. 
– Lucy, bemutatom Myron Bolitart. 
A nő végigmérte őt. 
– A pasid? 
– Nem. Csak egy jó barátom. És a főnököm. 
– Hasonlít valakire, aki pajzán műsorral nyomult az egyik klubban, 

nem messze innen. Volt egy száma, amiben lepisilte a nőket. 
– Nem én voltam az – biztosította róla Myron. – Már az is épp elég 



problémás, hogy egy nyilvános vécében vizeljek. 
Lucy visszafordult Esperanzához. 
– Remekül nézel ki, Poca. 
– Köszi. 
– A pankrátorkodással már felhagytál, he? 
– Végleg. 
– De edzel még? 
– Amilyen gyakran csak tudok. 
– Nautilus? 
– Ühüm. 
– Meglátszik – állapította meg Lucy kegyetlen mosollyal. – Tényleg 

dögösen nézel ki. 
Myron megköszörülte a torkát. 
– Hé, na és a Knicks? 
A két nő rá se hederített. 
– Még mindig fotózol pankrátorokat? – kérdezte Esperanza. 
– Már nem sűrűn. Leginkább ezzel a szarral foglalkozom. 
Esperanza hátrapillantott Myronra. 
– Lucy… nem ez a valódi neve, csak a haja miatt hívjuk így… 

régebben ő készítette az összes profi pankrátor promóciós fotóit. 
– Erre magamtól is rájöttem – válaszolta Myron. – Szerinted tudna 

segíteni nekünk? 
– Mit szeretnétek megtudni? – érdeklődött Lucy. 
Myron odanyújtotta neki a Didkó példányát. Kathy képére bökött. 
– Erről szeretnék infókat – mondta. 
Lucy egy másodpercig a képet vizsgálgatta. 
– Zsaru? – kérdezte Esperanzától. 
– Sportügynök. 
– Ó. – Lucy nem kérdezett rá további részletekre. – Csak mert ez bajt 

hozhat ránk. 
– Hogyhogy? – értetlenkedett Myron. 
– A fotó… Ez a lány felül teljesen meztelen. 
– És? 
– Ez így törvénybe ütközik. Topless lányok nem jelenhetnek meg 

900-as hirdetésekben. Durván meg fognak szívatni minket, ha ez a 
hatóságok kezébe kerül. 

– Minket? – ismételte el Myron. Ismét az ügyes vallatási módszer. 



– A pornó-telefonvonalak egyik tulajdonosa vagyok. Jó pár számot 
ebből az épületből működtetünk. 

– Nem vagyok egészen biztos benne, hogy képben vagyok – 
szabadkozott Myron. – Hogy érted azt, hogy a topless képek törvénybe 
ütköznek? Ebben a magazinban szinte minden lány pucér. 

– De nem a 900-as vonalak hirdetéseiben – javította ki Lucy. – Pár 
évvel ezelőtt elfogadtak egy törvényt. A 900-as vonalaknak tisztáknak 
kell lenniük. Nézd! – Odébb lapozott, és egy másik hirdetésre mutatott. 
– A lány beindíthatja a képzeletedet, de nem lehet meztelen. És olvasd 
el a telefonvonalakhoz tartozó neveket: csupa „Titkos vallomások” meg 
„Csevegj a lányokkal!”… Vesd össze egy 800-as vonallal! Hardcore. 
„Spriccelj a melleim közé!”, meg effélék. 

Myronnak eszébe jutott a Tawnyval folytatott telefonbeszélgetés. 
Már akkor egészen meglepődött azon, hogy a lány semmi mocskosat 
nem mondott. 

– Vagyis kizárólag a többi vonalon lehet telefonszexelni? 
– Pontosan. Tudod, ahhoz tényleges engedély kell. A kormánynak 

legalábbis ez az elképzelése. Bármelyik segg igényelhet 900-as vonalat. 
A díjszámítás automatikus. Gyakorlatilag azonnal ketyegni kezd az óra, 
amint felvették a telefont. A 800-as meg a többi számokkal viszont nem 
ez a helyzet. Vagy a hitelkártyádat kell használnod, vagy visszahívást 
kell kérned. Így számlázzák ki neked a díjakat. 

– Szóval, az a rengeteg duma arról, hogy a 900-as vonalak 
mocskosak… 

– Baromság – fejezte be a mondatot Lucy. – Ezekkel csak átvágnak. 
Ezeken a vonalakon nem mondhatunk semmi olyat, ami erkölcstelen. A 
pasasnak csupán tárcsáznia kell a számot. Se hitelkártya, se visszahívás. 
Többnyire meztelen fürdésről meg masszázsról esik szó… beindítja a 
képzeletet, de nem nyíltan szexuális töltetű. Fel kell izgatni a pasast, ha 
érted, mire gondolok. 

– Igen, azt hiszem. 
– A fickók eleve kanosak, amikor hívnak. Mármint a legtöbbnek 

olyan keményen feláll, hogy még egy anyacsavarba is bedugnák, hogy 
megkönnyebbüljenek. Mi azt igyekszünk elérni, hogy elsőként ő 
mondja ki a trágár dolgokat, és ez általában nem megy nehezen. Amint 
ezt megtette, azt mondjuk neki: „U, édes, ezen a vonalon nem 
beszélhetünk disznó dolgokról, de hívj vissza ezen és ezen a számon a 



hitelkártyáddal!” A pasas felhívja, és újra perkálhat. 
– Nem félnek attól, hogyan fog mutatni ez a számlakivonatukon? – 

érdeklődött Myron. 
Lucy a fejét rázta. Még mindig ide-oda ringott. Ez egyszerre volt 

idegesítő és erotikus. 
– A cégnevek többnyire meglehetősen diszkrétek – magyarázta. – 

Általában olyan neveken számlázunk, mint Norwood Incorporate vagy 
Telemark, nem Dögös Leszbik vagy Szopós Sztárocska. Szeretnéd 
megnézni? 

– Megnézni mit? 
– A vonalakat az emeleten. Ahol némelyik hívást lebonyolítjuk. 

Rengetegen dolgoznak otthonról, de egy hat-hét fős stáb most is itt 
melózik a telefonoknál. 

Myron vállat vont. 
– Persze, miért ne? 
Lucy egy szinttel feljebb vitte őket. Valamiféle émelyítő bűz 

árasztotta el a lépcsőházat. Amikor a lépcsőpihenőre értek, Lucy 
benyitott az egyik ajtón. Beléptek, és a nő gyorsan be is csukta. 

– Ez itt az Örök Fantáziák Telefonvonal – mondta Lucy. – Ezenkívül 
működik a Faszfaló, a Dudavonal, a Telemóka és még vagy egy tucat 
másik. 

Myron nem akart hinni a szemének. Eltátotta a száját. Ronda nőkre, 
hájas nőkre, öreg nőkre számított. De erre nem. 

Pasik voltak. Egy kivétellel csupa férfi dolgozott odabent. 
– Melegvonalak? – kérdezte Myron. 
Lucy mosolyogva rázta a fejét. 
– Rendkívül kevés hívást kapunk melegektől. Talán százból ha egyet. 
– De… ezek itt férfiak. 
Myron Bolitar, Mr. Éles Szemű. 
Hallotta, ahogy az egyik férfi mély kamionsofőrhangon azt mondja: 
– Igen, nagyfiú, csúsztasd be tövig! Ez az! Ó, igen, ez csodálatos… – 

Lucy a férfira mosolygott. A pasas az égre emelte a tekintetét, aztán 
folytatta: – Ne hagyd abba, csődör! Hágj meg! 

Myron örömmel konstatálta, hogy Esperanza ugyanilyen értetlennek 
tűnt. 

– Mi folyik itt, Lucy? – kérdezte. 
– Ilyen időket élünk – felelte a nő. – A jelenlegi gazdasági helyzetben 



a férfiak jelentik az olcsóbb munkaerőt. A lányok többsége az utcákon 
van. Ők a fivéreik, az unokatestvérek, utcagyerekek. 

– De hát a hangjuk… 
– Hangátalakítót használnak. A Sharper Image forgalmazza őket, és a 

Village-ben olcsóbban be tudom szerezni. Elérheted, hogy egy kislány 
hangja olyannak tűnjön, mint Barry White-é, és fordítva. Közülük 
bárkiből válhat rekedtes hangú feleség, kamasz szűz, alsós kislány… 
amit csak az adott vonal megkíván. 

Myron ledöbbent. 
– Az ügyfelek tudnak erről? 
– Nyilván nem, – A nő Esperanzához fordult. – Bamba. De a maga 

módján aranyos. 
Myron Bolitar, a leszbikus fantáziák királya. 
A helyiség átlagos telemarketinges teremre emlékeztetett. A 

telefonok a legmodernebb csúcstechnikát képviselték. Több tucat vonal 
lámpája gyulladt ki, mindegyiken jelzés, hogy milyen szerepet kíván 
meg. Begerjedt háziasszony. Domina. Transzvesztita. Bogyós baba. 
Még lábfetisiszta is akadt. Mindegyik alkalmazott előtt ott állt még egy 
telefon a Visa vagy MasterCard érvényességének ellenőrzésére. 

– Azoknak a vonalaknak, amelyek mellett T betűt láttok, tisztáknak 
kell maradniuk – magyarázta Lucy. – Ezenkívül van még vagy száz 
olyan alkalmazottunk, akik otthon fogadják a hívásokat. A többségük 
nő. 

– Begerjedt háziasszonyok? 
– Némelyik igen. De a többség csak egyszerű háziasszony. A lényeg, 

hogy ezért találtam furcsának azt a képet. Egy 900-as vonal 
hirdetésében nem jelenhet meg fölül teljesen meztelen lány. 

Kimentek a teremből, és visszasétáltak a stúdióba. Myron kis híján 
átbukfencezett egy piáson, akinek épp abban a pillanatban kellett 
felállnia, amikor Myron átlépett rajta. 

– Az ABC a fent működő cégek egyike? 
– Aha. 
– Tudjuk, hogy Gary Grady tegnap felhívott. Elmondanád, miért? 
– Kicsoda? 
– Gary Grady. 
Lucy a fejét csóválta. 
– Fogalmam sincs, ki az. 



– Na és Jerry? 
– Ó, igen, az a pasas. – Kurtán felnevetett. – Sejtettem, hogy nem ez 

lehet a valódi neve. Állandóan titokzatoskodott. 
– Tehát mit akart? 
A nő bólintott, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami. 
– Most már értem… 
– Mit értesz? 
– Egy fényképről kérdezett, amit pár évvel ezelőtt készítettem. 
– Erről? – kérdezte Myron, és megint Kathy képére bökött. 
– Aha. Ez a lány is neki dolgozott. 
Myron és Esperanza összenéztek. 
– Úgy érted, mások is voltak még? 
– Egypár. Fél tucat, talán több. 
Myron érezte, hogy ismét elönti a düh. 
– Kiskorú lányok? 
– Honnan a faszból tudjam? 
– Nem kérdeztél rá? – értetlenkedett Myron. 
– Úgy nézek én ki, mint egy zsaru? Nézd, haver, ha azért jöttél, hogy 

veszekedj velem… 
– Nem azért jött – vágott közbe Esperanza. – Megbízhatsz benne. 
– Egy faszt, Poca. Beront ide nekem egy kibaszott pisztollyal, a frászt 

hozza a modellemre. 
– A segítségedre van szükségünk – nyugtatta Esperanza. – Nekem 

van szükségem rá. 
– Nem ártani akarok neked, Lucy – magyarázkodott Myron. – Csak a 

képen lévő lány érdekel. 
Lucy tétovázott. 
– Jól van – mondta végül. – De hátrább az agarakkal! 
Myron beleegyezően biccentett. 
– Jerry hozta ide ezt a lányt? 
– Aha, még a másik stúdiómba, pár háztömbnyivel innen. Mint már 

mondtam, az évek során elhozott ide néhány lányt. Mindenféle fotókat 
készíttetett róluk. Pornómagazinokhoz, trágár filmek promóciós 
anyagához, ilyenekhez. A többségük egy-két szinttel magasabb 
kategóriába tartozott, mint azok a leharcolt lotyók, akik általában 
megfordulnak itt. Viszont rendszerint titokban tartja a fotókat, amíg a 
lányok kissé idősebbek nem lesznek. Gondolom, nagykorúak. 



Megint a düh. Myron keze ökölbe szorult. 
– Szóval, Jerry tegnap erről a képről kérdezett? 
– Aha. 
– Mit akart? 
– Hogy mostanában eladtam-e belőle másolatokat. 
– És eladtál? 
Szünet. 
– Aha. Pár hónappal ezelőtt. 
– Ki vette meg őket? 
– Szerinted könyvelést vezetek? 
– Férfi vagy nő? 
– Férfi. 
– Emlékszel arra, hogy nézett ki? 
Lucy elővett egy cigarettát, rágyújtott, és mélyen beleszívott. 
– Nem igazán jó az arcmemóriám. 
– Bármi, Lucy – tette hozzá Esperanza. – Fiatal, öreg, bármi, ami az 

eszedbe jut. 
Újabb slukk. Aztán: 
– Öreg. Nem vén, de nem fiatal. Talán az apámmal egykorú. És tudta, 

mit csinál. – Myronra pillantott. – Ellentétben veled… Bernie Worley. 
Jesszusom. 

Myron nem hagyta annyiban a dolgot. 
– Hogy érted, hogy tudta, mit csinál? 
– A pasas egy vagyont fizetett, egy feltétellel. Ott azonnal át kellett 

adnom neki minden fotót és negatívot. Okos. Biztosra akart menni, 
hogy ne maradjon időm másolatokat készíteni a nagyításokról vagy a 
negatívokról. 

– Mennyit fizetett értük? 
– Összesen hatezer-ötszázat. Készpénzben. Öt lepedőt a fotókért és a 

negatívokért. Plusz egyet Jerry telefonszámáért. Azt mondta, 
személyesen szeretne kapcsolatba lépni a lánnyal. Aztán adott még 
ötszázat, hogy semmit se mondjak el Jerrynek. 

A háttérből újabb vérfagyasztó sikoly hallatszott. Senki sem törődött 
vele. 

– Felismernéd a férfit, ha újra látnád? – kérdezte Myron. 
– Nem tudom – felelte a nő. – Nincs előttem az arca, bár ha 

személyesen találkoznánk… ki tudja. – Dörömbölni kezdtek a 



sötétszoba ajtaján. – Nem gond, ha kiengedem Hectort? 
– Épp indulni készültünk – válaszolta Myron. Átnyújtott Lucynek 

egy névjegykártyát. – Ha bármi eszedbe jutna… 
– Aha, felhívlak. – Odapillantott Esperanzára. – Ne tűnj el megint, 

Poca! 
Esperanza bólintott, azonban semmit se szólt. Teljes csendben 

bandukoltak le a lépcsőn. Amikor kiléptek az éjszakai utca falai közé 
szorult forróságba, Esperanza szólalt meg: 

– Nem akartalak megbotránkoztatni odabent. 
– Semmi közöm hozzá – felelte Myron. – Kissé meglepett, de ennyi. 
– Lucy leszbikus. Kipróbáltam vele egyet s mást. Rég volt. 
– Nem kell magyarázkodnod – nyugtatta Myron. De örült, hogy a nő 

elmondta neki. Myronnak nem voltak titkai Esperanza előtt. Nem lett 
volna jó, ha a nő titkolózik előtte. 

Épp megindultak volna a kocsi felé, amikor Myron érezte, hogy egy 
pisztoly csövének torkolata préselődik a bordáihoz. 

– Csak nyugi, Myron! – szólalt meg egy hang. A fedora kalapos 
pasas volt az, a mélygarázsból. Benyúlt Myron zakója alá, és elvette a 
38-ast. Egy másik alak, aki Gene Shalitet idéző bajuszt viselt, 
megragadta Esperanzát, és a halántékához szorította a fegyverét. – Ha 
Myron moccanni mer – vetette oda neki a fedora kalapos –, loccsantsd 
szét a szajha agyát! – A fickó félmosollyal bólintott. – Gyerünk! – 
mondta a fedora kalapos, és a pisztollyal noszogatni kezdte Myront. – 
Sétáljunk egyet!  



› 24 ‹ 

Jessica az előtt a ház előtt parkolt le, amit Nancy Serat kivett a 
szemeszterre. Valójában inkább vityillónak tűnt, és egy sötét utca 
végében állt, nagyjából másfél kilométerre a Reston Egyetem 
kampuszától. Jessica még így, éjszaka is ki tudta venni a ház lazacszínű 
árnyalatát, amely mintha éles ellentétben állt volna a Föld nevű bolygó 
többi részével. A környék úgy nézett ki, mintha a fák okádtak volna – 
akár az Agyrém család előkertje. A viharvert házszámtáblára megfakult 
„118 ACRE STREET” felirat volt felfújva. A felhajtón kék Honda 
Accord parkolt, a lökhárítóján Reston Egyetem-matrica. 

A lány megindult az egykor valószínűleg cementből készült 
gyalogjáró romjain. Becsengetett, és rögtön sietős neszezésre lett 
figyelmes. Hosszú másodpercek teltek el. Senki sem jött ajtót nyitni. 
Még egyszer próbálkozott. Ezúttal nem hallott surrogást. Semmiféle 
hangot. 

– Nancy! – kiáltott be. – Jessica Culver vagyok. 
Még néhányszor megnyomta a csengőt, habár egy ilyen kis házban 

nem sok esélye lehetett annak, hogy ne hallották volna meg. Hacsak 
Nancy nem zuhanyozott épp. Ami, végül is, elképzelhető. A lámpák, ezt 
jól látta a redőnyön át, égtek odabent. A kocsi a felhajtón állt. Jessica 
mozgást hallott, amikor először becsengetett. 

Nancy egészen biztosan itthon volt. 
Jessica az ajtógomb felé nyúlt. Rendes körülmények között agyának 

valamely szűrője megakadályozta volna abban, hogy egyszerűen 
megpróbáljon benyitni egy gyakorlatilag idegen ember ajtaján 
(Nancyvel csupán egyszer találkozott). Ám a jelenlegi körülményeket 
aligha lehetett rendesnek nevezni. Megragadta a gombot, majd tekert 
rajta. 

Zárva. 
Most mi legyen? 
További öt percig állt az ajtóban, és az ajtócsengőt nyomta. Még 

mindig semmi. Jessica megkerülte a házat; egy távoli utcai lámpa 
fényének és a ház sötétben is világító részeinek segítségével 
tájékozódott. Belebotlott egy triciklibe, amelyik mintha valamilyen 



ásatáson került volna elő. A lába belegabalyodott a magas fűbe, a szúrós 
végek csiklandozták a vádliját. Miközben körbejárt, Jessica bekémlelt a 
redőnyök apró lyukain. Szobákat sikerült kivennie, és néhány bútort 
meg pár falra felakasztott tárgyat, de embert nem látott. 

A hátsó udvarból észrevette, hogy a konyha redőnye nincs lehúzva. A 
villany sem égett. Koromsötét volt odabent, a rózsaszín falakra nem 
vetült rá az utcai lámpa parázsló fénye. Jessica bekémlelt a 
konyhaablakon, a markát szemellenzőként tartotta az arcához, hogy 
kiiktassa a visszatükröződő fényeket. Az elülső szobából vékony 
fénypászma hasított keresztül a helyiségen. Az asztalon retikül hevert. 
És egy kulcscsomó. 

Valaki itthon volt. 
A háta mögötti nesz riasztotta meg. Jessica megperdült, azonban túl 

sötét volt ahhoz, hogy lássa, ki van ott. A szíve vadul kalapált. Tücskök 
ciripeltek szakadatlanul. Jessica mindkét öklével verni kezdte az ajtót. 

– Nancy! Nancy! 
Kihallotta a hangjából a pánikot, és lehordta magát miatta. Szedd 

össze magad! Saját magadat rémisztgeted. 
Abbahagyta, néhány mély lélegzetet vett, érezte, hogy lenyugszik. 

Még egyszer benézett az ablakon, arcát az üveghez szorította. Épp a 
fénypászmát figyelte, amikor megtörtént. 

Valaki elsétált odabent. 
Jessica hátraugrott. Nem látta a személyt, semmit se látott, csupán azt, 

hogy a fénypászma a másodperc egy töredékére eltűnik. Újra benézett. 
Semmi. Valaki átment a szobán, és eltakarta a fényt. Jessica a 
konyhaajtó gombjára tette a kezét. 

Ezúttal nem találta zárva az ajtót. A gomb akadálytalanul elfordult. 
Nehogy bemenj, lökött! Hívd a zsarukat! 
És mit mondjak nekik? „Tudják, mi történt? Bekopogtam, és senki 

sem jött ajtót nyitni. Aztán sorra bekémleltem az ablakokon, és valami 
mozgást láttam odabent…” 

Nem tűnik annyira védhetetlennek. 
Nekem meg eléggé védhetetlennek tűnik. Ráadásul keresnem kellene 

egy telefont. Mire találok egyet, bármi folyik is odabent, valószínűleg 
lezajlik. Lehet, hogy az egyetlen lehetőségemet játszom el… 

Lehetőséget mire? 
Lecsitította a belső hangot. Aztán benyitott. Arra számított, hogy az 



ajtó észveszejtően nyikorogni fog, de meglepően csendesen nyílt ki. 
Jessica belépett a konyhába, és nem húzta be maga mögött az ajtót. 
Jobb így, ha gyorsan kellene távoznia. 

– Nancy…? Kathy? 
Jessica az ajka elé kapta a kezét. Csak kicsúszott a száján a név. 

Kathy nem volt ott. Jessica szörnyen kívánta, hogy bárcsak ott lenne, 
azonban így túl egyszerű lett volna. Kathy nem volt ott. És ha ő lett 
volna ott, nyilván nem félt volna rányitni az ajtót a testvérére. A 
kishúgára. A ragyogó mosolyú tesójára. A húgára, akit szeretett… 

Akit hagytál eltávolodni magadtól. Akit türelmetlenül elhajtottál 
telefonon aznap este, amikor eltűnt. 

Jessica pár percig csak állt a konyhában. Semmiféle neszt nem hallott, 
kivéve azokat az átkozott tücsköket. Se megeresztett vizet. Se a zuhany 
zubogását. Se sietős surrogást. Kinyitotta a retikült, és kivette belőle a 
tárcát. Jogosítvány és mindenféle hitelkártya – mindegyik Nancy Serat 
nevén. Ujjaival végigpörgette a kártyákat, majd hirtelen megtorpant a 
kisméretű fényképnél. 

A fényképnél. A leányszövetségi csoportfotónál. A Kathyről készült 
utolsó képnél. 

Ledobta a tárcát, mintha valami nyálkás csúszómászó lett volna. 
Ebből elég, figyelmeztette önmagát. Megindult a fény felé. Az egyik 
lába előrecsusszant, a másik követte. Pillanatok alatt az ajtónál találta 
magát. Az résnyire nyitva állt, immár akadálytalanul hagyta a földre 
vetülni a fénypászmát. Jessica átnyomakodott, és lekuporodott, akár egy 
fegyveres zsaru, aki a legrosszabbra készül. 

És a legrosszabbat is kapta. 
Jessica hátratántorodott. 
– Jézusisten… 
Nancy a hátán feküdt, a keze a teste mellett. A szeme kidülledt, mint 

két golflabda, és Jessicára meredt. Az arca, akár egy óriási zúzódás, 
sötét liláskékben játszott. A száját szélesre tárta, ajka eltorzult az 
elviselhetetlen kínszenvedéstől. A nyelve döglött halra emlékeztetően 
kilógott. Nancy Serat vonásai egy minden sejtjével oxigénért kiáltó és 
könyörgő maszkká dermedtek. Állához még mindig nedves, lecsorgó 
nyál tapadt. 

Valamilyen zsineg – nem, inkább huzal – tekeredett alig láthatón a 
nyaka köré. Nagy része átszakította a bőrt, és mélyen beágyazódott a 



húsba. Körbefutó vérsáv jelölte a helyet, ahol a huzal bevágott. 
Jessica tehetetlenül bámult maga elé. A világ pár percre megszűnt 

létezni, és csak a rettenet maradt. Elfeledkezett a sietős surrogásról, 
amit akkor hallott, mikor először becsengetett. Elfeledkezett az árnyról, 
amely egy pillanatra eltakarta a fénypászmát. 

Jessica nem hallotta meg a közelgő lépteket. Még mindig Nancy arcát 
bámulta, képtelen volt levenni róla a tekintetét, amikor hirtelen éles 
fájdalom hasított a fejébe. Fehér foltok cikáztak előtte. A teste derékban 
összecsuklott, és előrebukott. Bizsergő tompaság hatalmasodott el rajta. 
Aztán semmi.  
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A fedora kalapos tudta, mit csinál. 
– Maradj pár lépéssel mögöttem – szólt hátra nyersen új partnerének. 
Korábban, a mélygarázsban Fedora és Izomagy (akit, Myron örömmel 
nyugtázta, láthatóan sikerült kivonni a forgalomból) alábecsülte Myront. 
Fedora nem fogja kétszer elkövetni ugyanazt a hibát. Nemcsak a 
fegyverét és a szemét tartotta folyamatosan Myronon, de arról is 
gondoskodott, hogy új partnere (a Bajusz) és Esperanza is biztonságos 
távolban maradjon tőlük. 

Ügyes. 
Myront megkísértette a gondolat, hogy megpróbálkozik valamivel, 

de jelen körülmények között a legjobb próbálkozás is hasztalan lett 
volna. Ha sikerülne is elvennie a pisztolyt Fedorától, kizárt, hogy 
Bajusz ellen tudná fordítani, mielőtt az lelövi vagy őt, vagy Esperanzát. 

Kénytelen lesz kivárni és figyelni. Tudta, hogy mire készül Fedora és 
Bajusz. Nem azért bérelték fel őket, hogy meghívják egy fagylaltra, 
vagy cowboytáncra tanítsák, de még csak arra sem, hogy összeverjék. 
Ezúttal nem. 

– Őt engedjétek el! – kérte Myron. – Neki semmi köze ehhez. 
– Tovább! – felelte Fedora. 
– Rá nincs szükségetek. 
– Mozgás! 
Bajusz először szólalt meg. 
– Lehet, hogy később egy kis társaságra fogok vágyni – vigyorgott. 

Aztán megtorpant, és jobbról Esperanza arcába nyomta a pisztolyt, 
miközben a bal oldalt megnyalta – ténylegesen megnyalta – nedves 
nyelvével, pont úgy, ahogy a tehén szokta a borját. Esperanza 
megdermedt. Bajusz Myronra nézett. – Valami gondod van ezzel, öreg? 

Myron tudta, hogy ezen a ponton a szavak vagy feleslegesek 
lennének, vagy egyenesen ártana velük. Inkább befogta a száját. 

Befordultak egy sarkon. A szemét elviselhetetlenül bűzlött. A szűk 
sikátor mindkét oldalán legalább másfél méter magasra halmozva állt. 
Fedora gyorsan felmérte a területet. Elhagyatottnak tűnt. 

– Menj! – mondta, és még egyet taszított Myronon a pisztollyal. – A 



sikátor végébe! 
Myron úgy érezte, mintha a kivégzésére indult volna. A lehető 

leglassabban lépdelt előre. 
– Mit akarsz kezdeni a macával? – kérdezte Bajusz. 
Fedora egy pillanatra sem vette le a tekintetét Myronról. 
– Látott minket – válaszolta. – Tanúskodni tudna. 
– De arra nem béreltek fel minket, hogy őt is kinyírjuk – nyafogott 

Bajusz. 
– Szóval? 
– Szóval, ne hagyjunk kárba veszni egy ilyen spinkót – 

elmosolyodott –, főleg, ha először meg is dughatjuk. 
Bajusz felnevetett az ötletén. Fedora kimért maradt. Hátralépett, a 

fegyverét Myron hátának szegezte. Myron megfordult, hogy 
szembenézzen vele. Alig több mint másfél méter választotta el őket. 
Myron a hátsó fal előtt állt. Sehová sem menekülhetett. A legközelebbi 
ablak legalább három és fél méterre volt a talaj szintje fölött. Semmi 
mozgástér. 

Fedora felemelte a pisztolyt, és Myron arcára irányította a csövét. 
Myron nem pislogott. Egyenesen Fedora szemébe nézett. Ami egyszer 
csak már nem volt ott. Fedora szeme nem volt ott. Hiányzott a fél 
fejével együtt. 

A golyó középtől szakította le a koponyát, és nyitotta szét Fedora 
fejét,  akár  egy  kókuszdiót.  A  test  a  földre  rogyott,  a  kalap  lebegve  
lehullott utána. 

Egy dum-dum golyó. 
Bajusz felvisított, és eldobta a fegyverét. Feltartotta a kezét. 
– Megadom magam! 
Myron odaszaladt. 
– Ne! Megad… 
Ám a pisztoly ismét eldördült, és Bajusz arca vörös ködpermetben 

tűnt el. Myron megtorpant, becsukta a szemét. Bajusz csatlakozott 
Fedorához a mocskos betonon. Esperanza odasietett Myronhoz, és 
szorosan átkarolta. Mindketten a sikátor bejárata felé fordultak. 

Win lépett elő, szemügyre vette a keze munkáját, mintha valami 
szobrot vizsgálgatott volna, amelyik nem igazán tetszik neki. Szürke 
öltöny volt rajta, és tökéletes Windsor-csomóval megkötött piros 
nyakkendő. Szőke haját ápolt, visszafogott frizurába fésülve, és mint 



mindig, bal oldali választékkal viselte. Bal kezében egy 44-est tartott. 
Az arca kipirult, és a szája körül alig látható mosoly játszadozott. 

– Jó estét! – köszönt Win. 
– Mióta követsz minket? – kérdezte Myron. Nem vette észre Wint, 

amikor kiléptek a fotóstúdióból. De tudta, hogy valahol ott lesz. Win 
esetében az ember egyszerűen tisztában volt ezzel. Mindig lehetett 
számítani rá. 

– Akkor érkeztem, amikor beléptetek abba a rossz hírű épületbe – 
válaszolta Win. Elmosolyodott. – Csak szerettem volna, ha a 
megjelenésem kellően drámaian hat. – Myron eleresztette Esperanzát. – 
Jobb, ha indulunk – jelentette ki Win. – Mielőtt megérkeznek a 
hatóságok. 

Némán elsétáltak a tetemektől. Esperanza reszketett. Myron sem 
érezte különösebben nagyszerűen magát. Kizárólag Winen nem látszott, 
hogy bármiféle hatással lettek volna rá a történtek. Amikor a kocsihoz 
értek, ugyanaz a kötözöttsonka-kinézetű, kövér prostituált lépett oda 
Winhez. 

– Hé, figyu, akarod, hogy leszopjalak? Ötven dolcsi. 
Win ránézett. 
– Inkább egy katéterrel szívatom ki az ondómat. 
– Oké – válaszolta a lány. – Negyven dolcsi. 
Win felnevetett, és otthagyta őt.  
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– Minden egységnek! Acre Street 118. Miniden egységnek! Acre Street 
118. 

Paul Duncan a rendőrségi rádión hallotta a hívást. Mindössze pár 
háztömbnyire járt a helyszíntől, azonban ez nem az ő körzete volt. 
Egyértelműen figyelmen kívül kellene hagynia. Ha nem ezt teszi, az 
csak érdeklődéshez és kérdésekhez vezet. Afféle kérdésekhez, hogy mit 
keresett arrafelé. 

Kezdett összeállni a kép. Fred Nickler, az erkölcstelen szennylapok 
kiadója aznap felhívta őt. Amit elmondott Paulnak, az rengeteg kérdésre 
magyarázatot adott. Nem mindenre. Közel sem. De már megértette, 
miért viselkedett úgy Jessica, amikor pár napja találkoztak. Tudomást 
szerzett Kathy képéről. Nyilván Myron Bolitar mondta el neki. 

No de honnan jutott hozzá Myron a magazinhoz? 
Nem lényeges. Nem igazán. Az számított, hogy Myron Bolitarnak 

köze volt hozzá. A pasast nem szabad alábecsülni. Jessica már 
önmagában is elég nagy púpnak számított a hátán. Most ráadásul 
Myron is mellette volt, és valószínűleg az a Win Lockwood, Myron 
pszichopata Tontója is. Paul  kapiskált  valamit  arról,  hogy  a  két  fazon  
egykor  az  FBI-nak  dolgozott.  Nem  sokáig.  Myron  és  Win  kizárólag  a  
legmagasabb kormányzati hivatalnokoknak tartoztak felelősséggel. A 
munkájukról szóló aktákat szinte mindig titkosították. De Paul hallotta a 
hírüket. Ez épp elég volt. 

Egy rendőrautó robogott el vijjogó szirénával Paul mellett. 
Valószínűleg az Acre Street 118. számú házhoz siettek. Paul 
felhangosította a rendőrségi rádiót. Minden elhangzó szót hallani akart. 

Megfordult a fejében, hogy felhívja Carolt, de mégis, mit mondhatott 
volna neki? A telefonban csak annyit árult el, hogy Nancy üzenetet 
hagyott Jessica rögzítőjén. Szóval, mit tudhatott Jessica? Hogyan 
derítette ki? 

És végül mit fognak kiszedni Carolból? 
Két mentőautó száguldott el mellette. Ezek is teljes hangerővel 

vijjogtatták a szirénát. Paul nyelt egyet. Le akart húzódni, bár a 
legszívesebben minél messzebbre szeretett volna hajtani innen. 



Paul Duncannek ismét eszébe jutott néhai barátja, Adam Culver. Aki 
halott. Meggyilkolták. Az azóta történt rengeteg esemény miatt Paulnak 
még nem jutott ideje meggyászolni őt. 

Igen, meggyászolni. 
Talán furcsának tűnhet, hogy Paul Duncan gyászolja Adam Culvert. 

Különösen akkor, ha bárki tudná, Adam mivel töltötte élete utolsó, 
felbecsülhetetlen értékű óráit. 

►►► ◄◄◄ 

Win és Myron a lakása előtt tették ki Esperanzát, amit a nővérével és az 
unokatestvérével együtt bérelt Greenwich Village keleti részén. Myron 
a bejáratig kísérte őt. 

– Jól vagy? – A nő bólintott. Az arca halálsápadt volt. A lövöldözés 
óta egyetlen szót se szólt. 

– Win… – Esperanza egy fejrázással elhallgattatta Myront. Egy teljes 
percbe telt, amíg összeszedte magát. – …megmentette az életünket. 
Szerintem ez az, ami számít. 

– Igen. 
– Viszlát reggel! 
Myron visszament a kocsihoz. Felhívta Jessicát. A lány még nem ért 

haza, ám Myronnak sikerült felébresztenie az édesanyját. Elhajtottak 
egy nonstop étkezdébe, a Hatodik sugárútra – az egyik olyan görög 
helyre, ahol az étlap hosszúsága egy Tolsztoj-regényével vetekedett. 
Win vegetáriánus volt. Salátát és sült krumplit rendelt. Myron csak egy 
diétás kólát. Egy falat sem ment volna le a torkán. 

Miután beültek az egyik bokszba, Myron rákérdezett: 
– Mi történt Chazzel? 
Win egy kosár száraz kenyér között válogatott. Az arcára nemtetszés 

ült ki, de végül kiválasztott egy kis csomag Saltine-t. 
– Mr. Landreaux a tekintélyes irodaházunkból egyenesen az Ötödik 

sugárút 466. számú épületéhez sietett – kezdte. – Lifttel felvitette magát 
a nyolcadik emeletre, melyet Roy O’Connor és a TruPro Enterprises 
bérel. Amikor a felvonóba lépett, még a markában szorongatta a veled 
kötött szerződést. Amikor visszatérvén kiszállt, a szerződést immár nem 
lehetett látni. Nem volt olyan zsebe, amelyben egy efféle dokumentum 
elfért volna. A végkövetkeztetés: Mr. Landreaux átadta a szerződést a 
TruPro valamelyik alkalmazottjának. 



– A logikád – szólalt meg Myron – egészen egyszerűen fenomenális. 
Win elmosolyodott. 
– Feltételezem, most már jobban érzed magad. – Myron vállat vont. – 

Nem  vagyunk  egyformák,  te  meg  én  –  tette  hozzá  Win.  –  Te  
kivégzésnek nevezed, amit azokkal a nyüvekkel tettem. Én 
féregirtásnak. 

– Nem kellett volna megölnöd. 
– Meg akartam ölni – felelte Win érzelemmentesen. – És kétlem, 

hogy bármelyikünk sokáig siratná őt. 
Való  igaz,  de  az  érv  nem  enyhített  Myron  lelkifurdalásán.  Nem  

szándékozott tovább feszegetni a témát. 
– Chaz hová ment a TruPróhoz tett látogatás után? 
Win kecsesen beleharapott a Saltine sarkába. 
– Mielőtt részletesebben belemennék ebbe, szeretnék rámutatni, hogy 

Mr. Landreaux-t az épületből egy nagydarab férfi kísérte ki, akire ráillik 
Aaron barátod személyleírása. Nagytermetű. Magabiztos. Sportos. Ing 
nélkül hordott öltöny. Napszemüveg, noha a nap már lenyugodott. 

– Igen, ez Aaron lehet. 
– Az utcán elköszöntek egymástól. Aaron egy limuzinba szállt be. 

Chaz Landreaux gyalogszerrel az Omni Hotelbe ment. 
– Melyik Omniba? – kérdezte Myron. Manhattanben több is akadt 

belőlük. 
– A Carnegie Hall közelében lévőbe. Landreaux az édesanyjával 

találkozott a hallban. Meglehetősen megható módon köszöntötték 
egymást. Anya és fia egymás nyakába borult. Mindketten sírtak. 

– Hmm – merengett el ezen Myron. 
Megérkezett a pincérnő a rendeléssel. Letette az ételt és az italokat, 

egy ceruzával megvakarta a fenekét, aztán visszament a konyhába. 
– És ezután hova mentek? 
– Fel. Ebédet rendeltek a szobájukba. 
Myron elgondolkozott egy pillanatra. 
– Miért utazott fel Chaz édesanyja Philadelphiából? 
– A magam részéről azt gyanítom – válaszolta Win, miközben 

kihúzott egy szalvétát a tartóból, és az ölébe terítette –, a kölcsönös 
gyötrelmük miatt, amit azért éreztek, mert Frank Ache a családja 
valamelyik tagja révén gyakorolt nyomást Chaz Landreaux-ra. 

– Emberrablás? 



Win vállat vont. 
– Nem zárható ki. Frank épp az imént küldte rád két emberét, hogy 

megöljenek. Erősen kétlem, hogy visszariadna egy gettóbeli erőszakos 
szöktetéstől. 

Csend. 
– Komoly kakába gázoltunk bele – állapította meg Myron. 
– Valóban. Túlságosan komolyba. 
Chaznek  népes  családja  volt.  Ha  Frank  tényleg  a  rokonaival  akarná  

zsarolni, nyilván az egyik testvérét vinné el. 
– Holnap lerendezzük – mondta Myron. – Találkozót beszéltem meg 

Herman Ache-kel. Két órára. A szokásos helyen. 
– Én is jelen legyek? 
– Feltétlenül. 
Win beleevett a salátájába. 
– Ugye, tisztában vagy vele, hogy nem lesz könnyű? 
– Myron bólintott. 
– Herman Ache nem szívesen avatkozik bele a fivére ügyeibe. 
– Tudom. 
Win lerakta a villáját. 
– Ha bátorkodhatnék ajánlani valamit… 
– Hallgatlak. 
– Frank Ache két profit küldött rád. Idő előtti haláluk nem fogja 

eltántorítani attól, hogy újra próbálkozzon. 
– Aha. Szóval, mit javasolsz? 
– Most szállj ki ebből! Menj bele a cserébe! Te hagyod, hogy 

megtartsák Landreaux-t. Ők visszavonják a fejedre kitűzött vérdíjat. 
– Nem tehetem meg. 
– Dehogynem. Csak nem akarod. 
– Szőrszálhasogatás. 
– Nem kell segítened neki. 
– Segíteni akarok – válaszolta Myron. 
Win felsóhajtott. 
– Még azokat is meg kell próbálnunk a megvilágosodás útjára terelni, 

akik szívesebben ülnek a sötétségben. Van már terved? 
– Dolgozom rajta. 
– Lázasan? – Myron bólintott. – Addig is – folytatta Win áruld el, mit 

tudtál meg a fényképésznél! 



Myron mindent elmesélt neki a Lucyvel való találkozásról. 
– És ki vásárolta meg a meztelen képeket? – kérdezte Win. 
– Nekem is ugyanez jutott az eszembe – felelte Myron. 
– Kicsoda? 
– Adam Culver? 
– Kathy apja? 
Myron bólintott. 
– Gondolj bele! A vevő az ötvenes éveiben járt. Minden nagyítást és 

negatívot ott rögtön meg akart venni. Semmit sem bízott a véletlenre. 
– A leányát védelmező apa? 
– Logikusnak tűnik – válaszolta Myron. 
– De Kathy már több mint egy éve eltűnt. Hogyan szerzett tudomást 

Adam Culver a fényképekről? 
– Lehetséges, hogy mindvégig tudott róluk. 
– Akkor miért várt ilyen sokáig azzal, hogy megvegye őket? 
Myron vállat vont. 
– Holnap már többet fogunk tudni. Átküldöm Esperanzát a stúdióba 

Adam fényképével, hátha Lucy felismeri. 
Win még egy falatot evett a salátából. 
– Meglehetősen különös fejlemény. 
– Igen. 
– Viszont… – Win elhallgatott, hogy lenyelhesse az ételt – …van 

valami, amit esetleg nem vettél figyelembe. Ha Adam Culver azért 
vásárolta meg a nagyításokat és a negatívokat, hogy a lányát 
védelmezze, hogyan került be végül Kathy fényképe a magazinba? 

Myron már sokat gondolkozott ezen. Épp csak választ nem tudott 
adni a kérdésre. 

A pincérnő eléjük rakta a számlát. Myron állta mindkettejük cechjét. 
Összesen 8 dollár 50-et. Mr. Nagylelkű.  Kocsival  kimentek  a  
külvárosba. Win a Central Park Westre néző San Romeróban lakott. 
Roppant elegáns cím. Épp a Hetvenkettedik utcán haladtak, amikor 
megcsörrent a kocsitelefon. 

Myron a mindenféle színekben játszó Swatch órájára pillantott. 
Esperanzától kapta ajándékba. 

Éjfél is elmúlt. 
– Meglehetősen későre jár ahhoz, hogy a kocsidban keressenek – 

jegyezte meg Win. 



Myron felvette a telefont. 
– Halló? 
A hang azonnal beleszólt. 
– Bolitar, itt Jake Courter beszél. Most rögtön tolja a seggét a 

livingstoni St. Barnabas Kórházba! 
– Mi történt? 
– Csak jöjjön ide! És csipkedje magát!  
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– Tizenegy harminc körül jött a hívás – mesélte Jake, miközben 
keresztülvezette Myront a St. Barnabas Kórház földszinti előcsarnokán. 
Jake arca semmilyen érzelmet nem árult el, a szeme kivörösödött és 
feldagadt. Sietve megkerülték a kerek recepcióspultot, és lehívtak egy 
liftet. 

– Jessica jól van? – kérdezte Myron. 
– Rendbe fog jönni – felelte a seriff. Aztán hozzátette, hogy: – 

Bárcsak ugyanezt elmondhatnám Nancy Seratról is! 
– Mi történt? 
– Megfojtották egy huzallal. – Megérkezett a lift. Jake megnyomta a 

negyedik emelet gombját. – Mivel senki sem nyitott ajtót neki, Jessica 
hátul bement. A gyilkos még nyilván ott tartózkodott. Fejbe verte 
Jessicát, aztán elmenekült. Amikor Jessica magához tért, kihívott 
minket. Én azt mondanám, kész szerencse, hogy az elkövető nem tette 
el őt is láb alól. 

A felvonó ajtaja csengőhang kíséretében kinyílt. 
– Melyik kórteremben van? – kérdezte Myron. 
– Az 515-ösben. 
Myron végigszaladt a folyosón. Befordult a sarkon. Jessica az 

ágyában feküdt hamuszürke arccal. Egy orvos állt mellette, és épp 
beadni készült neki egy injekciót. Jake is megjelent Myron mögött, 
azonban az ajtóban megállt. 

Jessica bizonytalanul megszólalt. 
– Myron? 
– Itt vagyok – felelte, és megfogta a nő kezét. Jessica kicsinek, 

törékenynek és magányosnak tűnt. – Nem foglak magadra hagyni. 
Az orvos Jessicába bökte a tűt. 
– Pihennie kell – mondta. 
– Jól vagyok – bizonygatta elhaló hangon Jessica. – Ki akarok jutni 

innen. 
– Úgy véljük, a saját érdekében itt kellene maradnia éjszakára, hogy 

megfigyelhessük. 
– De… 



– Hallgass rá, Jess! – szakította félbe Myron. – Ma éjjel semmit sem 
tehetünk. 

A gyógyszer lassan hatni kezdett. Jessica szeme rebegve lecsukódott. 
– Nancy… 
– Semmi baj – csitítgatta Myron. 
– Teljesen elkékült az arca… 
– Sss… 
Jessica öntudatlanságba merült. Myron az orvosra emelte a tekintetét. 
– Rendben lesz? 
– Felgyógyul. Úgy vélem, hogy a látvány okozta sokk jobban 

megviselte, mint a fejére mért ütés. 
Jake Myron vállára tette a kezét. 
– Jöjjön, fizetek magának egy kávét. 
– Maradni szeretnék. 
– Később visszajöhet. Előbb viszont beszélnünk kell. 
Myron lepillantott Jessicára. A nő mélyen aludt. 
– Egy ideig még nem fog magához térni – nyugtatta meg az orvos. 
Szótlanul bandukoltak végig a folyosón, aztán liftbe szálltak, és 

lementek a földszinti előcsarnokba. A helyet kórházszag lengte be: a 
fertőtlenítőszerek és a kórházi étel semmi mással össze nem téveszthető 
illata. Win időközben leparkolta a kocsit, és most a váróteremben 
ücsörgött. Felállt, amikor meglátta őket. 

– Az ott a Win nevű barátja? – érdeklődött Jake, és állával a férfi felé 
bökött. – Akiről P. T. mesélt nekem? 

– Ő az. 
– Szóljon neki, hogy maradjon itt! Négyszemközt szeretnék beszélni 

magával. 
Myron intett Winnek. Win bólintott, és visszaült, felvett egy 

napilapot, keresztbe tette a lábát. Jake végigmérte őt. 
– Tényleg annyira őrült, mint amilyennek P. T. lefestette? 
– Nagyjából. 
– Jöjjön! 
Kávét vettek, aztán kerestek egy asztalt a sarokban. 
– A helyszínelők most vizsgálják át Nancy házát. Rám csipognak, ha 

találnak valamit. 
– Tehát mit lehet tudni e pillanatban? – kérdezte Myron. 
– Nem sokat. Nancy az elmúlt pár napot Cancúnban töltötte… a 



szülei fizették be ajándékképpen, amiért lediplomázott. 
– Már közölték velük a hírt? 
Jake a fejét rázta. 
– Miután itt megbeszéltük, amit kell, rögtön átmegyek hozzájuk. – 

Csend. Jake törte meg: – Tehát hogyan keveredett bele ebbe Jessica? 
– Arra kért, hogy amit tudok, derítsek ki az édesapja haláláról. Nem 

tudta elfogadni, hogy egy félresikerült rablás során gyilkolták meg. 
Jake bólintott. 
– Úgy gondolta, hogy az örege halála valamiképp kapcsolatban áll a 

húga eltűnésével. 
– Igen. 
– Erre magamtól is rájöttem. Az akta odakint van a kocsiban. 
Myron kiegyenesedett. 
– Adam Culver gyilkossági aktája? 
– Hé, nem vagyok idióta, Bolitar. Tizennyolc hónap után nyomozni 

kezd. Miért? Nyilván az apa halála miatt. Valami összefüggést vett 
észre. De, hogy őszinte legyek, én nem látok semmi ilyesmit. Az akta 
alapján semmit. Néhány ellentmondást talán. De semmiféle 
összefüggést sem. 

– Miféle ellentmondásokat? – kérdezett rá Myron. 
– Adam Culvernek Denverben kellett volna lennie, amikor 

meggyilkolták. Egy kórboncnoki konferencián, a Hyatt Regencyben. De 
nem jelent meg ott, lekéste a reggeli járatot. 

– Az aktából kiderül, hogy miért? 
– Adam nem érezte jól magát. Ésszerű magyarázat. 
– Ezt kitől tudják? 
– A feleségétől. 
Szünet. 
– Mi még? 
– Más semmi. A bűntény helyszíne… egy csendes utca… egészen 

érdektelennek tűnt. Culvert szíven döfték. 
– Mit keresett arrafelé? 
– A feleség szerint boltba ment. 
Myron ezen elrágódott egy pillanatig. 
– Ez elég különös – mondta –, ha az ember nem érzi jól magát. 
– Aha, így könnyű megállapítani, miközben nyugodtan üldögélünk itt. 

De a zsaruknak arra kellett koncentrálniuk, hogy elkapják az utcai 



rablót. Senkit nem érdekelt holmi lekésett járat, vagy hogy ez mit 
jelenthet. 

– A gyilkosságnak voltak szemtanúi? 
– Egy sem. Az akta meglehetősen sovány. – Jake előrehajolt, és 

igyekezett fenyegetően bámulni Myronra. – Most pedig – kezdte lassan 
–, maga következik. És ne jöjjön nekem azzal a „sértheti másik érdekeit” 
szarsággal! Ezzel már elkéstünk. Valójában miért ártotta bele magát 
ebbe? 

– Már mondtam. Jessica miatt. 
Jake még jobban előrehajolt, mígnem az arcuk alig pár centire volt 

egymástól. 
– Ne szórakozzon velem! – sziszegte. – Nem vagyok vak. Látom, 

hogy  Jessica  Culver  jó  bőr.  Ne  jöjjön  nekem  azzal  a  faszsággal,  hogy  
egyszerűen elhatározta, hogy csak úgy minden mást félretesz, és segít 
neki… Ennyire nem áll az árboc. 

– Christian érdekeit is figyelembe kellett vennem – felelte Myron. 
– Ezt hogy érti? 
– Ő a legfontosabb ügyfelem. Még mindig nem tette túl magát a 

menyasszonya eltűnésén. 
Jake prüszkölésszerű hangot hallatott. 
– Ja, persze. 
– Ezzel mit akar mondani? 
– Azt – válaszolta Jake –, hogy nem veszem be, hogy Christian 

teljesen ártatlan az ügyben. 
– Nem azt mondta, hogy az ondón végzett DNS-teszt… 
– Nem azt állítom, hogy megerőszakolta a lányt. 
– Akkor mit? 
– Hogy köze lehetett hozzá – felelte Jake. – Az ügyfelének nincs 

szilárd alibije az eltűnés idejére. Azt vallotta, hogy ágyban volt tizenegy 
órakor, de ezt senki sem tudja megerősíteni. 

– Egyágyas szobája van – jegyezte meg Myron. – Mégis, ki tudná 
megerősíteni, hogy ágyban volt, ha egyszer egyedül lakik? 

– Akkor is gyanús – felelte Jake. 
– Hogyhogy? Kathy Culvert tíz után látták, amint belép a csapat 

öltözőjébe, nem? – Jake bólintott. – És tudjuk, hogy Christian tíz 
harmincig a támadáskoordinátornál volt megbeszélésen – folytatta 
Myron. – Ezt megerősítették. 



– És itt véget is ér az alibi. 
– Ezután aludni ment. Kathyt tizenegy óra körül látták csellengeni a 

kampusz túlsó végében. Nem látom a kapcsolatot. 
– Talán nincs is – hagyta rá Jake. – Viszont a lánnyal járt. Mindig a 

partner az első számú gyanúsított. És volt még valami. 
– Micsoda? 
– A csapattársai. 
– Mit kéne tudnom róluk? 
Jake megitta a maradék kávéját. Megkocogtatta a bögrét, hogy az 

utolsó pár cseppet is kihörpinthesse belőle. 
– Együttműködtek, azt hiszem, csak némelyik szörnyen 

bizonytalannak tűnt. Semmi, amibe bele tudtam volna kapaszkodni, bár 
egyik-másik idegesebbnek tűnt, mint kellene. Mintha leplezni próbáltak 
volna valamit… Mintha, de ez persze találgatás, a menő irányítójukat 
védelmezték volna a meghatározó meccs előtt… – A bökkenő csak az, 
gondolta Myron, hogy a csapatból senki sem kedvelte Christiant. A 
csapattársai semmiképp sem próbálták volna mindenáron védelmezni öt. 
Valójában épp ellenkezőleg. Akkor pedig miért lehettek idegesek? Jack 
hátradőlt a székben, és elmosolyodott, láthatóan taktikát váltott: – 
Szóval, Myron, a magam részéről roppant kedves voltam, nem igaz? Én 
mindent elmondtam, amit tudok, maga mégis visszatart valamit. Ez nem 
szép dolog. Van valami más… valami, amit még nem árult el nekem… 
és nem hagyja nyugodni… Tudja, meglátogattam Gordon 
dékánhelyettes barátunkat, ahogy javasolta. A pasas kedves és 
barátságos volt velem, egyáltalán nem felfuvalkodott seggfejként 
viselkedett. Ami nem jellemző rá. Valójában úgy vélem, hogy totálisan 
be volt szarva. Ezt mivel magyarázza? 

– Elárult valamit? 
– Ó, abszolút segítőkésznek mutatkozott. Kathy csodálatos lány volt, 

kitűnő tanuló, szorgalmas, blablabla. Hát persze. Ezenkívül azt is 
elmondta, hogy a maga exe, aki most odafent fekszik, meglátogatta őt. 
Úgy tűnik, a húga dossziéját akarta elkérni, képzelje. 

– Próbáltuk a lehető legtöbb információt begyűjteni. 
– Információt miről? 
Myron a kávéját méregette. Akár a zagy egy szennyvízcsatornában. 
– Aznap, amikor meggyilkolták, Adam Culver délelőtt meglátogatta 

Nancy Seratot. 



Jake szeme egy kissé kikerekedett. 
– Ezt honnan tudja? 
– Nancy üzenetet hagyott Jessica rögzítőjén, hogy ma este tízkor 

találkozzanak. Azt is elmondta, hogy a gyilkosság délelőttjén 
találkozott Adam Culverrel. 

– Jézusisten! – Jake a pocakján összefonta a karját. – Szóval, Adam 
Culver délelőtt meglátogatja Nancy Seratot. Valamit kiderített. Valami 
nagy horderejűt. Valami olyan nagy horderejűt, hogy lemondta miatta 
az útját. 

–  Valami  olyan  nagy  horderejűt  –  tette  hozzá  Myron  –,  hogy  
meggyilkolták miatta. 

Jake bólintott, elgondolkodott. 
– A gyilkosnak tehát meg kell szabadulnia a forrástól. 
– Nancy Serattól. 
– Pontosan. – Jake elhallgatott. – De hát órákon át faggattam azt a 

lányt. Mindenről kikérdeztem… – Elakadt a szava, az arca elkomorult. 
Myron tudta, min merenghet. Minden valamirevaló zsaru ugyanazt a 
kérdést tenné fel ilyenkor: „Elcsesztem valamit? Valamit nem vettem 
észre? Egy fiatal lánynak miattam kellett meghalnia?” 

– Ha Nancy valami ilyen horderejű információ birtokában lett volna 
–  szólalt  meg  Myron  –,  akkor  a  gyilkos  nem  várt  volna  tizennyolc  
hónapot azzal, hogy megölje. Azt hiszem, ennél bonyolultabb a helyzet. 
Szerintem Adam Culver addigra nagyjából összerakta a képet. Nancy az 
utolsó darabbal egészítette ki, egy olyan darabbal, ami önmagában 
semmit sem mondott senkinek… Adam Culver kivételével. 

– Most vigasztalni próbál? 
– Nem. Tényleg így látom a helyzetet. Ha úgy gondolnám, hogy 

elcseszte, kertelés nélkül megmondanám. 
–  Nem  látta  a  lány  holttestét  –  mondta  halkan  Jake.  –  A  megfojtott  

áldozat nem szép látvány. Az az átkozott huzal majdnem lemetszette a 
fejét. Nem szép halál, Myron. – Elhallgatott, a fejét rázta. – Miután 
láttam ezt, tudom, hogy Jessica min morfondírozhat magában, mert én 
is egyre ugyanezt a kérdést teszem fel magamnak. 

– Mit? 
– Vajon Kathy ugyanilyen sorsra jutott? – Csend. A kávéjukat 

kortyolgatták. Myroné már elhűlt, de nem érdekelte. A hideg, iszapra 
emlékeztető kávé tökéletesen illett az alkalomhoz. – P. T. mindent 



elmesélt nekem magáról – szólalt meg Jake, miután hangosan 
szürcsölve megint beleivott a kávéjába. – Azt mondta, hogy okos, és 
hogy megbízhatok magában. Nem sok emberről mond ilyet. Azt 
mondta, hogy magánál és Winnél ügyesebbeket nem ismer. Kissé 
túlzottan öntörvényűek, de jelen pillanatban ez jól jön nekem. Zsaru 
vagyok. Be kell tartanom a szabályokat. Maguknak nem. Így sokkal 
többet elérhetnek. Ez itt az én körzetem, és nem vagyok hajlandó a 
seggemen ülni, mint valami kibaszott statiszta. – Az asztalra rakta a 
kezét. Vaskos, kérges ujjain nem viselt gyűrűt. – Tehát azt szeretném, 
ha most mindent elmondana nekem, Myron. Most rögtön. Csak maga 
meg én. Nem fog kiszivárogni, a szavamat adom rá. Semmit se tartson 
vissza! Megértette? – Myron bólintott. – Szóval lökjed, fiú! Csupa fül 
vagyok. 

Myron elővette a magazint, és átnyújtotta Jake-nek. 
– Az egész ezzel kezdődött.  



› 28 ‹ 

A  reggeli  lapok  nem  írtak  Nancy  Serat  haláláról,  ám  a  rádióban  
rendőrségi forrásokra hivatkozva hírt adtak egy meggyilkolt nőről. 
Csupán idő kérdése. Myron a 280-as úton indult el keleti irányban, 
hogy a New Jersey-i autópályán északnak forduljon. Mintha Nyugat-
Bejrúton vezetne keresztül egy jobb napon. A problémát az jelentette, 
hogy ez az egy út határozta meg az emberek New Jersey-ről kialakított 
képét. Mintha egy nő szépségét a lábmérete alapján ítélték volna meg. 

Billy Joel szólt a rádióból, épp azt énekelte, hogy: „Olyannak 
szeretlek, amilyen vagy.” Könnyű ilyeneket mondani, merengett el 
Myron, ha az ember nejét Christie Brinkley-nek hívják. 

A 16W jelű kijárat egyenesen a meadowlandsi parkolóba vezetett. 
Nincs semmi baj a gyilkossággal meg a cselszövéssel, csak hát a pénzt 
az ügynökösködés hozta a konyhára. Otto Burke-kel kellett tárgyalnia. 
Otto választ várt a Christian szerződését illető követeléseire. Myron 
megfogalmazott egyet neki. 

Az egész éjszakát Jessica kórházi szobájában töltötte, próbált 
kényelmesen elhelyezkedni a középkori kínzóeszközként úgyszintén 
használható székben. De nem zavarta. Szívesen figyelte, ahogy a nő 
alszik. Kellemes emlékeket idézett fel benne. Mindig is abban 
reménykedett, hogy alszanak még együtt, habár nem egészen az elmúlt 
éjszakához hasonló helyzetre gondolt. 

Jess két órával ezelőtt ébredt fel. Harapósan. Morcosan. 
Követelőzően. Egyszóval önmagaként. Mielőtt az öccse, Edward 
hazavitte őt, Myron elmondott neki mindent, amit megtudott – 
elsősorban a Lucy stúdiójába tett látogatásról beszélt. Jess adott neki 
egy fényképet az édesapjáról, hogy megmutathassa Lucynek. Myront 
meglepte, hogy Jessica a tárcájában tartott egyet. Ám még jobban 
meglepte, amikor egy szemvillanásnyi időre megpillantott egy négy 
évvel korábban, nyáron készült fotót – amit Jessica igyekezett gyorsan 
átugrani. Myron mégis meglátta, és pontosan fel tudta idézni a 
pillanatot, amikor készült. A Martha’s Vineyardban töltött utolsó 
hétvégét. Ők ketten. Lebarnultan, boldogan, kipihenten. Kerti grillsütés 
Win nyaralójában. A tetőpont az elkerülhetetlen zuhanás előtt. 



Myronnak  nem  nyílt  alkalma  átöltözni.  Úgy  nézett  ki,  mint  aki  egy  
szennyeskosár fenekén töltötte az éjszakát. 

Otto a Titans Stadion félemeletén lévő tulajdonosi páholyban várt rá. 
Larry Hanson is vele volt. Otto vézna kézfogással és széles mosollyal 
üdvözölte Myront. Mr. Napsugár. Larry kurtán odaintett neki. Nem 
nézett Myron szemébe. Nem csoda. Larry Hanson kemény fickó volt, 
mi több, brutális állat, azonban igyekezett tisztességesen játszani. Nem 
szívelte a csalást, és egyáltalán nem tetszett neki az, amit most Otto 
művelt. Voltaképp úgy tűnt, mintha a legszívesebben beleolvadt volna a 
falba. 

– Parancsolj, Myron – mondta Otto, és széttárta a karját, akár Carol 
Merrill a tévésorozatban –, foglalj helyet, ahol csak kedved tartja. 

– A vendégszeretet magasiskolája. 
– Igyekszem, Myron. Köszönöm, hogy megjegyezted. 
– Szarkazmus, Otto. Szarkazmusnak hívják. 
Otto hervadatlanul mosolygott. Kecskeszakálla pontosan 

ugyanolyannak mutatkozott, mint mindig, sosem sűrűbb, sosem ritkább. 
Nyilván mindennap nyírja, állapította meg magában Myron. A pálya 
irányába néző két székre ültek le. Az ötvenyardos vonalnál. A 
szurkolók ölni tudnának ezekért a helyekért. Odalent a játékosok 
szétszóródva melegítettek a pályán. Myron kiszúrta Christiant, aki épp 
az oldalvonal felé ballagott. Sisakkal a kezében, büszke fejtartással. 
Christian  nem  tudott  Nancy  Serat  haláláról  –  a  lány  kilétét  még  nem  
tették közzé –, de a sajtó hamarosan le fogja rohanni a fiút. Myron csak 
bizonyos határig tudta megvédeni őt, habár reménykedett benne, hogy 
Christian leszerződtetésének híre valamelyest elvonja a figyelmet a 
gyilkosságról. 

– Akkor tehát – csapta össze a kezét Otto –, készek vagytok aláírni? 
Odalent, a pályán Christiant épp egy csapat hosszú hajú férfinak 

mutatták be. Myron egy MTV-videóról ismerte a fazonokat. Az Otto 
Records legújabb felfedezettjei voltak. Egy StillLife nevű csapat. Jó 
hangzás, de nagyjából annyi tehetség szorult beléjük, mint, mondjuk, a 
Csöcsfoltba. 

– Persze – felelte Myron. – A leghőbb vágyunk. 
– Nagyszerű. Épp kéznél van egy toll. 
– Az tényleg kapóra jön. Épp kéznél van a szerződésem. – 

Átnyújtotta Ottónak. Otto gyorsan átfutotta. A szája mosolygott, 



azonban rosszalló tekintettel meredt a papírra. Átadta Larry Hansonnak. 
–  Kissé  zavarban  vagyok,  Myron.  Ez  ugyanúgy  néz  ki,  mint  a  

legutóbbi ajánlat. 
– Micsoda megfigyelőkészség, Otto. 
– Azt hittem, egyezségre jutottunk. 
– Így is van. Itt a megegyezés. 
– Szerintem elfeledkeztél… – egy pillanatra elhallgatott, a megfelelő 

szót kereste – …Christian hirtelen leértékelődéséről. 
– Úgy beszélsz róla, mint valami valutáról. 
Otto  felnevetett.  Odapillantott  Larryre,  mintha  azt  mondaná,  te  is  

nevess velünk. Larry csupán egy mosolyt tudott kipréselni magából. 
– Jól van, Myron, ezzel nem vitatkozom. Bizonyos fokig 

mindannyian árucikkek vagyunk. Az ügyfeledet viszont jelenleg 
alacsonyabb árfolyamon jegyzik a dollárhoz képest. 

– Szép tőled, hogy megmaradtál ugyanannál a metaforánál, Otto, 
azonban én nem így látom a helyzetet. – Myron Larry Hansonra nézett. 
– Hogy játszik a fiú, Larry? 

– Hát, még korai lenne véleményt mondani – felelte a torkát 
köszörülve Larry. – Ennyire rövid idő után nem sokat lehet 
megállapítani. 

– De ha osztályoznod kellene az eddigi teljesítményét? 
Újabb torokköszörülés. 
– Maradjunk annyiban – hangzott a válasz –, hogy Christian játéka 

nem okozott csalódást. 
– Tessék – mondta Myron, és Ottóéhoz hasonlóan széles mosolyra 

húzta a száját. – Az értéke sokkal inkább megnőtt a pályán mutatott 
teljesítménye alapján. Most már ízelítőt kaptál abból, hogy mire képes. 
Nem hiszem, hogy leverhetnéd az általunk kért árat. 

Otto  felállt,  bólintott.  A  háta  mögött  összekulcsolta  a  kezét,  és  a  
bárhoz lépett. 

– Kérsz valamit inni, Myron? 
– Yoo-hoo van? 
– Nincs. 
– Akkor semmit. 
Otto öntött magának egy 7 Upot. Larry Hansontól nem kérdezte meg, 

kér-e bármit is. 
– Elismerem – kezdte Otto –, hogy Christian eleddig lenyűgözően 



játszott, habár emlékeztetnem kell téged, Myron… és téged is, Larry… 
hogy óriási a különbség az edzés és a mérkőzések között. Aközött, hogy 
miképpen teljesít egy sportoló gyakorláskor és éles helyzetben, nyomás 
alatt. – Myron és Larry összenézett. A pillantásukból azt lehetett 
kiolvasni, hogy: „Fennhéjázó segg.” – De azt is hadd tegyem még 
hozzá – folytatta Otto –, hogy a termékünk nem kizárólag a 
teljesítményből áll. Ha, példának okáért, a csapatunk megnyerné a 
Super Bowlt, ugyanakkor komoly kábítószer- vagy szexbotrányba 
keveredne, a termék összértéke csökkenne. 

– Ezt grafikonon is tudnád szemléltetni? – kérdezte Myron. – Nem 
vagyok biztos benne, hogy pontosan értem. 

–  Azt  jelenti  –  felelte  Otto  –,  hogy  az  erkölcstelen  kiadványban  
megjelent fotó miatt Christian kevesebb pénzt ér nekünk. 

– A fénykép nem őt ábrázolja. 
– A menyasszonyát. 
– A volt menyasszonyát. 
– A menyasszonyát, aki titokzatos körülmények között eltűnt. 
– Christiannel hajlandóak vagyunk kockáztatni – jelentette ki Myron. 

– Kis példányszámú folyóiratban jelent meg. Nem került a nagyobb 
nyilvánosság elé. Szerintünk nem is fog. 

Otto kortyolt egyet a 7 Upjából. Láthatóan ízlett neki, még egy 
„aaah”-t is hozzátett, amikor elvette a szájától, mintha reklámfilmet 
forgatna. 

– A sajtó tudomást szerezhet róla. 
– Nem hinném – ellenkezett Myron. – Megbeszéltem Christiannel. 

Mindketten ugyanúgy vélekedünk erről. 
– Akkor mindketten bolondok vagytok. 
Az álarc egy pillanatra lehullott. 
– Hé, Otto, ez nem volt szép tőled. 
A maszk visszacsúszott, simán, akár egy elektromos kocsiablak. 
– Hadd emlékeztesselek az e témában folytatott legutóbbi 

beszélgetésünkre, Myron. Talán tudsz követni. Úgy volt, hogy fogod a 
megállapodásunkat, és egyharmadával lejjebb viszed az árat. Ha nem 
teszed meg, Ms. Culver képe nyilvánosságra kerül, ezáltal tönkreteszi 
az ügyfeled reklámkarrierjét. 

– De ő semmit sem csinált, Otto. Ez csak Kathy Culver fényképe. 
– Nem érdekes. A reklámcégek ódzkodnak a vitára lehetőséget adó 



problémák szelétől is. Vésd az eszedbe, Myron: az üzletben a látszat 
sokkal fontosabb a valóságnál. 

– Látszat kontra valóság – ismételte Myron. – Ezt fel kell írnom. 
Otto elővette a saját szerződését. 
– Írd alá! – mondta. – Most rögtön. 
Myron csak mosolygott rá. 
– Írd alá, Myron, különben tönkreteszlek! 
– Nem hinném, Otto. 
Myron nekilátott, hogy kigombolja az ingét. 
– Mégis, mit csinálsz? 
– Ne izgulj be nagyon, Otto! A harmadik gomb után abbahagyom. 

Mindössze annyira gombolom szét, hogy ezt láthasd. – A melléhez 
szalagozott mikrofonra mutatott. 

– Mi az ördög… 
– Bedrótoztam magam, Otto. Az övembe dugott magnóba van 

becsatlakoztatva. Nyilvánosságra hozhatod a képet, ez tőled függ. Lehet, 
hogy ártani fog Christiannek, lehet, hogy mégsem. Cserébe viszont 
nyilvánosságra hozom ezt a hangfelvételt. Ezenkívül a Christiannek 
okozott bevételkiesések miatt olyan kártérítési pert akasztok a nyakadba, 
amit megemlegetsz, és azt is elintézem, hogy börtönbe kerülj 
kényszerítésért és zsarolásért. – Myron elmosolyodott. – Mindig is 
szerettem volna egy lemeztársaságot. A csajok bírják az ilyet, ugye, 
Otto? 

Otto hűvösen nézett vissza rá. 
– Larry? 
– Tessék, Mr. Burke. 
– Vedd el tőle azt a kazettát! Ha kell, erőszakkal. 
Myron Hansonra pillantott. 
– Nagydarab fickó vagy, Larry – mondta neki Myron. – És tudom, 

hogy a legkeményebb védő voltál a foci történetében. De ha felállsz 
arról a székről, akkor az egész testedet gipszbe fogják rakni. 

Larry Hanson csak bólintott. Nem félt, azonban nem is mozdult. 
–  Ketten  vagyunk  –  noszogatta  Otto.  –  A  biztonsági  őröket  is  

iderendelhetem. 
– Nem hinném, Mr. Burke. – Larry már-már mosolygott. – És azt se 

hinném, hogy pár biztonsági őrtől különösebben beijedne. Ugye, Myron? 
– Nem valószínű. 



– Szerintem jobb lenne aláírnunk a szerződését, Mr. Burke. Mindenki 
ezzel járna a legjobban. 

– Még egy sajtóközleményt is megfogalmaztam – tette hozzá Myron. 
– Az áll benne, hogy Christian rendkívüli módon örül, hogy egy ennyire 
kiemelkedő és nagyhírű csapatban játszhat, mint a Titans. 

Otto elgondolkodott egy pillanatra. 
– Ha aláírom – mondta –, átadod a kazettát? 
– Szó sem lehet róla. 
– Miért nem? 
– Te megtartod a magazint, én pedig megtartom a kazettát. Fogd fel 

az elrettentő eszközeink közötti egyensúlyként! Akár a hidegháborúban. 
– De a szavamat adom, hogy… 
– Kérlek, Otto, fáj, ha nevetek. 
Otto elgondolkozott egy pillanatra. Megrendítette a váratlan 

fejlemény, mindazonáltal nyugodt maradt. Egy ilyen idős pasas nem jut 
ilyen magasra, ha nem tanul meg elviselni néhány csapást. 

– Myron? 
– Tessék. 
– Elmondani sem tudom, mekkora megtiszteltetés a Titans 

csapatának, hogy soraiba fogadhatja Christian Steele-t, a jövő 
irányítóját. 

– Itt írd alá, Otto! 
– Lekötelezel, Myron. 
– Nem, Otto. Te kötelezel le engem. 
Otto aláírta. Myron és Otto kezet ráztak. A szerződés megköttetett. 
– Közösen tartsunk sajtótájékoztatót, Myron? 
– Csodás ötlet, Otto. 
– Odalent találsz zuhanyozót. Intézkedem, hogy hozzanak 

borotválkozófelszerelést, ha gondolod. 
– Igazán kedves tőled. 
Otto mosolya ismét megjelent. A pasas nem maradt sokáig lent, ha 

rászámoltak. Felemelte a telefonját. 
– Christian Steele leigazolt hozzánk – szólt bele a kagylóba Otto. 

Aztán hátrafordult, és Myronra kacsintott. – A legmagasabb fizetéssel, 
amit kezdő valaha kapott. 

Myron visszakacsintott, és a felemelt hüvelykujjával jelezte, hogy 
minden oké, örök barátok. Az órájára pillantott. Még lesz elég ideje, 



hogy lezuhanyozzon, és megtartsák a sajtótájékoztatót, mielőtt 
visszaindul a városba, hogy Herman Ache-kel találkozzon. 

Fogalma sem volt, hogyan fogja megoldani a gonosz Ache testvérek 
problémáját, de dolgozott rajta. Lázasan.  



› 29 ‹ 

Jessica tíz órakor érkezett meg a ridgewoodi házba. Reggel az orvos 
még el akart végezni néhány vizsgálatot. A lány nem engedte. Végül 
kompromisszumot kötöttek: Jessica megígérte, hogy még a héten 
felkeresi a dokit valamikor a rendelőjében. Edward teljes csendben vitte 
őt haza a kocsijában. 

Amikor megérkeztek, Jessica észrevette, hogy az édesanyja kocsija 
nem  áll  kint  a  felhajtón.  Remek. Mivel nem különösebben lett volna 
kedve ahhoz, hogy még egy hisztériázó anyát is elviseljen, Jessica 
hazafelé kikötötte, hogy senki se áruljon el neki semmit az éjszakai 
incidensről: „Anyának épp elég a maga baja. Felesleges szükségtelenül 
felizgatni.” 

Jessica egyenesen a dolgozószobába ment. Az édesapja titokban 
készült valamire, ez egyértelmű volt. Túl sok furcsaság történt ahhoz, 
hogy ez ne legyen igaz. A halála napján délelőtt elment Nancy Serathoz. 
Kihagyott egy denveri kórboncnoki konferenciát, mert nem érezte jól 
magát – amihez hasonlót soha nem tett volna. Ráadásul minden jel 
szerint megvásárolta Kathy pucér fényképeit. 

Nem kellett Sherlock Holmesnak lenni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, 
valami nem stimmel itt. 

Jessica felkattintotta a sínlámpát, amelyet egy kissé túl erősnek talált. 
Letompította a fényét. Odalent Edward a konyhában nyitotta ki épp a 
hűtőszekrény ajtaját. 

Jessica nekilátott végigkutatni az apja fiókjait. Fogalma sem volt, mit 
keres. Talán egy kis dobozt, a tetején „NYOMRA VEZETŐ JEL” 
felirattal. Ez jól jönne. Igyekezett nem felidézni magában Nancy Seratot, 
a rettenetbe merevedett, elkékült arcot, de a látomás folyton előtte 
lebegett. Próbált kellemesebb dolgokra gondolni, például arra, hogy 
amikor felébredt, Myront pillantotta meg összehajtogatott tagokkal 
maga mellett a széken, mintha csak a Cirque du Soleil egyik 
gumiembere lett volna. Az emlék mosolyt csalt az arcára. 

Az aktafiókban rátalált egy „PSZ” feliratú dossziéra. Az apja Merrill 
Lynchnél vezetett pénzforgalmi számlájára. Előhúzta. A PSZ-
számlakivonat különös szépségű pénzügyi eszköz. Minden egy helyre 



kerül: a részvények, a kötvények, más vagyonrészek, csekkek, Visa 
hitelkártyatranzakciók. Jessicának szintén volt egy. 

Ellenőrizte a legutóbbi számlakivonaton szereplő terheléseket és 
jóváírásokat. Semmi szokatlan. A gondot az jelentette, hogy a 
számlakivonaton utolsóként három héttel ezelőtti tételek szerepeltek. 
Jessicának valami frissebbre volt szüksége. 

Az utolsó oldalra hajtott. A lap alján az állt: 

A MERRILL LYNCHNÉL VEZETETT SZÁMLASZÁMÁBAN 
BETŰ IS SZEREPEL. KÉRJÜK, HOGY A 9-8-2-3-3-4 

SZÁMSORT HASZNÁLJA AZONOSÍTÓKÉNT A PSZ-ADAT 
LEKÉRÉSEKOR 

PSZ-ADAT. A 800-as telefonvonal.  Jessica  ezt  használta  a  saját  
számlájához, valahányszor eltérést talált. Feltárcsázta a számot, és 
azonnal meghallotta a rögzített hangot: „Üdvözöljük a Merrill Lynch 
Pénzügyi Szolgáltató Központban. Adja meg a Merrill Lynchnél 
vezetett számlájának számát vagy az azonosítót! 

Jessica beütötte a számot. 
„Válassza ki a kívánt szolgáltatást! Bármikor megszakíthatja a hívást. 

A pillanatnyi számlaegyenleg és hitelkeret lekéréséhez nyomja meg az 
egyes gombot! A csekk-kiegyenlítéssel kapcsolatos információkhoz 
nyomja meg a kettes gombot! A legfrissebb jóváírások lekérdezéséhez 
nyomja meg a hármas gombot! A legfrissebb hitelkártya-tranzakciók 
lekérdezéséhez nyomja meg a hatos gombot!” 

Jessica  úgy  döntött,  hogy  a  terhelésekkel  kezdi,  aztán  ellenőrzi  a  
csekkeket. Megnyomta a hatost. 

„A Visa kártyáján 28 dollár 50 cent összeget zároltak május 
huszonnyolcadikán – mondta a hang. – A Visa kártyáján 14 dollár 70 
cent összeget zároltak május huszonnyolcadikán.” 

A gép nem közölte, honnan származtak a levonások. Ugyanez igaz a 
csekkekre is. Pusztán az összegek ismeretével nem sokra megy. 

„A Visa kártyáján 3478 dollár 44 cent összeget zároltak május 
huszonhetedikén.” 

Jessica megdermedt. Háromezer dollárt? Mire? Letette. Megnyomta 
az újrahívás gombját. 

„Válassza ki a kívánt szolgáltatást!” 
Ezúttal  a  nullás  gombot  nyomta  meg,  hogy  személyesen  egy  



ügyintézővel beszélhessen. 
– Jó reggelt! – csicseregte egy kellemes női hang. – Miben segíthetek? 
– Egy több mint háromezer dolláros tételt szeretnék ellenőrizni a 

Visa hitelszámlámon. Megtudhatnám, hol terhelték a számlára az 
összeget? 

– Megadná, kérem, a számlaszámát? 
– 9-8-2-3-3-4. 
A háttérben billentyűkopogás hallatszott. 
– Megtudhatnám a nevét? – kérdezte az ügyintéző. 
Jessica a számlakivonatra pillantott. Hála Istennek, közös számla volt. 
– Carol Culver – válaszolta. 
– Egy pillanat, Mrs. Culver. 
Megint kopogás. 
– Igen, meg is van. 3478 dollár 44 cent, a manhattani Eye-Spy 

shopban. 
Eye-Spy? Mi az ördög folyhatott itt? 
– Köszönöm – mondta Jessica. 
– Még valami, Mrs. Culver? 
– Igen. A férjemmel egy személyi számítógépen tároljuk minden 

feljegyzésünket, de sajnos elromlott a lemez. Meg tudná adni a 
legfrissebb csekkek adatait, amelyeket ráterheltek a számlámra? 

– Természetesen. 
Megint kopogás. 
– 119. számú csekk 295 dollárról a Volvo Fináncé nevére kiállítva 

május huszonötödikén. 
Kocsirészlet. 
– 118. számú csekk 649 dollárról a Getaway Realty nevére kiállítva 

szintén május huszonötödikén. 
Ne ejtsd le a telefont! 
– Getaway Realtyt mondott? 
– Igen, pontosan. 
– Lehet tudni a címüket? 
– Sajnos ez az információ nincs a birtokunkban. 
Végigmentek az abban a hónapban kiállított többi csekken. Semmi 

szokatlan. Jessica megköszönte a nőnek a segítséget, majd letette a 
kagylót. 

649 dollár a Getaway Realtynek? 3478 dollár 44 cent az Eye-Spynak? 



Egyre gyanúsabb volt a dolog. 
Edward kopogott be az ajtón. 
– Szia – köszönt. 
– Szia. 
A fiú leszegett tekintettel lépett be az édesapja dolgozószobájába. 
– Sajnálom, ami pár napja történt – mondta Edward. Párszor 

pislantott, elbűvölő szempillái fel-le jártak. – Amiért úgy kirohantam 
ellened. 

– Semmi vész. 
– Érzékeny pontra tapintottál rá – magyarázta a fiú. – Azzal, hogy 

feltetted azokat a kérdéseket, meg minden. 
– Fel kellett tennem őket – felelte Jessica. – Szerintem minden 

összefügg.  Ami  Kathyvel  történt.  Ami  apával  történt.  Amitől  Kathy  
megváltozott. 

Edward arca megrándult a „megváltozott” szó hallatára. Aztán 
megrázta a fejét. Az aznapra kiválasztott pólóját Beavis és Butthead 
díszítette. 

– Tévedsz – mondta. – Annak semmi köze ahhoz, ami történt vele. 
– Lehet – ismerte el Jessica. – Csak úgy deríthetem ki, ha elmeséled. 
– Nem szívesen beszélek róla. Fájdalmas. 
– A nővéred vagyok. Megbízhatsz bennem. 
– Sosem kerültünk igazán közel egymáshoz – mondta ki kereken a 

fiú. – Nem úgy, mint te meg Kathy. 
– Vagy te meg Kathy – tette hozzá Jessica. – De ettől még szeretlek. 
Jessica kivárt. 
– Nem tudom, pontosan hol kezdjem – tétovázott Edward. – Akkor 

kezdődött, amikor Kathy utolsóéves volt a gimnáziumban. Épp akkor 
költöztél Washingtonba. Én a Columbiára jártam. A kampuszon kívül 
béreltünk lakást Matt barátommal. Emlékszel rá? 

– Hát persze. Kathy két évig járt vele. 
– Majdnem háromig – javította ki Edward. – Matt és Kathy mintha 

egy másik századból kerültek volna ide. Három évig jártak, és Matt 
nem jutott, hogy is mondjam, a nyakánál lejjebb, ha érted, mire célzok. 
És  nem  azért,  mert  nem  próbálkozott.  Mattnél  korrektebb  srácot  nem  
ismerek, de ez még nem jelentette, hogy időnként ne tett volna kísérletet 
rá. Kathy mindig megálljt parancsolt neki. – Jessica bólintott, jól 
emlékezett erre. Kathy akkoriban még megosztotta vele a titkait. – 



Anya szerette Mattet – folytatta Edward. – A legnagyszerűbb srácnak 
tartotta. Gyakran áthívta hozzánk teázni, mint valami Üvegfigurákból 
vett jelenetben… Az udvarló kiül a verandára a legkisebb lánnyal. Apa 
is kedvelte őt. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Azt 
tervezték, hogy egy év múlva megtartják az eljegyzést, aztán 
összeházasodnak, miután Kathy lediplomázott, akár a tipikus amerikai 
szerelmes történetekben. Aztán egyik nap Kathy felhívta Mattet, és 
egyszerűen kidobta őt. Bármiféle magyarázat nélkül. Matt megdöbbent. 
Próbált beszélni vele, de Kathy abba sem ment bele, hogy találkozzanak. 
Én is próbáltam beszélni vele… Egyszerűen lerázott. Aztán mindenféle 
pletykák kezdtek terjengeni róla. 

Jessica felkapta a fejét. 
– Miféle pletykák? – kérdezte. 
– Olyanok – préselte ki magából Edward –, amilyeneket egy báty 

nem szívesen hall a húgáról. 
– Ó. 
– Ennél sokkal rosszabbról van szó. A srácok megállás nélkül 

szapulták. Valaki végül megtalálta Prűd kisasszony erényövének 
kulcsát, mesélték, és már senki sem tudta visszazárni. Még verekedtem 
is velük. A szart is kiverték belőlem, amiért védeni próbáltam Kathy 
becsületét. – A „becsület” szót úgy köpte ki, mintha undorította volna 
az íze. – Itthon is teljesen megváltozott. Többé nem járt el misére. Azt 
hittem, anya agyvérzést fog kapni… Tudod, mennyire komolyan veszi 
az ilyesmit… – Jessica bólintott. Túlságosan is jól tudta. – …De egy 
szót se szólt. Kathy egyre többször kimaradozott. Egyetemi bulikra járt. 
Előfordult, hogy másnapig nem is jött haza. 

– Anya nem próbálta megakadályozni ezt? – kérdezte Jessica. 
– Nem tudta, Jess. Hihetetlen volt… Kathy mindaddig tartott tőle. 

Most meg, mintha rátalált volna a kriptonitra… Anya számára 
érinthetetlenné vált. 

– Na és apa? 
– Ő sosem bánt vele olyan szigorúan, mint anya, te is tudod. Ő 

mindenkinek a pajtása akart lenni, nem a mumus. De Kathy furcsamód 
közelebb került apához ebben az időszakban. Apát felvillanyozta a 
hirtelen  jött  figyelem.  Szerintem  attól  félt,  hogy  ha  kemény  kézzel  
megszabná neki, mit tehet, és mit nem, azzal eltaszítaná magától Kathyt. 

Ez jellemző volt az apjára. 



– Te mit csináltál? – kérdezte Jessica. 
– Számon kértem a viselkedését. 
– És Kathy mit mondott? 
– Gyakorlatilag semmit. Nem tagadta, és nem is ismerte be. Csak állt 

ott, és titokzatosan mosolygott. Azt mondta, nem érthetem, és hogy naiv 
vagyok. Naiv. El tudod hinni, hogy Kathy bárkit naivnak nevez? 

Jessica elgondolkozott ezen egy pillanatra. 
– De ez még nem magyarázza meg, mi indította el ezt az egészet. 

Hogy eleve mi változtatta meg őt… 
Edward szóra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. Széttárta a 

kezeit, majd visszaejtette őket maga mellé, mintha túl nehezek lettek 
volna. Alig hallhatóan felelt. 

– Anyával állt valahogy kapcsolatban – felelte. 
– Mi történt anyával? 
– Nem tudom. Szerintem anya tudja. Kathy eltávolodott tőled és 

tőlem is. De továbbra is szeretett minket. A java része anyára zúdult. 
Jessica hátradőlt az édesapja székében, és az öccse utolsó 

megjegyzésén morfondírozott. 
– Azt tudtam, hogy Kathy megváltozott az utolsó pár évben, viszont 

arról fogalmam se volt, hogy… – Nem fejezte be a mondatot. 
– De véget ért, Jess. Neked is emlékezned kell erre. 
– Mi ért véget? – kérdezte Jessica. 
– Ez az állapot, amibe Kathy került. Ezért nem hiszem el, hogy köze 

lenne az eltűnéséhez. Mire Kathy eltűnt, ez az egész már a múlté volt. 
– Hogy érted, hogy a múlté? 
– Visszaváltozott. Persze, nem úgy értem, hogy vasárnaponként 

megint templomba kezdett járni, vagy megint jóban lett anyával. Bármi 
vetkőztette is ki önmagából, végül megszűnt. Kathy lassan megint 
magára talált. Szerintem Christiannek ebben sok érdeme lehetett. 
Bizonyára ő rántotta vissza őt a szakadék széléről. Kathy egyszerre 
felhagyott a ribanckodással. Ahogy felhagyott még a drogozással, az 
ivással, a bulizással és más dolgokkal is. Még a mosolya is visszatért 
kicsit. 

Jessicának eszébe jutott Kathy bizonyítványa. A rettenetes jegyek a 
gimnázium utolsó évében. Aztán a hirtelen visszatérés a kitűnő 
eredményekhez az első egyetemi év második szemeszterében… amikor 
összeismerkedett Christiannel. Ez egybevágott mindazzal, amit Edward 



most elmesélt neki. 
Tehát a múlt érdektelen lenne? Vajon Kathy életének ezt a szakaszát, 

ahogy Edward kijelentette, valóban maga mögött hagyta? Talán. De 
Jessicának kétségei támadtak efelől. Ha a múltra valóban fátylat lehetett 
borítani, miért jelent meg Kathy képe egy pornográf magazinban? És ez 
természetesen az egész ügy központi kérdéséhez vezetett vissza: eleve 
mi változtatta meg Kathyt? 

Jessica még mindig nem tudta. Csakhogy már volt ötlete rá, ki 
tudhatja.  



› 30 ‹ 

Myron számtalan dolgot fel tudott volna sorolni, amit jobban élvezett 
volna a Herman Ache-kel való találkozásnál. Például, hogy 
grépfrútkanállal kivájatja a szemét. 

–  Hallottam  a  sajtókonferenciát  a  rádióban  –  szólalt  meg  Win.  A  
versenyautó-zöld Jaguar XJR teteje le volt húzva. Csak idő kérdése volt, 
hogy egy bogár a fogai közé ékelje magát. – Feltételezem, Christian 
elégedett volt az ügylettel. 

– Rendkívül. 
– A sajtó még mindig nem kapta fel a Nancy Serat-ügyet. 
– Jake egyelőre nem hozta nyilvánosságra a nevét. Amint megteszi… 
– Indulhat a buli. 
– Pontosan. 
– Christian tudja már? – kérdezte Win. 
– Még nem. Annyira átkozottul örült… Egy darabig még nem 

akartam elrontani a kedvét. 
– Figyelmeztetned kellene. 
– Meg fogom tenni. Jake megígérte, hogy abban a pillanatban szól, 

ha értesítik a sajtót. 
– Úgy tűnik, kedveled ezt a Jake-et – jegyezte meg Win. 
– Jó ember. Megbízhatunk benne. 
Win megmozgatta az ujjait, újra rámarkolt a kormányra, gázt adott. 
– Hatósági közegekben nem bízom – jelentette ki Win. – Így 

biztonságosabb. 
A kocsi már egészen gyorsan száguldott. A West Side sztrádát nem 

ekkora sebességekhez tervezték – a négysávos autópályán húsz 
méterenként közlekedési lámpa állt. Emellett az „éppen zajló” építési 
munkálatok sem segítettek, amelyek emberemlékezet óta folytak már. A 
történelemkönyvekben az állt, hogy Peter Minuit, a hollandus, aki 
1626-ban megvásárolta Manhattant az indiánoktól, gyakorta 
panaszkodott az Ötvenhetedik utca környéki forgalmi fennakadásokra. 

Ám mindez nem tudta elrettenteni a gázpedálra szorított erőteljes 
lábat. A Javits Center elmosódó foltként rohant el mellettük. De 
voltaképp a Hudson folyó is. 



– Parányit le tudnál lassítani? – kérdezte Myron. 
– Felesleges aggódni. A vezetőülés oldalát légzsákkal látták el. 
– Csodálatos. 
Közeledtek Ache irodájához. Myron gyomra görcsbe szorult – amin 

cseppet sem segített a lehajtott tető miatt az arcába csapódó szmog. Az 
idegei olyan feszültek voltak, akár egy frissen húrozott teniszütő. Win 
ugyanakkor teljesen nyugodtnak tűnt. Másfelől az ő fejére nem tűzött ki 
vérdíjat Herman Ache. 

Megcsörrent a kocsitelefon. Win felvette. 
– Halló? – Átadta Myronnak. – P. T. az. 
Myron átvette a kagylót. 
– Mi a helyzet? 
– Helló, Myron, hogy érzed magad? 
– Nem panaszkodhatom. 
– Örülök, hogy ezt hallom. Figyelj, nem fogod kitalálni, mi történt 

tegnap este. 
– Micsoda? 
– New York két legmenőbb bérgyilkosát holtan találták. Szomorú, 

nemde? 
– Tragikus – értette egyet Myron. 
– Frank Ache-nek dolgoztak. 
– Ez biztos? 
– 44-es Magnumot és dum-dum golyót használtak. Leröpítették a 

fejüket. 
– Micsoda veszteség. 
– Ja, én sem tudok aludni miatta. A lényeg, hogy az utcán az a hír 

járja, hogy még nincs vége. Holmi tetemek nem tudnak megállítani egy 
Frank Ache-hez hasonló fickót. Még mindig el akarják kapni azt az 
undok faszfejet, aki felhúzta Frank Ache-et. 

– Undok? – kérdezte Myron. 
– Hát, jó volt beszélgetni veled, Myron. Vigyázz magadra! 
– Te is, P. T. 
Myron letette. 
– Még mindig el akarnak kapni. 
– Ja. 
– Herman irodájában nem fognak lecsapni rád – nyugtatta Win. – Ezt 

nem hagyná. 



Myron tudta, hogy Winnek igaza van. Létezett egy íratlan törvény 
még azok körében is, akik valószínűleg több száz ember 
meggyilkolására adtak már ki parancsot. Néhány idióta azt hitte, hogy 
ez valamiféle etikai megfontoláson alapul. Távolról sem. Az íratlan 
törvények betartása két dolog miatt volt fontos a gengsztereknek: 1) 
már-már emberinek tűntek tőle; és 2) általuk megvédhették önmagukat, 
illetve a pozíciójukat. Az etika úgy viszonyul a gengsztereknek, mint az 
őszinteség a politikusokhoz. 

Építkezés miatt kellett lassítaniuk a Tizenkettedik utcánál, de még 
így is jóval a megbeszélt időpont előtt odaértek. A levegőben pizza 
illata terjengett – valószínűleg azért, mert a kocsit egy pizzéria előtt 
tették  le,  amit  úgy  hívtak:  Ray  Első és  Eredeti  New  York-i  Pizzája,  
Tényleg, Nem Viccelünk, Becsszó, Azok Vagyunk. Kék üzletasszonyos 
kosztümöt és elegáns napszemüveget viselő, magas nő lépkedett 
céltudatosan a járdán. Myron rámosolygott, a nő pedig viszonozta a 
mosolyt. Myron szívesebben vett volna egy ájulást, vagy legalább egy 
kis elalélást, de nem szabad telhetetlennek lenni. 

Délután kettőkor Clancy tavernájában már javában serénykedtek a 
pincérek. Myron megállt a bejárati ajtó előtt, megigazította a frizuráját, 
balra fordult, elmosolyodott, jobbra fordult, elmosolyodott, felnézett, 
elmosolyodott. 

Win kérdőn pillantott rá. 
– Az FBI képeket készít mindenkiről, aki belép ide – magyarázta 

Myron. – Csak szerettem volna a lehető legjobban kinézni. 
– Most, hogy mondod, szörnyen nézek ki. 
A Clancy vendégei kivétel nélkül férfiak voltak. Nem kifejezetten 

ismerkedőhely. A wurlitzerből Peter Seeger szólt. A berendezés a 
századforduló kocsmáit idézte. Tele volt neonfeliratokkal, amelyek 
márkák neveit rajzolták ki. Budweiser. Bud Light, Miller, Miller Light, 
Schlitz. Az óra a Michelob ajándéka. A tükör a Coorsé. A söralátétek a 
Pabsttől származtak. A söröskorsókat a Rolling Rock lógója díszítette. 

Myron jól tudta, hogy az FBI milliónyi poloskát telepített ide. 
Herman Ache nem törődött velük. Bárki, aki a tényleges étteremben 
bármi valóban kompromittálót mondott, az ostobánál is ostobább volt, 
és megérdemelte, hogy elkapják. A valódi megbeszélések a hátsó 
termekben folytak. Ache ügyelt rá, hogy mindegyiket naponta 
átvizsgálják, lehallgató eszközöket keresve. 



Win  néhány  kíváncsi  tekintetet  vont  magára,  amikor  belépett.  Az  
elitiskolás stílus nem igazán jellemezte a Clancy vendégkörét. Itt nem 
volt szokás hosszasan bámulni az embereket. 

– Az ott Aaron barátod? – kérdezte Win. 
Aaron a terem végében állt, a szokásos fehér öltönyében. Ezúttal 

viselt alatta valamit, jóllehet csak egy mély kivágású, ujjatlan izompólót. 
Mintha Aaron ruhatárát valamiféle molekuláris transzformátorba dobták 
volna a GQ magazin  és  a  Pumping Iron számaival együtt. Aaron 
csatornafedél méretű kezével intett nekik, hogy menjenek csak oda. 

–  Helló,  Myron!  –  köszönt  Aaron.  –  Szívből  örülök,  hogy  
viszontláthatlak. 

Myron Bolitar, Mr. Népszerű. 
– Aaron, bemutatom Win Lockwoodot. 
Aaron Winre irányította a mosolyt. 
– Részemről a szerencse, Win. 
Gyilkos tekintettel kezet fogtak, mindkettő felmérte a másikat. 

Egyikük arca sem rezdült meg. 
– Hátul várnak benneteket – közölte Aaron. – Gyertek! 
Aaron egy egyirányú tükörrel felszerelt, kulcsra zárható ajtóhoz 

vezette őket. Az ajtó tüstént kinyílt. Beléptek. Két gorilla strázsált 
mögötte,  faarccal.  Előttük  hosszú  folyosó.  Az  elején  –  és  ez  új  volt  –  
fémdetektor, akár a repülőtereken. 

Aaron vállat vont, mintha csak azt sugallná: haladni kell a korral. 
– Ha lennétek olyan kedvesek, és átadnátok a fegyvereket. Aztán 

lépjetek át rajta! 
Myron elővette a 38-asát. Win a vadonatúj 44-esét. A tegnapi 44-est 

mostanra kétségkívül megsemmisítette. Átmentek. A fémdetektor nem 
jelzett, a két gorilla ennek ellenére megvizsgálta őket egy olyan 
bizgentyűvel, amely kísértetiesen hasonlított egy vibrátorra. Aztán 
megint, ám ezúttal kézzel motozták meg őket. 

– Rendkívül alapos – állapította meg Win. 
– Szinte már élvezetes – tette hozzá Myron. – Azt vártam, hogy 

megkér, forduljak meg, és köhögjek. 
– Hé, mókamester – mordult rá az egyik gorilla –, erre! 
Innen a két gorilla kísérte őket tovább a folyosón. Aaron az ajtóban 

maradt,  és  figyelt.  Myronnak  nem  tetszett  a  dolog.  A  falak  fehérek  
voltak, a szőnyegek hivatali narancssárgák. A falakat a francia 



Riviéráról készült litográfiák fedték. Clancy tavernájának elülső része 
lebujra emlékeztetett, a hátsó fogorvosi rendelőre. 

Két újabb férfi jelent meg a folyosó túlsó végében. Mindkettő 
fegyvert tartott a kezében. 

Myron Winhez hajolt, és a fülébe súgott. 
– Ajaj. 
Win bólintott. 
A két férfi Myronra és Winre szegezte a pisztolyát. Az egyik rájuk 

reccsent. 
– Hé, Aranyfürtös! Gyere ide! 
Win Myronra nézett. 
– Aranyfürtös? 
– Szerintem rád gondolt. 
– Ó, a szőke hajra. Már értem. 
– Úgy, úgy, Aranyoska, told ide a segged! 
–  Viszlát  –  köszönt  el  Win.  Megindult  a  folyosón.  A  két  

fémdetektoros gorilla előhúzta a pisztolyát. Négy ember, négy fegyver. 
Tetemes tűzerő. A tegnap este történtek után nem kockáztatnak. 

– Kezet a tarkóra! Gyerünk! 
Win és Myron immár csaknem három méter távolságra egymástól azt 

tette, amire utasították őket. Az egyik fémdetektoros gorilla közelebb 
lépett Myronhoz. Aztán figyelmeztetés nélkül Myron veséjébe vágta a 
fegyvere tusát. 

Myron térdre rogyott. Émelygés öntötte el. A férfi a bordákra 
irányzott rúgással folytatta. Aztán még eggyel. Myron összecsuklott a 
földön. A másik férfi is beszállt. Úgy taposta Myron combját, mintha 
kisebb bozóttüzeket igyekezne eloltani. Az egyik dobbantás Myron már 
így is sajgó veséjét találta el. Úgy érezte, mindjárt elhányja magát. 

Egyfajta ködön át megpillantotta Wint. A barátja nem mozdult, arcán 
közönyre emlékeztető kifejezéssel bámult rá. Win nyilván felmérte a 
helyzetet, és gyors döntést hozott. Semmit sem tehetett, amivel 
segíthetne. Az aggodalom és az idegeskedés semmire sem vezetett 
volna. Win a legnagyobb nyugalommal tanulmányozta a férfiakat. Nem 
szívesen felejtette el az arcokat. 

A rúgások megállás nélkül záporoztak. Myron magzatpozícióba 
gömbölyödött, és próbálta átvészelni a dolgot. A rúgások pokolian 
fájtak, de túl gyorsak voltak ahhoz, hogy komoly kárt tegyenek benne. 



Az egyik a szemét találta el. Kétségkívül monoklival fog hazatérni. 
Aztán egy hang kiáltott oda. 
– Mi az ördög…?! Ezt most azonnal hagyjátok abba! – A rugdosás 

tüstént abbamaradt. – Tűnjetek mellőle! 
A férfiak elhátráltak. 
– Elnézést, Mr. Ache. 
Myron a hátára hemperedett. Némi erőfeszítés árán sikerült felülnie. 

Herman Ache egy nyitott ajtóban állt. 
– Jól vagy, Myron? 
Myron elfintorodott. 
– Soha jobban, Herman. 
– Elmondani sem tudom, mennyire sajnálom – mentegetőzött 

Herman Ache. Aztán szigorú arccal az embereire meredt. – De lesz, aki 
még jobban fogja sajnálni. 

A gorillák meghunyászkodva elhátráltak az idősebb férfitól. Myront 
kevés választotta el attól, hogy az égre emelje a tekintetét. Az egészet 
megjátszották. Herman Ache emberei nem vernek össze valakit Herman 
folyosóján engedély nélkül. Így rendezték meg. Myron immár elvileg 
Herman lekötelezettje volt, mielőtt megkezdődtek volna a tárgyalások. 
Arról nem is beszélve, hogy a fájdalom elsőrangú félelemkeltő eszköz, 
a tökéletes tárgyalás előtti welcome drink. 

Aaron lépdelt végig a folyosón. Felsegítette Myront, és hanyagul 
vállat vont, mintha azt sugallná vele: „Kisstílű húzás, de mégis, mit 
tehettem volna?” 

– Gyertek! – invitálta őket Herman. – Beszélgessünk az irodámban! 
Myron tétován belépett az irodába. Hosszú évek óta nem járt idebent, 

azonban a hely nem sokat változott. Még mindig a golf témája uralta a 
berendezést. A falon LeRoy Neiman egyik golfpályát ábrázoló 
festménye. Rengeteg ódivatú, golfozót ábrázoló karikatúra/rajz. 
Golfpályákról készült légi fotók. Az iroda egyik sarkában mozivászon, 
rajta egy gondozott pályarészt mutató felvétel. A mozivászon előtt 
labdatartó pecek. A játékos a mozivászon felé üti el a labdát. Ekkor egy 
számítógép kikalkulálja, hogy hol ért volna földet, és a kép ehhez 
igazodva megváltozik. Aztán a játékos következik a második ütéssel. 
Mókaváros. 

– Szép iroda – jegyezte meg Win. 
Jellemző. 



– Köszönöm, fiam. – Herman Ache elmosolyodott. A fogain korona. 
A hatvanas évei elején járt, napbarnított bőrű és fitt volt, fehér 
vászonnadrágot és sárga golfpólót viselt, Nicklaus arany medvével az 
aligátor megszokott helyén – mintha épp Miami Beachbe készülne 
römibajnokságra. Herman Ache-nek ősz haja volt. Nem a sajátja. 
Paróka vagy valamilyen Hair Club-féle póthaj, jó minőségű, olyan, amit 
a legtöbben nem vennének észre. A kezét májfoltok borították. Az arca 
ránctalan volt, valószínűleg kollagéninjekcióktól, de lehetséges, hogy 
felvarratta. A nyaka árulta el. A bőr Ronald Reagen-esen 
megereszkedett, hatalmas herezacskóra emlékeztetett. – Kérem, uraim, 
foglaljanak helyet! – Leültek, az ajtót betették mögöttük. Aaron, két 
újabb  gorilla  és  Herman  Ache.  A  Myron  gyomrát  szorító  émelygés  
lassan csillapodott. Herman a kezébe vett egy golfütőt, és az asztal 
sarkára ült. – Úgy hallottam – kezdte –, hogy közted és Frank között 
némi nézeteltérés támadt, Myron. 

– Éppen erről akartam beszélni veled. 
Herman bólintott. 
– Frank! 
Kinyílt az ajtó. Frank lépett be rajta. Látszott rajtuk, hogy testvérek, 

mindkettő arcán szinte ugyanazok a vonások, de a hasonlóság itt 
nagyjából véget is ért. Frank legalább nyolc-tíz kilóval többet nyomott a 
bátyjánál. Alakja körtére hasonlított, vézna, Paul Schaffer-es vállakkal, 
a hasa körüli úszógumira pedig a Michelin Man is büszke lett volna. 
Frank teljesen kopasz volt, és lemondott a hajpótlásról. Foga hézagosan 
feketéllett. Arcán állandó mogorva kifejezés ült. 

Mindkét testvér az utcán nevelkedett. Mindkettő kisstílű 
gengszterként kezdte, és fokozatosan mászott fel a ranglétrán. Az évek 
során mindkettő végignézte, ahogy lelövik a gyerekeiket. Mindkettő sok 
más ember gyerekeit lövette le. Herman szeretett úgy tenni, mintha 
valamely magasabb síkon mozogna eldurvultabb öccsénél – a jó 
könyvek, a művészetek és a golf síkján. De nem lehetett ennyire 
könnyen elmenekülni. Ugyanannak az érmének a két oldala. Frank 
kínzóan emlékeztette Hermant arra, honnan jött, és talán a valódi 
természetére is. Ugyanakkor Frank jól érezte magát és elfogadottnak 
számított a saját világában. Ellentétben Hermannel. 

Frank oldalt neonsárga csíkos, púderkék melegítőt viselt. A felsőt 
nem cipzárazta be, és – Yves Saint Aaron divattippjét megfogadva – 



nem viselt alatta pólót. A mellszőrzete vagy valamilyen olajtól, vagy 
izzadságtól tapadt össze. Roppant izgató. A testhez simuló nadrág a 
kelleténél pár számmal kisebbnek tűnt, alatta tökéletesen kirajzolódott 
az ágyéknál kidomborodó ívhajlat. Myront megint az émelygés 
környékezte. 

Frank nem szólalt meg. Leült a bátyja asztalához, és várt. 
– Na most, Myron – folytatta Herman. – Úgy hallottam, ez az egész 

egy fekete fiú miatt alakult így, aki kosárlabdázik. 
–  Chaz  Landreaux-nak  hívják  –  felelte  Myron.  –  És  nem  hiszem,  

hogy repesne az örömtől, ha lehúznák. 
– Kérlek, ne neheztelj rám, hogy nem tartok lépést a politikailag 

korrekt beszéd szabályaival. Nem akartam tiszteletlen lenni vele. – Win 
szótlanul ült, a környezetét tanulmányozta. – Hadd mondjam el, hogyan 
látom a helyzetet – folytatta Herman. – És próbálok tárgyilagos maradni 
az ügyben. A te Mr. Landreaux-t egyezséget kötött. Elfogadta a pénzt. 
Négy éven át ezzel a pénzzel támogatta a családját. Aztán, amikor eljött 
az ideje, hogy törlessze az adósságát, visszatáncolt. 

– Ezt nevezed tárgyilagosságnak? Chaz Landreaux még szinte 
gyerek… 

– Nincs szükségem szentbeszédre – szakította félbe nyájasan Herman. 
– Mi itt nem szociális munkások vagyunk, te is tudod, hanem 
üzletemberek. Pénzt fektettünk ebbe a fiatalemberbe. Több ezer 
dollárnyi kockázatot vállaltunk. A befektetésből végre osztalékhoz 
juthattunk volna, amikor beavatkoztál. 

– Nem avatkoztam be. Ő keresett meg. Egy berezelt srác. O’Connor 
akkor  vetette  ki  rá  a  hálóját,  amikor  még  csak  tizennyolc  volt.  Nem  
véletlenül hoztak olyan szabályokat, amelyek megtiltják, hogy ilyen 
fiatalon megkeressék a srácokat. Chaz most szeretne kiszállni, mielőtt 
túl mélyen belesüllyed a mocsárba. 

Herman láthatóan kételkedett ebben. 
– Ne gyere ezzel, Myron! A mai srácok gyorsan felnőnek. Pontosan 

tudta, mit csinál. Tehát szabályellenes volt… Nagy ügy. A srác ismerte 
a szabályokat. Ennek ellenére kellett neki a pénz. 

– Vissza fogja fizetni. 
Frank Ache először szólalt meg: 
– Egy faszt fogja! 
Myron odaintett neki. 



– Szia, Frank! Klassz csavar. 
– Te meg menj a picsába, szaros! A megegyezés az megegyezés. 
Myron Winhez fordult. 
–  Szaros?  –  Win  vállat  vont.  –  A  megegyezésben  az  állt  –  folytatta  

Myron –, hogy Chaz bármikor kiszállhat, és visszafizetheti a pénzt. Roy 
O’Connor biztosította efelől. 

– A faszt érdekel, miről biztosította Roy. 
Herman szólt közbe: 
– Kérlek, Frank, nincs szükség arra, hogy egymásnak essünk. 
– A picsába, Herman! Ez a seggfej át akar baszni. A saját kibaszott 

asztalomról akarja ellopni ez ételt. Ez a néger kölyök, ez a Landreaux… 
ez csak a kezdet. Több tucat tehetséget szerződtettünk le így. Ha egyet 
elveszítünk, mindet el fogjuk veszíteni. Én azt mondom, mutassuk meg 
a többi ügynöknek, hogy velünk nem lehet packázni! Azt mondom, itt 
helyben nyírjuk ki Bolitart! 

– Nekem nem tetszik az ötlet – jegyezte meg Myron. 
– És téged ki a fasz kérdezett? 
– Csupán a véleményemnek adtam hangot. 
– Kérlek, Frank, ezzel semmire sem megyünk. Megígérted, hogy 

hagyod, hogy én intézzem el ezt. 
– Elintézni? Mit? Öld meg a szemétládát! Kész, ennyi. 
– Menj át a szomszéd szobába, és ott várj! Megoldom, ígérem. 
Frank bőszen Myronra pillantott. Ő nem mutatkozott ellenségesnek. 
Tisztában volt vele, hogy ez is része a színjátéknak. Tudta, hogy 

alapvetően ugyanúgy próbálják megfélemlíteni őt, ahogyan korábban 
Otto Burke és Larry Hanson tette. Ám valami furcsa oknál fogva a halál 
lehelete egészen más felhangokat adott a Mutt és Jejffet idéző show-nak. 

Myron azonban tovább mélázott. 
– Gyere, Aaron! – morogta Frank. – Húzzunk innen a picsába! – 

Felállt. – De a vérdíj marad. 
– Rendben – válaszolta Herman. – Ha meg akarod ölni, nem fogok az 

utadba állni. 
– Vedd úgy, hogy halott! 
Frank és Aaron kimentek. Frank becsapta az ajtót. Túljátssza a dolgot, 

állapította meg magában Myron, de hatásos mellékszerep. 
– Szórakoztató figura – jegyezte meg Myron. 
Herman átment a szoba sarkába. Lassú edzőütésre lendítette az ütőt. 



– A helyedben nem húznék ujjat vele, Myron. Frank totál bedühödött. 
Ami engem illet, mindig kedveltelek. Kezdettől fogva. Ugyanakkor 
nem hiszem, hogy ebben az ügyben segíteni tudnék neked. – A „kezdet” 
Myron második évére vonatkozott a Duke Egyetemen. Nem olyasmi 
volt, amire szívesen emlékezett. Az édesapja kaszinózott. És vesztett. 
Amikor a Georgia State elleni meccset megelőző napon Myron 
visszaért a kollégiumba, az apja és Herman Ache két gorillája várta őt a 
szobájában. A két gengszter közölte vele, hogy ha a Georgia State nem 
tizenkét pontnál kevesebbel veszít, az apja elbúcsúzhat az egyik ujjától. 
Az apja zokogott, Myron életében először látta sírni őt. Myron 
háromszor eladta a labdát az utolsó negyven másodpercben, hogy a 
Duke csak tíz ponttal nyerjen. Apa és fia többet nem hozta fel a témát. – 
Ez a srác, ez a Chaz Landreaux, miért annyira fontos neked, Myron? 

– Szerintem érdemes megmenteni. 
– Megmenteni mitől? 
– Még gyerek, Herman. Frank ki akarja facsarni őt. Azt akarom, hogy 

ennek vége legyen. 
Herman elmosolyodott, ütőt cserélt, néhányszor lendített. Aztán fogta 

a puttert. 
– Most is az erkölcs bajnoka vagy, mi, Myron? 
– Aligha. Csupán segíteni szeretnék a srácnak. 
– És magadon. 
– Jól van. Magamon is. 
Myron most vette észre, hogy Herman golfcipőt visel. Jesszus. Az 

emberek többségének szemében a golf idióta sportpótlék. Mások 
számára egész életüket meghatározó mánia. A kettő között nincs 
átmenet. 

– Nem hinném – folytatta Herman, miközben a szőnyeg süppedését 
tanulmányozta –, hogy meg tudnám állítani Franeket. Rettenetesen 
elszánt. 

– Te irányítasz – vetette ellen Myron. – Mindenki tudja ezt. 
– De Frank az öcsém. Nem avatkozom bele az ügyeibe, ha nem 

feltétlenül szükséges. Nem hinném, hogy itt ez lenne a helyzet. 
– Frank mit csinált vele? 
– Tessék? 
– Hogyan ijesztett rá a srácra? 
– Ó – mondta Herman. Újabb ütőcsere. Ezúttal fára váltott a putter 



után. – Elrabolta a nővérét. Az ikertestvérét, azt hiszem. 
Myron érezte, hogy a gyomra megint felkavarodik. Helyesen 

tippeltek, de nem volt minek örülni. 
– Nem esett baja? 
– Emiatt nem aggódnék – felelte Herman, mintha teljesen értelmetlen 

lett volna a kérdés. – Nem fogják bántani. Feltéve, hogy Landreaux 
együttműködik. 

– Mikor fogják elengedni a lányt? 
– Két nap múlva. Valami olyasmiről van szó, hogy biztosra akarnak 

menni, hogy a szerződés legális, és Landreaux nem gondolja meg magát. 
– Mennyit kérsz, Herman? Mennyit kell leperkálnom, hogy 

visszarendeld Franket? 
Herman felhúzott egy golfkesztyűt, és egészen határozottan lendített, 

közben pedig a kezét figyelte. 
– Öreg vagyok már, Myron. Gazdag öregember. Mégis, mit adhatnál 

nekem? 
Win előredőlt, először moccant meg, amióta leült. 
– A beállása túlságosan nyitott a lendítéshez, Mr. Ache. Próbálja meg 

egy kicsit jobban elfordítani a csuklóját. És ettől egy kissé jobbra fogjon 
rá… 

A hirtelen témaváltás mindenkit meglepett. Herman odapillantott 
Winre. 

– Elnézést, nem értettem tisztán a nevét. 
– III. Windsor Horne Lockwood. 
– Ah, szóval maga a halhatatlan Win. Nem egészen erre számítottam. 
– Kipróbálta az új ráfogást. – Furcsának érzem. 
– Adjon neki pár hetet! – tanácsolta Win. – Gyakran játszik? 
– Amilyen gyakran csak tudok. Számomra ez jóval több, mint sport. 

Inkább… 
– …valami szent dolog – fejezte be helyette a mondatot Win. 

Herman tekintete megelevenedett. 
– Pontosan. Maga is játszik, Mr. Lockwood? 
– Igen. 
– Semmi sem fogható hozzá, ugye? 
– Semmi – helyeselt Win. – Hol szokott játszani? 
– Az én szakmámban nehéz jó pályákat találni. Egy westchesteri 

klubba léptem be. A St. Anthonyba. Ismeri? 



– Nem. 
– Nem különösebben jó pálya. Természetesen tizennyolc lyukas. 

Meglehetősen köves. Az ember sokszor kőszáli kecskének érzi magát. 
Golfcsevej. Myron imádta az ilyen történeteket. Ahogy mindenki, 

ugye? 
– Valamit nem értek – szólalt meg Myron, mintha érdekelné a téma. 
– A te komoly, öhm, befolyásoddal miért nem ott játszol, ahol akarsz? 
Herman és Win úgy néztek rá, mintha mezítelen pogány lenne, aki a 

Vatikánban imádkozik. 
–  Bocsássa  meg  neki!  –  szabadkozott  Win.  –  Myron  nem  ért  a  

golfhoz. Azt hiszi, hogy a kilences vas valami vitamin. 
Herman felkacagott. A gorillák vele nevettek. Myronnak fogalma 

sem volt, mi olyan vicces ebben. 
– Már hogyne értenék hozzá – jelentette ki. – A golf arról szól, hogy 

egy csapat lökött ruhákba öltözött férfi hatalmas területű ingatlanokon 
labdával és bottal játszadozik. 

Myron  felkacagott.  Senki  sem  nevetett  vele.  A  golfjátékosok  nem  a  
humorérzékükről híresek. 

Herman visszarakta az ütőt a zsákba. 
– Nem szokás nyomulással, pénzzel vagy erőszakoskodással bejutni 

egy golfpályára – magyarázta. – Túlságosan tisztelem a sportot, a 
tradíciókat, hogy ilyen faragatlanul viselkedjek. Mintha pisztolyt 
szorítanánk a pap halántékához, hogy az első sorban ülhessünk a 
templomban. 

– Szentségtörés lenne – jegyezte meg Win. 
– Pontosan. Egyetlen igazi golfozó sem tenne ilyet. 
– Meghívást kell kapnia – tette hozzá Win. 
– Úgy van. És az ember nem egyszerűen csak játszik egy elsőrangú 

pályán. Lerója előtte a tiszteletét. Örülnék, ha meghívnának a világ 
egyik nagy pályájára. Ez lenne az álmom. De nem így rendeltetett. 

– És mit szólna hozzá, ha rögtön kettőre is meghívnák? – kérdezte 
Win. 

– Kettőre… – Herman elhallgatott. A szeme egy milliszekundumnyi 
időre elkerekedett, aztán tekintetéből pillanatok alatt eltűnt a tűz; attól 
félt, hogy csak heccelik. – Ezt hogy érti? 

Win a bal oldali falat díszítő képre mutatott. 
– A Merion Golfklub – mondta. Aztán a szemközti falon lévő képre 



bökött. – És a Pine Valley. 
– Mi van velük? 
– Feltételezem, hallott már róluk. 
– Hallottam? – ismételte el Herman. – A keleti part két legjobb 

pályája, kettő a világ legkiválóbbjai közül. Nevezzen meg egy lyukat! 
Bármelyiket bármelyik pályán. 

– A hatodik a Merionon. 
Herman arca felragyogott, akár egy kisgyereké karácsony reggelén. 
– A világ egyik leginkább alábecsült lyuka. Egy félig vakon végzett, 

rögzített elütéssel indít, aztán jön a fairway, ahol leginkább lágy 
nyeséssel érdemes próbálkozni. A középső homokakadályt célozzuk 
meg az elütéssel, aztán vissza középre, minél távolabb a határtól, ami 
jobb oldalon lesz. A mérsékelten magas green hosszú vagy közepes 
vasat kíván, és vigyázni kell a bal és jobb oldalon lévő 
homokakadályokra. 

Win elmosolyodott. 
– Ez igen! 
Horkantás. 
– Csak nem azt akarja mondani, Mr. Lockwood, hogy játszott már a 

Merionon és a Pine Valley-n? – Az áhítatnál is mélyebb tisztelet 
csendült ki Herman hangjából. 

– Mindkét klubnak tagja vagyok. 
Herman levegőért kapott. Myron szinte azt várta, hogy keresztet vet. 
– Tagja – kezdte hitetlenkedve – mindkét klubnak? 
–  A  Merionban  háromhendikepes  vagyok  –  folytatta  Win.  –  A  Pine  

Valley-ben öthendikepes. És szeretném meghívni mindkettőbe egy 
hétvégére. Megpróbálunk mindennap hetvenkét lyukat megjátszani, 
mindkét pályán harminchatot. Hajnali ötkor kezdünk. Persze, csak ha 
nem túl korai az időpont önnek. 

Herman a fejét csóválta. Myron mintha könnyeket fedezett volna fel 
a szemében. 

– Nem túl korai – sikerült kinyögnie. 
– A mostani hétvége megfelel? – érdeklődött Win. 
Herman felemelte a telefont. 
– Engedjétek el a lányt! – szólt bele. – És visszavonom a vérdíjat. 

Aki hozzá mer nyúlni Myron Bolitarhoz, halott.  



› 31 ‹ 

Win és Myron visszamentek az irodába. Myronnak mindene sajgott a 
veréstől, de egyetlen csontja sem tört el. Kitartott. Ilyen pasas volt. 
Rettenetesen bátor. 

– Pocsékul nézel ki – köszöntötte Esperanza. 
– Folyton csak a külsővel foglalkozol. – Odadobta neki Adam Culver 

fényképét. – Derítsd ki, hogy Lucy barátnőd felismeri-e! 
Esperanza tisztelegve felkapta a kezét. 
– Jawohl, Kommandant. – A régi tévéműsorok közül Esperanza a 

Hogan hőseit kedvelte leginkább. Myron nem különösebben lelkesedett 
érte, habár szívesen ott lett volna, amikor valami fiatal tévés titán 
kijelentette: „Hé, van egy ötletem egy vígjátéksorozathoz! Egy 
hadifogolytáborban játszódna, a náci Németországban. Mindenki 
halálra fogja röhögni magát.” 

– Hányan kerestek? – kérdezte. 
– Úgy egymillióan. Zömében a sajtó, hogy Christian 

leszerződtetéséről nyilatkozz. – Elmosolyodott. – Ezt ügyesen 
megoldottad. 

– Köszönöm. 
– Az az Otto Burke – mondta Esperanza, és a szájához emelte a 

ceruzája végét – agglegény még? 
Myron elborzadva meredt rá. 
– Ez miért érdekel? 
– Olyan kis aranyos. 
Myronra újra rátört a hányinger. 
– Fizetésemelést akarsz kicsikarni tőlem, ugye? Kérlek, mondd, hogy 

így van! 
Esperanza huncutul rámosolygott, de nem felelt. Myron megindult az 

irodája felé. 
– Várj! – állította meg Esperanza. – Pár perce egy fura üzenet 

érkezett. 
– Kitől? 
– Valami Madelaine nevű nőtől. A vezetéknevét nem volt hajlandó 

elárulni. A hangja egészen érzéki volt. 



A dékána. Hmm. 
– Meghagyta a számát? 
Esperanza bólintott, átnyújtotta neki. 
– Ne feledd: a kondom a barátod! 
– Kösz, anya. 
– És ha már szóba került, az édesanyád kétszer is hívott, az édesapád 

pedig egyszer. Szerintem aggódnak érted. 
Myron bement az irodába. A kis privát szentélyébe. Szeretett itt lenni. 

A megbeszélések és a fontos találkozók java részét a hagyományosan 
berendezett tárgyalóban bonyolította le, így az irodáját kedvére 
alakíthatta. Balra természetesen Manhattan panorámája tárult elé. Az 
íróasztal mögötti falat Broadway-musicalek poszterei díszítették: 
Hegedűs a háztetőn, Pizsama-játék, Hogyan legyünk sikeresek az üzleti 
életben, La Mancha lovagja, A nyomorultak, Őrült nők ketrece, A 
tánckar, West Side Story, Az operaház fantomja. 

Egy másik falon filmes promóciós képek: Humphrey Bogart és 
Ingrid Bergman a Casablancában. Woody Allen és Diane Keaton az 
Annie Hallban. Katherine Hepburn és Spencer Tracy az Ádám 
bordájában. Groucho, Chico és Harpo a Botrány az operában egyik 
jelenetében. Adam West és Burt  Ward a Batmanben, a tévésorozatban, 
az igazi Batmanben, amiben Burgess Meredith alakította a Pingvint és 
Cesar Romero a Jokert. A televízió aranykora. 

Az utolsó falon Myron ügyfeleinek fényképei sorakoztak. Pár nap 
múlva a Titans kék mezébe öltözött Christian Steele fotója is odakerül. 

Myron feltárcsázta Madelaine Gordon számát. Az üzenetrögzítő 
jelentkezett. A nő selymes hangjának hallatán Myronnak kiszáradt a 
torka. Letette, nem hagyott üzenetet. A szemközti falon lévő órára 
pillantott.  A gigantikus karórát  utánzó falióra közepét a Boston Celtics 
lógója díszítette. 

Három harminc. 
Még mindig maradt elég idő, hogy kimenjen a kampuszra. Madelaine 

nem számított, azonban Myron feltétlenül szeretett volna találkozni a 
dékánhelyettessel. És váratlanul szándékozott megjelenni nála. 

A titkárnői íróasztalnál bejelentette: 
– Egy időre elmegyek. A kocsiban elérhetsz. 
– Te sántítasz? – kérdezte Esperanza. 
– Egy kicsit. Ache emberei kezelésbe vettek. 



– Ó! Viszlát! 
– Pokolian fáj, de elviselem. 
– Aha. 
– Ne csinálj jelenetet! 
– Pedig a lelkem mélyén – válaszolt a nő – másra se vágyom. 
– Kérlek, próbáld elérni Chaz Landreaux-t! Közöld vele, hogy 

beszélnünk kell! 
– Oké. 
Myron kiment. A mélygarázsban beszállt az autójába. Win bolondult 

a kocsikért. Imádta a versenyautózöld Jaguárját. Myron egy kék Ford 
Taurust vezetett. Nem lehetett volna autóőrültnek nevezni. A kocsi arra 
való, hogy A pontból B pontba juttassa az embert, és ennyi. Számára az 
autó nem volt státusszimbólum. Sem második otthon. Nem a 
gyermekeként tekintett rá. 

Az út nem tartott sokáig. Myron a Lincoln alagúton ment át. Elhajtott 
a híres York Motel mellett. Rajta hosszú felirat: 

EGY ÓRA: 11,99 DOLLÁR. 
EGY HÉT: 95 DOLLÁR. 

TÜKRÖS SZOBÁK! 
MOST MÁR LEPEDŐK IS! 

A sztrádára érve kifizette az útdíjat. A kapunál dolgozó nő rettenetesen 
barátságos volt: kis híján ránézett Myronra, amikor odadobta neki a 
visszajárót. 

Myron a kocsitelefonról felhívta az édesanyját, és megnyugtatta, 
hogy minden a legnagyobb rendben. Az anyja arra kérte, hívja fel az 
apját, mert ő az, aki aggodalmaskodik. Myron felhívta az édesapját, és 
megnyugtatta, hogy minden a legnagyobb rendben. Az apja arra kérte, 
hogy hívja fel az anyját, mert ő az, aki aggodalmaskodik. Elsőrangú 
kommunikáció. A boldog házasság titka. 

Kathy Culverre gondolt. Adam Culverre gondolt. Nancy Seratra 
gondolt. Próbálta összekötni a vonalakat, meglátni a kapcsolatot. A 
vonalak legjobb esetben is bizonytalanok voltak. Biztosra vette, hogy 
Fred Nickler, Sir Erkölcstelen Szennylap az egyik kapcsolat. Az a fotó 
nem magától lopódzott be a Didkó magazinba. Fred láthatóan szorosan 
kézben tartotta az ügyeit. Egészen biztosan többet tudott annál, mint 
amennyit elárult. Win már nekilátott, hogy utánanézzen a múltjának, 



hátha sikerül kiderítenie valamit. 
Fél órával később Myron megérkezett a kampuszba. Ma különösen 

elhagyatottnak látszott. A pázsiton egyetlen emberfia sem lézengett. 
Alig néhány kocsi állt az épületek között. Myron a dékánhelyettes 
házánál rakta le az autót, aztán bekopogott. Madelaine (Myronnak még 
mindig tetszett a név) nyitott ajtót. Elmosolyodott, amikor meglátta a 
férfit; láthatóan örült neki, kissé félrebillentette a fejét. 

– Ó, hát eljött, Myron! 
– Helló. – Mr. Kellem visszatér. – Madelaine Gordon teniszhez 

öltözött. Kurta fehér szoknya. Pompás lábak. Fehér póló. Myron 
felfigyelt  rá,  hogy  a  póló  áttetsző volt.  Éles  szemű megállapítás,  a  
mesternyomozó jellegzetessége. Madelaine felfigyelt rá, hogy Myron 
észrevette. Nem úgy tűnt, hogy különösebben felháborodott volna ezen. 
– Elnézést, hogy így rátörtem önre – mentegetőzött Myron. 

– Nem zavar – felelte a nő. – Épp zuhanyozni készültem. 
Hmm. 
– A férje, ha jól sejtem, nincs itthon, ugye? 
A nő a melle alatt karba fonta a kezét. 
– Még órákig nem fog hazaérni – felelte. – Megkapta az üzenetemet? 

– Myron bólintott. – Nincs kedve bejönni? 
– Mrs. Robinson – válaszolta Myron –, ugye, most el akar csábítani? 
– Tessék? 
– A Diploma előttből. 
– Ó. – Madelaine megnedvesítette az ajkát. Rendkívül csábító szája 

volt. Az emberek hajlamosak elfeledkezni a szájról. Az orrot emlegetik, 
az állat, a szemeket, az arccsontot. Myron szájőrült volt. – Azt hiszem, 
ezen most meg kellene sértődnöm – folytatta a nő. Mármint… 
egyáltalán nem vagyok annyival idősebb önnél, Myron. 

– Igaza van. Visszavonom az idézetet. 
– Akkor hát még egyszer megkérdezem – mondta a nő. – Nincs 

kedve bejönni? 
– De – felelte Myron. A fürge észjárásával egyszerűen lehengerelte a 

nőt. Mi esélye lett volna Madelaine-nek egy ilyen gyors visszavágás 
ellenében? 

A nő hátrább lépett a házba, erős vákuumot gerjesztve ezzel, amely – 
természetesen a férfi akarata ellenére – maga után szippantotta Myront. 
A ház otthonosnak tűnt, olyan helynek, ahol gyakori a nagyobb társaság. 



Balra tágas szoba. Tiffany lámpák. Perzsaszőnyegek. Hosszú, göndör 
hajú francia pasasok mellszobrai. Állóóra. Szigorú képű férfiak olajjal 
megfestett portréi. 

– Nem óhajt leülni? – kérdezte a nő. 
– Köszönöm. 
„Érzéki” – Esperanza ezt a szót használta. Illett rá. Nemcsak 

Madelaine hangjára, hanem a modorosságaira, a járására, a szemére, az 
egész személyiségére. 

– Mit szólna egy italhoz? – kérdezte a nő. 
Myron észrevette, hogy Madelaine már töltött egyet magának. 
– Köszönöm. Egy ugyanolyant. 
– Vodka-tonik. 
– Remekül hangzik. – Myron utálta a vodkát. 
A  nő elkészítette  az  italt.  Myron  belekortyolt,  próbált  nem  

elfintorodni. Nem tudta biztosan megállapítani, hogy sikerült-e. 
Madelaine leült melléje. 

– Még sosem viselkedtem ennyire rámenősen – mondta. 
– Valóban? 
– De rendkívül vonzónak találom. Többek között ezért szerettem 

annyira nézni a játékát. Tényleg nagyon jóképű. Biztosan hányingere 
van már attól, hogy folyton ezt hallja. 

– Hát, nem hiszem, hogy a „hányinger” a megfelelő kifejezés. 
Madelaine átvetette egymáson a lábait. Nem úgy, ahogyan Jessica 

szokta, azonban megérte odanézni. 
– Amikor tegnap megjelent az ajtóban, úgy éreztem, nem szabad 

kihagynom a lehetőséget. Úgy határoztam, hogy a következményekkel 
mit sem törődve megpróbálkozom vele. 

Myron nem tudta abbahagyni a vigyorgást. 
– Értem. 
A nő felállt, és odanyújtotta a kezét. 
– Mit szólna ahhoz a közös zuhanyozáshoz? 
– Ohm, előtte beszélhetnénk? 
A nő arcára értetlenség ült ki. 
– Valami baj van? 
Myron úgy tett, mint aki kínban érzi magát. 
– Nem házas? 
És ez zavarja? 



Nem igazán. 
– Igen, azt hiszem. 
– Bámulatos – álmélkodott a nő. 
– Köszönöm. 
– És ostoba is. 
– Köszönöm. 
A nő felnevetett. 
– Valójában aranyos. Gordon dékánhelyettessel, úgymond, félig 

nyitott házasságban élünk. 
Hmm. 
– Ezt kissé bővebben is kifejtené? 
– Kifejteni? 
– Csak hogy ne érezzem magam annyira rosszul az egész miatt. 
A nő visszaült. A fehér miniszoknya mintha rajta se lett volna. A 

lábára leginkább a „fenséges” jelző illett. 
– Korábban sosem kellett ezt bővebben kifejtenem – felelte. 
– Ezt nem kétlem. Engem mégis érdekelne. 
Felhúzott szemöldök. 
– Pontosan micsoda? 
– Kezdhetnénk azzal, hogyan határozza meg a „félig nyitott”-at? 

Madelaine felsóhajtott. 
– A férjemmel gyerekkorunk óta közeli barátok vagyunk. A szüleink 

együtt nyaraltak Hyannis Portban. Mindketten „megfelelő” családból 
származtunk. – Ujjával apró idézőjeleket rajzolt a levegőbe, amikor 
kimondta a „megfelelő” szót. – Úgy gondoltuk, ennyi elég lesz. Nem 
volt. 

– Akkor miért nem váltak el? 
Madelaine értetlenül nézett vissza rá. 
– Miért mondom el mindezt önnek? 
– Az őszinte kék szemem miatt – felelte Myron. – Igéző a tekintetem. 
–  Talán  az.  –  Myron most  a  „Jaj,  ne  már!”  szerénykedéssel  állt  elő.  

Mr. Alkalmazkodó. – A férjemnek politikai összeköttetései vannak. 
Nagykövet volt. Ő az egyetem rektori címének várományosa. Ha 
elválnánk… 

– …Mindennek vége lenne – fejezte be a mondatot Myron. 
– Igen. A botrányra utaló legkisebb jel tönkreteheti a karrierjét és az 

életvitelét. Ám ami még ennél is fontosabb, Harrisonnal a mai napig jó 



barátok vagyunk. Egymás legjobb barátai, tényleg. Épp csak 
szükségünk van korlátozott mennyiségű külső ingerre. 

– Korlátozott? 
– Kéthavonta egy alkalommal – felelte a nő. 
Jaj. 
– Hogyan állapodtak meg épp ebben? – kérdezte Myron. – 

Valamilyen új algoritmus alapján jött ki a szám? 
A nő elmosolyodott. 
– Hosszas megbeszélések után. Sőt, inkább tárgyalásoknak 

mondanám. A havi egy alkalom túl gyakorinak tűnt. A 
szemeszterenként egy túl ritkának. – Myron a nő felé bólintott. Totó, azt 
hiszem, már nem Kansasben vagyunk. – És mindig óvszert használunk – 
tette hozzá Madelaine. – Ez is része a megegyezésnek. 

– Értem. 
– Van önnél? – kérdezte a nő. – Óvszer. 
– Hogy hoztam-e? 
Madelaine elmosolyodott. 
– Odafent akad néhány. 
– Kérdezhetnék még valamit? 
– Ha fontos. 
– Honnan tudják a férjével, hogy a másik fél tartotta magát a… 

hmm… korlátokhoz? 
– Könnyű – vágta rá a nő. – Elmeséljük egymásnak. Mindent. Segít 

izgalmasabbá tenni a dolgokat. 
Madelaine komolyan furcsa volt, amitől csak még vonzóbbnak tűnt 

Myron szemében. 
– A férje… előfordul, hogy egyetemista lányokkal szórakozik? 
A nő előrehajolt, és Myron combjára tette a kezét. A felső részére. A 

felső része felső részére. 
– Az ilyesmi izgat fel? 
– Igen. – Myron megpróbálkozott egy hetyke mosollyal. De a 

hetykeség nem illett hozzá. Látta a nő szemében, hogy nem veszi be. 
Madelaine elhúzta a kezét. 
– Mit akarsz elérni, Myron? 
– Elérni? 
– Úgy érzem, hogy kihasználsz – felelte a nő. – Azonban nem olyan 

módon, amire vágyom. 



Ne már! 
– Csak próbálok ráhangolódni a dologra. 
– Nem hinném, Myron. – A nő fürkészőn nézte őt. – Egy pillanatra 

légy őszinte velem! Le fogunk feküdni egymással? 
– Nem – felelte Myron. – Nem fogunk. 
– Korábban sosem utasítottak vissza. 
– Én pedig soha nem utasítottam vissza ehhez hasonló ajánlatot – 

mondta erre Myron. – Bár, ha belegondolok, még senki nem tett nekem 
ehhez hasonló ajánlatot. 

– Az a gond, hogy házas vagyok? 
– Nem. 
– Valaki mással jársz? – kérdezte a nő. 
– Rosszabb. Épp fordulóponthoz érkezett valami, ami rettenetesen 

fontos nekem. Fogalmam sincs, melyik oldalon érkezem le. 
Összezavarodtam. 

– Ez aranyos. – Myron megint az eltúlzott szerénységgel jött. – Ha 
mégsem jönne össze…? – mondta reménykedőn a nő. 

– Visszajövök. 
Madelaine ekkor megcsókolta. Szenvedélyesen. Átkozottul jól 

csókolt. Myron a lába ujjaiban érezte. 
– Ez csak a nyitány – jelentette ki a nő. 
Myron már a második jelenet előtt holtan heverne. 
– Tényleg beszélnem kell a férjével. Tudja, mikor ér haza? 
– Még egy darabig nem fog. De az irodájában lesz, a kampuszon. 

Egyedül. Hangosan kell kopognod, ha azt akarod, hogy meghallja. 
Myron felállt. 
– Köszönöm. 
– Myron? 
– Igen? 
– Sosem használunk neveket, amikor a kalandjainkról mesélünk. 

Fogalmam sincs, Harrison szokott-e szórakozni egyetemista lányokkal. 
De erősen kétlem. 

– Mi a helyzet Kathy Culverrel? 
A nő láthatóan megrettent. Az arckifejezése megkeményedett. 
– Azt hiszem, jobb, ha most elmegy. 
– Az őszinte kék szemem – mondta Myron. – Nézze az őszinte kék 

szememet! 



– Most inkább nem. És amikor a játékát figyeltem, nem a kék 
szemére koncentráltam. 

– Ó. 
– A fenekére. Jól mutatott abban a parányi sortban. 
Myron ettől kutyául érezte magát. Avagy eksztatikusan. Valószínűleg 

inkább eksztatikusan. 
– Viszonyuk volt egymással? – kérdezte. – A nő nem felelt. – 

Rázogatom a fenekem, ha kell. 
–  Nem  volt  viszonyuk  –  jelentette  ki  határozottan  a  nő.  –  Ennyit  

biztosan tudok. 
– Akkor miért dühödött fel? 
– Arról érdeklődött, hogy a férjem tiltott viszonyt folytatott-e egy 

egyetemista lánnyal, akit valószínűleg meggyilkoltak. Meghökkentett a 
dolog. 

– Ismerte Kathy Culvert? 
– Nem. 
– A férje említette bármikor is a lányt? 
– Nem igazán. Mindösszesen annyit tudok, hogy Harrison irodájában 

dolgozott. – Madelaine az állóórára pillantott, felállt, az ajtóhoz 
tessékelte Myront. – Beszéljen a férjemmel, Myron! Jó ember. Mindent 
el fog mondani magának, amit tudnia kell. 

– Mint például? 
A nő a fejét rázta. 
– Köszönöm, hogy benézett. 
Madelaine passzív üzemmódba kapcsolt. Valószínűleg sértette őt 

Myron kihallgatási módszere. Hogy az izmos testét használta a célja 
eléréséhez. Myron korábban sosem tett még ilyet. Tetszett neki a dolog. 
Annál mindenesetre kellemesebb, mint amikor fegyvert szegez a 
gyanúsítottra. 

Sarkon fordult, és távozott. Madelaine nyilván a fenekét bámulta. 
Egy kis ringást vitt a lépteibe, és keresztülsietett a kampuszon. 
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Jessica a Bergen megyei Sárga oldalakban talált rá a Getaway Realtyre. 
Az irodájuk egy átalakított vityilló volt a 17-es út szélén, a New Jersey 
felőli oldalon álló McDonald’s mellett, New York és New Jersey 
határán. Kocsival mindössze húsz percbe telt odaérni, de úgy érezte, 
mintha a vidéki múltba érkezett volna vissza. Útközben még egy 
takarmányboltot is látott. 

Csak egyvalaki tartózkodott az irodában. 
– Á, helló – köszöntötte a férfi, túlságosan széles mosollyal. Az 

ötvenes évei közepén járt, kopaszságát hosszú, bozontos, egyetemi 
professzorokéhoz hasonló szakáll ellensúlyozta. Flanelinget, fekete 
nyakkendőt, Levi’s farmert és piros Chuck Taylor Converse tornacipőt 
viselt. 

– Tom Corbett vagyok, a Getaway Realty elnöke. – Átnyújtotta a 
névjegyét. – Mit tehetek önért? 

– Dr. Adam Culver lánya vagyok – felelte Jessica. – Május 
huszonötödikén kiállított önöknek egy 649 dolláros csekket. 

– Igen, és? 
– Nemrégiben elhunyt. Szeretném megtudni, hogy mire fizette ki ezt 

az összeget. 
Corbett egy lépést hátrált. 
– Szörnyen sajnálom – mondta. – Szimpatikus ember volt az 

édesapja. 
– Köszönöm. Elárulná, miért kereste fel önöket? 
A férfi elgondolkodott egy pillanatra, vállat vont. 
– Végül is, miért ne. Egy kunyhót bérelt ki. 
– A közelben? 
– Nyolc-kilenc kilométerre innen. Az erdőben. 
– Mennyi időre? 
– Egy hónapra. Május huszonötödikétől kezdődően. Még pár hétig az 

övé, ha esetleg használni akarná. 
– Miféle kunyhót? – kérdezte Jessica. 
– Mifélét? Hát, eléggé kicsi. Egy hálószoba, zuhanyzós fürdőszoba, 

nappali, teakonyha. 



Ennek semmi értelme nem volt. 
– Megtenné, hogy elmagyarázza, hogyan jutok el oda, és adna hozzá 

egy kulcsot? 
A férfi ezen is elgondolkozott, a szája belsejét harapdálta. 
– Egy kissé messze van – mondta. – Elég nehéz odatalálni, szivi. – A 

„bébi” és a „cicuskám” mellett Jessica kevés megszólítást rühellt 
annyira, mint a „szivi”-t. Mindazonáltal nem ez volt a legalkalmasabb 
pillanat  arra,  hogy kifejtse,  hogyan  érez  emiatt.  Az  ajkába  harapott,  és  
megtartotta magának a megjegyzéseit. – A kunyhó, ahová elvonulhat az 
ember – folytatta Tom. – Messze mindentől, ha érti, mire gondolok… 
Egy kis vadászat, egy kis pecázás, de leginkább csak csend és 
nyugalom. – Felvett egy kétkezes súlyzóval vetekedő nehézségű 
kulcscsomót. – Odaviszem kocsival. 

– Köszönöm. 
A férfi egy Toyota Land Cruiserbe ültette bele, és egész úton be nem 

állt a szája, mintha Jessica az ügyfele lenne. 
– Ez itt a helyi élelmiszerbolt. – Egy hatalmas A&P Superstore-ra 

mutatott. Jessica meglepődött, amikor a férfi ráfordult egy 
aszfaltozatlan útra. Egyenesen az erdő mélye felé tartottak. – Kellemes, 
ugye? Igazán szép. 

– Aha. 
Zöld lombok vették körül őket. Jessica nem gyakran járt a szabadban. 

Számára a vidék bogarakat és koszt, a csapvíz és fürdőszoba nélküli 
életet  jelentette.  Az  ember  évmilliókon  át  azért  fejlődött,  hogy  
elmenekülhessen az erdőből. Mi értelme visszarohanni oda? Ám még 
ennél is fontosabbnak érezte, hogy az apja ugyanígy vélekedett. 
Gyűlölte az erdőt. 

Mégis, miért bérelt volna ki egy kunyhót itt, az isten háta mögött? 
Tom egy vízmosásra mutatott előttük. 
– Két éve valami pacákot leterített ott egy vadász. Baleset volt. A 

vadász szarvasnak nézte, és fejbe lőtte. 
– Aha. 
– Jó pár holttestet találtak már az erdőben. Az elmúlt két évben 

hármat, azt hiszem. Alig néhány hónapja egy lány tetemére bukkantak. 
Arra tippeltek, hogy elszökhetett otthonról. Nehéz megmondani, mert 
teljesen oszlásnak indult, meg minden. 

– Maga aztán bármit rá tudna tukmálni az emberre, Tom. 



A férfi felnevetett. 
– Ja, hát azonnal felismerem, ha valaki nem vevő. – Jessica 

természetesen mindent tudott a holttestekről. A rendőrségnek nem 
sikerült elkapnia a gyilkost, de az általános vélekedés az volt, hogy a 
pszichopata még egy fiatal lányt elkapott, akire még mindig nem 
találtak rá. Kathy Culvert. Lehetséges, hogy Kathy ennyire egyszerű és 
rettenetes véget ért? Vajon tényleg egy épp az útjába kerülő 
pszichopata áldozata lett, ahogy mindenki hitte? Nem, gondolta 
magában Jessica. Túl sok minden hibádzik. – Ezen a környéken nőttem 
fel – magyarázta Tom –, és gyerekkoromban mindenféle legendákat 
meséltek az erdőről… Az öregek azt mesélték, hogy egy kampókezű 
pacák élt itt, és elrabolta a rossz kisfiúkat, azután pedig kibelezte őket a 
kampójával. 

– Elbűvölő! 
– Időnként eltűnődöm, nem ő váltott-e fiatal lányokra. – Jessica 

semmit se szólt. – Dr. Hooknak hívták – folytatta Tom. 
– Hogy mi? 
– Dr. Hook. Így hívták a pacákot. 
– Az nem egy énekes? – értetlenkedett Jessica. 
– Micsoda? 
– Nem érdekes. 
Újabb kilométerrel távolodtak el a civilizációtól. 
– Az a ház az – szólalt meg Tom. – Amott, a fák mögött. – Kis 

fakunyhó volt, széles verandával. – Falusias, ugye? 
A „roskatag” jobban illett volna rá. Jessica benézett a verandára, de 

nem talált fogatlan parasztokat, akik a bendzsójukkal szólópárbajoztak 
volna. 

– Az apám elárulta, miért akarta kivenni a kunyhót? 
– Csak annyit mondott, hogy olyan helyet szeretne, ahol zavartalanul 

pihenhet. 
Ennek még mindig semmi értelme nem volt. Apa egyébként is egy 

hetet a kórboncnoki konferencián töltött volna abból a hónapból. És 
Adam Culver nem a zavartalanul pihenős típusba tartozott. Halottakkal 
foglalkozott. A szabadságát legszívesebben Vegasban vagy Atlantic 
Cityben  töltötte,  illetve  valami  olyan  helyen,  ahol  zajlott  az  élet.  Erre 
Walton kunyhóját bérelte ki?! 

Tom a kulccsal kinyitotta az ajtót. Benyitott, és azt mondta: 



– Csak ön után. 
Jessica belépett a nappaliba. És földbe gyökerezett a lába. 
Tom lépett mögé. Suttogva mondta ki a szavakat: 
– Mi az ördög ez?  
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Gordon  dékánhelyettes  irodáját  a  Compton  Hallban  találta.  Az  épület  
mindössze három szint magas volt, de széles. A homlokzat előtti görög 
oszlopokról ordított, hogy ez egy oktatási intézmény. Téglafalak. Fehér, 
kétszárnyú ajtók. Közvetlenül a bejárat után faliújság, tele 
hirdetményekkel. A szokásos egyetemi körök gyűlései: Afroamerikaiak 
a Változásért Bizottság, Palesztina Felszabadítói, a Nőuralom-ellenes 
Koalíció (sohasem „női dominancia”, nehogy félreérthető legyen), Dél-
afrikai Szabadságharcosok – mind nyári vakáción. Az egyetemi évek 
legizgalmasabb napjai. 

A tágas előcsarnokban senkit sem látott. Visszatérő motívumnak a 
márvány számított. Márványpadló, márvány lépcsőkorlát, 
márványoszlopok. A falakat talárba öltözött férfiak méretes arcképei 
díszítették, akiknek a többsége bizonyára a szívéhez kapott volna, ha 
elolvashatta volna a hirdetményeket. Minden lámpa égett. Myron 
kopogó léptei visszhangot vertek a néma csarnokban. Szeretett volna 
felkiáltani, hogy „Hóhahó!”, de ehhez túlságosan felnőttnek érezte 
magát. 

Az oktatási dékánhelyettes többszobás irodája a bal oldali folyosó 
végén helyezkedett el. Az ajtó kulcsra zárva. Myron hangosan 
bekopogott. 

– Gordon dékánhelyettes úr! 
Csoszogás hallatszott a sötét táblás ajtó mögül. Jó néhány 

másodperccel később kinyílt az ajtó. Gordon dékánhelyettes 
teknőspáncél keretes szemüveget viselt. Vékonyodó haját visszafogott 
frizurába fésülve hordta, arcának szépségét ragyogó, barna szeme 
emelte ki. Az arccsontjait mintha lekerekítették volna, hogy a vonásai 
nemesebbeknek mutatkozzanak. Szimpatikusnak, becsületesnek tűnt. 
Myron utálta ezt. 

– Sajnálom – szólalt meg a dékánhelyettes. – Az iroda holnap 
délelőttig zárva van. 

– Beszélnünk kell. 
Zavar ült ki az idősebb férfi arcára. 
– Ismerem magát? 



– Nem hiszem. 
– Nem ide jár? 
– Aligha. 
– Megtudhatnám, ki maga? 
Myron szigorúan nézett rá. 
– Pontosan tudja, ki vagyok. És azt is, hogy miről akarok beszélni 

magával. 
– A leghalványabb fogalmam sincs, mire céloz, de tényleg 

meglehetősen elfoglalt vagyok… 
– Olvasott mostanában valami jó magazint? 
Gordon dékánhelyettes egész teste megrándult. 
– Hogy mondta? 
– Akár vissza is jöhetek, amikor épp tele van az iroda. Esetleg 

hozhatok valami olvasnivalót az igazgatóságnak, habár úgy tudom, 
hogy őket csak a cikkek érdeklik. 

Semmi válasz. 
Myron elmosolyodott – sokatmondóan. Legalábbis azt remélte, hogy 

olyannak tűnik a mosoly. Fogalma sem volt róla, milyen szerepet 
játszhatott ebben a kis krimiben a dékánhelyettes. Óvatosan kellett 
lépkednie. 

A dékánhelyettes a markába köhögött. Nem valódi köhögés volt, és 
nem torokköszörülés. Pusztán időt akart nyerni, hogy gondolkodhasson. 
Végül megszólalt: 

– Fáradjon beljebb, kérem! 
Hátrébb lépett az irodába. Ezúttal nem keletkezett mindent magával 

szippantó vákuum, Myron ennek ellenére követte. Elhaladtak néhány 
szék, valamint a titkárnő íróasztala mellett. Az írógépet khaki 
védővászon borította. Rejtő szín, ha netán háború törne ki. 

Gordon dékánhelyettes szobája sablonos egyetemi vezetői iroda volt. 
Rengeteg fa. Diplomák. A Reston Egyetem kápolnáját ábrázoló régi 
rajzok. Az íróasztalon újságkivágások és díjak, áttetsző műanyag 
plexilapok közé szorítva. Könyvespolcok csupa szakkönyvvel. A 
kötetek mindmáig érintetlenek. Mind csak díszlet: a hagyomány, a 
szakértelem, a hozzáértés látszatát voltak hivatottak megteremteni. A 
kötelező családi fénykép. Madelaine és egy tizenkét vagy tizenhárom 
évesnek tűnő kislány. Myron a kezébe vette a fotót. 

– Szép család – mondta. Szép feleség. 



– Köszönöm. Foglaljon helyet, kérem! 
Myron leült. 
– Mondja, Kathy hol dolgozott? 
A szintén leülni készülő dékánhelyettes félúton megállt. 
– Parancsol? 
– Hol volt az íróasztala? 
– Kié? 
– Kathy Culveré. 
Gordon dékánhelyettes végül a székre ereszkedett, lassan, mintha egy 

kád forró vízbe merítkezne bele. 
– Egy másik diákkal közösen használt egy asztalt a szomszéd 

helyiségben. 
– Kényelmes – állapította meg Myron. 
Gordon dékánhelyettes összevonta a szemöldökét. 
– Elnézést… Nem értettem jól a nevét. 
– Deluise. Dom Deluise. 
A dékánhelyettes megengedett magának egy apró, törékeny mosolyt. 

Láthatóan annyira feszült volt, hogy a fenekével ki tudta volna húzni a 
dugót egy borospalackból. Azzal, hogy elküldték neki a magazint, 
kétségtelenül rákattintották a hüvelykszorítót. Jake tegnapi látogatása 
minden kétséget kizáróan húzott egyet rajta. 

– Mit tehetek önért, Mr. Deluise? 
– Szerintem tudja. – Megint a sokatmondó mosoly. Myron úgy érezte 

magát, akár egy idióta, vagy akár a meteorológus a reggeli időjárás-
jelentésben, ha a kettő közt van bármi különbség. Régi, bevált trükkel 
próbálkozott. Tégy úgy, mintha sokkal többet tudnál, mint valójában! 
Vedd rá, hogy beszéljen! Rögtönözz! Improvizálj! 

A dékánhelyettes összekulcsolta és az íróasztalra tette a kezét. 
Igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha ő irányítana. 

– Ezt az egész beszélgetést meglehetősen furcsának érzem. Talán 
elmagyarázhatná, miért van itt. 

– Úgy gondoltam, elcseveghetnénk. 
– Miről? 
– Először is, az angol fakultásról. Még mindig elolvastatja a 

diákokkal a Beowulfot? 
– Kérem, bárhogy hívják is, nincs időm játszadozni. 
– Ahogy nekem sincs. – Myron előhúzta a Didkó magazin nála lévő 



példányát, és az asztalra hajította. Az újság egyre gyűröttebbnek és 
elnyűttebbnek tűnt a sok lapozgatástól, mintha egy hormonokkal 
telepumpált kamaszé lenne. 

A dékánhelyettes csupán odapillantott. 
– Mi ez? 
– Szóval, ki játszadozik? 
Gordon dékánhelyettes hátradőlt a székében, ujjával végigsimította 

az állát. 
– Ki maga? – kérdezte. – Mi a valódi neve? 
– Nem érdekes. Csupán egy üzenetet kell átadnom. 
– Kitől? 
– Kiét – javította ki Myron. – Birtokviszony. És maga egy egyetem 

dékánhelyettese. 
– Nincs szükségem kioktatásra, fiatalember. 
Myron ránézett. 
– Ne vicceljen már! 
A dékánhelyettes úgy szívta be a levegőt, mintha víz alá akarná 

meríteni a fejét. 
– Mit akar? 
– A kellemes társaság talán nem elég? 
– Az ilyesmivel nem illik viccelődni. 
– Bizony nem. 
– Szóval, kérem, fejezze be a szórakozást! Mit akar tőlem? – Myron 

megint a sokatmondó mosollyal próbálkozott. Gordon dékánhelyettes 
egy rövid pillanatra mintha összezavarodott volna, aztán ismét 
elmosolyodott. Szintén sokatmondóan. – Vagy inkább azt kellene 
kérdeznem, mennyit? – Immár sokkal inkább úgy tűnt, hogy ura a 
helyzetnek. Elhárította a csapást, és továbblépett. Probléma merült fel, 
de létezik megoldás. Ahogy ezen a világon mindenre. A pénz. A felső 
fiókból elővette a csekk-könyvét. – Nos? 

– Ez nem ennyire egyszerű – állította meg Myron. 
– Mire céloz? 
– Nem gondolja, hogy valakinek meg kellene fizetnie érte? 
A dékánhelyettes vállat vont. 
– Hány nulláról van szó? 
– Nem gondolja, hogy ez többet ér a pénznél? 
A férfi teljesen megrökönyödött, mintha Myron a gravitáció létét 



tagadta volna le. 
– Fogalmam sincs, mire céloz… 
– Gondolt az igazságtételre? – kérdezte Myron. – Kathynek sokkal 

tartoznak. Rengeteggel. 
–  Ebben  egyetértek.  És  hajlandó  vagyok  fizetni.  A  bosszúval  most  

már mire menne? Üzeneteket közvetít, nem? 
– De igen. 
– Akkor menjen vissza Kathyhez, és mondja meg neki, hogy fogadja 

el a pénzt. 
Myron teljesen összezavarodott. Ez a férfi, akinek nyilvánvalóan 

köze volt mindahhoz, ami aznap éjjel történt, azt hitte, hogy Myron az 
eleven, lélegző Kathy Culver üzenetét adta át neki. Lépj óvatosan, 
kedves Myron! Roppant óvatosan. 

No de hogyan járjon el ebben…? 
– Kathy csalódott önben – próbálkozott. 
– Nem akartam bántani. 
Myron a szívéhez szorította a kezét, és színpadiasan felszegte a fejét. 
– „Légy üdvezült lény – kárhozott manó, Hozd ég fuvalmát, vagy 

pokol lehét.”2 
– Mit jelentsen ez? 
Myron vállat vont. 
– Szeretem Shakespeare-idézetekkel színesíteni a beszélgetéseket. 

Ettől okosabbnak tűnök, nem gondolja? 
A dékánhelyettes grimaszt vágott. 
– Visszatérhetnénk a tárgyhoz? 
– Persze. 
– Azt mondja, Kathy nem pénzt akar. 
– Ja. 
– Akkor mit szeretne? 
Jó kérdés. 
– Azt, hogy nyilvánosságra kerüljön az igazság. 
Diplomatikus, homályos, bármire vonatkozhat. 
– Miféle igazság? 
– Ne játssza már itt az értetlent! – csattant fel Myron, bosszúsnak 

tettetve magát. – Nem Kathy kedvenc jótékonysági egyletének akarta 
kiállítani a csekket, ugye? 

– De én semmit sem csináltam – rimánkodott félig nyöszörögve. – 



Kathy aznap éjjel elment. Azóta nem láttam. Honnan tudhattam volna, 
mit gondoljak vagy tegyek? – Myron kétkedőn meredt rá. Csupán azért, 
mert fogalma sem volt, mi mást tehetne. Most Jake módszerére váltott, 
belekezdett a „Maradj csendben, és reménykedj, hogy a saját nyakára 
akasztja a hurkot!” játszmába. Ez különösen jól működött politikus 
fazonok esetében. Ők hibás kromoszómával születnek, amelyik nem 
engedi, hogy sokáig némák maradjanak. – Kathynek meg kell értenie – 
folytatta a dékánhelyettes. – Minden tőlem telhetőt megtettem. De ő 
eltűnt. Mégis, mit kellett volna csinálnom? A rendőrségre kellett volna 
mennem? Ezt várta volna el? Már nem voltam biztos semmiben. Rá 
gondoltam. Lehet, hogy meggondolta magát. Nem tudtam. Az ő 
érdekeit próbáltam szem előtt tartani… A kétkedő arckifejezés sokkal 
könnyebben ment, miután hallotta ezt az utolsó mondatot. Myron 
csupán azt sajnálta, hogy fogalma sem volt arról, mi a csudáról beszél a 
dékánhelyettes. Csak ültek, és farkasszemet néztek egymással. Aztán 
valami történt Gordon dékánhelyettes arcával. Myron nem tudta 
egészen biztosan megállapítani, micsoda, de mintha minden vonása 
összeomlott volna. A tekintete eltorzult, fájdalmat sugárzott. A fejét 
csóválta. – Elég ebből – mondta halkan. 

– Miből elég? 
Becsukta a csekkfüzetet. 
– Nem vagyok hajlandó fizetni – jelentette ki. – Mondja meg 

Kathynek, hogy megteszem, amit akar… Kiállok mellette, bármibe 
kerüljön is. Már túl régóta tart ez az egész. Nem tudok így élni. Nem 
vagyok gonosz. Kathy beteg lány. Segíteni akarok neki. 

Myron egyáltalán nem számított erre. 
– Ezt komolyan gondolja? 
– Igen. Teljes mértékben. 
– Segíteni akar a volt szeretőjének? 
A dékánhelyettes felkapta a fejét. 
–  Mit  mondott?  –  Myron  vakon  csúszkált  a  vékony  jégen.  A  

legutóbbi megjegyzése, úgy tűnt, lángszóróként hatott. – Azt mondta, 
„szeretője”? 

– Aha. – Akkor nem Kathy küldte – folytatta Gordon. – Neki semmi 
köze magához, ugye? – Myron semmit sem felelt. – Ki maga? Mi a 
valódi neve? 

– Myron Bolitar. 



– Tessék? 
– Myron Bolitar. 
– Rendőr? 
– Nem. 
– Akkor egész pontosan kicsoda? 
– Sportügynök. 
– Micsoda? 
– Sportolókat képviselek. 
– Maga… Magának mi köze ehhez az egészhez? 
– A barátja vagyok – felelte Myron. – Kathyt próbálom megtalálni. 
– Még él? 
– Nem tudom. Viszont maga láthatóan úgy gondolja. – Gordon 

dékánhelyettes kihúzta a legalsó fiókot, cigarettát vett elő, és rágyújtott. 
– Árt az egészségnek – jegyezte meg Myron. 
– Öt éve leszoktam. Vagy legalábbis mindenki ezt hiszi. 
– Újabb kis titok? 
A dékánhelyettes humortalanul elmosolyodott. 
– Szóval, maga küldte nekem a magazint. 
Myron a fejét csóválta. 
– Nem. 
– Akkor kicsoda? 
– Nem tudom. Ezt is próbálom kideríteni. De tudok róla. És azt is 

tudom, hogy titkol valamit Kathy eltűnésével kapcsolatban. 
A dékánhelyettes mélyen leszívta a füstöt, aztán hosszú oszlopban 

kifújta. 
– Letagadhatnám. Mindent letagadhatnék, ami ma itt elhangzott. 
– Megtehetné – vágott vissza Myron. – Persze, nálam van a magazin. 

Nincs okom hazudni. És a barátom Jake Courter seriff. Bár… igaza van. 
Végeredményben csak az én szavam áll majd a magáéval szemben. 

Gordon dékánhelyettes levette a szemüvegét, és megdörgölte a 
szemét. 

– Nem – mondta kimérten –, erre nem fog sor kerülni. Komolyan 
gondolom, amit az előbb mondtam. Segíteni akarok Kathynek. 
Segítenem kell neki. 

Myron nem igazán tudta, mit gondoljon. A férfi láthatóan tényleg 
szenvedett, igaz, Myron látott már olyan alakításokat, amelyek mellett 
Laurence Olivier elbújhatott volna. Vajon valódi lehetett a bűntudat? A 



hirtelen katarzist a lelkiismerete okozta, vagy csak önmagát védte? 
Myronnak sejtelme sem volt erről. Nem is nagyon érdekelte, feltéve 
persze, hogy kiszedi belőle az igazságot. 

– Mikor látta utoljára Kathyt? – kérdezte Myron. 
– Aznap éjjel, amikor eltűnt. 
– Otthon kereste fel magát? 
A férfi bólintott. 
– Későre járt. Azt hiszem, tizenegy, fél tizenkettő lehetett. A 

dolgozószobámban ültem. A feleségem odafent aludt. Becsöngettek. 
Nem egyszer. Újra meg újra, sürgetően. Közben időnként dörömböltek 
is. Kathy volt az. – A hangja robotpilótára kapcsolt, mintha mesét 
olvasna egy kisgyereknek. – Sírt. Vagyis inkább görcsösen zokogott. 
Olyannyira, hogy megszólalni sem tudott. Bekísértem a 
dolgozószobámba. Egy kis brandyt öntöttem neki, és a vállára terítettem 
egy gyapjúkendőt. Olyan… – elhallgatott, a megfelelő szót kereste –
 …erőtlennek tűnt. Tehetetlennek. Leültem elé, és megfogtam a kezét. 
Elrántotta. Ekkor apadtak el a könnyei. Nem lassanként, hanem egyik 
pillanatról a másikra, mintha egy kapcsolót kattintottak volna le. Kővé 
dermedt. Az arca teljesen kifejezéstelen volt, semmiféle érzelmet nem 
tükrözött. Aztán mesélni kezdett. – A fiókba nyúlt még egy cigarettáért. 
A szájához emelte. A gyufa a negyedik próbálkozásra gyulladt meg. – 
A legelején kezdte – folytatta a férfi. – A hangja megdöbbentően 
kiegyensúlyozott volt. Egyszer sem csuklott el vagy remegett meg… 
Hihetetlen, ha az ember belegondol, hogy pár pillanattal korábban még 
hisztérikusan zokogott. Bár a szavai rácáfoltak a nyugodtságra. Sok 
mindent elmesélt… – Megint elhallgatott, a fejét csóválta. – Meglepő 
történeteket, hogy finoman fogalmazzak… Már majdnem egy éve 
ismertem Kathyt. Megfontolt, kedves, tisztességes fiatal nőnek 
tartottam. Nem ítélkezni akarok az erkölcsei felett… De mindig is 
régimódinak tűnt nekem. Erre olyasmiket mesélt nekem, amiktől még 
egy matróz is elpirulna. Azzal indított, hogy valaha pontosan olyan volt, 
mint amilyennek hittem őt. Teljesen átlagos lány, Mindenki kedvence. 
Aztán megváltozott. A saját szavaival élve, „fékezhetetlen ribanc” lett 
belőle. Pár gimnáziumi osztálytársával kezdte, majd hamar áttért a 
komolyabb fogásokra. Felnőttekre, tanárokra, a szülei barátaira. 
Feketékre, sárgákra, homoszexuálisokra, édes hármasokra, sőt, még 
orgiákra is. Fényképeket készített a légyottokról. „Az utókor számára”, 



mondta gúnyos mosollyal. 
– Említett neveket? – kérdezte Myron. – A tanárokét, felnőttekét, 

bárkiét? 
– Nem. Nevek nem hangzottak el. 
Mindketten elhallgattak. Gordon dékánhelyettes kimerültnek tűnt. 
– Mi történt ezután? – kérdezett rá Myron. 
A férfi lassan felemelte a fejét, mintha ez hatalmas erőfeszítést 

igényelne. 
– A történet lassanként más irányt vett – folytatta. – Jobbra fordult. 

Azt mondta, rájött, hogy amit csinál, helytelen és ostoba. Elkezdte 
megoldani a problémáit. Ekkor ismerkedett meg Christiannel, és 
beleszeretett a fiúba. Szeretett volna túllépni a múlton, de nem ment 
könnyen. A múlt nem tűnt el csak úgy. Egyre próbálkozott, aztán… – a 
hangja elcsuklott. 

– Aztán mi lett? – nógatta Myron. 
– Aztán Kathy csak nézett rám… Sosem fogom elfelejteni… És azt 

mondta: „Ma éjjel megerőszakoltak.” így, minden előzmény nélkül. 
Természetesen megdöbbentem. Hatan voltak, mesélte. Vagy heten, nem 
tudta biztosan megmondani. Csoportos erőszak az öltözőben. 
Megkérdeztem, mikor. Azt felelte, hogy kevesebb, mint egy órája 
kezdődött. Azért ment az öltözőbe, hogy ott találkozzon valakivel. Egy 
zsarolóval, mondta. Egy korábbi, hmm, udvarlójával, aki megfenyegette, 
hogy nyilvánosságra hozza a múltját. Kathy fizetni készült neki a 
hallgatásáért. – A nagy összegű kivét a betéti számláról, állapította meg 
magában Myron. – Csakhogy amikor Kathy az öltözőhöz ért, a zsarolót 
nem egyedül találta ott. Több csapattársa is vele volt, köztük egy másik 
régebbi udvarló. Nem ütötték meg, mondta. Ő pedig nem küzdött. Túl 
sokan voltak, és túlságosan erősek. – A férfi lecsukta a szemét, a hangja 
suttogássá halkult. – Egymás után végigmentek rajta. – Rövid szünetet 
tartott. – Amint már említettem, Kathy mindezt a legszenvtelenebb 
hangnemben mesélte el, amilyennek valaha hallottam őt. A tekintete 
tiszta volt, eltökéltséget tükrözött. Azt mondta, egyetlen módon 
temetheti el a múltját, egyszer és mindenkorra: szembesítenie kell 
önmagát vele. A ragyogó napvilágra kell hoznia, ahol elsorvad és 
meghal, akár egy középkori vámpír. Azt mondta, tudja, mit kell tennie. 
– Megint elhallgatott. 

– Mit? – kérdezett rá Myron. 



– Feljelenteni a fiúkat, akik megerőszakolták. Szembeszállni a 
múltjával, aztán végleg túllépni rajta. Máskülönben egész életében 
üldözni fogja őt. 

– Maga mit mondott erre? 
Gordon dékánhelyettes arca megrándult a kérdés hallatán. Elnyomta 

a cigarettát. Lepillantott az alsó fiókra, azonban nem vett elő újabb 
szálat. 

– Azt, hogy nyugodjon meg. – Felnevetett az emléken. – Nyugodjon 
meg… Addigra a lány annyira hűvössé, annyira szenvtelenné vált, 
mintha a telefonkönyvet olvasná fel. Én pedig azt mondtam neki, hogy 
nyugodjon meg. Jesszusom… 

– Mi történt még? 
– Azt mondtam neki, hogy szerintem még mindig a sokk hatása alatt 

van. Ezt is komolyan gondoltam. Azt tanácsoltam, hogy alaposan 
gondoljon át mindent, mérlegelje a lehetőségeket, ne hozzon elsietett 
döntést, ami kétségtelenül hatással lesz az egész életére. Azt kértem tőle, 
gondoljon bele, mivel járna, ha előráncigálná a múltját… a családja, a 
barátai, a vőlegénye, önmaga számára. 

– Más szóval – összegezte Myron –, megpróbálta lebeszélni arról, 
hogy feljelentést tegyen. 

– Talán. De azt nem mondtam ki, amit valójában gondoltam: valaki, 
aki fékezhetetlen ribancként jellemzi önmagát, miután belevetette 
magát a pornográfiába és a vad szexbe, hirtelen azt állítja, hogy 
egyetemista fiúk csapata megerőszakolta őt, akik közül kettővel 
korábban elismerten kapcsolata volt… Szerettem volna, ha fontolóra 
veszi mindezt, mielőtt valami meggondolatlanságot csinál. 

– Ne legyen ennyire elnéző önmagával szemben! – mondta Myron. – 
Cseppet sem érdekelte a lány. Kathy azért fordult magához, hogy 
segítsen neki, maga pedig mindenkire gondolt, csak rá nem. A 
drágalátos egyetemére gondolt. A botrányra. A futballcsapatra, ami a 
bajnoki cím küszöbén állt. A saját karrierjére gondolt, arra, miként 
venné ki magát az, ha kiderülne, hogy magának dolgozott, és nem ijedt 
meg attól, hogy késő éjszaka otthon meglátogassa. Belekeverték volna. 
Az emberek alaposabban utánanéztek volna a dolgainak, esetleg 
felfedeztek volna valamit egy szokatlan házastársi egyezséggel 
kapcsolatban. 

Erre rögtön felkapta a fejét. 



– Miféle házastársi egyezségről beszél? 
– Mond valamit magának a „kéthavonta egy alkalommal” kifejezés? 
A férfinak leesett az álla. 
– Hogyan…? – Elhallgatott, már majdnem elmosolyodott. – Maga 

nagyon jól tájékozott fiatalember. 
– Mindentudó – javította ki Myron. – Istenhez hasonlatos. 
– A házasságomról nem mondok semmit, de nem lennék őszinte, ha 

nem ismerném el, hogy efféle önző gondolatok megfordultak a 
fejemben. Viszont tényleg aggódtam Kathyért. Egy ilyen ballépés… 

– Nemi erőszak, dékánhelyettes úr. Nem ballépés. Kathyt 
megerőszakolták. Nem egyszerű hibáról van itt szó. Nem holmi 
tapintatlan csíny áldozata volt. Egy csapat focista leteperte őt az 
öltözőben, aztán az akarata ellenére sorra végigmentek rajta. 

– Leegyszerűsíti a helyzetet. 
– Maga az, aki leegyszerűsíti a helyzetet. Épp csak Kathyt helyezte a 

sor végére. 
– Ez nem igaz. 
Myron a fejét rázta. Erre most nincs idő. 
–  Tehát,  mi  történt  azután,  hogy  ellátta  Kathyt  ezzel  a  briliáns  

tanáccsal? 
A férfi vállrándítással próbálta volna elintézni a dolgot, azonban a 

teste nem engedelmeskedett. 
– Furcsán nézett rám, mintha elárultam volna, amikor pedig csak 

segíteni akartam neki. Vagy az is elképzelhető, hogy ugyanazt olvasta 
ki a szavaimból, mint maga… Nem tudom. Ekkor felállt, és közölte, 
hogy másnap reggel visszajön, és feljelentést tesz. Aztán elment. Többé 
nem hallottam felőle, kivéve, amikor a postaládámba dobták azt a 
magazint. Meg a pár nappal ezelőtti telefonhívást. 

– Miféle telefonhívást? 
– Pár napja, egészen késő éjjel felhívott valaki. Egy női hang szólt 

bele… talán Kathyé, talán nem… Azt mondta: „Remélem, élvezettel 
forgatod majd a magazint! Gyere, és kapj el! Túléltem. 

– „Gyere, és kapj el! Túléltem…”? 
– Valami ilyesmi, igen. 
– Ezzel mit akarhatott közölni? 
– Halvány fogalmam sincs róla. 
– Mire gondolt, amikor értesült Kathy eltűnéséről? 



– Hogy elszökött. Úgy döntött, túl sok ez neki. Azt hittem, visszajön 
majd, amikor készen áll rá. A rendőrség is így vélekedett, amíg rá nem 
találtak az alsóneműjére. Akkor erőszakos cselekményre kezdtek 
gyanakodni. Én viszont tudtam, hogy az alsónemű valószínűleg a 
megerőszakolásakor került le róla, nem az eltűnésekor. Így aztán 
magamban továbbra is szökevényként gondoltam rá. 

– Az eszébe sem jutott, hogy az erőszaktevők esetleg el akarják 
hallgattatni? 

– Eszembe jutott, igen. De ezek a fiúk nem lettek volna képesek… 
– Erőszaktevők – javította ki Myron. – Olyan „fiúk”, akik 

csoportosan megerőszakoltak egy lányt, aki sosem ártott nekik. Nem 
gondolta, hogy esetleg képesek gyilkosságot is elkövetni? 

– Ha holtan akarták volna látni, el sem engedik – jelentette ki 
határozottan a dékánhelyettes. – Ezt gondoltam. 

– Így aztán senkinek se szólt. 
A férfi bólintott. 
– Hiba volt. Most már tudom. Abban reménykedtem, hogy Kathy 

csupán elszökött pár napra, hogy összeszedje magát. Amikor már egy 
hét is eltelt, rájöttem, hogy túl késő lenne bármit is mondani. 

– Inkább úgy döntött, hogy hazugságban él. 
– Igen. 
– Kathy végül is csak egy diák volt. A segítségét kérte élete 

legnehezebb periódusában. Maga pedig ellökte magától. 
– Nem gondolja, hogy ezt én is tudom? – ordította a dékánhelyettes. 

– Nem gondolja, hogy másfél éve egyfolytában marcangol a bűntudat? 
– Aha, maga vérbeli emberbarát. 
– Mégis, mi az ördögöt akar tőlem, Bolitar? 
Myron felállt. 
– Köszönjön le! Haladéktalanul. 
– És ha nem teszem meg? 
– Akkor a sárba rántom, és az rondább lesz, mint amit el tud képzelni. 

Holnap reggel ezzel kezdje! Adja be a felmondólevelét! 
A férfi felnézett, az ujjával támasztotta alá az állát. Múlt az idő. Az 

arca lassan felengedett, mintha megmasszírozták volna. Lecsukta a 
szemét, a válla előreesett. Aztán lassan bólintott. 

– Rendben – mondta. – Köszönöm. 
– Ez nem penitencia. Ilyen könnyen nem fogja megúszni. 



– Értem. 
– Még egy utolsó kérdés. Említett Kathy bármilyen nevet? 
– Nevet? 
– Azokét, akik megerőszakolták. 
A férfi tétovázott. 
– Nem. 
– És van tippje? 
– Semmilyen konkrét alapja nincs. 
– Bökje ki! 
– Pár nappal azután, hogy Kathynek nyoma veszett, észrevettem, 

hogy egy bizonyos diák csak úgy szórja a pénzt. Egy bajkeverő… Új, 
lehajtható tetejű BMW-t vásárolt, ami azért keltette fel a figyelmemet, 
mert keresztülhajtott vele a gyepen. Sok helyen tönkretette a füvet. 

– Kicsoda? 
– Egy volt focista. Kirúgták a csapatból, mert kábítószert árusított. 

Junior Hortonnak hívják. A beceneve… 
– …Horty. 
Myron többre nem volt kíváncsi, távozott; igyekezett mielőbb kijutni 

az épületből. Csodálatos idő volt. Meleg, de nem párás; a délutáni nap 
ereje már gyengült, noha még nem készült lenyugodni. A levegőt 
frissen levágott fű és virágzó cseresznyefák illata töltötte meg. Myron a 
legszívesebben leterített volna egy pokrócot. Szeretett volna 
leheveredni, és elgondolkozni Kathy Culveren. 

Nem volt ideje rá. 
A Ford Taurusban csörgött a telefon, amikor Myron kinyitotta a 

kocsi ajtaját. Esperanza hívta. 
– Lucy zsákutca volt – jelentette be. – Nem Adam Culver volt a pasas, 

aki megvásárolta a képeket. 
Újabb elmélet dőlt össze. Épp beindított volna a kocsiját, amikor 

meghallotta Jake Courter hangját. 
– Sejtettem, hogy itt meg fogom találni. 
Myron kinézett rá a lehúzott ablakon keresztül. 
– Mi a helyzet, Jake? 
– Hamarosan közöljük a sajtóval Nancy Serat nevét. 
Myron bólintott. 
– Köszönöm, hogy szólt. 
– De nem ezért jöttem. – Myronnak nem tetszett a hangszín. – Van 



egy gyanúsítottunk – folytatta Jake. – Bevittük kihallgatni. 
– Ki az? 
– Az ügyfele – felelte Jake. – Christian Steele.  
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– Miért épp Christian? – kérdezte Myron. 
– Nancy Serat egy hete bérelte ki azt a házat – felelte Jake egy vagy két 
nappal azelőtt, hogy Cancúnba indult. Még ki se csomagolt. 

– És? 
– És hogyan lehetséges, hogy odabent mindenfelé Christian 

ujjlenyomatait… friss ujjlenyomatait… találtuk? A bejárati ajtó 
gombján, az egyik poháron, a kandallópárkányon… 

Myron igyekezett nem kimutatni a döbbenetét. 
–  Ne  már,  Jake!  Ilyen  kevés  miatt  nem  lehet  letartóztatni  valakit.  A  

sajtó darabokra fogja szedni. 
– Hol nem szarom le? 
– Semmilyen bizonyítékuk sincs ellene. 
– Bizonyítani tudjuk, hogy a bűntett helyszínén járt. 
– És akkor? Jessica is ott járt. Őt is le fogják tartóztatni? 
Jake kigombolta az ingét, hagyta, hogy kibuggyanjon belőle a hasa. 

Myron úgy tippelt volna, hogy a barna öltöny, amit visel, 1972-ből 
származik. Egyetlen szóban összegezve: hajtóka. Jake-et aztán nem 
lehetett divatbolondnak mondani. 

– Oké, nagyokos – felelte –, elárulná, mit keresett az ügyfele Nancy 
Seratnál? 

– Majd megkérdezzük tőle. Mindent el fog mondani magának. 
Christian jó srác, Jake. Ne tegye tönkre puszta feltevések alapján! 

– Aha. Nem szívesen fosztanám meg a részesedésétől. 
– Ez övön aluli volt, Jake. 
– Nem tárgyilagosan gondolkodik, Bolitar. A srác a legértékesebb 

ügyfele, a belépője a nagyok világába. Nem akarja, hogy bűnös legyen. 
–  Myron  ránézett,  de  semmit  sem  felelt.  –  Hagyja  itt  a  kocsiját!  –  

javasolta Jake. – Majd én elviszem az őrsre. – Csak másfél kilométerre 
volt. Amikor behajtottak a parkolóba, Jake azt közölte vele: – Itt az új 
államügyész. Valami Roland nevű ifjú titán. 

Ajaj. 
– Cary Roland? – kérdezett rá Myron. – Göndör hajú? 
– Ismeri? 



– Aha. 
– Nyilvánossághajhász – jegyezte meg Jake. – Feláll neki, ha 

meglátja magát a tévében. Majdhogynem elélvezett, amikor meghallotta 
Christian nevét. 

Myron el tudta képzelni. Ő meg Cary Roland régi cimborák voltak. 
Ez nem számított különösebben szerencsés fordulatnak. 

– Már nyilvánosságra hozta Christian nevét? 
– Még nem – válaszolta Jake. – Cary úgy határozott, hogy tizenegyig 

kivár vele. Így minden csatornán élőben jelentheti be a hírt. 
– És bőségesen marad ideje belőni a dauerolt sérót. 
– Bizony. 
Christian egy szűkös helyiségben ült, amely nem lehetett nagyobb két 

és félszer két és fél méteresnél. Senki más nem tartózkodott a szobában. 
– Hol van Roland? – kérdezte Myron. 
– A tükör mögött. 
Egyirányú tükör még egy ilyen lepukkant őrsön is. Myron belépett a 

szobába, a tükörbe nézett, megigazította a nyakkendőjét, és sikerült 
megállnia, hogy a középső ujját bemutassa Rolandnak. 

– Mr. Bolitar? 
Myron odafordult. Christian úgy intett neki, mintha ismerős arcot 

fedezett volna fel a lelátón. 
– Jól vagy? – érdeklődött Myron. 
– Jól, igen – felelte Christian. – Csak nem értem, mi folyik itt. 
Egyenruhás rendőr lépett be magnóval. Myron Jake-hez fordult. 
– Letartóztatták? 
Jake elvigyorodott. 
– Majdnem elfelejtettem, Bolitar. Maga ügyvéd is. Mindig élmény 

profikkal együtt dolgozni. 
– Letartóztatták? – ismételte el Myron. 
– Egyelőre nem. Csupán néhány kérdést szeretnénk feltenni neki. 
Az egyenruhás rendőr beállította a felvételt. Aztán Jake hozzákezdett: 
– Jake Courter seriff vagyok, Mr. Steele. Emlékszik rám? 
– Igen, uram. Ön foglalkozik a menyasszonyom eltűnési ügyével. 
– Pontosan. Nos, Mr. Steele, ismer egy Nancy Serat nevű hölgyet? 
– Kathy szobatársa volt a Restonon. 
– Tisztában van vele, hogy Nancy Seratot tegnap este megölték? 
Christian szeme kikerekedett. Myron felé fordult. Myron bólintott. 



– Úristen… ne! 
– Jóban volt Nancy Serattal? 
A fiú hangja üresen kongott. 
– Igen, uram. 
– Mr. Steele, elárulná, merre járt tegnap este? 
Myron félbeszakította. 
– Tegnap este hány órakor? 
– Attól fogva, hogy eljött az edzésről, addig, amikor lefeküdt. 
Myron habozott. Ez csapda volt. Megpróbálhatta volna 

hatástalanítani, vagy hagyhatta, hogy Christian egyedül boldoguljon 
vele. Más körülmények között szinte biztosan közbelépett volna, hogy 
óvatosan figyelmeztessen rá, mihez vezethet egy rossz válasz. Ezúttal 
azonban csak hátradőlt, és figyelt. 

– Ha arra kíváncsi, találkoztam-e tegnap este Nancy Serattal – felelte 
kimérten Christian –, a válaszom: igen. 

Myron ismét levegőt mert venni. Hátrapillantott az egyirányú tükör 
felé, és kinyújtotta a nyelvét. Mr. Érett haldia. 

– Hány órakor? – kérdezte Jake. 
– Úgy kilenc körül. 
– Hol találkozott vele? 
– Nála. 
– Az Acre Street 118. szám alatt? 
– Igen, uram. 
– Mi célból látogatta meg őt? 
– Nancy aznap délelőtt érkezett meg a nyaralásról. Felhívott, és azt 

mondta, hogy beszélnie kell velem. 
– Elmondta, hogy miért? 
– Azt mondta, Kathyhez van köze. Telefonon mást nem volt hajlandó 

elárulni. 
– Mi történt, amikor megérkezett az Acre Street 118. számú házhoz? 
– Nancy valósággal kituszkolt az ajtón… Azt mondta, hogy azonnal 

el kell mennem. 
– Elárulta, miért? 
– Nem, uram. Megkérdeztem Nancytől, hogy mi ez az egész, de 

ragaszkodott hozzá, hogy elmenjek. 
– Ön mit csinált? 
– Egy-két percig vitatkoztam vele. Kezdett ideges lenni, és olyan 



dolgokat mondott, amiknek semmi értelmük sem volt. Végül felálltam, 
és eljöttem. 

– Miféle „dolgokat” mondott? 
– Arról beszélt, hogy a nővérek újra összejönnek. 
Myron felegyenesedett ültében. 
– Hogyhogy a nővérek újra összejönnek? – kérdezte Jake. 
– Nem emlékszem pontosan. Valami olyasmit, hogy: „Ideje újra 

összejönniük a nővéreknek…” Nem sok értelme volt, uram. 
Jake Myronra pillantott. Myron visszanézett rá. 
– Emlékszik még valamire, amit Nancy Serat mondott? 
– Nem, uram. 
– Ezután egyenesen hazament? 
– Igen, uram. 
– Hány órakor ért haza? 
– Negyed tizenegykor, azt hiszem. Nemrég költöztem be egy 

englewoodi társasházba. Talán az egyik szomszéd láthatott. Nem tudom. 
– Megtenné, hogy itt vár egy pillanatig? 
Jake intett Myronnak hogy kövesse. Myron bólintott, odahajolt 

Christianhez. 
– Egy szót se szólj, amíg vissza nem jövök! 
Christian bólintott. 
Beléptek egy másik szobába. Úgymond, a tükör túloldalára. Cary 

Roland megyei államügyész annak idején Myronnal együtt járt a 
Harvardra. Ragyogó elme. A jogi szemlébe írt. A legfelsőbb bíróság 
egyik törvényszéki bírója mellett ügyvédbojtárkodott. Cary Roland 
politikai  ambíciói  először  akkor  mutatkoztak  meg,  amikor  elhagyta  az  
anyaméhet. 

Most is ugyanúgy nézett ki, mint az egyetemen. Szürke öltöny 
mellénnyel (igen, az órákon is öltönyt viselt). Karvalyorr. Apró, sötét 
szemek. Laza, göndör haj, akár Peter Framptoné a hetvenes években, 
csupán rövidebb. 

Roland a fejét rázta. Aztán hitetlenül felhördült. 
– Kreatív ügyfél, Bolitar. 
– Közel sem annyira kreatív – felelte Myron –, mint a fodrászod. 
Jake-nek vissza kellett nyelnie a nevetését. 
–  Én  amondó  vagyok,  hogy  tartsuk  benn  –  folytatta  Roland.  –  A  

sajtókonferencián megtesszük a bejelentést. 



– Már látom – jegyezte meg Myron. 
– Mit? 
– Hogy feláll. Amikor kiejtetted a „sajtó” szót. 
Kuncogás. 
Roland magában füstölgött. 
– Még mindig nagy mókamester vagy, igaz, Bolitar? Nos, az 

ügyfeled hamarosan börtönbe kerül. 
– Nem hinném, Cary. 
– Nem érdekel, mit hiszel. 
Myron felsóhajtott. 
– Christian elfogadható magyarázatot adott arra, mit keresett Nancy 

Seratnál. Más bizonyítékod nincs, ergo semmid sincs ellene. Ráadásul 
képzeld el, mi kerül majd a lapok címlapjára, ha kiderül, hogy Christian 
ártatlan… „A fiatal államügyész hatalmas baklövése… Saját 
ambícióinak előmozdítására taposta sárba a helyi hős nevét. Rontotta a 
Titans esélyeit a Super Bowl megnyerésére. Az állam leggyűlöltebb 
embere lett…” 

Roland nyelt egyet. Ez eszébe sem jutott. Elvakította a fény. A 
tévékamerák és a reflektorok. 

– Courter seriff, ön mit gondol? 
Ideje visszatáncolni. 
– Nincs választásunk – felelte Jake. – Ki kell engednünk. 
– Elhiszi, amit itt összehordott nekünk? 
Jake vállat vont. 
– Ördög tudja. De nincs semmi, ami alapján bent tarthatnánk. 
– Oké – egyezett bele jelentőségteljes bólintással Roland. Fontos 

ember. – Szabadon távozhat. Csak figyelmeztessék, hogy ne hagyja el a 
várost! 

Myron Jake-re pillantott. 
– Ne hagyja el a várost? – Felnevetett. Szinte hahotázott. – Azt 

mondta, hogy ne hagyja el a várost? 
Jake igyekezett magába fojtani a kacagást, ám az ajka jól láthatóan 

remegett. 
Roland arca rákvörössé vált. 
– Infantilis – sziszegte. – Seriff, naponta jelentést kérek az ügyről! 
– Igenis, uram. 
Roland mindenkire a legszigorúbb tekintetét villantotta. Senki sem 



esett térdre előtte. Kiviharzott. 
– Csuda vicces lehet vele dolgozni – jegyezte meg Myron. 
– Az oldalunk is megreped a nevetéstől. 
– Christian meg én most elmehetünk? 
Jake a fejét rázta. 
Addig nem, amíg mindent el nem mesélt a Gordon dékánhelyettesnél 

tett látogatásáról.  
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Myron minden részletről beszámolt Jake-nek. Aztán a kocsijával 
hazavitte Christiant. Hazafelé Christiannek is mindenről beszámolt. 
Mindenről, amit Christian tudni akarhatott. Myron szerette volna 
megkímélni ettől, de tudta, hogy nincs joga eltitkolni előle semmit. 

Christian nem szakította félbe kérdésekkel. Ami azt illeti, egy szót se 
szólt. A pályán híres volt arról, hogy bármilyen helyzetben képes 
megőrizni a lélekjelenlétét. Christian most a legjobb meccsformáját 
hozta. 

Amikor Myron végzett, percekig egyikük sem szólalt meg. Aztán 
Myron megkérdezte tőle: 

– Jól vagy? 
Christian bólintott. Az arca falfehér volt. 
– Köszönöm, hogy őszinte volt velem – válaszolta. 
– Kathy szeretett téged – vigasztalta Myron. – Rettenetesen. Ezt ne 

felejtsd el! 
A fiú ismét bólintott. 
– Meg kell találnunk őt. 
– Rajta vagyok. 
Christian odébb csusszant az ülésben, hogy szembefordulhasson 

Myronnal. 
– Amikor az a rengeteg nagy ügynökség udvarolt nekem, az egészet 

annyira… nem is tudom… személytelennek éreztem. Minden a pénzről 
szólt. Még mindig így van, tudom. Nem akarom adni a naivat, de… 
maga más. Ösztönösen tudtam, hogy megbízhatok magában. Azt 
hiszem, igazából azt szeretném elmondani, hogy most már sokkal több 
számomra puszta ügynöknél. Örülök, hogy magát választottam. 

–  Én  is  –  mondta  Myron.  –  Lehet,  hogy  nem  ez  a  legalkalmasabb  
pillanat, hogy megkérdezzem: kitől hallottál rólam? 

– Valaki az egekig magasztalta magát. 
– Kicsoda? 
Christian elmosolyodott. 
– Tényleg nem tudja? 
– Az egyik ügyfelem? 



– Nem. 
Myron a fejét rázta. 
– Fogalmam sincs. 
Christian hátradőlt az ülésben. 
– Jessica – bökte ki. – Mindent elmondott az életéről. Az aktív 

sportolóként töltött időről, a sérüléséről, arról, hogy min ment keresztül, 
hogy az FBI-nak dolgozott, hogy aztán visszament az egyetemre. Azt 
mondta, hogy magánál jobb embert sosem ismert. 

– Jessica nem sokat jár el társaságba. 
Megint elhallgattak. A New Jersey-i sztráda középső sávját lezárták, 

így alig araszolt előre a forgalom. A nyugati elágazásnál kellett volna 
lefordulnia. Aztán Christian olyasvalamit mondott, amitől Myron 
majdnem a fékre taposott. 

– Az édesanyám egyszer modellt állt egy aktfotóhoz. 
Myron nem volt biztos benne, hogy jól hallotta. 
– Hogy micsoda? 
– Kissrác koromban. Fogalmam sincs, megjelent-e valami 

magazinban, vagy bármi… Kétlem. Akkoriban már nem mondhatta 
magát túl vonzónak. Huszonöt éves volt, de hatvannak nézett ki. 
Prostituáltként dolgozott New Yorkban. Az utcán. Fogalmam sincs, ki 
volt az apám. Az anyám arra tippelt, hogy valamelyik pasas egy 
legénybúcsúról, bár arról gőze sem volt, melyik lehetett. 

Myron lopva oldalra pillantott. Christian egyenesen maga elé meredt. 
Még mindig a meccsformáját hozta. 

– Azt hittem, a szüleiddel Kansasban éltél – jegyezte meg óvatosan 
Myron. 

Christian a fejét csóválta. 
– Azok a nagyszüleim voltak. Anyám hétéves koromban meghalt. 

Törvényesen örökbe fogadtak. A vezetéknevünk megegyezett, szóval 
úgy tettem, mintha a valódi szüleim volnának. 

– Nem tudtam. Sajnálom – mondta erre Myron. 
– Ne sajnálja! Csodálatos „szülők” voltak. Szerintem rengeteg hibát 

elkövettek az édesanyámmal, abból ítélve, hol kötött ki, meg minden. 
Viszont velem rendkívül kedvesen és gondoskodóan bántak. Nagyon 
hiányoznak. 

A csend most terhesebbnek tűnt. Elhaladtak a Meadowlands mellett. 
Myron kifizette a díjat az autópálya kapujánál, aztán követte a táblákat 



a George Washington híd felé. Christian nemrég itt vett magának lakást, 
három kilométerre a híd előtt, tíz kilométerre a Titans Stadiontól. 
Annak a háromszáz társasházi panellakásnak az egyikét, amelyeket 
fennhéjázón  Cross  Creek  Pointe-nak  neveztek  el;  egy  olyan  New  
Jersey-i lakótelepen, amit mintha a Poltergeist – Kopogó szellemből 
emeltek volna ki. 

Ahogy lelassítottak a ház előtt, csörrent a kocsitelefon. Myron 
felvette. 

– Halló? 
– Merre vagy? 
Jessica volt az. 
– Englewoodban. 
–  Gyere  el  a  4-es  úton  a  17-es  északi  felé!  –  hadarta  a  nő.  –  A  

Pathmark parkolójában foglak várni, Ramsey-ben. 
– Mi történt? 
– Csak gyere ide! Most rögtön.  
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Abban a pillanatban, amikor Myron meglátta a Pathmark 
neonlámpáinak homályos fényében álldogáló Jessicát, aki fájdalmasan 
gyönyörű volt a csípőig érő farmernadrágjában és a nyakánál kigombolt 
piros blúzában, sejtette, hogy gáz van. Hatalmas gáz. 

– Nagy a baj? – kérdezte Myron. 
Jessica kinyitotta a kocsi ajtaját, és becsússzam az anyósülésre. 
– Még annál is nagyobb. 
Nem tehetett róla, de nem tudott nem gondolni rá, hogy Jessica 

mennyire gyönyörű. Sápadtnak tűnt, a szeme túl beesett volt. 
Szarkalábat még nem lehetett felfedezni rajta, azonban friss ráncok 
jelentek meg az arcán. Vajon tegnap is ott lehettek már, amikor az 
irodájában járt? Myron nem tudta biztosan. Viszont úgy gondolta, hogy 
még sohasem nézett ki ennyire ellenállhatatlanul szépnek. A 
tökéletlenségek, ha az ember mindenáron annak akarta hívni őket, 
csupán még valóságosabbá, épp ezért vonzóbbá tették. Myron úgy vélte, 
hogy Madelaine dékána csábítóan szexis, bár zseblámpának is épphogy 
csak elment volna Jessica vakító jelzőfénye mellett. 

– El akarod mesélni? 
Jessica a fejét rázta. 
– Inkább megmutatom. – Elmondta, merre menjen Myron. Amikor a 

találóan Vörösföld csapásnak elnevezett úthoz értek, bejelentette: – 
Apám itt bérelt ki egy kunyhót. 

– Ebben az erdőben? 
– Igen. 
– Mikor? 
– Két héttel ezelőtt. Egy hónapra. Az ingatlanügynök szerint csendre 

és nyugalomra vágyott. Egy olyan helyre, ahol távol kerülhet a világ 
zajától. 

– Az ilyesmi nem volt jellemző az apádra – állapította meg Myron. 
– Egyáltalán nem – értett egyet Jessica. 
Pár perccel később megérkeztek a kunyhóhoz. Myronnak nehezére 

esett elhinni, hogy Adam Culver, akit meglehetősen jól megismert, 
amíg Jessicával járt, egy ilyen helyen óhajtaná eltölteni a vakációját. Az 



öreg szerette a hazárdjátékokat. Kedvelte a versenylovakat, a 
rulettkereket, a blackjackasztalt. Szerette a nyüzsgést. Ha valami 
nyugisabbat akart, Tony Bennett-koncertre ment a vegasi Sandsbe. 

Jessica kiszállt a kocsiból. Myron követte. A lány tartása feszesen 
tökéletes volt. Ahogy a járása is, amit Myron annak idején mindig 
szívesen nézett. De a léptei most észrevehetően ingadoztak, mintha a 
lábai nem lettek volna egészen biztosak abban, hogy elbírják-e a 
csodálatos törzset a hosszú úton. 

Jessica léptei alatt megnyikordultak a veranda fa lépcsőfokai. Myron 
rengeteg korhadást fedezett fel. Jessica kulccsal kinyitotta a bejárati 
ajtót, és betolta. 

– Ezt nézd meg! 
Myron benézett. Magán érezte Jessica tekintetét. 
– Ellenőriztem a hitelkártyáját – mondta Jess. – Több mint háromezer 

dollárt költött el a városban egy Eye-Spy nevű helyen. 
Myron ismerte azt az üzletet. Amit itt látott, egyértelműen az ő kezük 

munkáját dicsérte. A videokamerák a kanapén terpeszkedtek. Panasonic. 
Mindegyik foglalatokkal, hogy fel lehessen őket akasztani valahova. 
Ezenkívül három kis monitor is állt ott. Szintén csupa Panasonic. Az a 
fajta, amit a magasépületek biztonsági állomásain látni. Két 
videomagnó, mindkettő Toshiba. Rengeteg kábel, vezeték és hasonló 
felszerelés. 

Mégsem a felszerelés volt a legnyugtalanítóbb abból, amit látott. 
Ezek az elektronikai berendezések önmagukban több mindenre is 
utalhattak volna. Ám két másik tárgy – amelyek rögtön magukhoz 
vonzották Myron tekintetét, és nem hagyták elszakadni, ahogy a 
csillogó érme csalogatja a csecsemő pillantását – mindent átértelmezett. 
Ezek jelentették a hozzáadott katalizátort. Ezekkel lett teljes a keverék, 
amely túlságosan veszélyes volt ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják. 

A falnak támasztva egy puska állt. Mellette a földön pedig egy 
bilincs. 

– Mi az ördögöt művelt itt? – kérdezte Jessica. 
Myron tudta, mire gondolhat. A közelben megtalált halott lányokra. 

Az összevert, oszló tetemekről sugárzott képek visszajáró szellemként 
lebegtek felettük. 

– Mikor vásárolta a felszerelést? – kérdezte Myron. 
– Két héttel ezelőtt. – Jessica tekintete tiszta maradt, irányított. – 



Figyelj, volt időm átgondolni a dolgot. Még ha igazak lennének is a 
legrosszabb balsejtelmeid, mindez semmit sem magyaráz meg. Mi a 
helyzet a magazinban megjelent képpel? És Kathy kézírásával azon a 
borítékon? És a telefonhívásokkal? És, ha már itt tartunk, a 
meggyilkolásával? 

Myron ráemelte a tekintetét. Tudta, hogy Jessica magyarázatot keres 
– bármit, kivéve azt, ami az orruk előtt hever. 

– Jól vagy? – kérdezte. 
Jessica összefonta a karját a melle alatt, mindkét kezét a könyökén 

tartva, mintha önmagát ölelné át. 
– Annyira… – kereste a szót – …el vagyok bizonytalanodva. 
– El tudsz viselni még többet? 
Jess keze erőtlenül lehanyatlott. 
– Miért? Mit akarsz ezzel mondani? – Myron habozott. Jessica 

kirobbant. – Az isten verje meg, ne pátyolgass engem! 
– Jess… 
– Tudod, mennyire utálom ezt a „meg kell védeni a kisbabát” 

faszságodat! Áruld el végre, mi folyik itt! 
– Kathyt csoportosan megerőszakolták Christian csapattársai az 

eltűnése estéjén. – Jessicát mintha teli tenyérrel pofon csapták volna. 
Myron feléje nyújtotta a kezét. – Sajnálom – mondta. 

– Csak mondd el, mi történt! Mindent! – Myron megtette. Jess tiszta, 
irányított tekintete üressé, élettelenné vált. Rá nem jellemző módon 
néma maradt. – Szemétládák – sikerült kinyögnie. – Átkozott 
szemétládák… – Myron bólintott. – Az egyikük megölte őt – jelentette 
ki Jessica. – Vagy közösen tették. Hogy elhallgattassák. 

– Lehetséges. 
Jessica elhallgatott, gondolkodott. Aztán a tekintete újra 

megelevenedett. 
– Tegyük fel – kezdte megfontoltan –, hogy apa tudomást szerzett a 

nemi erőszakról. – Myron bólintott. – Mit tett volna? – folytatta. – Te 
hogyan reagálnál… ha a te lányodról lenne szó? 

– Felbőszülnék – felelte Myron. 
– Tudnád fékezni magadat? 
– Kathy nem az én lányom – válaszolta –, mégsem vagyok biztos 

benne, hogy uralkodni tudok magamon. 
Jessica bólintott. 



– Szóval elképzelhető, csak elképzelhető, hogy ez megmagyarázza 
ezt az egész felszerelést… Az elektronikát, a bilincset, a puskát. 
Lehetséges, hogy arra használta ezt a rejtekhelyét az erdő mélyén, hogy 
elkapja valamelyik erőszaktevőt, és egy kis magánbosszút álljon. 

– Kathyt csoportosan erőszakolták meg. Hatan. Ezt a helyet láthatóan 
egyvalaki számára szerelték fel így. 

– No de – folytatta Jessica, a szája sarkában játszadozó baljós 
mosollyal – tegyük fel, hogy apa pontosan ugyanabban a helyzetben 
volt, mint most mi. 

– Nem tudlak követni. 
– Tegyük fel, hogy kizárólag az egyik erőszaktevő nevét ismerte. 

Talán épp ezét a Hortonét. Akkor mit tehet? Te mit tennél egy ilyen 
helyzetben? 

–  Könnyen  meglehet  –  felelte  Myron  –,  hogy  elrabolnám,  és  
kiszedném belőle. 

– Pontosan. 
– De ez pokolian bizonytalan alapokon nyugvó találgatás. Miért 

venném videoszalagra? Miért lenne szükség kamerákra és monitorokra? 
– Felvennéd a vallomást. Azért kellenek, hogy biztosra vehesd, senki 

sem jár arra. Nem tudom… Van jobb ötleted? – Nem volt. – A ház 
többi részét átvizsgáltad már? 

– Még nem volt alkalmam rá. Az ingatlanügynök hozott ki ide. Kis 
híján agyvérzést kapott, amikor meglátta a felszerelést. 

– Mit mondtál neki? 
– Hogy tudtam az egészről. Hogy az apám magánnyomozó, aki 

beépített ügynökként dolgozott. – Myron elfintorodott. – Hé, ennél jobb 
nem jutott eszembe! 

– És a pasas bevette? 
– Azt hiszem. 
Myron a fejét ingatta. 
– Úgy emlékeztem, író vagy. 
– Nem erősségem a rögtönzés. Sokkal jobban értek a leírt szavakhoz, 

mint a beszédhez. 
– A személyes tapasztalataimból kiindulva – jegyezte meg Myron –, 

ezzel nem tudnék egyetérteni. 
– Te aztán tudod – válaszolta Jessica –, hogy mikor érdemes 

behízelegni magad. 



Myron vállat vont. 
– Csak szeretném nyitva hagyni a kérdést. 
Jessica ezen már majdnem elmosolyodott. 
– Nézzünk körbe! – javasolta Myron. 
Nem sok mindent lehetett átvizsgálni. A nappaliban se fiók, se 

szekrény. Minden szem előtt volt: az elektronikai berendezések, a 
bilincs, a puska. A teakonyha nem tartogatott meglepetéseket. Ugyanez 
volt a helyzet a fürdőszobával. Így aztán maradt a hálószoba. 

Egészen kicsi volt. Mint egy vendégszoba valamelyik tengerparti 
üdülőben. Szinte az egész teret a franciaágy töltötte ki. Az ágy minkét 
oldalán olvasólámpa, a falra szerelve, mivel éjjeliszekrényeknek nem 
maradt hely. Se komódnak. Az ágyat flanellepedővel vetették meg. 
Benéztek a gardróbszekrénybe. 

Bingó. 
Fekete vászonnadrág, fekete póló, fekete melegítőfelső. És ami a 

legrosszabb, fekete símaszk. 
– Símaszk júniusban? – hümmögött Myron. 
– Lehet, hogy Horton elrablásához kellett – próbálkozott Jessica. De 

a hangszíne mit sem változott. 
Myron a földre kuporodott, és bekukkantott az ágy alá. Egy 

nejlonszatyrot vett észre. Benyúlt érte, megragadta, aztán maga felé 
húzta a porral lepett padlón. A nejlonszatyor piros volt. Az elején a 
„BMP” felirat díszelgett. 

– A Bergen Megyei Proszektúra kezdőbetűiből – magyarázta meg 
Jessica. 

Azokra a régi Lord & Taylor szatyrokra hasonlított, amelyeket felül 
össze lehetett pattintani. Myron széthúzta. A szatyor egy pukkanással 
szétnyílt. Egy egyszerű, derékban zsinóros szürke melegítőalsót húzott 
elő belőle. Aztán megint benyúlt, és egy sárga, fejen áthúzós 
melegítőfelső került elő, rajta piros T betűvel. Mindkettőt rászáradt föld 
borította. 

– Felismered ezeket? – kérdezte Myron. 
– Csak a sárga melegítőfelsőt – mondta. – Apa régi iskolai 

sportpulóvere a Tarlow Gimnáziumból. 
– Furcsa, hogy valaki ilyesmit rejteget idekint. 
Jessica tekintete felragyogott. 
– Nancy üzenete! Jesszusom! Azt mondta, hogy apa egy csomót 



mesélt Kathy sárga melegítőfelsőjéről. 
– Hé, lassíts egy kicsit! Pontosan mit mondott Nancy? 
– Azt, hogy… és most szó szerint idézem: „Mesélt nekem a kedvenc 

sárga melegítőfelsőjéről, amit Kathynek ajándékozott. Annyira aranyos 
történet.” Pontosan ezekkel a szavakkal mondta. Apa sosem viselte. 
Kathy hordta. Hálóingként vagy otthoni ruhaként. 

– Az édesapád odaadta neki? 
– Igen. 
– Akkor hogyan került vissza hozzá? 
– Fogalmam sincs. Gondolom, hogy Kathy személyes holmijával 

adták vissza az egyetemen. 
– Ami nem ad magyarázatot arra, miért említette Nancy Seratnak. 

Sem azt, hogy miért rejtette az ágy alá. 
Néma csendben álltak. 
– Valamit nem veszünk észre – szólalt meg Jessica. 
– Az édesapád talán felfigyelt valamire ezeken a ruhákon, ami 

nekünk egyelőre nem szúr szemet. 
– Ezt hogy érted? 
– Nem tudom – ismerte be Myron. – De ezek a ruhadarabok 

egyértelműen fontosak voltak a számára. Talán egy szokatlan helyen 
találta meg őket. Vagy az is előfordulhat, hogy a rendőrség bukkant 
rájuk. 

– De Kathy kék ruhát viselt az eltűnése éjszakáján. Ezt egyértelműen 
megállapították. 

Myron emlékezett a lányszövetségi nővérek vallomására és a 
fényképre. Ugyanakkor… 

– Egy módon lehet ellenőrizni. 
– Hogyan? 
Myron kirohant a kocsihoz. A sötétség végül magának követelte a 

hosszú nyári napot. Myron bekapcsolta a kocsitelefont, s remélte, hogy 
nem  kerültek  túl  távol  a  híváskörzetektől.  Három  kis  oszlop  mutatta  a  
kijelzőn, hogy van elég térerő. Megpróbálkozott Gordon dékánhelyettes 
irodájával. Hússzor kicsengett. Senki sem vette fel. Aztán a 
dékánhelyettes otthoni számát tárcsázta. A harmadik kicsengésre 
felvették. 

Gordon dékánhelyettes szólt bele: 
– Halló? 



– Milyen ruha volt Kathyn, amikor átment magához? – Felesleges 
lett volna bemutatkoznia vagy udvariaskodnia. 

– Ruha? Egy blúz és valamilyen szoknya. 
– Milyen színű? 
– Kék. Azt hiszem, hogy a blúz kissé szakadt volt. 
Myron letette a kagylót. 
– Ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk – állapította meg Jessica. – 

Talán,  gondolta  magában  Myron.  Azonban  egy  emlékkép  villant  fel  
hirtelen az agyában. Nem tudta megragadni, még csak azt sem tudta 
pontosan, mi lehetett. De ott volt beégve, és megint a felszínre kerül 
majd. 

– Menjünk – mondta halkan Jessica, és kézen fogta Myront. A kocsi 
ajtólámpájának fénye elég volt ahhoz, hogy Myron láthassa Jess 
tekintetét. Csodálatos szeme volt, annyira világos, hogy szinte sárgának 
tűnt. – Szeretnék minél messzebb kerülni innen. 

Myron becsukta a kocsi ajtaját, s hirtelen úgy érezte, nem kap 
rendesen levegőt. Az ajtólámpa kihunyt, sötétségben fürdette őket. 
Myron már nem látta a lány arcát. 

– Hová szeretnél menni? 
A homályból Jess hangja válaszolt. 
– Valahová – felelte –, ahol kettesben lehetünk. 
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Mahwah-ban találtak egy többemeletes Hiltont. 
Myron bejelentkezett a legjobb üres lakosztályba. Jessica mellette állt. 
A recepciós tekintete Myronról Jessicára siklott, kéjvágyón végigmérte 
őt, aztán irigykedve Myronra nézett. A hallban valami hivatalos 
rendezvény zajlott. Szmokingos férfiak, estélyi ruhás nők. De minden 
férfi Jessicát bámulta tátott szájjal, aki csak farmert és piros blúzt viselt. 

Myron már hozzászokott ehhez. Amikor összejöttek, szinte perverz 
kéjt érzett, látva, hogy a férfiak megbámulják a lányt, és az ismerős „Te 
csak nézed, de én meg is érinthetem, haha!” típusú macsó gúnnyal 
figyelte őket. Ám azután olyasmiket kezdett meglátni a tekintetükben, 
amiket csupán ő képzelt oda, és a még ismerősebb férfiúi 
elbizonytalanodás rágta át magát a józan ítélőképességén. 

Jessica gyakorlott volt ebben. Tudta, hogyan kell semmibe vennie a 
vizslató tekinteteket anélkül, hogy ridegnek, bosszúsnak vagy 
kíváncsinak mutatkozna. 

Az ötödiken sikerült kivenniük szobát. Még alig tették be maguk 
mögött az ajtót, amikor csókolózni kezdtek. Jessica nyelve körbeszaladt, 
aztán előredöfött, amitől Myron egész teste tehetetlenül megvonaglott. 
Myron nekilátott, hogy kigombolja a blúzt. A szája kiszáradt. 
Ténylegesen levegőért kapott, amikor ismét meglátta Jessica testét. Az 
izgalomtól teljesen megmámorosodott. Kezébe vette az egyik meleg 
mellet, és a tenyerében érezte felséges súlyát. Jessica nyöszörögve 
Myron szájába zihált. 

Az ágyon kötöttek ki. 
Annak idején mindig hevesen, szenvedélyesen szeretkeztek, ám most 

valami állatiasabb, szeretetéhesebb, mégis szelídebb együttlétbe 
vetették bele magukat. 

Később, jóval később Jessica felült, és gyengéden arcon csókolta 
Myront. 

– Ez – mondta – félelmetesen jó volt. 
Myron vállat vont. 
– Nem volt rossz. 
– Nem volt rossz? 



– Nekem. Neked félelmetesen jó volt. 
Jessica átlendítette a lábát az ágy szélén, majd belebújt az egyik 

szállodai fürdőköpenybe. 
– Én élveztem a dolgot – mondta. 
– Úgy hangzott. 
– Parányit hangos voltam, hm? 
–  Amikor  a  Who  koncertezik,  az  a  parányit  hangos.  Tőled  az  egész  

szálloda zengett. 
Jessica mosolyogva megállt az ágy lábánál. A fürdőköpenyt csak 

lazán kötötte meg, így rengeteg kilátszott a dekoltázsából és a lábából, 
ami olyan hosszú volt, hogy szinte már elbátortalanítóan hatott. 

– Nem hallottalak panaszkodni. 
– Hogy hallhattál volna – vágott vissza Myron – a rengeteg 

sikoltozástól? 
– Hány óra van? 
– Éjfél. – Myron a telefonért nyúlt. – Éhes vagy? 
Jessica úgy nézett rá, hogy Myron még a lábujjaiban is érezte a 

tekintetét. Pontosabban, nem egészen a lábujjaiban. 
– Teljesen kiéheztem – felelte Jess. 
– Ételre gondoltam, Jess. Ételre. 
– Ó. 
– Egészségtanórán nem tanultatok a férfiak „refrakter periódusáról”? 
– Aznap biztosan hiányoztam. 
– A három R: refrakter periódus, regenerálódás, rekuperáció. – Az 

étlapra nézett. – A fenébe! 
– Mi van? 
– Nincs osztrigájuk. 
– Myron? 
– Tessék. 
– A fürdőszobában pezsgőfürdőt láttam. 
– Jess… 
A nő ártatlan arccal nézett rá. 
– Áztathatnánk magunkat, amíg megérkezik az étel. 

Rekuperálódhatnál. Az a három R egyike. 
– Csak áztatnánk magunkat? 
– Csak áztatnánk. 
Egyértelműen áztatásról beszélt. Myron biztos volt ebben. Szó sem 



volt szappanozásról. Mégis ezzel kezdődött. Jess életre szappanozta őt. 
Myron próbált küzdeni ellene, szinte megijedt attól, mennyire 
kellemesnek érezte. De nem ment. Jess eljátszadozott vele, a szakadék 
széléig vitte, nézte, ahogy meginog, aztán visszarántotta. Myron 
tehetetlen volt. Afféle szavak villantak az eszébe, mint: „éden”, 
„menny”, „eksztázis”, „ambrózia”. 

Teljes megadás. 
Aztán  Jessica  odasúgta  neki,  hogy  „Most!”,  és  elengedte  őt.  Myron  

idegvégződései zúgtak és zsongtak. A fehéren izzó robbanás olyan 
erővel zúdult végig rajta, hogy a füle is pattogott tőle. A ragyogó fény 
bántotta a szemét. 

– Félelmetes – sikerült kinyögnie. 
Jessica mosolyogva elheveredett. 
– Nem volt rossz. 
Bekopogtak az ajtón. Valószínűleg a szobaszerviz. Egyikük se 

mozdult. 
– Nincs kedved ajtót nyitni? – kérdezte Jessica. 
– A lábam – felelte Myron – nem mozdul. Lehet, hogy soha többé 

nem tudok majd járni. 
Megint kopogtak. 
– Nincs rajtam ruha – jelentette ki Jessica. 
– Én talán sajtókonferenciához öltöztem? 
– Fogadok, hogy jó lenne a sajtóvisszhangja. – Myron feljajdult a 

viccen. Megint kopogtak. – Gyerünk, Myron! Csak felkapsz egy 
törülközőt a formás seggedre, és mozgás! 

Ugyanaznap már a második nő, aki a fenekét emlegeti. Azta! 
Megragadta a törülközőt, és megindult az ajtó felé. Megint kopogtak. 

– Egy pillanat! 
Myron ajtót nyitott. Nem az ételük érkezett meg. 
– Takarítószolgálat – köszönt be Win. – Átcserélhetem az ágyneműt? 
– Nem láttad a „NE ZAVARJANAK!” táblát? 
Win az ajtógombra pillantott. 
– Elnézés, nem beszélni a nyelv. 
– Hogy az ördögbe találtál ránk? 
– A hitelkártyádat nyomoztattam le – válaszolta, mintha ez a világ 

legtermészetesebb dolga lett volna. – Este nyolc huszonkettőkor 
jelentkeztetek be. – Win behajolt az ajtónyíláson. – Helló, Jessica! 



– Szia, Win! – hangzott a fürdőszobából. Myron hallotta, ahogy Jess 
kilép a jakuzziból. A fejében kirajzolódó kép, ahogy a víz végigcsordul 
a mezítelen testen, mélyütésként érte őt. 

– Kerülj beljebb! – morogta. 
– Köszönöm. – Win egy kapcsos dossziét nyújtott át neki. – 

Gondoltam, szívesen vetnél egy pillantást erre. 
Jessica lépett be a fürdőszobából. A fürdőköpenyt szorosabbra húzta 

magán. A haját belecsavarta egy törülközőbe. 
– Mi történt? – kérdezte. 
– Bizonyos Fred Nickler, más néven Nick Fredericks rendőrségi 

anyaga – válaszolta Win. 
– Képzeletgazdag álnév – jegyezte meg Myron. 
– Egy képzeletgazdag pasasé. 
Jessica leült az ágyra. 
– Ő a pornókiadós, ugye? 
Myron bólintott. A rendőrségi anyag nem sokat tartalmazott. Myron 

a legfrissebb dátumokkal kezdte. Közlekedési kihágások, két ittas 
vezetés, egy letartóztatás postai csalásért. 

– Ezerkilencszázhetvennyolc – mondta Win. 
Myron tekintette lejjebb ugrott. 1978. június 30. Fred Nicklert 

gyermek veszélyeztetéséért tartóztatták le. A vádat ejtették. 
– És? 
– Mr. Nickler gyermekpornóval foglalkozott – magyarázta Win. – 

Akkoriban még kispályás fotós volt. De rajtakapták, amint, úgymond, 
épp sütit próbál elcsenni a dobozból. Pontosabban, miközben egy 
nyolcéves fiút fényképezett. 

– Jesszusom! – szólalt meg Jessica. 
Myronnak eszébe jutott, amikor találkoztak. Egyszerű, becsületes 

polgár, aki becsületes módon keresi a kenyerét. 
– Bizony. 
– Miért ejtették a vádat? – kérdezte Jessica. 
– Ah – felelte Win, és az ujjával a levegőbe bökött –, innentől kezd 

érdekessé válni a dolog. Sok szempontból cseppet sem rendkívüli a 
történet. Fred Nickler csak a fotós volt. Kishal. A hatóságok a nagyobb 
halat akarták. A kishal az elnéző bánásmódért cserébe feldobta a 
nagyobb halat. 

– És teljesen ejtették a vádat? – hüledezett Myron. – Még csak 



kihágásért sem rótták meg? 
– Még csak azért sem. Úgy tűnik, Mr. Nickler beleegyezett, hogy 

időről időre besegít a rendőrségnek. 
– És ennek mi a jelentősége? 
– Ezt az egész egyezséget Nickler és a nyomozást lefolytató rendőr 

tárgyalta  le  –  felelte  Win.  Gyors  pillantást  vetett  Jessicára.  –  A  
nyomozást lefolytató rendőr pedig a te barátod, Paul Duncan. 
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– Az ott a mi emberünk – szólalt meg Win. – Mr. Junior Horton. 
Hortyról lerítt, hogy egykor focizott. Nagydarab volt, és széles, csupa 

kidagadó ér és izom. A karja hasábfára emlékeztetett. Egy rapvideóhoz 
öltözött.  Gombos  St.  Louis  Cardinals  baseballingét  nem  tűrte  be  a  
nadrágjába. Bő sortja térd alá ért. Zoknit nem viselt. A lábán fekete, 
magas szárú Reebok tornacipő. A fején „Chicago White Sox” feliratú 
baseballsapka. Sötét szemüveg és rengeteg ékszer. 

Reggel kilenc felé járt az idő. A manhattani Százharminckilencedik 
utcában alig lézengett valaki. Horty épp drogot adott el valakinek. Ha 
kiengedték a börtönből, többnyire csakhamar újra bekasztnizták, a 
leghosszabb ideig a Reston Egyetem alatt volt szabadlábon. Többnyire 
a kábítószer miatt csukták le. Egyszer fegyveres rablásért. Kétszer nemi 
erőszakkal vádolták meg. Akárcsak a legtöbb rab, a börtönben ő is 
gyúrással töltötte az idejét. Súlyzós edzésekkel. A büntetés-végrehajtási 
intézmények testi erővel vértezik fel a bűnözőket, így amikor 
kiszabadulnak, sokkal ügyesebben tudják majd megfélemlíteni és 
összeverni az áldozataikat. Átgondolt rendszer. 

Jessica nem tartott velük. Az édesapja irodájában – azaz a 
hullaházban – pakolt, és keresett további sokkoló bizonyítékokat. 
Myronnak sikerült lebeszélnie arról, hogy számon kérje Paul Duncant, 
amíg valamivel többet meg nem tudnak. Jessica kelletlenül hallgatta, de 
ez általában véve jellemző volt rá. 

Horty lebonyolította a tranzakciót a sráccal, aki nem lehetett idősebb 
tizenkét évesnél, lepacsizott vele, nyugat felé indult tovább. Nem volt 
fülhallgató a fülében, de úgy lépkedett, mintha lett volna: kifejezetten 
rángatózva haladt. A szeme véreres volt. Pár lépésenként 
beleszippantott a levegőbe, és a kézfejével megtörölte az orrát. 

– Abszolút nem tűnik kokósnak. 
– Valószínűleg csak influenza – jegyezte meg Win. 
– A kolumbiai vírus. 
Félrehúzódtak az utcasarok takarásába, ahogy a srác közeledett. 

Amikor Horty a sikátor bejáratához ért, Myron kilépett elé. 
– Junior Horton? 



Horty megvető pillantással mérte végig. 
– Ki a szar szeretné tudni? 
– Milyen szellemes riposzt. 
– Húzz előlem a picsába, vagy szétrúgom a segged. – Észrevette 

Wint. – Mind a kettő seggeteket. 
– Mindkettőtök seggét – javította ki Win. – Az egyikőtökét. A 

másikét. Mindkettőtökét. 
– Mi a…?! 
– Beszélni szeretnénk veled – közölte vele Myron. 
– Hé, menj a picsába, haver! 
Myron Winhez fordult. 
– Igazi keményfiú. 
– Valóban – válaszolt Win. – A végén még összepisilem magam. 

Horty egy lépést tett Win felé. Legalább harminc centi és huszonöt kiló 
előnye volt. Horty valószínűleg úgy gondolhatta, hogy ügyes húzás 
rámászni a kisebb fickóra, és megfélemlíteni őt. Myron igyekezett nem 
elmosolyodni, amikor Horty a földre köpött. 

– Szétverem a kibaszott seggedet. 
– Ha még egyszer káromkodni mersz – figyelmeztette Win egy 

általános iskolai tanár hanghordozásával –, kénytelen leszek 
elhallgattatni téged. 

– Te? – Horty jóízűen felnevetett. Egy pillanatra megfeszítette és 
elernyesztette az izmait, aztán odahajolt, hogy az orra majdnem 
Winéhez ért. Win nem moccant. – Egy ilyen kis fehérkenyérbél 
elhallgattat engem? Egy faszt… 

Win alig mozdult. Látszólag egy tizedmásodperc alatt előrelendült a 
keze, a tenyerével a gyomorszájba vágott, és már vissza is eresztette a 
karját. Horty hátratántorodott, zihált, sehogy sem sikerült oxigént 
juttatnia a tüdejébe. 

– Megkértelek, hogy ne káromkodj – mondta Win. 
Hortynak majdnem fél percbe telt, míg újra levegőt kapott. Amikor 

végre összeszedte magát, megint lökni kezdte a sódert. 
– Kibaszott alattomos geci – fröcsögte, miközben kiegyenesedett. 
– Egy új segglyukat tépek beléd. 
Kinyújtott karral nekirontott Winnek, mintha egy fútójátékost akarna 

leszerelni. Win ellépett előle, és fél lábon megperdülve gyors rúgást 
mért rá, újfent a gyomorszájra. Horty kétrét görnyedt, és összecsuklott. 



Az arcán düh, fájdalom, meglepetés és természetesen megszégyenültség 
elegye tükröződött. Körbepillantott, hogy meggyőződjön róla, senki 
sem követi az eseményeket. Végtére is Mr. Szuperkenyérbél verte épp 
laposra őt. 

– Kétszázhat csont található a testben – szólalt meg kimérten Win. 
– Legközelebb eltörök egyet. 
De Horty nem figyelt rá. A szeme kidülledt. Az arcát düh torzította el 

– nem is említve a józan gondolkodásra való korlátozott képességét. 
Botladozva felállt, úgy tett, mintha jobban fájna a sérülés, mint 
valójában. A meglepetés erejével számolt. Amikor eléggé közel került, 
támadásba lendült. 

Minden jel szerint nagyon bekokszolhatott, merengett Myron. Vagy 
roppant ostoba volt. Valószínűleg mindkettő. 

Win elhajolt, és egy oldalrúgást irányzott Horty lábszárára. Reccsenő 
hang hallatszott, mint amikor valaki száraz ágra lép. Horty felordított, 
és  a  földre  rogyott.  Win  köríves  rúgáshoz  emelte  a  lábát,  de  Myron  a  
fejét csóválva leállította őt. 

– Kétszázöt – mondta Win, és finoman leeresztette a lábát –, és még 
nincs vége. 

– Eltörted a kib… – A srác elhallgatott, és a lábát magához szorítva 
hempergett a hátán. – Eltörted a lábam! 

– A jobb sípcsontodat – javította ki Win. 
– Ki az isten vagy te? 
– Pár kérdést fogunk feltenni neked – felelte Myron. – Te pedig 

válaszolsz. 
– A lábam, haver! Orvost kell hívnotok! 
– Majd miután végeztünk. 
– Nézzétek, csak Terrell csicskája vagyok. Ő bízta rám ezt a területet. 

Ha gondotok van ezzel, vele beszéljétek meg, oké? 
– Nem erről akarunk beszélgetni veled. 
– Kérlek, haver! Könyörgök! A lábam! 
– Régebben a Reston Egyetemre jártál. 
Meglepetés ült ki a srác arcára a fájdalom helyett. 
– Igen, és? A szakmai önéletrajzomra vagytok kíváncsiak? 
– Ismerted Kathy Culvert. 
Most pánik. 
– Zsaruk vagytok? 



– Nem. 
Csend. 
– Ismerted Kathy Culvert. 
– Milyen Kathyt? 
– Kétszázötös szám. A bal combcsont. A combcsont a test 

legnagyobb csontja… 
– Oké. Ismertem őt. Na és? 
– Hogyan ismerkedtetek meg? – kérdezte Myron. 
– Egy buliban. A szemeszter első hetében. 
– Jártatok? 
– Járni? – Horty felnevetett ezen. – Dehogy! Az a csaj nem az a fajta 

volt, akivel járni szokás. 
– Akkor milyen? 
– Aki rögtön az első éjjel leszopta a Jancsi bohócomat. Meg a Willie-

ét. 
– Ki az a Willie? 
– A szobatársam. 
– Focizott? 
– Aha. – Aztán még hozzátette: – De csak bizonyos csapatok ellen 

játszott. – Mintha emiatt alacsonyabb rendűnek számított volna. 
– Folytasd! 
– Miért akarod ezt hallani, haver? 
– Folytasd! 
Horty vállat vont. A lába mostanra csúnyán feldagadt, de a koksz 

kellően csillapította a fájdalmat ahhoz, hogy elviselje. 
– Tudjátok, volt ez a buli… A Moore House-ban. Ahol a feka tesók 

laktak. Kathy volt ott az egyetlen fehér bige. Aztán belibeg olyan 
cuccban, mint egy vérbeli ká… Vagyis tulajdonképpen tényleg az volt, 
tudjátok? Elkezdtünk rappelni meg minden, tudjátok… Szippantottunk 
egy kis porcukrot. Neki is bejött az anyag. Aztán elkezdtünk lassúzni. – 
Az emlékkel együtt visszatért a széles mosoly. – Totál egymáshoz 
simulva, tudjátok… Ott a táncparketten megragadta a fekete furkót… 
Dörgölni kezdte, meg minden. Így aztán felvittem az emeletre, ő meg 
leszopott. De ez még nem minden. Előkapott a táskájából egy 
fényképezőgépet… egy kibaszott fényképezőgépet! Aztán megkért, 
hogy készítsek képeket. De komolyan! Közelképeket akart, magáról 
meg a fekete furkóról… – Myron gyomra megint kavarogni kezdett. – 



Másnap este – folytatta Horty –, visszajött. Egyszerre rámászott Willie-
re meg rám is. Még több képet csináltunk, jól elszórakoztunk. Viszont 
most már nálam is volt fényképezőgép… 

– Szóval, te is csináltál magadnak képeket? 
– Már hogy a szarba ne? 
– Ezután volt még Kathyvel, öhm, légyottod? 
– Dehogy. Más cimborákkal viszont összejött később. Baromira jól 

nézett ki a csaj ahhoz képest, hogy mekkora ká volt. Szőke, jó testű meg 
minden. 

– Utána beszéltél még vele? 
Horty vállat vont. 
– Néha. Nem sokat. De amint összejött Christiannel, haver, egészen 

megváltozott. 
– Ezt hogy érted? 
– Fönn kezdte hordani az orrát, mintha a szar már nem bűzlene. Mint 

egy szerelmes gerlepár meg minden, mint két egymásnak teremtett 
szerelmes valami tévésorozatban. A ribanc egyszerre úgy viselkedett, 
mint valami kibaszott szűz picsa. Mármint a ká úgy lovagolta meg a 
dorongot, mintha rodeózna, most meg már a köszönés is derogált 
neki… Ez így nem volt fasza. Egyszerűen nem volt fasza… 

Mr. Etikett. 
– Ezért aztán úgy döntöttél, hogy megzsarolod – állapította meg 

Myron. 
– Egy frászt. Dehogy. 
– Tudunk róla, Horty. Tudjuk, hogy fizetett neked a képekért. 
Horty horkantásszerű hangot hallatott. 
– Á, ne már, az nem zsarolás… Az kereskedelmi tranzakció. Csak 

felhívtam egyik nap, és közöltem vele, hogy le kéne szállnia a magas 
lóról. Aztán azt mondtam neki, hogy egy kép ezer szónál is többet 
elmond. Ő nem nagyon vitatkozott ezzel, és azt mondta, hogy hajlandó 
fizetni ezekért a csodálatos képekért. Mondtam neki, hogy eléggé 
ragaszkodom hozzájuk. A szívemhez nőttek, meg minden. De végül 
megegyezésre jutottunk. Kölcsönösen előnyös megegyezésről beszélek 
–  hangsúlyozta  –,  nem  zsarolásról.  –  Két  kézre  fogta  a  törött  lábát,  és  
elfintorodott. – Kész, ennyi, haver. 

– Valamit kihagytál. 
– Mire gondolsz? 



– A csoportos nemi erőszakra az öltözőben. 
Horty nem tűnt meglepettnek. Félmosollyal a száján azt kérdezte: 
– Erőszak? Haver, nem figyeltél rám. Ez a csaj minden volt, amire 

Horty vágyhat: dögös, rágerjedős és egy ká. A francba is, pucéran 
ráugrott volna egy halom sziklára, ha úgy gondolja, hogy kígyó rejtőzik 
a kövek között… Totál élvezte. Mindannyian jól éreztük magunkat. 

Win Myronra pillantott. A tekintete azt sugallta: „Ne kapd fel a vizet!” 
– Hányan voltatok? – kérdezte Myron. 
– Hatan. 
– Miért nem volt elég csak a pénz, Horty? – kérdezte egészen halkan 

Myron. – Miért kellett megerőszakolnod? 
– Az előbb mondtam, haver. 
– Nem azért ment abba az öltözőbe, hogy kölcsönös beleegyezéssel 

hat emberrel közösüljön. Megerőszakoltátok. 
– Már hogyan erőszakoltuk volna? – felelte a fejét csóválva. – A csaj 

vérbeli ká. És ha valaki egyszer ká volt, akkor mindig az marad. Így 
mennek ezek a dolgok… A kibaszott lotyó játssza a nagyúri dámát, meg 
minden… Az irányító csaja… A kibaszott szőke pomponlány. Mi a 
picsát gondolt, kicsoda ő? Szóval, ja, megmutattam neki. 
Emlékeztettem rá, hogy hová tartozik, hogy kicsoda valójában. Nem 
kibaszott bálkirálynő. Egy ribanc. Egy faszszopó kurva… – Win ekkor 
Myron elé lépett. Megelőző intézkedés. – Ráadásul – folytatta Horty 
Christian felé is volt némi törleszteni valóm. 

– Christian Steele-re gondolsz? 
– Aha. Szemétkedett velem. Hát én is szemétkedtem vele. 

Körbekínáltam  a  kis  káját.  Csak  visszafizettem  neki  egy  keveset.  A  
fasznak, aki kirakatott a csapatból. 

– Nem – válaszolta Myron. – Nem Christian tette. 
– Miről beszélsz? 
– Beszéltem Clarke mesterrel. Két srác betépve jelent meg a meccs 

előtt. Ezért raktak ki. Christiannek semmi köze nem volt ehhez. 
– Ó – vonta meg a vállát Horty. – Ki gondolta volna? 
– A bűnbánatod – jegyezte meg Myron – egészen megható. 
– Orvoshoz kell mennem, haver. Kurvára fáj a lábam. 
– Nem féltél attól, hegy elkapnak? 
– Hogy mi? 
– Nem féltél attól, hogy Kathy bejelenti, hogy megerőszakolták? 



Horty úgy nézett Myronra, mintha az hirtelen japánra váltott volna. 
– Te meg vagy húzatva, haver? És kinek mondta volna el? Épp azért 

perkált  nekem, és nem is keveset,  hogy eltussolja.  Ha bármit mond, az 
egész kiderül. Az egész förtelmes igazság. Mindenki tudott volna róla: 
Christian, az anyukája, a papája, a tanárai. Mindenki tudta volna, hogy 
azért fizette ki azt a nagy halom zsét, hogy eltitkolja a dolgot. És ha 
elég ostoba lett volna ahhoz, hogy elmondja? Ott voltak a képek meg a 
tanúk arról, hogy velem meg Willie-vel kufircol azon a bulin… Ki hitte 
volna el neki, hogy megerőszakolták, azok után, hogy látták azokat a 
képeket? 

Gordon dékánhelyettes ugyanezt az érvet hozta fel. Myron jól 
emlékezett rá. Nagy szellemek ha találkoznak. 

– Hé, figyelj, haver, kibaszottul fáj a lábam. 
– Utána találkoztál még Kathyvel? – préselte ki magából Myron. 
– Nem. 
– Te dobtad ki a bugyit? 
– Dehogy. Az egyik srác vitte el magával. Úgy gondolta, megtartja 

szuvenírnek. Amikor meghallotta, hogy Kathy eltűnt, berezelt, és 
kidobta. 

– Ki volt az? 
– Neveket nem árulhatok el. 
– Dehogynem – jelentette ki Win. – El fogod árulni. – A lábát a törött 

sípcsontra tette. Ennyi elegendőnek bizonyult. 
– Oké, oké. Mint már mondtam, hatan voltunk. Három tesó, két fehér 

srác meg egy ferdeszemű. 
Az esélyegyenlőséget szem előtt tartó erőszaktevők. 
– Az egyik egy Tommy Wu nevű srác,  a PK. Aztán ott  volt  még Ed 

Woods, Bobby Taylor, Willie meg én. 
– Az öt. 
Horty tétovázott. 
–  Hagyjál  már,  haver!  Az  a  cimbora  vitte  magával  a  bugyit.  De  a  

barátom, haver. Mindig kisegít, ha leégek, tudod… Nem köphetem be 
csak úgy. Nagymenő. 

– Hogy érted azt, hogy nagymenő? 
– A profi ligában játszik, meg minden. Nem árulhatom el a nevét. – 

Win épp csak egy kicsivel lejjebb nyomta a lábát. Horty megrándult. – 
Ricky Lane. 



Myron megdermedt. 
– A Jets futója? – Ostoba kérdés volt. Mégis, hány Ricky Lane 

játszhatott a profi futball-ligában, aki korábban a Reston Egyetemre járt? 
– Aha. Nézd, haver, csak ennyit tudok. 
– Van még kérdésed hozzá? – kérdezte Myrontól Win. 
Myron a fejét rázta. 
– Akkor most menj el! – mondta. – Myron nem mozdult. – Azt 

mondtam – folytatta Win –, hogy menj! 
– Nem megyek. 
– Hallottad, mit mondott… Sosem fogod tudni elítéltetni. 

Gyerekeknek ad el drogot, ártatlan nőket erőszakol meg, zsarol, lop, 
ami éppen jön, és röhög az egészen. 

Horty felült. 
– Mi a picsa ez? 
– Menj! – ismételte el Win. 
Myron tétovázott. 
– Figyu, haver, mindent elmondtam, amit tudok. – Horty hangja 

mintha remegett volna. 
Myron nem mozdult. 
– Ne hagyj itt ezzel a bomlott agyú gecivel! 
– Menj el! – mondta Win. 
Myron a fejét rázta. 
– Nem. Maradok. – Win végigmérte Myront. Aztán bólintott, és 

Horty után lépett, aki megpróbált odébb kúszni, de nem jutott messzire. 
– Ne öld meg! – kérte Myron. 

Win bólintott. Egy sebész gondos precizitásával dolgozott. Az 
arckifejezése mindvégig ugyanolyan maradt. Semmi jelét nem mutatta, 
hogy hallotta volna Horty jajveszékelését. 

Myron csakhamar megkérte, hogy álljon le. Win kelletlenül 
hátralépett. 

Aztán távoztak.  
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Ricky Lane egy Christianéhez hasonló New Jersey-i lakótelep egyik 
társasházában lakott. Win a kocsiban várt. Amint Myron közelebb ért a 
bejárati ajtóhoz, inkább a testével érezte, mint hallotta Ricky 
hifitornyának dübörgő basszusát. Myronnak háromszor kellett 
csengetnie és többször kopognia, mire Ricky ajtót nyitott. 

– Szia, Myron! 
Ricky olyan selyeminget viselt, ami vagy roppant divatos, vagy 

pizsamafelső lehetett. Az ing nem volt összegombolva, kilátszott alóla a 
kidolgozott izomzat. A nadrágját derékban összehúzható pánt tartotta. 
Ezenkívül papucs volt rajta. Talán az is hálópapucs lehetett. Vagy 
házicipő. Vagy a srác a Jeannie, a háziszellem egyik némaszerepét 
gyakorolta. 

– Beszélnünk kell – felelte Myron. 
– Gyere csak be! – A zene fülsiketítő hangerővel szólt, és rettenetes 

volt. A Csöcsfolt ehhez képest Brahmsnak hatott. A berendezésben a 
letisztult modernség dominált. Rengeteg üvegszál. Rengeteg fekete és 
fehér. Rengeteg lekerekített szegély. A hifitorony egy egész falat 
elfoglalt. Az equalizer grafikus kijelzője a Star Trek 
vezérlőberendezéseire hasonlított. Ricky lekapcsolta a magnót. Hirtelen 
csend állt be. Myron érezte, hogy a mellkasa már nem reng. – Mi a 
helyzet? – kérdezte Ricky. 

Myron egy üvegtégelyt dobott oda neki. Ricky elkapta, kérdőn nézett 
rá. 

– Pisilj bele! – mondta Myron. 
– Hogy micsoda? 
– Szeretném, ha belevizelnél a tégelybe. 
Ricky az üvegre nézett. Aztán Myronra. 
– Nem értem. 
– Megnőttek az izmaid mostanában – magyarázta Myron. – 

Szteroidokat szedsz. 
– Dehogyis, haver! Én aztán nem. 
– Akkor adj vizeletmintát! Most rögtön. Megvizsgáltatom a laborban. 

– Ricky a tégelyre meredt. Semmit se szólt. – Gyerünk, Ricky! Nem 



várhatok itt estig. 
– Az ügynököm vagy, Myron. Nem az anyám. 
– Való igaz. Szedsz szteroidokat? 
– Ahhoz semmi közöd. 
– Ezt igennek veszem. 
– Vedd, aminek csak akarod! 
– Hortytól szerezted be? Vagy az egyetem óta más dílert kerítettél? 
Csend. 
– Ki vagy rúgva, Myron – jelentette ki Ricky. 
– Le vagyok sújtva. Most mesélj nekem Kathy Culver 

megerőszakolásáról! 
Megint csend. Ricky igyekezett lezsernek mutatkozni, azonban a 

testbeszéde meghazudtolta. 
– Mindent tudok róla – folytatta Myron. – Horty haverod az egészet 

elmesélte. Egyébként szimpatikus srác. Igazán szeretetreméltó. 
Ricky hátratántorodott. A tégelyt lerakta egy csillogó kockára, amiről 

Myron úgy tippelte, hogy az asztal lehetett. Elfordult. Alig hallhatóan 
suttogott. 

– Hozzá sem értem. 
– Lófaszt! Te meg öt másik srác elkaptátok az öltözőben. Sorra 

végigmentetek rajta. 
– Dehogy! Nem így volt. 
Myron  kivárt.  Ricky  begombolta  az  ingét,  még  mindig  háttal  állt  

Myronnak. Kivette a CD-t a lejátszóból, aztán visszarakta a tokjába. 
– Ott történt – kezdte Ricky egészen halkan –, az öltözőben. Be 

voltam tépve. Mindannyian be voltunk. Horty épp új szállítmányt 
kapott, és… – A mondatot egy vállrándítással zárta le. – Eleinte 
egymást cukkoltuk vele… Tudtuk, hogy sosem csinálnánk meg. Úgy 
gondoltuk, hogy elmerészkedünk egészen a peremig, de le nem ugrunk. 
Végig arra vártunk, hogy valaki lefújja. – Megint elhallgatott. 

– De senki sem fújta le – folytatta helyette Myron. 
Ricky tétován bólintott. 
– Vége lett… Csak túl későn. Akkor, amikor én következtem volna, 

mert nemet mondtam. 
– Miután a többiekre már mind sor került. 
– Igen. Ott álltam, és végignéztem az egészet. Még buzdítottam is 

őket. 



Csend. 
– Megtartottad a bugyit? 
– Igen. 
– Amikor aztán meghallottad, hogy a rendőrség nyomoz az ügyben, 

kidobtad a szemétbe. 
Ricky szembefordult Myronnal. 
– Nem – válaszolta, szinte már mosolyogva. – Annyira nem lettem 

volna ostoba, hogy egy konténer tetején hagyjam. Én elégettem volna. 
Myron egy pillanatra elgondolkozott ezen. Nyomós érv, gondolta. 
– Akkor ki dobta ki? 
Ricky vállat vont. 
– Gondolom, Kathy. Visszaadtam neki. 
– Mikor? 
– Később. 
– Hány órakor később? 
– Éjfél felé, azt hiszem. Miután megtörtént… Miután Kathy kiment 

az öltözőből, mintha valaki ellenszert adott volna be nekünk… Vagy 
mintha felkattintotta volna a villanyt, rádöbbentünk, hogy mit 
műveltünk. Mindannyian elnémultunk, és eloldalogtunk. Kivéve Hortyt. 
Ő nevetett, akár egy hiéna, és egyre jobban betépett. Mi mind 
visszamentünk a szobánkba. Egyikünk se szólt egy szót se. Lefeküdtem, 
legalábbis egy időre. Aztán felöltöztem, és kimentem. Nem tudtam, mit 
akarok csinálni. Nem igazán… Meg akartam keresni Kathyt. Hogy 
mondjak valamit neki. Csak annyit akartam, hogy… a francba, nem 
tudom. – Haját az ujja köré csavargatta, akár egy kisgyerek. Most 
sokkal erőtlenebbnek tűnt. – Végül rátaláltam. 

– Hol? 
– Épp a kampuszon vágott keresztül. 
– Egész pontosan hol? 
– Középen, azt hiszem. A pázsiton. 
– Milyen irányba tartott? 
Ricky elgondolkodott egy pillanatra. 
– Délnek. 
– Mintha, mondjuk, az oktatói lakások felől jött volna? 
– Igen. 
Miután eljött Gordon dékánhelyettestől. 
– Folytasd! 



– Odamentem hozzá. Megszólítottam. Azt hittem, egyszerűen elfut 
majd, tudod. Sötét volt, meg minden. De nem futott el. Odafordult 
felém, és bámult rám. Nem félt. Nem remegett. Csak állt ott, és 
farkasszemet nézett velem. Elnézést kértem tőle. Ő semmit sem felelt. 
Visszaadtam neki a bugyiját. Mondtam neki, hogy nyugodtan 
használhatja bizonyítékként. Még azt is megígértem, hogy tanúskodni 
fogok. Nem terveztem, hogy ilyet mondok. Csak kiszaladt a számon… 
Kathy fogta a bugyit, és otthagyott. Egész végig egyetlen szót se szólt. 

– Ekkor láttad őt utoljára? 
– Igen. 
– Milyen ruhát viselt? 
– Hogy mit viselt? 
– Amikor utoljára láttad őt. 
Ricky a mennyezetre meredt, próbált visszaemlékezni. 
– Valami kéket, azt hiszem. 
– Nem sárgát? 
– Nem. Egészen biztosan nem sárgát. 
– Azóta nem öltözött át, hogy megerőszakolták? 
– Azt hiszem, nem. Nem, ugyanaz a ruha volt rajta. 
Myron megindult az ajtó felé. 
– Nemcsak új ügynökre lesz szükséged, Ricky. Hanem egy jó 

ügyvédre is.  
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Jake Esperanza mellett ült az előtérben. Felállt, amikor Myron és Win 
beléptek. 

– Van egy perce? 
Myron bólintott. 
– Menjünk be az irodába! 
– Négyszemközt – tette hozzá Jake. – Win szó nélkül sarkon fordult, 

és kiment. – Ne vegye személyeskedésnek – magyarázta Jake –, de a 
pasas a frászt hozza rám. 

– Kerüljön beljebb! – Megállt Esperanza íróasztala előtt. – Sikerült 
elérned Chazt? 

– Még nem. 
Átnyújtott a nőnek egy borítékot. 
– Egy fénykép van benne. Vidd el Lucyhez, hátha felismeri! 
Esperanza bólintott. 
Myron bement Jake után az irodába. A légkondicionálás teljesen fel 

volt tekerve. Kellemes hűvösség áradt belőle. 
– Szóval, mi szél fújta ide, a Nagy Almába, Jake? 
– Épp John Jaynél jártam – felelte –, hogy ellenőrizzek valamit. 
– A bűnügyi laborban? 
– Ja. 
– Talált valamit? – kérdezte Myron. 
Jake nem válaszolt. Az ügyfélfalon függő képeket tanulmányozta, 

előrehajolt, és hunyorgott. 
– Némelyikükről hallottam már – szólalt meg. – De egyetlen 

szupersztárt sem látok odafent. 
– Nem, szupersztárok nincsenek. 
– Senki, aki Christian Steele-hez fogható lenne. 
Myron leült. A lábát hanyag mozdulattal felrakta az asztalra. 
– Még mindig úgy véli, hogy ő ölte meg Nancy Seratot? 
Jake valamit csinált a vállával. Lehetséges, hogy megvonta. 
– Fogalmazzunk úgy, hogy már nem Christian a fő gyanúsítottunk. 
– Akkor kicsoda? 
Jake ellépett az ügyfélfaltól. Leült, és átvetette egyik lábát a másikon. 



– Beleástam magam Adam Culver gyilkossági aktájába. Valami 
érdekesre bukkantam. Úgy tűnik, hogy a zsaruk kizárólag a bűnügyi 
helyszínre és a közvetlen környékre koncentráltak. Mi okuk lett volna 
bármi mást ellenőrizni? Meggyőződésük volt, hogy véletlen utcai 
erőszak áldozata lett. Én máshonnan közelítettem. Végigjártam Culver 
szomszédságát Ridgewoodban. Kellemes kisváros. Igazi fehér környék. 
Sehol egy feka tesó. Feltételezem, már járt ott. – Myron bólintott. – A 
lényeg, hogy beszéltem egy pasassal, aki kétháznyira lakik Culveréktől. 
Azt mondja, a kutyáját sétáltatta a kérdéses estén. Az időpontban nem 
volt biztos, de úgy tippelte, hogy nyolc óra felé járhatott. Úgy tűnik, 
komoly veszekedést hallott Culverék házában. Dühödt ordibálást. Azt 
mondja, korábban sosem tapasztalt még ilyet. Annyira durván 
veszekedtek, hogy kis híján kihívta a zsarukat, csak nem akart 
beavatkozni mások családi ügyeibe. Már húsz éve szomszédok, meg 
minden. Ezért aztán hagyta az egészet. 

– Kiderült számára, hogy min veszekednek? 
Jake a fejét rázta. 
– Nem. Csak annyit hallott, hogy ordítoznak egymással. Adam és 

Carol. 
Myron némán ült, még mindig hátradőlve a székében. Adam és Carol 

Culver veszekedtek, közvetlenül Adam meggyilkolása előtt. Myron 
próbálta összerakni azzal, amit már tudott. A kép először kezdett 
összeállni benne. 

– Mi mást derített még ki? – kérdezte Myron. 
– Adam Culver halálával kapcsolatban? Semmit. – Rövid szünetet 

tartott. – Találtak viszont – folytatta Jake – néhány hajszálat Nancy 
Serat meggyilkolásának helyszínén. Közvetlenül a testen. Egész 
pontosan Nancy markában. 

Myron kiegyenesedett a székben. 
– Mintha a gyilkosét tépte volna ki? 
– Talán – felelte Jake. – De ellenőriztük a hajszálakat a saját 

laborunkban, és ma reggel megerősítést kaptunk John Jaytől. Kétség 
sem férhet hozzá. A haj Kathy Culveré. – Myron úgy érezte, hogy a 
teste kővé dermed. Megszólalni sem tudott. – A bizonyítékok közt 
őriztünk néhány hajszálat tőle – folytatta Jake. – Még korábbról. Ha 
esetleg megtalálnánk a holttestet, vagy ellenőrizni akarnánk egy 
helyszínt… Kathy egyetemen használt keféjéből szedtük ki. Mindkét 



labor minden elképzelhető tesztet lefuttatott. Egyik sem hagyott 
kétséget az eredményt illetően. Kathy hajszálai. – Myron a fejét 
csóválta. Kábának érezte magát. A fejében a Lost in Space robotja 
üvöltötte újra meg újra, hogy: „Ennek nincs értelme!” – Valami eszébe 
jutott ezzel kapcsolatban, Myron? 

– Csak ugyanaz, ami magának is. 
Jake bólintott. 
– Amit Christian mondott. 
– „Ideje újra összejönniük a nővéreknek…” – idézte Myron. 
– Ja. Így már egészen más értelmet nyer az egész, ugye? 
– Viszont továbbra sem ad magyarázatot semmire – jegyezte meg 

Myron. – Tegyük fel, hogy Kathy Culver él. Tegyük fel, hogy Nancy 
Serat tud erről. Miért ölné meg őt Kathy? 

Jake vállat vont. 
– Nekem úgy tűnik, mintha Kathy már nem lett volna ura önmagának. 

Mármint, először is, itt van a furcsa múltja. Aztán beleszeret ebbe a 
srácba. Aztán megzsarolják. Aztán csoportosan megerőszakolják. 
Megroppan. Idegösszeomlást kap. Elszökik. Talán elmondja Nancy 
Seratnak, talán nem. De Nancy valamiképp kideríti. Nancy megszervezi 
a találkozót… amit valószínűleg meglepetésnek szán… a két nővér 
között. Kathy túl hamar odaér. Nem örül Nancy meglepetésének. 

– Ezért meggyilkolja őt? 
– Lehetséges – felelte Jake. – Kathy teljesen becsavarodott. Nem 

akarja, hogy megtalálják. A francba is, lehet, hogy az öregével is 
ugyanezért végzett… Flúgos. Talán bosszút akar állni valamiért. Az 
apján, a legjobb barátnőjén… Christianen, Gordon dékánhelyettesen is, 
meg azokon, akiknek még elküldte azt a nyavalyás magazint. 

Myron úgy érezte, valami nem klappol itt. 
–  Akkor  min  veszekedett  Adam  és  Carol  Culver?  Az  hogyan  illik  a  

képbe? 
– Tudja az ördög – felelte Jake. – Csak improvizálok. Lehet, hogy 

véletlenül vesztek össze épp akkor. Lehet, hogy az öreg Adam azért volt 
annyira ideges, mert a lányával készült találkozni. Lehet, hogy az anya 
sokkal többet tud, mint amit elárul. 

Myron elgondolkozott ezen. Zavarosnak tűnt a dolog, ám ami a 
végén elhangzott, az logikusnak tűnt. Carol Culver talán tényleg többet 
tudott annál, mint amit elárult. Nemcsak talán. Myronnak már ötlete is 



volt arról, mit titkolhatott. 
Eljött az ideje, hogy meglátogassa Carol Culvert. 
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Myron leparkolt az ismerős viktoriánus ház előtt a ridgewoodi Heights 
Roadon. Habozott. Szólnia kellett volna erről Jessicának, ám akadnak 
dolgok, amiket egy nő szívesebben elmond egy alkalmi ismerősnek, 
mint a saját lányának. Ez is ezek közé tartozhat. 

Carol Culver nyitott ajtót. Kötényt és afféle ipari jellegű 
gumikesztyűt viselt. Elmosolyodott, amikor meglátta Myront, azonban 
csak a szája mosolygott, a szeme nem. 

– Helló, Myron! 
– Helló, Mrs. Culver. 
– Jessica épp nincs itthon. 
– Tudom. Önnel szeretnék beszélni, ha van egy perce. 
A mosoly maradt. De árnyék suhant át a nő arcán. 
– Kerülj beljebb – invitálta be Myront. – Hozhatok valamit inni? 

Talán egy kis teát? 
– Azt elfogadnék. 
Myron belépett. Jessicával nem sokszor látogattak el ide, amíg együtt 

jártak. Egy vagy két nagyobb ünnepet töltöttek a szülőknél, és ennyi. 
Myronnak sosem tetszett a ház. Valamiért fullasztónak érezte, mintha a 
levegő túlságosan nehéz lett volna benne. 

Leült a kemény kanapéra, amely padnak is beillett volna valamelyik 
parkban. A berendezés komoly volt. Rengeteg vallásos emléktárgy. 
Rengeteg Madonna és feszület és aranyfüsttel készült festmény. 
Rengeteg glória és ég felé fordított, ájtatos tekintet. 

Két perccel később újra megjelent Carol, ezúttal kötény és kesztyű 
nélkül,  viszont  teával  és  egy  kevés  teasüteménnyel.  Vonzó  nő volt.  
Nem igazán hasonlított a lányaira, de Myron mindkettőben fel tudott 
fedezni valamit belőle: Jessicában az egyenes tartását, Kathyben a 
félénk nevetését. 

– Hogy vagy mostanában? – kérdezte. 
– Jól, köszönöm. 
– Régóta nem láttalak, Myron. 
– Igen. 
– Jessicával most…? – Úgy tett, mintha zavarban lenne. Gyakran 



színlelte ezt. – Sajnálom. Nem az én dolgom. – Kiöntötte a teát. Myron 
belekortyolt, majszolt egyet az egyik süteményből. Carol Culver 
hasonlóképp cselekedett. – Holnap lesz a gyászmise – mondta. – Adam 
az orvosi egyetemnek adományozta a tetemét, tudod. Neki csak a lélek 
számított. A test értéktelen porhüvely volt. Gondolom, ez szükségszerű 
velejárója annak, ha ez ember kórboncnokként dolgozik. – Myron 
bólintott, még egy kortyot ivott a teájából. – Hát, hihetetlen ez az 
időjárás – fecsegett tovább az asszony, az arcán kényszeredett 
mosollyal. – Rettenetes a forróság odakint. Ha nem esik hamarosan, 
teljesen meg fog barnulni az élőkert pázsitja. És épp tavaly költöttünk rá 
egy vagyont, hogy újraültessük… 

– Hamarosan megérkezik a rendőrség – szakította félbe Myron. – 
Úgy gondoltam, még előtte el kellene beszélgetnünk. 

Az asszony a szívéhez kapott. 
– A rendőrség? 
– Ki akarják majd kérdezni önt. 
– Engem? Miről? 
– Tudomást szereztek a veszekedésről – felelte Myron. – Az egyik 

szomszéd a kutyáját sétáltatta. Hallotta önt és dr. Culvert. – Az asszony 
megdermedt. Myron kivárt, azonban Mrs. Culver semmit se szólt. – Dr. 
Culver nem érezte magát rosszul aznap este, ugye? – A vér kiszaladt az 
asszony arcából. Lerakta a teáscsészéjét, és egy szövetszalvétával 
megtörölte  a  szája  szélét.  –  Eleve  el  sem  akart  menni  arra  a  denveri  
orvosi konferenciára, nincs igazam, Mrs. Culver? – Az asszony leszegte 
a fejét. – Mrs. Culver? – Semmi reakció. – Tudom, hogy nem könnyű – 
mondta szelíden Myron. – Csak Kathyt próbálom megtalálni. 

Az asszony továbbra is a padlóra szegezte a tekintetét. 
– Valóban úgy hiszed, hogy menni fog, Myron? 
– Lehetséges. Nem szeretném hamis reményekkel kecsegtetni, de 

szerintem lehetséges. 
– Ezek szerint úgy gondolod, hogy még élhet? 
– Van rá esély, igen. 
Mrs. Culver végül felemelte a fejét. A szeme nedvesen csillogott. 
– Tedd meg, amit meg kell tenned, hogy rátalálj, Myron! – A hangja 

meglepően kiegyensúlyozottnak és erősnek hatott. – Kathy a lányom. 
Az én kicsikém. Nekem ő az első. Minden más másodlagos. 

Myron várt, hogy Mrs. Culver folytassa, de az asszony ismét 



elhallgatott. Majdnem egy percig némán ültek, aztán Myron szólalt meg: 
– Dr. Culver csak úgy tett, mintha arra az orvosi konferenciára 

készülne… – Az asszony mély lélegzetet vett, és bólintott. – Ön úgy 
hitte, hogy reggel elutazott. – Újabb androidszerű bólintás. – Aztán 
váratlanul hazaállított. 

– Igen. 
Myron lehalkított hangja mintha mennydörgött volna a szobában. 

Egy antik óra őrjítően ketyegett. 
–  Mrs.  Culver,  mit  látott  a  férje,  amikor  belépett?  –  Az  asszonynak  

eleredtek a könnyei. Ismét leszegte a fejét. – Önt látta – folytatta Myron 
egy másik férfival? – Nem felelt. – Paul Duncan az a férfi? 

Mrs. Culver felemelte a fejét. Találkozott a tekintetük. 
– Igen – felelte. – Paullal voltam. – Myron megint kivárt. – Adam 

csapdát állított – folytatta az asszony és mi belesétáltunk. – A szavak 
ismét kiegyensúlyozottan és erősen szóltak. – Már korábban gyanítani 
kezdett valamit. Fogalmam sincs, hogyan. Így azt tette, amit most 
elmondtál… azt színlelte, hogy konferenciára indul Denverbe. Még a 
repülőjegyeket is velem foglaltatta le, hogy biztos lehessek benne, nem 
lesz itthon. 

– Mi történt, amikor a férje meglátta magukat? 
Reszkető ujjak dörgölték meg az asszony állát. 
– Pontosan az, amire az ember számíthat, amikor a férj a legjobb 

barátjával kapja rajta a feleségét az ágyban. Adam teljesen kivetkőzött 
magából. Előtte jócskán beivott, ami nem sokat segített a helyzeten. 
Kiabált velem, mindenféle cemendének elmondott. Megérdemeltem. 
Sokkal többet is megérdemeltem volna. Megfenyegette Pault. Próbáltuk 
lecsitítani, persze természetesen nem lehetett. – Megint a kezébe vette a 
teáscsészéjét. Minden kimondott szótól egy keveset erősödött, egy kissé 
könnyebben vette a levegőt. – Adam kiviharzott. Teljesen megrémültem. 
Paul  utána  szaladt.  De  Adam  elhajtott  a  kocsival.  Paul  nem  sokkal  
ezután elment. 

– Ön és Paul Duncan mióta…? – A hangja érthetetlen motyogássá 
halkult. 

– Hat éve. 
– Tudott más is erről? 
Az asszony egyszerre összeomlott. Nem fokozatosan. Hanem mintha 

egy kisebb bomba robbant volna az arcába. Myron ekkor megértette. 



Érezte, hogy megfagy az ereiben a vér. 
– Kathy – suttogta. – Kathy tudta. – A zokogás immár egész testében 

rázta őt. – Valahogy rájött – folytatta – a gimnázium utolsó évében… – 
Az asszony igyekezett elállítani a könnyeit, ám ez időbe telt. Myron 
emlékezett rá, Kathy mennyire istenítette az édesanyját, a tökéletes 
asszonyt, a nőt, aki a régimódi értékrendet össze tudta egyeztetni a 
modernség érzetével. Carol Culver egykor háziasszony és 
bolttulajdonos volt egy személyben. Három csodálatos gyermeket 
nevelt fel. A gyermekeibe nem csupán azt oltotta bele, amit manapság 
széles körben „családi értékrend”-ként emlegetnek… Az ő értékrendje 
merev doktrínát jelentett, és ragaszkodott hozzá, hogy a gyerekeivel 
betartassa azt. Egyedül Kathyt sikerült bezárnia, akár valami oroszlánt 
egy túlságosan szűk ketrecbe. És a lány végül kiszabadult. – Kathy… – 
Carol Culver elhallgatott, szorosan lecsukta a szemét. – Egyszer ágyban 
talált minket… 

– És emiatt változott meg – fejezte be Myron. 
Carol Culver még mindig összeszorított szemmel bólintott. 
– Én tettem ezt vele. Minden, ami történt, miattam történt. Isten 

bocsássa meg a bűnömet! – Aztán megcsóválta a fejét. – Nem… Nem 
érdemlek bűnbocsánatot. Nem akarom. Csak a kicsikémet szeretném 
visszakapni. 

– Mit csinált Kathy, amikor rajtakapta Paul Duncannel? 
– Semmit. Először. Csak sarkon fordult, és kirohant. De másnap 

szakított a barátjával, Matt-tel. És attól kezdve… gondoskodott róla, 
hogy megfizessek azért, amit tettem. Oly sok éven át képmutatóként 
éltem. Oly sok éven át hazudtam neki. Azzal akart bántani, ami a lehető 
legjobban fáj nekem. 

– Fűvel-fával lefeküdt – mondta Myron. 
– Igen. És gondoskodott róla, hogy mindenről tudjak. 
– Elmondta magának? 
Carol Culver a fejét rázta. 
– Kathy többé nem szólt hozzám. 
– Akkor hogyan tudta meg? 
Az asszony tétovázott. Az arca megnyúlt, a bőre ráfeszült az 

arccsontjára. 
– Fotókról – válaszolta egyszerűen. 
Még valami a helyére került. Horty és a fényképezőgép. 



– Fotókat adott oda, amelyeken együtt van férfiakkal. 
– Igen. 
– Fehérekkel, feketékkel, néha egynél többel. – Az asszony szeme 

ismét lecsukódott, de sikerült kipréselnie magából, hogy: – És nemcsak 
férfiakkal. Lassan indult. Először pár meztelen kép önmagáról. Amilyen 
abban a magazinban megjelent. 

– Korábban is látta már azt a fényképet? 
– Igen. Még a fotóstúdió nevét is rápecsételték a hátuljára. 
– Global Globes Photos? 
– Nem. Inkább valami olyasmi, hogy Tiltott Gyümölcs. 
– Megvan az a kép? – Az asszony a fejét rázta. – Eldobta őket? 
Újabb fejrázás. 
– Meg akartam semmisíteni mind. El akartam égetni őket, és úgy 

tenni, mintha sosem láttam volna egyiket sem. De nem voltam képes rá. 
Kathy büntetett engem. Azt, hogy megtartottam őket, egyfajta 
vezeklésnek fogtam fel. Sosem beszéltem róluk senkinek, nem tudtam 
csak úgy kidobni őket. Ezt megérted, Myron, ugye? – Myron bólintott. 
– Ezért aztán elrejtettem a képeket a padláson. Egy régi ládába. Azt 
hittem, ott biztonságban lesznek. 

Myron előre látta, hová vezet mindez. 
– A férje rájuk talált. 
– Igen. 
– Mikor? 
– Néhány hónappal ezelőtt. Nem árulta el nekem. Viszont rájöttem a 

viselkedéséből. Felmentem a padlásra. A képek eltűntek. Adam azt 
gondolta, hogy Kathy rejthette el őket odafent. Fogalma sem volt arról, 
hogy nekem küldte a képeket. Vagy tán mégis…? Lehet, hogy ezért 
kezdett el gyanakodni rám és Paulra. Nem tudom. 

– Tudja, mit csinált a férje azokkal a képekkel, Mrs. Culver? 
– Nem. Annyira szörnyűségesek voltak… Fájdalmas volt rájuk nézni 

is. Szerintem Adam megsemmisítette mind. 
Myron ezt kétségesnek tartotta. Mindketten némán ültek hosszú 

perceken át. Végül Myron szólalt meg: 
– Jessicának tudnia kellene. 
Carol Culver bólintott. 
– Te mondd el neki, Myron! 
Az asszony kikísérte az ajtóhoz. Myron megtorpant a kocsijánál, és 



hátrafordult. Szemügyre vette a szürke viktoriánus házat. Huszonhat 
évvel ezelőtt egy ifjú család költözött ide. Az udvarban hintákat 
szereltek fel, a kocsibejáróhoz pedig egy palánkot kosárral. Egy 
kombijuk volt, a szomszédokkal együtt jártak el vele a Kis Liga 
meccseire meg a kóruspróbákra, az iskolai fogadóórákra, és itt tartották 
a szülinapi bulikat is. Myron lepergette maga előtt mindezt, akárha egy 
életbiztosítást népszerűsítő tévéreklám ment volna a fejében. 

Aztán becsússzam a kocsijába, és elhajtott.  
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Myron ismét az összefonódó szálakon merengett. 
Az  olyan  szálakon,  mint  Gary  Grady,  Gordon  dékánhelyettes,  Nancy  
Serat, Carol Culver, Christian Steele, Fred Nickler, Paul Duncan, Ricky 
Lane, Horty és a smasszerek. Ám egyet mindeddig figyelmen kívül 
hagyott. 

Otto Burke-öt. 
Tegyük fel, hogy Jake-nek igaza van. Tegyük fel, hogy a magazinokat 

azért küldték el, hogy bosszút álljanak valamiért, vagy valamiféle célt 
tévesztett, ésszerűtlen dühöt robbantsanak ki vele. Bármelyik legyen a 
magyarázat, a dolog azt jelentette, hogy aki kapott a Didkóból, az 
valamiképp kapcsolatban állt Kathy Culverrel. 

Kivéve Otto Burke-öt. 
Ő hogy illett a képbe? Otto még csak nem is ismerte Kathyt. 
Vagy mégis? 
Myron a Garden State Plaza bevásárlóközpontnál hajtott le a 4-es 

útról, aztán a 17-esen délnek tartva eljutott a 3-asig. New Jersey, az utak 
földje. Lekanyarodott a Meadowlandsre, s leparkolt a Titans igazgatói 
irodája mellett. Megkereste a vezérigazgatói irodát, majd bejelentette, 
hogy Larry Hansonhoz jött. 

Szinte azonnal beengedték. Gyorsan előadta a látogatása okát. 
Larry Hanson szenvtelen arccal figyelte őt. Hatalmas kezeit az 

asztalon nyugtatva egymásba fonta. Feszülő nyakán majdnem lepattant 
a felső gomb. Larry ötven körül járhatott, ám a teste nem ereszkedett 
meg. Leginkább, állapította meg magában Myron már nem először, 
Rock őrmesterre hasonlított a képregényből. Már csak egy méretes 
szivart kellett volna rágcsálnia. 

Az irodát trófeák díszítették. Larryt kétszer is a liga legjobb 
játékosának választották. Tizenkét alkalommal került be az év csapatába. 
Az első szavazáskor beválasztották az Amerikai Futballhírességek 
Csarnokába. Rengeteg régi focis fénykép is akadt, a gimnáziumtól az 
egyetemen át a profi ligáig. Fekete-fehérek és színesek. Mindegyiken 
ugyanaz a csutakra nyírt haj. Ugyanaz az elszánt mosoly. Különböző 
beállítások: rengeteg felhúzott térd és kinyújtott kar, a múlt kedvenc 



pózai. 
Amikor Myron végzett, Larry egy percig a saját lapátkezeit méregette, 

mintha korábban sosem vette volna észre őket. 
– Miért hozzám fordultál ezzel? – értetlenkedett. – Miért nem Otto 

Burke-öt kérdezed a magazinról? 
– Mert ő nem fogja elárulni nekem. 
– És miből gondolod, hogy én igen? 
– Mert te nem vagy totál seggfej. 
Larry szája megrándult, a nagydarab férfi kis híján elmosolyodott, de 

még időben észbe kapott. 
– A te szádból hallani ezt – mondta –, tényleg sokat jelent. – Myron 

semmit se szólt. Larry hátradőlt a székében. – Burke nem postán kapta a 
magazint. Egy magánnyomozótól hallott róla. 

Myron odébb csusszant a széken. 
– Otto nyomoztatott Christian után? 
Larry színtelen hangon válaszolt: 
– Egy Otto Burke-höz foghatóan feddhetetlen jellemű férfi sohasem 

süllyedne idáig. 
– Most azon drukkolsz – jegyezte meg Myron hogy ne jöjjek rá a 

hazugságra. 
Megint a rándulás/félmosoly. 
– Ennek kettőnk között kell maradnia, Bolitar. Megértetted? 
– Becsületszó. – Myron a szívére tette a kezét. 
– Burke egy egész biztonsági osztályt tart fenn – magyarázta Larry. – 

Mindenkinek utánanéznek, aki az alkalmazásukban áll. Beleértve 
szerény személyemet is. Ezenkívül egy kiterjedt forráshálózat is 
működik. A hitvallás egészen egyszerű: ha bármit ki tudsz deríteni, ami 
bemocskolhatja a Titans nevét, busásan megjutalmaznak érte. Szóval, 
az egyik ilyen forrásunk bukkant rá a magazinra. 

– Hogyan? 
– Fogalmam sincs. Talán rendszeres olvasója. 
– Tudod a nevét? 
– Brian Sanford. Igazi görény. Atlantic Cityben dolgozik. Kaszinó 

vonalon. Szerencsejátékosokat figyel meg, meg hasonlók. Ha 
valamelyik Titán egy negyeddollárost dob be egy nyerőgépbe, ő rögtön 
jelenti, különösen azóta, hogy kirobbant ez az egész Michael Jordan-
ügy. Burke szereti, ha jól informált. Így előnyösebb pozícióból 



tárgyalhat. 
Myron felállt. 
– Köszönöm. Sokat segítettél. 
– Hé, Bolitar! Ettől még nem leszünk cimborák, vagy ilyesmi. Ha 

megint beszélünk, ugyanúgy rühellni foglak téged. Megértetted? 
– Most egy kicsit azért összemelegedtünk – válaszolta Myron –, ugye, 

Larry? 
Hanson rákönyökölt az asztalra, és fenyegetőn Myron felé bökött. 
– Még mindig azt gondolom rólad, hogy egy kis szaros senkiházi 

vagy. És ha legközelebb találkozunk, ezt be is bizonyítom. 
Myron széttárta a karját. 
– Gyerünk, Larry! Mi lesz azzal az öleléssel? 
– Okostóni. 
– Ezt most vegyem visszautasításnak? 
– Tehetsz nekem egy szívességet, Bolitar. 
– Csak mondd ki, csillagszemű! 
– Húzz a picsába az irodámból!  
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Myron felhívta Brian Sanfordot. Üzenetrögzítő. Myron közölte, hogy 
egy igazán komoly ügye van, ami tíz lepedőt fizet, és aznap este hétkor 
beugrana az irodájába. Brian Sanford ott lesz. Egy Sanfordhoz hasonló 
fickó tíz lepedőért az anyját is a pisztoly elé lökné. 

Myron feltárcsázta a saját irodáját. 
Esperanza vette fel. 
– MB SportReps. 
– Megmutattad Lucynek a fotót? 
– Igen. 
– És? 
– Megvan a vásárlód. 
– Lucy egészen biztos volt ebben? – kérdezte Myron. 
– Abszolút. 
– Köszi. 
Letette  a  telefont.  Egy  óra,  amit  valahogy  el  kell  vernie.  Myron  

megindult a megyei kórboncnoki laborba – dr. Adam Culver egykori 
munkahelyére. Csak egy megérzés, de érdemes utánajárni. 

A labor egyszintes téglaépület volt. Semmitmondó, szinte mint egy 
kisebb elemi iskola. A fémvázas székeket vékonyan párnázták, ami 
ismétcsak a tanári székekre emlékeztetett. A váróban lévő magazinok 
még a Watergate-botrány előtt jelentek meg. A járólapok megkoptak, 
megsárgította őket az idő, akár egy „előtte” képen valamelyik Mr. 
Clean-reklámban. Nyoma sem volt semminek, ami akár a legkisebb 
mértékben is színesítette volna a környezetet. 

– Dr. Li bent van? – kérdezte a recepcióstól. 
– Szólok neki. 
Sally Li műtősköpenyt viselt, azonban se vért, se más szennyeződést 

nem lehetett látni a ruhán. A nő kínai származású volt, negyvenhez 
közeledett, de sokkal kevesebbnek lehetett nézni. Bifokális szemüveget 
hordott.  A  mellső zsebébe  gyűrve  egy  doboz  cigaretta.  Cigaretta  és  
műtősköpeny. Mintha valaki bowlingcipőt vett volna fel a szmokinghoz. 

Korábban találkoztak már néhány alkalommal. Sally Lit többször 
meghívták a Culver család összejöveteleire. Az elmúlt évtizedben 



Adam jobbkezének számított. Myron üdvözlésképp arcon csókolta a nőt. 
– Jessica már említette, hogy Adam halálának ügyében kutakodsz – 

vágott bele Sally különösebb kertelés nélkül. 
Myron bólintott. 
– Van egy szabad perced, hogy beszélhessünk? 
– Persze. – A nő bekísérte Myront az irodájába. Ez is teljesen 

semleges, hivatalos. Semmi személyes. Rengeteg patológiai szakkönyv. 
Fém íróasztal. Fémszék. Egy kis-magnó, amit valószínűleg a 
boncolások során használ. A falakon a nő diplomái. Hajadon volt, 
gyerektelen, szóval nem tartott képet az asztalon. Viszont jókora 
hamutartó állt rajta, csikkekkel tele. A nő megsercintette a gyufát, 
rágyújtott, és megkérdezte: – Mi újság veled? 

– Dohányzó orvos – válaszolta Myron. – Ejnye-bejnye. 
– A pácienseim sosem panaszkodnak. 
– Nyomós érv. 
A nő mélyen leszívta a füstöt. 
– Na, halljuk, mit szeretnél tudni! 
– Volt valaha viszonyod Adammel? 
– Igen. – Semmi tétovázás. A nő egyenesen Myron szemébe nézett. 
– Úgy négy évvel ezelőtt. Egy hétig tartott. 
– Adamnek sok mindenkivel volt viszonya? 
– Most megfogtál. Akadtak néhányan, azt hiszem. Miért érdekel? 
– Csak szeretnék a helyére tenni pár dolgot. 
– A meggyilkolásával kapcsolatban? 
– Pontosan. 
A nő levette a szemüvegét. 
– Mi köze ehhez Adam szerelmi életének? 
–  Valószínűleg  semmi  –  ismerte  el  Myron.  –  Hogyan  viselkedett  az  

utóbbi pár hónapban Adam? 
– Egy kissé flúgosan – felelte a nő. Megint csak semmi tétovázás. 
– Ezt hogy érted? 
Sally Li pár pillanatra elgondolkozott. 
– Ami a munkát illeti, több komoly ügyben sem engedte, hogy 

segítsek neki. Mindegyikkel kizárólag maga foglalkozott. 
– És ez szokatlannak számított? 
– Példátlannak. Mindig együtt dolgoztunk a jelentős ügyeken. 
– Ezek az ügyek – folytatta Myron – az erdőben felfedezett lányok 



tetemei voltak? 
A nő Myronra pillantott. 
– Elmondanád, honnan tudod? 
– Csak tippeltem. 
– Pokolian ügyesen tippelsz, Myron. 
– Komoly ügyeket említettél. Olvastam az újságokat. Folyton ezekről 

írtak. – A nő nem hitt neki, ugyanakkor nem akarta erőltetni a dolgot. – 
Mi más volt még? – kérdezte Myron. 

Sally Li még egy slukkot szívott. 
– Szétszórtnak tűnt. Az ember beszélt hozzá, ő bólogatott, de nem 

figyelt. 
– Még valami? 
Sally elnyomta a csikket, habár bőven tovább szívhatta volna. 

Rágyújtott egy másik cigarettára. 
– Új leszokási módszer – magyarázta. – Szálra ugyanannyi cigit 

szívok el, de mindennap kevesebb slukkot. Fokozatos lassítás, amíg 
végül teljesen el nem hagyom. Ha ebben az ütemben haladok, tizenkét 
évnél nem tarthat tovább. 

– Sok szerencsét hozzá! 
– Köszi. 
– Szóval, mi más volt még? 
Újabb slukk. 
– Adam egy halom furcsa tesztet végeztetett el az utolsó lányon, akit 

az erdőben találtak. 
– Hogy érted, hogy furcsa teszteket? 
– Feleslegeseket. Legalábbis szerintem azokat. 
– Nem sikerült azonosítani a lányt, ugye? 
– Pontosan. 
– Talán azért végeztette el azokat a teszteket, hogy ezzel 

kapcsolatban valami fogódzót találjon. 
– Lehetséges. Csakhogy egyesével végeztette el őket. Kivárta az 

egyik eredményét, mielőtt újabbat kért. Embertani meghatározáshoz 
végzett mérések, a koponya, a medence alakja és mérete, a csontok 
elmeszesedése, a koponyacsont varratainak összenövése… mindet 
egymás után. 

– És te mit tudsz kihámozni ebből? 
A nő megint vállat vont. 



– Semmit sem tudtam kihámozni. Ezért mondtam, hogy flúgosan 
viselkedett. Szétszórtan. Az ügy eleve furcsán indult. A lány koponyáját 
bezúzta az elkövető, de nem ez volt a halál oka. Más szóval, élve 
eltemették a lányt az erdőben. Úgy halt meg, hogy közben megpróbálta 
kikaparni magát a földből. 

Csend. 
– És ez a lány – szólalt meg végül Myron – mit viselt? 
Sally megdermedt. Aztán előrehajolt. 
– Oké, Myron, mi folyik itt? 
– Semmi. Miért? 
– Te is tudod, hogy miért. 
Myron egy pillanatig nem válaszolt. 
– A lány ruhái eltűntek. 
– Igen. 
Myron úgy érezte, hogy a szíve a gyomrába süllyed, akár egy 

ejtőernyős, akinek elszakadt az ejtőernyője. 
– Ó, a francba! 
– Mi az? 
– Sally, szeretném, ha elvégeznél nekem egy tesztet. 
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Brian Sanford magánnyomozó egy go-go bár fölött lakott, praktikus 
módon egy háztömbnyire a Merv Griffin’s Resortstól. Atlantic City már 
csak ilyen volt. A nagy szállodák szépséges virágokra hasonlítottak, 
amelyeket nem érinthetett és nem zavart a szegénység meg a mocsok 
rút dudvája. A nagy virágok nem szépítették meg a környéket, ahogyan 
a kaszinótulajdonosok ígérték. A kontraszt, ha lehet, még 
szembetűnőbben ocsmánynak mutatta a gyomokat. 

A go-go bárt Cuncimókusnak hívták, és az ember pontosan azt kapta 
benne, amire számított. A bejáratnál vibráló neonfelirat, pár hiányzó 
betűvel. Rengeteg rejtett lámpa a bárpult körül, rengeteg vakító 
reflektor a színpadon, ahol unott, többnyire nem különösebben vonzó 
táncosnők váltották egymást. Rengeteg háj. Rengeteg implantátum. 
Rengeteg herpesz. 

Myron elkövette azt az alapvető hibát, hogy belépett a jobb szó híján 
mosdónak nevezhető helyiségbe. A piszoárokat jégkockával töltötték 
tele – ami, feltételezte Myron, megfelelően helyettesítheti a tényleges 
öblítő szerkezetet. A vécéfülkéken nem volt ajtó, ami egyáltalán nem 
tántorította el a dolgukat végzőket. Az egyik trónoló férfi odaintett 
Myronnak. 

Ő úgy döntött, tud még várni. 
Odament a pultoshoz. 
– Meg tudná mondani, hogyan jutok fel Brian Sanford irodájába? 
– Michelob, Bud, Bud Light, Coors. 
– Csak azt szeretném megérdeklődni… 
– Michelob, Bud, Bud Light, Coors. 
Myron elővett öt dollárt. A pultos zsebre vágta. 
– A hátsó ajtón. Menjen fel a lépcsőn egy emeletet! 
Nem várta meg, amíg Myron megköszöni. Kapitalizmus. 
Az egyik épp pihenő táncosnő odalépett hozzá. Elmosolyodott. 

Minden foga más szögben állt, mintha a szája egy tébolyult fogász 
mesterremeke lett volna. 

– Szia – köszönt neki a nő. 
– Szia. 



– Roppant aranyos vagy. 
– Nincs nálam pénz. 
A nő sarkon fordult, és faképnél hagyta. Ah, a szerelem. 
A lépcső nem nyikorgott. Recsegett. Myron minden lépésnél arra várt, 

hogy beszakad. A lépcsőpihenőről csupán egyetlen ajtó nyílt, az sem 
volt bezárva. Myron koppantott egyet a falon, aztán bekémlelt. 

– Helló! – köszönt be. 
Egy férfi – minden bizonnyal Brian Sanford – jött ki az ajtóhoz. 

Csupa mosoly. Bézs öltönyt viselt, amit utoljára a disznó-öbölbeli 
invázió idején vasalhattak ki. 

– Maga az a fickó, aki az üzenetet hagyta? 
– Igen. 
Az iroda mini kaszinónak volt berendezve. Íróasztal helyett 

rulettasztal állt benne. A sarokban félkarú rabló. Mindenfelé 
kártyapaklik. A padlón szanaszét szórva átfúrt szuvenír dobókockák 
hevertek. Közöttük fogadólapok. És kenószelvények is. 

A férfi kezet nyújtott. 
– Brian Sanford, de mindenki Blackjacknek hív. Tudja, ki adta 

nekem ezt a nevet? 
Myron a fejét rázta. 
– Frankie. Én csak így hívom Frank Sinatrát. Frankie-nek. Nem 

Franknek. Frankie-nek hívom. 
Elhallgatott, kivárt. 
– Pompás becenév – állapította meg Myron. 
–  Az  úgy  volt,  hogy  Frankie  meg  én  egyik  este  a  Sandsben  

játszottunk, és épp nyerőszériám volt, tudja. És Frankie odafordul 
hozzám, és megjegyzi: „Figyeljétek Blackjacket! Nem tud veszíteni.” 
Csak így. Frankie odaszól, hogy: „Helló, Blackjack!” Egészen 
váratlanul.  A  név  rám  ragadt.  Most  mindenki  Blackjacknek  hív.  És  
mindez Frankie miatt. 

– Nagyszerű történet – válaszolta Myron. 
– Aha, hát, tudja, hogy van ez. Szóval, mit tehetek önért, Mister… 
– Olson. Merlin Olson. 
Blackjack sokatmondóan elmosolyodott. 
– Oké, játszhatjuk így is. Foglaljon helyet, Mr. Olson. – Myron leült. 
–  De  még  mielőtt  belekezdenénk,  Mr.  Olson,  egy  dolgot  előre  

tisztáznunk kell. 



A kezében dobókockát tartott, a markában gyúrogatta őket, ahogy 
egyesek azokat a kínai golyókat szokták, amelyek elvileg a vérkeringést 
segítik. 

– És mi lenne az? 
– Rendkívül elfoglalt ember vagyok. Rengeteg komoly ügyön 

dolgozom most is. Tudja, hogyan kerültem a szakmába? – Myron a 
fejét rázta. 

– Régebben a vegasi Ceasars Palace biztonsági főnöke voltam. A 
nagyfőnök. Tudja, hogy van ez. Vegasban voltam, ugyebár… De 
Donny… én csak így hívom Donald Trumpot, Donnynak… szóval, 
Donny  megkért  rá,  hogy  vállaljam  el  a  biztonsági  szolgálat  
megszervezését az első szállodájában, amit a Stripen építtetett. Aztán 
nyúzni kezdett, hogy csináljam meg a Taj Mahal hotelét is. Azt 
mondtam neki: „Donny, már így is épp elég a dolgom, tudod?” – Myron 
felnézett. A fejük felett kis mezőgazdasági repülő húzott el, csíkot 
húzva maga után. – Szóval, ez a problémám, érti… Holnap 
megbeszélésem lesz Steve-vel… Steve Wynn-nel. Pontban reggel 
hétkor ezzel kezdek. Remek fickó ez a Stevie. Korán kelő típus. Minden 
reggel ötkor kipattan az ágyból. Tudja, hogy gyakorlatilag vak? Hályog, 
vagy valami ilyesmi. Titokban tartja. Kizárólag a legjobb barátainak 
árulja el. A lényeg, hogy Stevie meg szeretne kérni valamire. Rendes 
körülmények között nemet mondanék neki, csakhogy ez személyes 
szívesség, Stevie pedig jó barátom. Nem úgy, mint Donny. Donnyt nem 
különösebben kedvelem. Szívtiprónak képzeli magát most, hogy 
összejött Mariával. 

– Mr. Blackjack… 
– Kérem – kapta a levegőbe a kezét a férfi –, hívjon csak 

Blackjacknek! 
– Néhány kérdést szeretnék feltenni önnek, öhm, Blackjack. A 

rendkívüli szakértelmét szeretném igénybe venni egy fontos ügyben. 
A férfi bólintott. Pontosan értette. Nem rántotta fel jelentőségteljesen 

a nadrágját, pedig Myron ezt várta volna tőle. 
– Miről lenne szó? 
– Nemrégiben az egyik barátom számára végzett el egy feladatot – 

felelte Myron. – Mr. Otto Burke-nek. 
Fülig érő mosoly. 
– Persze. Otto. Klassz srác. Vág az esze, mint a borotva. Benéz 



hozzám, valahányszor erre jár. 
Valószínűleg csak Ottie-nak hívja, gondolta Myron. 
– Pár napja egy magazint adott át neki. A Didkó egyik számát. 
Blackjack most már óvatosabbnak tűnt. Elgurította a dobókockát az 

asztalon. Három. 
– Mi van vele? 
– Tudni szeretnénk, hogyan akadt rá. 
– Ki szeretné tudni? 
– Mr. Burke-nek dolgozom. – Csupán attól, hogy kimondta, Myron 

émelyegni kezdett. 
–  Akkor  miért  nem  Ken  keresett  meg?  Általában  vele  tartom  a  

kapcsolatot. 
Myron előrehajolt. Cinkosan. 
– Ez sokkal nagyobb horderejű ügy annál, semmint hogy Ken 

foglalkozzon vele, Blackjack. Úgy érezzük, senki másban nem 
bízhatunk meg, egyedül magában. – A férfi bólintott. Ezt is pontosan 
értette. – Ami az igazat illeti, Blackjack… és ennek kettőnk között kell 
maradnia. 

– Természetesen. 
– Önt szemeltük ki Ken helyére. De tudjuk, mennyire elfoglalt. 
A férfi szeme felcsillant. 
– Köszönöm a figyelmességét, Mr. Olson, bár ha egy olyan ember 

kér meg rá, mint Otto Burke, talán meg tudnám oldani… 
– Először erről az ügyről beszéljünk, rendben? Hogyan bukkant rá a 

magazinra? 
Megint az óvatos arckifejezés. 
– Nem szeretném, ha félreértené – mondta –, de mi a biztosíték arra, 

hogy Ottónak dolgozik? Honnan tudhatom, hogy nem csak valami 
barom, aki az utcáról tévedt be ide? 

Myron elmosolyodott. 
– Előre tudtam. 
– Mit? 
– Megmondtam Ottónak, hogy maga a legmegfelelőbb a feladatra. 

Nem hanyag. Körültekintően jár el. Ezt szeretjük. Ez kell nekünk. 
Blackjack vállat vont. Kezébe vette a dobókockát, megint gurított. 

Két egyes. 
– Ez a szakmám – felelte. 



– Ez kiderült – értett egyet Myron. – Szóval, nyugodtan hívja fel 
Ottót a privát vonalán! Mindent meg fog erősíteni. Biztosra veszem, 
hogy tudja a számot. 

Ettől kicsit visszavett a tempóból. Nyelt egyet, próbálta leplezni a 
dolgot, körbepillantgatott, akár egy sarokba szorított nyúl. Myron látta, 
ahogy felpörögnek a kerekek. 

– Öhm, felesleges ilyesmivel zaklatni Ottót – szólalt meg végül 
Blackjack. – Tudja, mennyire utálja ezt… Látom magán, hogy 
becsületes gyerek. Ráadásul, honnan tudna a magazinról, ha nem Otto 
mondta volna el? 

Myron a fejét csóválta. 
–  Ön  egészen  bámulatos,  Blackjack.  –  A  férfi  szerényen  leintette.  –  

Hogyan talált rá a magazinra? – kérdezte Myron. 
– Nem kellene előbb tisztáznunk a honoráriumom kérdését? A 

telefonban tíz lepedőt említett. 
– Otto azt mondta önről, hogy tisztességes. Kennek állítsa ki a 

számlát! Akkora összegről, amennyit méltányosnak tart. 
Újabb bólintás. A kezébe vette a dobókockát. Ismét gurított. Megint 

három. Gyakorlat teszi a mestert. 
– Nem én találtam rá a magazinra – mondta Blackjack. – Az talált 

rám. 
– Ezt hogy érti? 
– Felbéreltek egy munkára. Ennek részeként néhány embernek el 

kellett postáznom a magazint. 
– Christian Steele is közéjük tartozott? 
– Ja. Ezért kezdtem gyanakodni. Mármint, a borítékokat előre 

felcímezve és leragasztva kaptam meg. Egyik címzett nevét sem 
ismertem, kivéve Christianét. Otto addigra tudomásunkra hozta, hogy 
bármit, de tényleg bármit jelentsünk neki, ami Steele-lel kapcsolatos. 
Ezért aztán felnyitottam a borítékot, és belekukkantottam. Akkor láttam 
meg a képet. 

– Ki bérelte fel, hogy elpostázza a magazinokat? 
Blackjack rakott egy zsetont a pirosra, egyet pedig a páratlanra. 

Megpörgette a rulettkereket. 
– Nincs kedve tenni? 
– Nincs. Ki bérelte fel? 
– Hát, ez a legfurcsább az egészben. Nem tudom. Egy vaskos 



csomagot kaptam postán, benne a pontos instrukciókkal. Meg 
készpénzzel. Viszont név nem volt rajta. 

– A feladó címe? 
– Az se. Csak egy postai bélyegző. 
– Hol adták fel? 
– Itt, Atlantic Cityben. Úgy tíz-tizenkét napja érkezhetett. – A 

rulettkerék megállt. Huszonkettő. Fekete. – A fenébe! – káromkodta el 
magát Blackjack. 

– Még megvannak az instrukciók? 
– Hát persze, meg. – Kihúzta a fiókot, és átnyújtott Myronnak egy 

papírlapot. – Tessék. 
A levelet géppel írták. 

Kedves Mr. Sanford! 
Szeretném megkérni, hogy 5000 dollár (plusz költségek) ellenében 

tegye meg nekem az alábbiakat. 
1. Mellékelten talál hét borítékot. Kettőt közülük a Reston Egyetem 

kampuszának postahivatalán kell feladnia pénteken. További hármat 
a megjelölt városok postafiókjairól kell elpostáznia. 

2. Ezzel egy időben, kérem, külön postázza el a mellékelt New 
Jersey Bell-kiadványt a listán szereplő személyeknek. 

3. Kérem, rendeljen egy automatikusan visszahívható 
telefonszámot a 201-es körzetben. A számot azonmód ki kell 
kapcsolni, amint valaki visszahívja vagy felveszi. A telefont kapcsolja 
rá egy üzenetrögzítőre, amelybe helyezze be a mellékelt kazettát. 
Ezután sorra hívja fel az alábbi listán szereplő telefonszámokat erről 
a számról. Az első két este – szombaton és vasárnap – többször is 
hívja fel a számokat. Amikor felveszik, tartsa a vonalat, és ne szóljon 
bele, amíg le nem teszik. Hétfőn hívja fel újra a számokat, és mondja 
azt, hogy: „Remélem, élvezettel forgatod majd a magazint! Gyere, és 
kapj el! Túléltem.” A hanga legyen nőies és homályos. (Mint tudja, 
léteznek olyan telefonkészülékek, amelyek átalakítják a hangot, hogy 
úgy tűnjön, mintha egy nő beszélne.) 

4. Mellékelten talál egy 3000 dollárról kiállított pénzutalványt. 
Miután elvégezte a feladatot, személyesen kapcsolatba lépek önnel e 
hónap kilencedikén vagy akörül, és kifizetem a fennmaradó 2000 
dollárt plusz a költségeket. 

A nevem nem juthat mások tudomására. Köszönöm a megértését. 



Myron felnézett a lapról. 
–  Ha  jól  sejtem,  a  New  Jersey  Bell  telefontársaság  kiadványa  a  

visszahívás  funkcióját  magyarázta  el.  –  Bólintás.  –  Ki  volt  az  a  hét  
ember? 

Blackjack vállat vont. A kocka ismét végiggurult az asztalon. Megint 
két egyes. A pasasnak szerencsés keze volt. 

–  Már  nem  emlékszem.  Christian  volt  az  egyik.  Meg  valami  
dékánhelyettes. Egyet valami Glen Rock nevű kisvárosban kellett 
feladnom. 

– Gary Gradynek. 
– Igen, neki. Még hármat New Yorkban adtam fel. 
– Az egyiket Junior Hortonnak? 
– Ohm, igen, azt hiszem. A Junior ismerősnek tűnik. 
– És az utolsót? 
– Valami kisebb helyen New Jersey-ben. Nem messze Glen Rocktól. 

Myron meghökkent. 
– Ridgewoodban? 
– Aha. Legalábbis valami woodban. Egy nőnek. Azért emlékszem rá, 

mert a többi mind férfi volt. 
– Carol Culvernek? – kérdezett rá Myron. 
Blackjack elgondolkozott. 
– Aha. Ez lesz az. Mindkét neve C-vel kezdődött. – Myron válla 

előreroskadt. – Hé, haver, minden rendben? 
–  Jól  vagyok  –  felelte  halkan  Myron.  –  Mi  a  helyzet  a  

telefonhívásokkal? 
– A számok egy másik lapon voltak. Amikor végeztem, eldobtam. 

Párszor felhívtam Steele-t, aztán letettem. Mire megint felhívtam, hogy 
lejátsszam az üzenetet, már kikapcsolták a számát. Gondolom, 
elköltözött. 

Myron bólintott. Christian a kampuszról a társasházba költözött át. 
– A New York-i fickó… az a Junior… sosem volt otthon, így őt sem 

tudtam elérni. A többieknél sorra leraktam a telefont, aztán megkapták 
az üzenetet. 

– Hányan használták a visszahívás funkciót? 
– Csak ketten. Christian meg a Glen Rock-i fickó. A New York-

iaknál eleve nem működött volna. A visszahívás csak a helyi körzetben 
működik. 



– Az ügyfele jelentkezett azóta? 
– Nem. Pedig tegnap volt kilencedike. Én mondom, jobb, ha nem 

veri át Blackjack Sanfordot… – újabb képzeletbeli nadrágfelrántás –, ha 
nem akar ujjat húzni velem. 

– Aha. Van még valami, amit elmondhatna nekem? 
– Ezzel az üggyel kapcsolatban? Semmi. Hé, nincs kedve átjönni a 

Mervbe? Ott jól ismernek engem. Elintézhetem, hogy jó asztalhoz 
kerüljünk. Esetleg blackjackezhetnénk egy kicsit. Megnézhetné, hogy 
játszik a legenda… 

Csábító, gondolta Myron. Épp annyira, mintha elektrolízissel akarnák 
szőrteleníteni a herezacskóját. 

– Talán egy másik alkalommal. 
– Aha, oké. Mondja csak, mit gondol, mennyiről állítsam ki Ottónak 

a számlát? Ahogy mondta, méltányos árat szeretnék kérni. 
– Ó, én a teljes összeget kérném. 
– Mind a tíz lepedőt? 
– Igen. Rendkívül sokat segített, Blackjack. Köszönöm. 
– Aha, örültem. Nyugodtan nézzen be bármikor. 
– Ó, és még valami… 
– Mondja csak! 
– Használhatnám a mosdót? – kérdezte Myron.  



› 45 ‹ 

Fél tizenegy múlt, amikor Myron megérkezett Paul Duncan házához. 
Odabent még égett a villany. Myron nem jelentkezett be előre. Meg 
akarta lepni Duncant. 

Szokványos Cape Cod-i ház volt. Takaros. Talán ráfért volna egy 
festés. Az előkerti ágyásokban rengeteg bimbózó virág. Myron 
emlékezett rá, hogy Paul szívesen töltötte kertészkedéssel a szabadidejét. 
Rengeteg zsarunak volt ugyanez a hobbija. 

Paul Duncan újsággal a kezében nyitott ajtót. Olvasószemüveget 
viselt az orrára tolva. Őszülő haját most is gondosan fésülve hordta. 
Matrózkék Hagar vászonnadrágot és nyújtható szíjú Speidel órát viselt. 
A Searsből öltözködő, lezser férfi megtestesülése. A háttérben televízió 
szólt. A közönség lelkesen tapsolt. Paul egyedül volt otthon, csupán egy 
golden retriever aludt összegömbölyödve a televízió előtt, akár egy 
hideg téli estén a kandalló melegében. 

– Beszélnünk kell, Paul. 
– Nem várhat reggelig? – A hangja feszültnek hatott. – Adam 

gyászszertartása utánig? 
Myron a fejét rázta, és belépett az odúba. A tévéközönség ismét 

tapsolni kezdett. Myron a képernyőre pillantott. Ed McMahon 
tehetségkutató műsora. Épp nem mutatták a műsorvezető modelleket, 
így Myronnak sikerült elszakítania a tekintetét. Paul betette az ajtót. – 
Mi ennyire fontos, Myron? 

A dohányzóasztalon egy National Geographic és egy televíziós 
műsorújság hevert. Ezenkívül két könyv: a legújabb Robert Ludlum-
regény és a Biblia. Mindent a tökéletes rend jellemzett. A falon a 
golden retriever ifjúkori képe lógott. A szobát temérdek apró 
porcelánfigura díszítette. És néhány Rockwell porcelántányér. Nehéz 
lett volna forgalmas agglegénylakásnak vagy kéjbarlangnak nevezni. 

– Tudok a Carol Culverrel folytatott viszonyodról – közölte Myron. 
Paul Duncan az értetlent játszotta. 
– Fogalmam sincs, miről beszélsz. 
– Akkor hadd fogalmazzak egyértelműbben. A viszony hat éve 

kezdődött. Kathy pár évvel ezelőtt rajtakapott téged az anyukájával. 



Adam úgyszintén rajtakapott benneteket aznap este, amikor 
meggyilkolták. Nem rémlik valami? 

Paul arca hamuszürkévé vált. 
– Hogyan…? 
– Carol mesélte el. – Myron leült. Kézbe vette a Bibliát, és lapozgatni 

kezdte. – Fogadjunk, hogy átugrottad azt a részt, hogy „Ne kívánd 
felebarátod feleségét!”, mi, Paul? 

– Egyáltalán nem arról van szó, amire gondolsz. 
– Miről nincs szó, amire gondolok? 
– Szeretem Carolt. És ő is szeret engem. 
– Pompásan hangzik. 
– Adam szörnyen bánt vele. Kaszinózott. Kurvázott. Nem törődött a 

családjával. 
– Akkor Carol miért nem vált el tőle? 
– Nem tehette. Hívő katolikus. Az egyház nem engedélyezné. 
– Az egyház inkább elfogadja a házastársi hűtlenséget? 
– Ez egyáltalán nem vicces. 
– Bizony, nem az. 
– Ki vagy te, hogy ítélkezz felettünk? Szerinted ez annyira könnyű 

volt? 
Myron vállat vont. 
– Nem hagytátok abba. Még azután sem, hogy Kathy meglátott 

benneteket. 
– Szeretem Carolt. 
– Mondod te. 
– Adam Culver a legjobb barátom volt. Nagyon sokat jelentett nekem. 

De amikor a családjáról volt szó, szemét módon viselkedett. Anyagilag 
mindent megadott nekik, és ennyi. Kérdezd csak meg Jessicát, Myron! 
Ő majd igazolni fog. Mindig számíthattak rám. Egészen kislánykora óta. 
Ki vitte be őt a kórházba, amikor elesett a biciklijével? Én. Ki szerelte 
fel a hintáját? Én. Ki vitte el kocsival a Duke-ba, amikor elkezdte az 
első évet? Én. 

– Talán még húsvéti nyuszinak is beöltöztél? – kérdezte Myron. 
Paul a fejét rázta. 
– Nem érted. 
– Helyesbítenék: le se szarom. Óriási különbség. Most térjünk vissza 

arra, amikor Kathy rajtakapott benneteket! Meséld el, mi történt! 



Paul arcáról ingerültséget lehetett leolvasni. 
– Tudod, mi történt. Ránk nyitott. 
– Meztelenek voltatok? 
– Hogy mi? 
– Te és Mrs. Culver épp szenvedélyesen szeretkeztetek? 
– Ezt válaszra sem méltatom. 
Ideje egy kicsit feldühíteni. 
– Milyen pózban? Misszionárius, kutya, valami más? Viselt 

bármelyikőtök bilincset vagy disznóálarcot? 
Paul közelebb lépett, hogy közvetlenül Myron fölé tornyosuljon. 

Általában rettenetesen megfélemlítőnek tartjuk, amikor valaki egy ülő 
ellenfél fölé magasodik. Pedig valójában meglehetősen könnyű ilyenkor 
tenyérrel a másik ágyékára ütni, még mielőtt az egyáltalán ökölbe tudná 
szorítani a kezét. 

– Vigyázz a szádra, fiam! – mondta fenyegetőn Paul. 
– Hogyan reagált Kathy, amikor meglátta a turbékoló gerlepárt? 
– Semmiféle reakciót nem mutatott. Elszaladt. 
– Utánament bármelyikőtök is? 
– Nem. Őszintén szólva, mindkettőnket túlságosan megrázott a dolog. 
– Fogadni mertem volna. Megbeszéltétek ezt valaha is Kathyvel? 
Paul ellépett tőle, megkerülte az asztalt, leült Myronnal szemben. 
– Csak egyszer tett róla említést nekem. 
– Mikor? 
– Pár hónappal később. 
– Mi történt? 
Paul elfordította a fejét, a tekintete ide-oda cikázott, biztonságos 

helyet keresett, ahol megállapodhat. 
– Nem könnyű beszélni erről. 
Myron bólintott, együttérzést színlelt. 
– Folytasd! 
– Kathy rám mozdult. 
– És feldöntötted? 
– Micsoda? 
– Mint a fociban. 
Paul tekintete ismét ingerülten villant. 
– Nyilvánvaló, hogy nem. 
– Kathy utána is kitartóan ostromolt? 



– Igen. De nem vettem róla tudomást. 
– Viszont teljesen felizgatott a dolog. Anya és lánya. Mindkettő 

rendkívül csinos. Egész biztosan beindult a fantáziád. 
Az ingerültség dühbe csapott át. Paul végre levette az 

olvasószemüvegét. 
Hű, de színpadias. 
– Utoljára figyelmeztetlek, pajtás. 
– Aha. Akkor most mesélj nekem Fred Nicklerről! 
Mérgesítsd fel! Válts hirtelen témát! Billentsd ki az egyensúlyából! 
– Kiről? 
– Ahhoz képest, hogy zsaru vagy – felelte Myron –, pocsékul 

hazudsz. Ezerkilencszázhetvenkettő. Hagytad, hogy Nickler vádalkuval 
megússzon egy gyerekpornóügyet, Paul. Csak azt nem tudom, mi a 
szerepe ebben az egészben. 

– Időről időre kisegített. A rendőrségi ügyekkel. 
– Többek között Kathy Culver eltűnésének ügyében is. 
– Bizonyos értelemben igen. 
– Hogyan? 
– Azt hiszem, nincs okom eltitkolni előled. – Beleköhögött reszkető 

markába. A golden retriever kinyitotta az egyik szemét, azonban nem 
moccant. – Adam Kathyről készült fényképeket talált a padláson. A 
legszigorúbb  titoktartást  kérve  elhozta  nekem  a  fotókat.  Az  egyik  
hátulján a Tiltott Gyümölcs fotóstúdió neve szerepelt. Sehogy sem 
tudtam megtalálni őket. Ezért aztán Adammel felkerestük Nicklert. 
Nickler elmondta, hogy a Tiltott Gyümölcsöt most már Global 
Globesnak hívják. Megadta nekünk a címüket. 

– Aztán elmentél, és megvásároltad a Kathyről készült összes képet 
meg a negatívokat? – Felesleges kérdés. Lucy egy fénykép alapján már 
azonosította Paul Duncant. 

– Igen. Szerettük volna védeni Kathy becsületét. Ezenkívül meg 
akartuk tudni annak az állatnak a nevét is, aki elvitte Kathyt a stúdióba. 

– Gary Gradyét? 
– Tudsz róla? 
– Meglehetősen jól informált vagyok – felelte Myron. 
– Nos, alaposan utánanéztem ennek a Gradynek. Gyanús alak, ehhez 

kétség sem férhet. Gimnáziumi tanár, aki telefonszexvonalakat 
működtet. Legalább ötven pornográf magazinban hirdetett. Pár hétig 



követtem, jórészt a szabadidőmben. Ezenkívül egy darabig a telefonját 
is lehallgattattam. Végül azonban semmire nem jutottunk. 

– Adam hogyan reagált erre? 
– Nem valami jól. Adam mindig Kathy ügyének valamilyen új 

megközelítésével keresett meg, többnyire elkeseredettségében. Nem 
hibáztatom ezért. A legkisebb gyereke volt. Az egyedüli, akivel 
elfogadhatóan alakult a kapcsolata. Adam bármire hajlandó lett volna, 
csak hogy megtalálja őt. Még arra is, hogy elrabolja és megkínozza 
Gradyt, amíg ki nem szed belőle valamit. Felajánlottam neki, hogy 
bármiben a segítségére leszek, viszont csak törvényes kereteken belül. 
Ez egyáltalán nem tetszett neki. 

– Mesélj nekem arról az estéről, amikor Adam meghalt! 
Paul mélyet sóhajtott. 
– Csodálatos csapdát állított nekünk. 
– Erről tudok. Arról szeretnék hallani, mi történt azután, hogy 

rajtakapott benneteket Carollal. 
Paul Duncan a tenyerével megtörölte a szemét. 
– Teljesen bevadult. Mindenfélének elmondta Carolt. Rettenetes 

dolgokat vágott a fejéhez. Próbáltunk beszélni vele, de mit 
mondhattunk volna? Egy idő után kijelentette Carolnak, hogy el akar 
válni tőle, aztán elrohant. 

– Ekkor mit tettél? 
– Hazamentem. 
– Megálltál valahol útközben? 
– Nem. 
– Tudja bárki bizonyítani, hogy itthon voltál? 
– Egyedül élek. 
– Tudja bárki bizonyítani, hogy itthon voltál? – ismételte meg Myron. 
–  Nem,  a  fene  egye  meg!  Ezért  nem  mondtuk  el  senkinek  Carollal.  

Sejtettük, hogyan venné ki magát a dolog. 
– Nem jól – értett egyet Myron. 
– Nem én öltem meg őt. Vétkeztem ellene. Barátként szörnyen 

viselkedtem. De nem öltem meg. 
Myron alig észrevehetően megvonta a vállát. 
– Pedig meglehetősen sok minden mutat rád, Paul. Hazudtál a 

meggyilkolása estéjén történtekről. Évek óta viszonyt folytatsz a 
feleségével, aki csak akkor mehet hozzád, ha a férje meghal. 



Rajtakapott benneteket a saját otthonában a halála estéjén. Az eltűnt 
lány volt az egyetlen, aki tudott a titkos szerelmi kapcsolatotokról. A 
fényképe megjelent az egyik informátorod magazinjában. Tévedtem, 
Paul, inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy istentelenül szarul veszi 
ki magát ez az egész. 

– Ahhoz semmi közöm nem volt. 
– Mit csináltál Kathy képeivel? 
– Természetesen visszaadtam őket Adamnek. 
– Megtartottál magadnak akár egyet is? Mondjuk, szuvenírként? 
– Dehogy! 
– És soha többé nem láttad egyik képet sem? 
– Soha. 
– Kathy fotója valahogy mégis egy pornómagazinban kötött ki. – 

Paul kimérten bólintott. – Egy olyan pornómagazinban, amit Fred 
Nickler haverod ad ki. – Újabb bólintás. – Tehát most következik a 
perdöntő kérdés, Paul: hogyan került be Kathy képe Nickler 
magazinjába? 

Paul Duncannek mindkét kezére rá kellett támaszkodnia, hogy 
felálljon. A tévékészülékhez ment, és lekapcsolta. A fiatal táncosok 
belevesztek a sötétségbe. A kutya nem moccant. Paul egy darabig az 
üres képernyőre meredt, aztán azt válaszolta: 

– Bizarrul fog hangzani. 
– Hallgatlak. 
– Adam intézte el. Ő tetette be Kathy képét abba a magazinba. – 

Myron kivárt. A gerince bizseregni kezdett. – Én sem értem az egészet 
– folytatta Paul. – Tegnap felhívott Nickler. Teljesen fel volt zaklatva, 
és azt mondta, hogy szaglászol utána, és rájöttél, hogy itt valami nem 
stimmel. Fogalmam sem volt róla, miről beszél. Aztán elmagyarázta. 
Adam kérte meg Nicklert, hogy jelentesse meg azt a képet a 
magazinjában. Tudod, Adam már találkozott Nicklerrel, amikor a 
fotóstúdiót próbáltuk megtalálni. Ezért aztán Adam visszament hozzá, 
és úgy tett, mintha még mindig velem együtt dolgozna az ügyön. 
Megkérte, hogy tegye be Kathy képét Gary Grady hirdetésébe. Azt is 
meghagyta neki, hogy semmit se mondjon erről, ha bárki 
kérdezősködne… kizárólag Gary álnevét és címét adhatja ki. 

– Ami elég ahhoz – tette hozzá Myron –, hogy rátalálhassanak 
Gradyre. 



– Úgy tűnik, igen. 
– Nickler elmondta, miért csak a Didkóban jelentette meg a képet? 
– Nem. Felhívhatom, hogy megkérdezzem tőle, ha akarod. 
Myron a fejét rázta. 
– Szükségtelen. 
– Ennyit tudok. Ha megveszek, akkor sem tudom megmondani, hogy 

mire készült Adam. Talán tőrbe akarta csalni Gradyt. Az is lehet, hogy 
megkattant. De az az igazság, hogy elképzelni sem tudom, Adam miért 
tetethette bele a lánya képét abba a magazinba. 

Myron felállt. Neki egészen határozott elképzelése volt erről. 
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Win belenézett a tükörbe. Annak ellenére, hogy éjfél felé járt az idő, 
számára még csak most kezdődött az este. Lesimítgatta a haját, 
rámosolygott a tükörképére, és kijelentette: 

– Istenem, milyen jóképű vagyok. – Myron felnyögött. – Fel akarod 
hívni Jessicát? – érdeklődött Win. 

– Még egyszer át szeretném beszélni veled az egészet. 
– Most? 
– Most. 
– És meg akarod várakoztatni az én szerelemre érett leánykámat? 
– Túl fogja élni. 
– Te ezt nem értheted. Ez a lány rendkívül sokat jelent nekem. 
– Mi a vezetékneve? 
Win egy pillanatig gondolkodott, aztán vállat vont. 
– Oké. Mit szeretnél átbeszélni velem? 
– Mindent elmondtam neked, amit tudok – felelte Myron. – 

Szeretném tudni, te hogyan látod a dolgot. 
Win elfordult az antik tükörtől. A Central Park Westen lévő lakását a 

nagyapjától kapta ajándékba. Hatalmas volt, milliókat ért, és úgy 
rendezték be, akár Versailles-t. Myron félt hozzányúlni bármihez is. 
Egy antik széken ült, amelynek karjai a bordái közé préselődtek. 

–  Nem  bánod,  ha  három  önálló  egységre  bontom  le  az  esetet?  –  
kérdezte Win. 

– Ahogy gondolod. 
– Rendben. Akkor kezdhetjük. Első egység: Kathy Culver eltűnése. 

A gimnázium utolsó évében Kathy személyisége megváltozott az 
édesanyja által neked bevallott okokból. Kathy ezután a szóban forgó 
édesanyának a promiszkuitásával igyekezett szenvedést okozni. Ennek 
egyenes következményei a parázna fényképek, amelyeket Kathy az 
édesanyjának elküldött. Ám Kathy Culver nem ismerte fel a tetteiben 
rejlő veszélyt. Természetesnek vette, hogy bármikor véget vethet ennek, 
amikor csak óhajtja. De nem ez volt a helyzet. Amikor abba akarta 
hagyni… vagyis minden jel szerint akkor, amikor megismerkedett 
Christiannel… nem tudott csak úgy egyszerűen visszatérni a régi 



életmódjához.  –  Myron  bólintott.  –  Aztán  színre  lépett  Mr.  Junior  
Horton. Úgy határozott, hogy zsarolással nagyobb összeget csikar ki a 
megváltozott, újfent makulátlanul tiszta Kathy Culverből. Kathy 
beleegyezett, hogy fizet neki a hallgatásért és a fényképekért cserébe. A 
kérdéses éjszakán Mr. Horton felkereste Kathyt a leányszövetség 
kollégiumában. Kathy beleegyezett, hogy az öltözőben találkozzanak. 
Amint odaért, Junior Horton és több társa csoportosan megerőszakolta. 
– Win elhallgatott, és a kiöntőhöz lépett. – Kérsz egy kis konyakot? 

– Kösz, nem. 
Win öntött magának egy keveset egy konyakospohárba. 
– Az erőszakos közösülés messze a tűréshatárain túl viselte meg 

Kathyt – folytatta. – Teljesen összetört. Egyszerre mindennél jobban 
vágyott a megváltásra és az igazságtételre. Azonmód felkereste Gordon 
dékánhelyettest, hogy jelentse az őt ért támadást. Gordon 
dékánhelyettes korábban foglalkoztatta, aminek okán Kathy vélhetően a 
barátjának tekintette őt. Elmesélte a férfinak, mi történt vele az 
öltözőben. A dékánhelyettes reakciója nem erősítette meg eléggé Kathy 
eltökéltségét, vagy kifejezetten károsan hatott rá. Választhatsz. 

– Valószínűleg az utóbbi – felelte Myron. 
– Igen, valószínűleg károsan hatott. Bárhogy is, Kathy elkeseredetten 

hagyta el Gordon dékánhelyettes otthonát. Úgy képzelem, egyfajta 
letargikus kábulatban kóborolt a kampuszon. Ricky Lane lépett hozzá. 
Elnézést kért tőle, és visszaadta neki a bugyiját… vagyis az ellene 
elkövetett bűntett bizonyítékát. Aztán… ki tudja? Egy téglafallal 
találjuk szembe magunkat. Egyedül azt tudjuk bizonyosan, hogy a 
bugyira néhány nappal később egy szemeteskonténer tetején találtak rá. 
Eddig van kérdés? – Myron a fejét rázta. – Akkor térjünk rá a második 
egységre: Adam Culver szerepére. Kathy eltűnését követően az 
édesapja a padláson rátalált az ő kis hercegnője parázna képeire. Tudjuk, 
hogy a képeket Carol Culver rejtette el oda. Ám Adam, ebben biztos 
vagyok, nem volt tudatában e ténynek. Magától értetődően azt 
feltételezte, hogy Kathy rejtette el a képeket. Ugyancsak magától 
értetődően feltételezte azt is, hogy a képeknek közük lehet Kathy 
eltűnéséhez. 

– Logikus – értette egyet Myron. 
– Igen, meglehetősen. – Körbelötyögtette a konyakot a pohárban, a 

színét vizsgálta. – Adam Culver ekkor megnyerte Paul Duncant, hogy 



támogassa őt a nyomozásban. Fred Nickler segítségével kiderítették, 
honnan származnak a fényképek. Ezenkívül tudomást szereztek Gary 
Gradyről is. Folytatták a nyomozást, de nem jutottak eredményre. Paul 
fel akarta adni. Adam mindenre elszánt volt… olyannyira, hogy 
rendkívül szokatlan módszerrel igyekezett előcsalogatni a támadót. – 
Win elhallgatott, elmerengett. – Itt válik az ügy különösen érdekessé – 
folytatta. – Tudjuk, hogy Adam Culver birtokában voltak a fényképek. 
Tudjuk, hogy ő jelentette meg az egyiket egy pornográf magazinban. A 
magam részéről jelentőségteljesnek ítélem, hogy a fotó kizárólag a 
Didkó magazinba került bele. 

Myron előrehajolt. Ugyanazon a hullámhosszon voltak. 
– Abba a magazinba, amelyik a legkisebb… gyakorlatilag nullával 

egyenlő példányszámban jelenik meg. 
– Ez kezdettől fogva zavart téged – jegyezte meg Win. 
Myron bólintott. 
– Valaki azt szerette volna elérni, hogy a magazin ne kerüljön sokak 

kezébe. 
– Mint például Kathy édesapja. 
– Pontosan. 
– És azt is tudjuk – folytatta Win –, hogy Adam Culver előszeretettel 

látogatta Atlantic City kaszinóit. Elképzelhető, hogy az egyik ottani 
látogatása során ismerkedett meg Blackjack barátoddal, vagy hallotta, 
ahogy valaki a nevét említi. Valószínűleg egy kazettán megmaradt neki 
Kathy valamelyik régebbi telefonüzenete. Következésképp Adam 
Culver intézett mindent. Ő küldette el a magazinokat minden olyan 
személynek, akinek köze lehetett Kathy eltűnéséhez. Például a lány 
vőlegényének. És mindenkinek, aki a képeken szerepelt, például Junior 
Hortonnak. 

– Miért küldetett egyet a feleségének is? – kérdezte Myron. 
– Nem tudom. 
– És Gordon dékánhelyettesnek? 
– Talán őt is felismerte a padláson talált képek egyikén. Vagy akár az 

is elképzelhető, hogy tudomást szerzett Kathy látogatásáról abba az 
átkozott házba. A legvalószínűbb az, hogy Adam minden lehetőséget 
figyelembe vett. De voltaképp nem ez a leglényegesebb itt. 
Átgondolandó viszont az a kérdés, hogy Adam vajon miért nem fordult 
ismét Paul Duncanhez segítségért. 



–  Mert  Adam  megtudta  –  válaszolta  Myron  –,  hogy  Paul  a  
feleségével csalja. 

Win bólintott. 
– Pault immár nem tekintette a barátjának vagy megbízható társnak. 

Adam magára maradt. A csomagot elküldte Sir Blackjacknek, és 
gondoskodott róla, hogy ne lehessen kapcsolatba hozni vele. Aztán 
Adam előkészítette a második ármányos tervet, amelyet a felesége és 
Paul kárára eszelt ki. Rajtakapta őket, elrohant otthonról, és megölték. 

– No de ki ölte meg? – kérdezte Myron. 
Win letette a konyakospoharat egy tizenhetedik századi csembalóra. 

Egymáshoz illesztette az ujjhegyeit, aztán finoman összeütögette őket. 
– Két megfontolandó lehetőség kínálkozik – felelte. – Először is, itt 

van Paul Duncan. Nem vethetjük el őt csak úgy. Volt indítéka és 
lehetősége. Másodszor, Adam megpróbálta felszítani a gyilkost, ez 
egyértelmű. Ám elképzelhető, hogy több problémát váltott ki ezzel, 
mint amire számított. 

– Egy dolog nem stimmel – vetette közbe Myron. – A magazinokat 
ekkor  még  nem  küldték  el.  Adam  két  nappal  azelőtt  meghalt,  hogy  
Blackjack postára adta volna őket. 

– Tehát valaki talán még azelőtt rájött, mire készül Adam, hogy a 
magazinok a postára kerültek volna. 

– Otto Burke? 
Win vállat vont. 
– De Otto semmiféle kapcsolatban nem állt Kathy Culverrel – 

jegyezte meg Myron. 
– Tudtunkkal legalábbis nem. Ami a hármas számú egységhez vezet 

minket: az ismeretlenekhez. Az egyik legfőbb ismeretlen tényező, 
ahogy én látom, Nancy Serat. Feltételezhetjük, hogy értékes 
információval látta el Adam Culvert. Ám fogalmunk sincs, ki ölte meg 
őt. Ahogy arról sincs, mit akart mondani azzal Christiannek, hogy ideje 
újra összejönniük a nővéreknek. Azt pedig végképp nem tudjuk, miért 
találták meg Kathy Culver hajszálait a holttesten. – Win ismét 
ellenőrizte a tükörben a haját. Tökéletes. Elmosolyodott, kacsintott, épp 
csak a tükörképét nem csókolta meg. – Ezenkívül Adam Culver erdei 
kunyhójára sincs magyarázatunk. Lehetséges, hogy annyira elkeseredett, 
hogy el akarta kapni a gyanúsítottakat, és maga akarta kivallatni őket. 
Ahogy az sem kizárt, hogy a bűnös fényképeken szereplő személyeken 



akart bosszút állni. Az olyanokon, mint Gary Grady vagy Junior Horton. 
Ám valamiért az elmém nem tudja teljességgel elfogadni egyik okfejtést 
sem. – Myron bólintott. Ő sem érezte kielégítőnek semelyiket. – És így 
eljutottunk a legutolsó ismeretlenhez. Mind közül a legfontosabbhoz: 
magához Miss Kathy Culverhez. Vajon életben lehet? Ő áll mindezek 
mögött? Bármilyen módon köze van ehhez? – Win felemelte a 
konyakospoharat a csembalóról. Belekortyolt a konyakba, hagyta, hogy 
az ital szétáradjon a nyelvén, aztán lenyelte. – Vége – mondta ki. 
Mindketten némán ültek. Myron még egyszer újra végigpörgette a 
tényeket a fejében. Semmi sem változott. Win közben Myron arcát 
tanulmányozta. – Ez csupán elmegyakorlat volt – jelentette ki Win. – 
Amolyan próbaút. – Myron semmit sem válaszolt. – Tudod, mi történt. 
Már azelőtt tudtad, hogy egyetlen szót szóltam volna. 

Myron Win kezébe nyomta a telefont. 
– Mondd le a randevúdat! Rengeteg az elvégeznivalónk. 
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A gyászszertartás. 
Myron késve osont be, és behúzódott egy oszlop mögé. Nagy szüksége 
lett volna egy zuhanyozásra, borotválkozásra és egy kevés alvásra. Ez 
meg is látszott rajta. 

Az első sorban fedezte fel Jessicát. Az édesanyja egyik oldalán ő ült, 
a másikon Edward. Mindhárman sírtak. 

A pap a szokásos halotti dumát nyomta le, akár egy színész, aki túl 
sokszor ismételte már el a szerepét. Semmi új vagy eredeti nem 
hangzott el. Nem volt koporsó, sem szépen kiöltöztetett halott, aki 
békésen nyugszik benne. A papot mintha zavarta volna a megszokott 
díszlet hiánya. Folyton lefelé mutatott a végszavaknál, de rögtön vissza 
is kapta a kezét, amikor eszébe jutott, hogy semmi sem hever előtte. 

Myron mindvégig félrehúzódott, hogy ne lássák. A templom 
zsúfolásig megtelt. Paul Duncan a második sorban ült, közvetlenül 
Carol mögött. Paul időnként az asszony vállára tette a kezét, de sosem 
hagyta ott túl sokáig. Fenn kellett tartani a látszatot. Christian imára 
hajtott fejjel ült mellette. Otto Burke és Larry Hanson pár sorral 
mögöttük. Ügyes marketingfogás. A sajtó kétségkívül tudomást szerez 
majd Otto Burke mélyen átélt fájdalmáról, amit egyik játékosa 
személyes tragédiája felett érzett. Megint csak a látszat. 

Win a hátsó sorok egyikében helyezkedett el. A jobbján Sally Li. A 
nő arca nyúzottnak tűnt, mint akinek elkelne egy cigaretta. Myron előző 
este későn beszélt vele. Li elvégezte a tesztet. Azt az eredményt adta ki, 
amire Myron számított. 

Gordon dékánhelyettes és a felesége, Madelaine a bal oldali padok 
szélére ültek. Madelaine Gordonnak jól állt a fekete. Myron még 
néhány arcot felismert az összegyűltek közül, azonban egyikhez sem 
tudott nevet vagy valamilyen helyet hozzákötni. Nem számított. 

A pap utoljára még néhány megjegyzést tett a túlvilágról, Isten 
akaratáról, és arról, hogy a mennyekben ismét találkozhatunk a 
szeretteinkkel. Jessicát egész testében rázta a zokogás. Senki sem 
karolta át. Senki sem vigasztalta. Erőtlennek és törékenynek tűnt. 
Myron érezte, hogy elszorul a torka. 



Na, most. 
Amikor véget ért a szertartás, Myron nem tétovázott. Határozott 

léptekkel végigvonult a padsorok között. Jessica habozás nélkül 
odaszaladt hozzá. Átölelték egymást, mindketten lehunyták a szemüket. 
A  gyászolók  elfordították  a  tekintetüket,  és  megindultak  a  kijárat  felé.  
Win Otto Burke, Larry Hanson és Gordon dékánhelyettes közelében 
maradt. 

Jessica végül elengedte Myront. 
– Hol voltál? – kérdezte. 
Myron nyelt egyet. Odabiccentett Paul Duncannek, kezet fogott 

Edwarddal és Christiannel, finoman megpuszilta Carol arcát. 
– Nem tudom, hol kezdjem – válaszolta Myron. 
– Mi a probléma? 
Egyenesen Jessica szemébe nézett. 
– Megtaláltam Kathyt. Él. – A csoport elnémult. Jessica szóra 

nyitotta a száját, aztán becsukta. – Ma este találkozom vele – folytatta 
Myron. 

Jessica végül magához tért. 
– Ezt nem értem. 
– Hosszú történet. De él. Ma éjjel hazaviszem hozzád. 
Jessica Carolra nézett. Carol visszanézett rá. Mindenki értetlenül 

pillantgatott a másikra. 
– Veled megyek – jelentette ki Jessica. 
– Nem jöhetsz. 
– Már hogy a pokolba ne mehetnék? 
– Megígértem neki – felelte Myron. – Hogy csak én megyek. 

Egyedül. Retteg. 
– Mitől? 
– Attól a személytől, aki megpróbálta megölni őt. 
– Ki az? 
Myron a fejét csóválta. 
–  Nem  volt  hajlandó  elárulni.  Telefonon  nem.  –  Megfogta  Jessica  

kezét. Hidegnek és merevnek érezte. Akár a márvány. – Egyenesen 
hozzátok fogom vinni. Ígérem. Akkor majd beszélgethetünk. Azonban 
nem kockáztathatjuk meg, hogy elijesszük. 

Jessica a fejét csóválta. Mint aki nem tudja, hogy mit higgyen. 
– Hol találkozol vele? 



– Az erdőben. 
– Milyen erdőben? – Jessica kissé hátrébb húzódott. – Nem értelek. 
– Nem árulhatom el, Jess. Megígértem neki. Kathy azt mondta, ott 

hagyták a sorsára, miután azt hitték, halott. Meg akarja mutatni nekem, 
hol történt. 

Megint csend. 
Aztán Paul Duncan szólalt meg: 
– Jóságos ég! 
– Hol bujkált eddig? – kérdezte Jessica. 
– Csak pár dolgot sikerült kiderítenem. Az idő nagy részét azzal 

töltötte, hogy felépüljön a sérüléseiből. Ezenkívül egy darabig a Karib-
szigetekre menekült. Curaçaóra. A St. Mary Kórház aznap esti 
nyilvántartásában bukkantam a nyomára. Aznap éjjel, amikor eltűnt, az 
egyik beszállított sérültre az út közepén találtak rá ájultan. A Katherine 
Pierce nevet adta meg. 

Carol levegőért kapott. 
– Pierce? Az a leánykori nevem. 
Myron bólintott. 
– Még nem ismerem az összes részletet. Fejbe vágták. A csapástól 

megrepedt a koponyája. A támadója halottnak hitte őt. De nem halt meg. 
A támadó eltemette az erdőben. Kathy felébredt, sikerült kiásnia magát. 
Kész csoda, hogy életben maradt. 

Jessica szeme megtelt könnyel. 
– Tényleg él? 
– Igen. 
– Biztos vagy ebben? 
– Igen. 
Jessica ekkor az édesanyja nyakába borult. Aztán Edward is átölelte 

őket.  Christian  és  Paul  döbbenten  bámulták  őket.  Myron  az  ajtó  felé  
fordult, ahol Win állt. Szinte észrevétlenül bólintott. 
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Myron a földúton állította le a kocsiját. Egyedül érkezett. Az autó órája 
este fél kilencet mutatott. Myron fogta a zseblámpáját, és megindult a 
megbeszélt hely felé. 

Az aljnövényzet sűrűn nőtt arrafelé. Ágak csapódtak az arcába. Más 
neszeket figyelt. Tücskök ciripeltek monotonon. Semmi más. A 
zseblámpa fénye belehasított a sötétségbe, utat vágott neki, amit 
követhetett. Myron hallotta, ahogy a lába alatt letört faágak és száraz 
levelek ropognak. A szája teljesen kiszáradt. Az ilyen pillanatokban 
mindig ezt érezte. 

Lassanként odaért, alig húsz-harminc méterre járhatott a helytől. 
– Kathy! – kiáltotta. – Semmi válasz. – Myron vagyok, Kathy. 

Egyedül jöttem… – Senki sem felelt. Ám Myron ekkor csoszogást 
hallott maga előtt. Valami felbukkant előtte. Egy fej. Hosszú, szőke haj. 
– Ne félj! – mondta gyengéden Myron. – Egyedül jöttem el. – A lány 
tétován egy lépést tett Myron felé. A jobb kezével árnyékolta a szemét a 
zseblámpa éles fényétől. Myron elfordította fénypászmát. – Jól van, ne 
félj! – A lány tovább közeledett feléje, körvonalai elmosódtak. Lassú, 
vontatott léptekkel haladt, mintha egy B kategóriás mozifilm 
szörnyetege elevenedett volna meg. – Ne félj! – nyugtatta megint 
Myron. – Senki sem fog bántani. 

– Bárcsak így lenne! 
A hang a lány mögött szólalt meg. Myron lecsukta a szemét. A válla 

előreroskadt. 
– Helló, Christian! 
– Ne mozduljon, Mr. Bolitar! Tegye fel a kezét! 
– Minek erőlködjek? 
– Tessék? 
– Úgyis meg fogsz ölni minket. Ahogy Kathyt is megpróbáltad 

megölni. Ahogy megölted az édesapját és Nancyt is. 
– Senkit nem akartam bántani – ellenkezett a fiú. 
– Mégis megtetted. 
Christian kibiztosította a pisztolyt. 
– Fel a kezekkel! Most rögtön. 



Myron lassan felemelte a kezét. 
– Kathy aznap éjjel megnyílt előtted. Mindent elmesélt neked… a 

múltja minden mocskos részletét. Szeretett volna fátylat borítani a 
történtekre. 

– Hazudott nekem! – üvöltötte Christian. – Mindvégig, amíg együtt 
jártunk… az egész egyetlen hatalmas hazugság volt. 

– Ezért megpróbáltad eltenni láb alól. 
– Kathy azt akarta, hogy még ezek után is szeressem őt, Mr. Bolitar. 

De… nem érti? Sohasem őt szerettem. Egy hazugságba voltam 
szerelmes. Azt akarta, hogy kiálljak e mellett a hazugság mellett, amíg 
ő a világ elé tárja a történetét. Azt akarta, hogy eláruljam a 
csapattársaimat, eldobjam az esélyt az országos bajnoki címre és a 
Heisman-trófeára… és mindezt egy hazug kurva kedvéért. 

– Egy hazug kurva – ismételte meg Myron –, mint az édesanyád. 
Christian bólintott. 
– Mr. Bolitar, mondja el neki! Magyarázza el, hogy mit jelentett 

nekem az a mérkőzés! A pénz, a hírnév, az önbecsülésem 
szempontjából… Maga érti ezt, Mr. Bolitar. Ennek köszönhető, hogy 
megköthettük azt a szerződést. 

– Ezért fejbe vágtad. 
– Nem akartam. Csak megtörtént. Azt hittem, meghalt. Nem éreztem 

a pulzusát. 
– Ezért kocsiba raktad, kihoztad ide, és eltemetted a testet. Azt 

remélted, hogy sosem találnak rá, de ha mégis, akkor majd a 
sorozatgyilkos számlájára írják. 

Christian közelebb lépett. Felemelte a pisztolyt. 
– Elég a beszédből! – jelentette ki. – Nem hagyhatom, hogy húzza az 

időt, amíg végül felbukkan valaki. 
– Szükségtelen. Valaki mindvégig itt volt. 
Win lépett elő egy fa mögül, alig egy méterre Christiantől. Christian 

füléhez nyomta a 44-est, és azt mondta: 
– Dobd el, vagy az agyadat a mókusok fogják felzabálni. 
Christian elhajította a pisztolyt. 
– Vége van – kiáltotta Myron. 
Valamivel távolabbról két egyenruhás rendőr érkezett. 

Megbilincselték Christiant. 
Jake Courter botladozott mögöttük, magasra emelt lábbal lépkedte át 



a füvet. 
– Túl öreg vagyok már ehhez a szarsághoz – morogta. Amikor a 

tisztásra ért, Myronhoz fordult: – Ügyesen felállította a csapdát, Bolitar. 
– Minden részletre ügyeltem. A sikeres átverés titka. 
– Elmondaná, mi ez az egész? 
– Persze. Jess! 
Jessica levette a szőke parókát, és közelebb lépett. 
Christian eltátotta a száját. 
– Mi a…?! 
– Megölted Kathyt – közölte vele Myron de nem a fejére mért ütéssel. 

Megfulladt, miközben megpróbálta kiásni magát. 
Jake láthatóan nem értette a dolgot. 
– Hol van a holttest? 
– A hullaházban. Ugyanott, ahova a rendőrség vitte, amikor két 

hónappal ezelőtt rátaláltak. Sally Li tegnap este erősítette meg, hogy ő 
az. 

– Akkor eddig miért nem azonosították? 
– Mert a megyei kórboncnok Kathy apja volt. Azonnal tudta, ki az, 

csakhogy úgy tett, mintha nem így lenne. 
– Miért? 
– Gondoljon bele egy pillanatra, Jake! Nézze a dolgot Adam Culver 

szemszögéből! A maga nyomozása tizennyolc hónap alatt semmit sem 
derített  ki.  Így  aztán  úgy  okoskodott,  hogy  kizárólag  azzal  érhet  el  
eredményt, ha előcsalogatja Kathy gyilkosát. Hogyan? Úgy, hogy 
elhiteti a gyilkossal, hogy Kathy talán még életben lehet. Végtére is élt 
még, amikor a gyilkos megszabadult tőle az erdőben… Ezért Adam 
mindenki előtt titokban tartotta a holttest kilétét… Sem a rendőrségnek, 
sem a barátainak, sőt, még a családjának sem árulta el. Ezenkívül úgy 
okoskodott, hogy a meztelen képeknek közük lehet ehhez az egészhez. 
Így aztán felhasználta őket. 

– Úgy érti, ő rakatta bele azt a hirdetést a magazinba? 
Myron bólintott. 
– Adam Culver szervezett meg mindent. A rejtélyes telefonhívásokat 

is  a  „Gyere,  és  kapj  el!  Túléltem!”  szöveggel.  Minden  tőle  telhetőt  
megtett azért, hogy úgy tűnjön, Kathy még mindig él. 

Jake bólintott. 
– Szóval, amit az előbb csináltak… 



– Csupán befejeztük, amit Adam Culver elkezdett. A ma délelőtti 
templomi színjátékunk hintette el a kétség utolsó magvait. 

– Rákényszerítették Christiant, hogy belemenjen a játékukba. 
– Pontosan. 
– Hihetetlen. Mindenkit beavattak ebbe? 
– Jessicát igen – felelte Myron. – Ahogy az édesanyját és az öccsét is. 

Kegyetlenség lett volna hazudni nekik. Paul Duncan viszont nem tudta. 
És senki más sem, Win pedig gondoskodott róla, hogy minden 
gyanúsított, Otto, a dékánhelyettes, még Gary Grady is értesüljön róla, 
hogy Kathy „túlélte”. 

– Akkor nem is tudta biztosan, hogy Christian tette? 
– De, biztos voltam benne. 
– Tisztességesen akarta végigjátszani. 
Myron bólintott. 
– Ezért nem árulhattam el semmit magának. Azt akartam, hogy 

előítéletektől mentesen nézze végig az eseményeket. 
– Ezt elfogadom – válaszolta Jake. – Folytassa! 
– Adam Culver tudta, hogy kizárólag a gyilkos ismerheti ezt a helyet. 

Ha sikerülne elhitetnie vele, hogy Kathy még mindig él, a gyilkos 
visszajönne ide… csak hogy megbizonyosodjon arról, Kathy tényleg 
meghalt. Ezért kellett neki az a sok elektronikus felszerelés. Hogy 
felvehesse. Hogy bizonyítékot szerezhessen. 

– Hogy felvegye a gyilkost, amint visszatér a tett színhelyére – 
állapította meg Jake. 

– Így van. 
– Egyvalamit nem értek. Adamet megölték, mielőtt elpostázták a 

magazinokat. Christian hogyan szerzett tudomást erről? 
–  Nem  szerzett.  Ne  felejtse  el,  hogy  Adam  patológus  volt,  nem  

nyomozó. Figyelmen kívül hagyott egy fontos nyomot. Legalábbis 
eleinte. 

– Miféle nyomot? 
– Kathy ruháit. 
– Ezt hogy érti? 
– Amikor rátaláltak Kathy holttestére, sárga melegítőfelső és szürke 

melegítőalsó volt rajta. A lányszövetségi nővérei viszont azt mondták, 
hogy amikor elindult a kollégiumból, kék ruhát viselt. A 
megerőszakolói szintén azt állították, hogy kékben volt. Gordon 



dékánhelyettes úgy emlékezett, hogy Kathyn kék ruha volt. Ricky Lane 
szerint is kék ruhát viselt. A lányszövetségi társai emellett határozottan 
kijelentették, hogy Kathy nem tért vissza a kollégiumba. Így felmerült a 
kérdés:  hogyan  került  hozzá  a  sárga  felső és  a  szürke  melegítőalsó?  –  
Jake vállat vont. – Adamnek időbe telt felismernie a ruhák jelentőségét. 
Ám amikor rájött, a legnyilvánvalóbb forrást kereste meg. Kathy 
szobatársát. 

– Nancy Seratot. 
–  Így  van.  Azt  viszont  nem  akarta  elárulni,  hogy  megtalálták  Kathy  

holttestét. Ezért arról kérdezte Nancyt, hol érdemes keresnie Kathy 
kedvenc sárga melegítőfelsőjét, és eljátszotta a tipikus apát, aki 
valamiféle nosztalgiakörútra indult. De gondoljon csak bele! Ha Kathy 
nem ment vissza a kollégiumba, akkor hol öltözhetett át? 

Jake most már megértette. 
– Christiannél – csettintett az ujjával. – Kathy folyton nála aludt. 

Nyilván tartott ott ruhát. 
– Így van. 
– Nancy és Christian pedig barátok voltak – folytatta Jake, aki rátalált 

a vezérfonalra. – A lány természetesnek vette, hogy mesél Christiannek 
Adam látogatásáról. Valószínűleg aranyosnak gondolta az egészet. 

Myron most Christianhez fordult. 
– Beijedtél, amikor meghallottad, hogy Adam a sárga 

melegítőfelsőről érdeklődött. Tudtad, hogy közel jár az igazsághoz. 
Ezért aznap éjjel a nyomába eredtél. Hallottad, hogy veszekszik a 
feleségével. Láttad, amint kiviharzik a házból, és úgy gondoltad, itt az 
ideális alkalom arra, hogy megöld. Újabb tökéletes csel. 

Christian semmit se szólt. 
– Hogy érti – kérdezte Jake –, hogy „újabb tökéletes csel”? 
– Amikor megkezdték a nyomozást Kathy eltűnésének ügyében – 

felelte Myron –, kire összpontosítottak? 
– Christianre – válaszolta Jake. – Mint mondtam, elsőként mindig a 

partnert ellenőrizzük. 
– Szóval, mit tett Christian? Mivel tudta, hogy az egyetem biztonsági 

szolgálata átfésüli a kampuszt, egy szemeteskonténer tetején hagyta a 
bugyit. 

– A bugyit – tette hozzá Jake –, amin valaki más spermája volt. 
– Ami bizonyította, hogy nem ő a tettes. 



– Megáll az eszem. 
– Ezenkívül Nancy Serat esetében is félrevezetett minket. Ő fojtotta 

meg Nancyt. Erre Kathy hajszálait helyezte el a tetthelyen. 
– De honnan szerezte a hajszálakat? 
– Kathy folyton az ő szobájában aludt, nemde? A ruháin kívül 

nyilván más holmit is tartott ott. Például hajkefét. 
– A szemétláda! 
– Szinte tökéletes megoldást választott. Tegyünk felelőssé 

olyasvalakit, aki már halott. És ha Kathy mégsem halt volna meg… ha 
valóban túlélte volna… akkor őrültnek tünteti fel. Ki hinne egy olyan 
lány tébolyult vádaskodásainak, aki megölte a szobatársát? De Christian 
nem számolt azzal, hogy Jessica felbukkan Nancynél. Pánikba esett. 
Fejbe verte Jessicát, és elmenekült. A gondot az jelentette, hogy ott 
hagyta az ujjlenyomatait. De Christiannek vág az esze. Még ebből is 
előnyt kovácsolt magának. Amikor másnap reggel bevitték, azonnal 
beismerte, hogy Nancynél járt. Aztán előállt azzal a csodálatos 
történettel arról, hogy a nővérek újra összejönnek. 

– Újabb tökéletes csel – állapította meg Jake. 
– Épp csak elfeledkezett a pohárról. 
– Miféle pohárról? 
– Az ujjlenyomatait több helyen megtalálták a házban, többek között 

egy vizespoháron. Christian mégis azt mondta nekünk, hogy Nancy 
szinte be sem engedte őt az ajtón, gyakorlatilag rögtön kidobta, és a 
nővérek újbóli találkozásáról motyogott. Ilyen körülmények között nem 
furcsa, hogy megkínálta valamivel? 

Myron Christianre pillantott. A fiú leszegte a tekintetét. 
– Én… én egyiküknek sem akartam ártani, Mr. Bolitar – mondta. 
– Manipulatívan és számítóan viselkedtél – válaszolta erre Myron. – 

Mindent bebiztosítottál, még azzal is, amikor engem kértél fel az 
ügynöködnek. Engem nem jegyeztek sehol. Irányíthattál. Ismerted a 
múltamat, tudtad, hogy egykor profi nyomozóként dolgoztam. Tudtad, 
hogy ha bármi gond adódna, gondoskodnék róla, hogy titokban 
maradjon. Hogy mindenről tájékoztatnálak. Hogy megpróbálnálak 
megvédeni. Baleknak néztél. 

Mindenki elhallgatott, végül Jake szólalt meg: 
– Jól van. Vigyék el innen! 
Az egyenruhás rendőrök elvezették Christiant. 



Myron hátrapillantott Jessicára. A lány továbbra sem szólt egy szót 
sem. Könnyek gördültek le az arcán. A délelőtti könnyei nem az 
édesapjáért hulltak. Most néhányat talán érte ejtett. 

Win a fejét csóválta. 
– „A mókusok fogják felzabálni…” Nem tudom elhinni, hogy azt 

mondtam: „A mókusok fogják felzabálni…” 
Jessica abbahagyta a sírást. Egy kicsit még el is mosolyodott. Myron 

átkarolta, és magához húzta. Együtt indultak vissza a kocsihoz. 
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Három nappal később Myron kivitte Jessicát a repülőtérre. 
– Csak tegyél ki a terminálnál! – mondta Jess. 
– Megvárom, amíg beszállsz. 
– Vissza kéne menned. 
– Nem sietek. 
– Kegyetlen lesz a forgalom. 
– Nem érdekel. 
– Myron? 
– Tessék? 
– Csak tegyél ki! Kérlek! Tudod, hogy utálom a jeleneteket. 
– Nem fogok jelenetet rendezni. 
– Mindig jelenetet rendezel. – Csend. – Mi fog történni Gary 

Gradyvel? – kérdezte Jessica. 
– Mindent elküldtem róla az iskolaszéknek és a sajtónak. Nem tudom, 

börtönbe kerül-e, de a karrierjének befellegzett. 
– Na és Gordon dékánhelyettes? 
– Ma reggel beadta a felmondását. A magánszektorban fogja folytatni. 
– És az erőszaktevők? 
– Cary Roland az államügyész. A per a címlapokra fog kerülni. 

Minden tőle telhetőt meg fog tenni. Ricky Lane fog tanúskodni a 
vádnak. 

– Rickyt kidobtad? – Myron bólintott. – És elveszítetted Christiant. – 
Újabb bólintás. – Összességében ez az ügy nem igazán tett jót neked 
üzletileg – állapította meg. 

– Sokkal inkább aggasztanak a személyes hatásai. 
– Vagyis? 
– Vagyis az, hogy visszatértél az életembe. 
– Ez jó dolog? 
– Persze. Eltekintve attól, hogy mindjárt elutazol. 
– Csak egy-két hónapra. A könyvet kell népszerűsítenem. – Myron 

megállt a terminál előtt. – Visszajövök – mondta Jessica. 
Myron bólintott. 
Jessica megcsókolta. Myron magához szorította. Jess végül eltolta 



magától. A férfi vonakodva eresztette el. 
– Szeretlek – mondta Myron. 
– Én is szeretlek. – Jessica kiszállt a kocsiból. – És visszajövök. 
Myron nézte, ahogy Jessica a bejárat felé lépdel. Nézte, ahogy belép 

a szétcsusszanó üvegajtón; nézte, ahogy odalép a jegyellenőrzéshez; 
nézte, ahogy eltűnik a lefelé vivő mozgólépcsőn. Amikor Jessica végleg 
eltűnt a szeme elől, Myron továbbra is csak nézett maga elé, amíg egy 
biztonsági őr be nem kopogott az autó oldalsó ablakán. 

– Itt tilos várakozni, pajti. Mozgás! 
Myron még egyszer hátrapillantott. Aztán visszahajtott az irodába. 
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